
Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

Ghid metodologic 
pentru predarea 

disciplinei opţionale 
Managementul 
vieţii personale



Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU



3

Proiect cofi nanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

 COACHING
I.1. Implicarea persoanei în procesul de coaching 
I.2. Baza personală de cunoştinţe (knowledge)
I.3. Abilităţi personale (skills)
I.4. Modalităţi de antrenare şi control al minţii 
I.5. Deblocarea resurselor individuale
I.6. Efi cienţa personală şi proactivitatea: angajament, dedicare 
I.7. Transparenţă, confi denţialitate

 COACHING
I.1. Implicarea persoanei în procesul de coaching 

CAPITOLUL I
COACHING

I.1. IMPLICAREA PERSOANEI ÎN PROCESUL DE COACHING

 Instrumente de lucru
• Coli fl ipchart, markere, creioane colorate, lipici, scotch.
• Fişă de lucru „Ce este coaching-ul – perspectiva personală?”

 Obiectivele activităţii 

• Să identifi ce caracteristicile coaghing-ului şi ale profesorului, ca antrenor, accesând informaţii şi implicân du-se 
în situaţii simulativ-experienţiale;

• Să analizeze impactul activităţii de coaching asupra persoanei în general, corelând şi particularizând achiziţiile 
din domeniu asupra propriei persoane;

• Să defi nească efectele coaching-ului asupra propriei persoane, realizând şi analizând, în discuţiile cu colegii, 
lista acestora.

 

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)

Se întâmplă adesea ca o persoană din viaţa noastră, un adult semnifi cativ, părintele, un profesor, sau altcineva 
important pentru noi într-un anumit moment din viaţă, să poată aborda, stabil sau pasager, conştient sau întâmplător 
rolul de „coach”, de „antrenor”, în drumul de descoperire a secretului, a „ceva-ului” interior ce îi diferenţiază sau ne 
diferenţiază de ceilalţi. 

Coaching-ul – activitatea de antrenament asistat, de consiliere ţintită în vederea abordării efi ciente a 
obstacolelor de viaţă. Coaching-ul te determină să înţelegi că fi ecare individ posedă multe dintre răspunsurile 
la propriile întrebări. 
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Rolul unui bun coach este de a-l ajuta pe „client” să elimine eventualele blocaje şi prejudecăţi şi să-şi formuleze 
întrebările potrivite şi relevante, stimulându-şi astfel inteligenţa în căutarea răspunsurilor.

În cazul de faţă „clientul” este elevul, tânărul cu dorinţa lui de a evolua, de a aborda corespunzător – din punctul 
său de vedere – dilemele pe care le trăieşte, prin folosirea propriilor cunoştinţe, resurse, valori, abilităţi. 

Profesorul, consilierul şcolar, antrenat prin tehnici specifice poate juca rolul unui coach autentic ce îi va „asista” pe 
elevi să găsească răspunsuri şi soluţii venite din interiorul lor, cu impact acţional puternic, stimulând dorinţa personală 
de a cunoaşte, de a fi şi de a face („Comoara lăuntrică”, Jacques Delors), pentru atingerea obiectivelor proprii. 

Pentru elevul participant la un program de coaching, faptul că răspunsurile i-au fost dezvăluite prin antrenarea 
propriei inteligenţe şi capacităţi de discernământ îi va oferi un plus de încredere în sine. 

Bazându-se pe resursele interne ale fiecăruia şi privind diferitele aspecte ale vieţii ca pe un tot, coaching-ul permite 
atingerea unui echilibru, a încrederii în forţa sinelui de a stăpâni realitatea înconjurătoare. 

Astfel, prin coaching avem şansa de a ne defini rolul în viaţă („Cunoaşte-te pe tine însuţi/însăţi!”) şi a ne împlini 
destinul prin identificarea şi atingerea obiectivelor importante.

Coaching-ul se concentrează pe definirea şi realizarea unor acţiuni concrete în prezent, pentru atingerea unor 
obiective dorite în viitor.

Ce nu este coaching-ul? 
În niciun caz o activitate de impunere a unor obiective şi a unui plan de acţiune, în care persoana nu are nimic 

de spus. Presupune responsabilitate, investigare a propriilor resurse, de aceea, un bun coach (specialist în coaching) e o 
îmbinare între: 

• un mentor pentru succes, care are încredere în potenţialul tău şi care, prin pregătirea şi experienţa sa, te ajută 
să-ţi defineşti şi să-ţi asumi obiective relevante în viaţă;

• un manager care te sprijină în stabilirea etapelor intermediare şi care se asigură că acţiunile tale sunt în 
consonanţă cu obiectivele propuse,:

• un antrenor personal, care îţi oferă permanent feedback (reacţii, semnale) şi sprijin pentru a-ţi creşte performanţele;
• un consilier personal discret şi competent, căruia îi poţi împărtăşi, cu încredere, lucrurile care te frământă şi 

problemele cu care te confrunţi pe drumul către obiectivele propuse. (Seeds for Success, Mihai Popa Radu).

 Activitate: 
„Ce este şi ce nu este coaching-ul?”
Profesorul împarte elevii în 4 grupe, pe baza criteriului echipe celebre de fotbal din Europa. (Le vor stabili singuri.) 
Fiecare echipă trebuie să listeze caracteristicile coaching-ului, respectiv ale persoanei, specialistului (coach-

antrenor) care furnizează această activitate, în cadrul unui scurt brainstorming. 
La finalul activităţii, fiecare echipă desenează o caricatură a ceea ce este/ceea ce nu este activitatea de coaching. 

Se realizează practic un portret.
Elevii din fiecare echipă raportează printr-un raportor, grupului mare al clasei, iar colile de flipchart se afişează 

pentru a putea fi văzute de ceilalţi. 
Profesorul îi va orienta pe elevi să descopere conceptul de coaching – va face împreună cu elevii, succinte precizări 

teoretice despre coaching, corelându-le la modele practice.
 Apoi, fiecare, individual, va completa fişa de lucru de mai jos:
 Fişa de lucru „Ce este coaching-ul pentru mine?”
Completaţi frazele lacunare din tabelul următor:
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  Fişă de lucru: „Ce este coaching-ul pentru mine?”
Completaţi frazele lacunare din tabelul de mai jos:

În opinia mea, când aud cuvântul coaching, mă gândesc 
la...

Calităţile mele...

Activităţile preferate... Pentru mine, profesorul ca şi coach înseamnă că are 
următoarele caracteristici...

Persoanele semnificative din viaţa mea... Un antrenor bun pentru mine este...

Cele mai importante 3 obiective personale şi  
profesionale...

Dacă aş primi un premiu peste 2 ani, acesta ar fi pentru 
...

Punctele mele forte... Ceea ce trebuie să îmbunătăţesc se referă la...

Ultimul meu succes este... Personalitatea de succes care îmi place...

 Evaluarea activităţii

Pornind de la premise ca primul şi cel mai important pas spre Acţiune este Claritatea faţă de obiectiv (vis, direcţie, 
plan, idee, proiect etc.), realizaţi acest prim pas:

Pasul 1: Dedică-ţi timp. Începe cu un singur lucru:
1. Scrie obiectivul, visul sau întrebarea, pe care le consideri prioritare în acest moment.
2. Dacă este vorba despre un obiectiv sau vis, descrii blocajul sau întrebarea care te ţine în loc. (alege un singur 

lucru; apoi vei putea relua exerciţiul şi pentru alte aspecte, însă e bine să iei câte unul pe rând).
3. Scrie apoi intenţia: ce vrei să schimbi /să transformi în situaţia dată (intenţia te va ghida în timp ce scrii; e bine 

să începi să scrii abia după ce ţi-ai stabilit clar această intenţie). 

  Temă pentru acasă:
Continuă ceea ce ai început la Pasul 1 cu:

Pasul 2: Dedică-ţi timp. Explorează. Clarifică.
Aloci timp în care să explorezi blocajul sau întrebarea care a apărut (vezi punctul 2 de mai sus, la evaluarea 

activităţii). Continuă să scrii. Să laşi gândurile să curgă şi să scrii atât lucrurile pe care le ştiai, cât şi lucrurile pe care 
nu ştiai că le ştii; continuă să scrii şi vei observa cum îţi aminteşti noi informaţii dintre care unele pot fi soluţii. Deci, ai 
răbdare şi lucrurile vor apărea (ai nevoie de încredere, sinceritate totală faţă de tine atunci când scrii, răbdare – vei fi 
surprins(ă) de câtă claritate vei avea faţă de subiectul explorat).

Pasul 3: Dedică-ţi timp. Acţionează.
Ai scris şi ai deja o imagine mai clară asupra blocajului sau a întrebării de la care ai pornit. Ai făcut progres din 

punctul de vedere al clarităţii. Pasul următor este să faci ceva cu această claritate, de exemplu să îţi stabileşti o acţiune 
pe care să o faci în următoarele 72 de ore de la exerciţiu. O acţiune în care să te foloseşti de claritatea pe care ai obţinut-o.
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Pasul 4: Dedică-ţi timp. Fii recunoscător / recunoscătoare.
Acum deja ai făcut doi paşi importanţi: unu – ai obţinut mai multă claritate faţă de blocaj şi întrebare; doi – ai 

acţionat într-o direcţie concretă, direct sau indirect corelată cu obiectivul sau visul de la Pasul 1, punctul 1. 
Ce este foarte important acum este să fii conştient de aceşti paşi şi să îţi fii ţie recunoscător / recunoscătoare 

pentru că i-ai făcut. Cu cât vei fi mai prezent(ă) să observi progresul pe care îl faci, cu atât mai uşor îţi va fi să înregistrezi 
noi astfel de progrese. (www.empower.ro/.../un-exerciţiu-de-self-coaching-claritate-acţiune/)

I.2. BAZA PERSONALĂ DE CUNOŞTINŢE – KNOWLEDGE

 Instrumente de lucru:
– spaţiul sălii, coli A4, pixuri.

 Obiectivele activităţii 
• Să analizeze situaţii în care învăţarea (cunoştinţele/informaţiile, experienţele) asigură succesul în viaţă, 

valorificând exemple din experienţele personale şi ale unor persoane de succes recunoscute la nivel naţional, universal;
• Să explice necesitatea utilizării cunoştinţelor (knowledge) în alegerea carierei, corelând informaţii, exemple şi 

întemeind analiza pe raportul cauză – efect.

 Concepte (noţiuni):
• cunoştinţe – knowledge, informaţie, coaching.

 Cadru conceptual:
Omul se poate forma şi adapta cerinţelor societăţii pe baza cunoştinţelor (knowledge) ce urmăresc creşterea 

performanţei. Are nevoie de informaţii structurate într-un plan de acţiune pentru a găsi drumul spre succes şi pentru a 
avea cele mai mari şanse să obţină ceea ce şi-a propus. 

Informaţia, perisabilă sau neperisabilă, statică sau mobilă, reprezintă putere. Fiinţa umană percepe informaţia 
prin cele 5 simţuri şi apoi o prelucrează prin procesele cognitive. Aproximativ 40% din informaţii sunt percepute pe cale 
vizuală, 30% pe cale auditivă, 10% pe cale olfactivă, 5% pe cale tactilă, 5% pe cale gustativă şi 10% pe cale intuitiv-creativă. 

O informaţie completă şi de calitate nu se poate concepe decât în cadrul unui sistem care cuprinde proceduri, 
metode şi mijloace, inclusiv echipamente. 

Beneficiul informaţiei constă în posibilitatea unei informări rapide, complete şi de calitate, contribuind la 
adoptarea operativă a unor măsuri eficiente, pentru înfăptuirea celor proiectate.

Se înfăptuieşte ciclul:
 

   INFORMAŢIE – ANALIZĂ – VARIANTE – DECIZIE – ACŢIUNE – REZULTAT – INFORMAŢIE

O caracteristică a societăţii informaţionale moderne este că surplusul de informaţii e în permanenţă creştere, ceea 
ce înseamnă că oferta de informaţii depăşeşte cererea.

 Coachingul – este o modalitate de antrenare a minţii care să ne asigure o bună capacitate de comunicare, un 
bun control al minţii; coaching-ul porneşte de la o bază de cunoştinţe (knowledge) şi abilităţi personale (skills).

Coaching = Knowledge + Skills
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 „Coachingul dezvoltă eficienţa şi deblochează resursele individuale. ... presupune din partea ambelor părţi 
implicate în proces: angajament reciproc, dedicare, transparenţă, confidenţialitate” (Coaching Institut).

Prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi prin colectarea experienţelor, elevii, asistaţi de profesori, pot în procesul de 
învăţare să-şi evalueze resursele cu realism, să-şi stabilească obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen 
lung, mediu şi scurt, să se folosească de oportunităţi pentru a atinge scopurile de etapă. 

Cunoştinţele reprezintă o acumulare de idei ca urmare a filtrării şi rafinării informaţiilor şi esenţializării acestora. 
Ele au un conţinut, un volum, o frecvenţă, o calitate, un proces de obţinere şi un cost.

„Knowledge ... is power” = puterea informaţiei.
Lipsa informaţiilor poate însă afecta realizarea obiectivului propus. 

 Activitate: 
„Informaţia înseamnă putere”

Brainstorming
Cerinţa: elevii să asocieze cuvântul Knowledge altor cuvinte. Se vor consemna cuvinte-cheie şi se va face trecerea 

la exerciţiul de creaţie, de realizare a unui eseu cu titlul dat: „Informaţia înseamnă putere”.
Elevii vor avea ca sarcină de lucru să realizeze, individual, un eseu, timp de lucru 15 minute, pornind de la 

cuvintele-cheie: CARIERĂ, CUNOŞTINŢE, INFORMAŢIE, COACHING, SUCCES, REUŞITĂ ...

CARIERĂ, CUNOŞTINŢE, INFORMAŢIE, COACHING, SUCCES, REUŞITĂ …

                                      „Informaţia înseamnă putere”

 Evaluarea activităţii:
Activitatea reprezintă un exerciţiu de creaţie, de autoanaliză, de proiectare de obiective privind succesul în carieră. 
Evaluarea se va realiza din perspective autoevaluative şi coevaluative, cu centrare pe corelaţia dintre baza 

conceptuală a coachingului şi cadrul concret-experienţial. 
Punctarea se va realiza pe baza de credite, în cadrul negocierilor profesor-elev-elevi; originalitatea eseului poate 

asigura maximum de performanţă.

 Temă pentru acasă:
„De reflectat asupra relaţiei dintre muncă şi baza personală de cunoştinţe, knowledge”.
Scrie reflecţiile tale despre baza personală de cunoştinţe, knowledge!
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I.3. ABILITĂŢI PERSONALE (SKILLS)

 

Instrumente de lucru:
• Chestionarul „Resursele personale”.
• Materiale informative, ilustraţii, fotografii, filmuleţe despre abilităţile de viaţă.

Obiectivele activităţii 
• Să analizeze perspective definitorii şi avantajele abilitaţilor de viaţă, ca bază a succesului /reuşitei în viaţă, 

valorificând materialele, modelele, exemplele, sursele şi resursele puse la dispoziţie;
• Să deducă necesitatea dezvoltării de abilitaţi de viaţă în plan personal, implicându-se activ în secvenţele de 

informare şi experienţial, propuse în lecţie.

 Cadrul conceptual:
Programele educative derulate în şcoli, consilierea educaţională desfăşurată în cadrul Cabinetului de consiliere 

au componente ce pot interfera cu activitatea tipică de coaching, intens conceptualizată în ultimii ani, datorită penetrării 
masive în mediul de business. 

În şcoală, profesorul-coach nu sugerează elevului ce să facă într-un anumit context de viaţă, ci îl ajută pe acesta 
să-şi găsească resursele pentru a-şi identifica echilibrul şi împlinirea pe fiecare plan al vieţii sale: fizic, emoţional, 
sentimental, profesional, social, spiritual. 

Profesorul-coach informează, motivează, antrenează, sprijină elevul să-şi cunoască şi să-şi utilizeze resorturile 
interne nemodelate, neaccesate încă, ce nu sunt utilizate şi nu concură la construcţiile interioare cu rol adaptativ. 

Coaching-ul se învaţă, dar, deopotrivă, implică vocaţia şi dăruirea individului în efortul de a sprijini o altă fiinţă 
umană să-şi atingă potenţialul.

În ultimii ani devine din ce în ce mai importantă utilizarea unor abilităţi de bază ale personalităţii, soft skills-uri, 
elemente ce facilitează succesul în oricare activitate întreprinsă. Sunt atribute personale ce sprijină interacţiunea umană 
în orice context, determină adaptarea persoanei la toate situaţiile de viaţă, generează performanţa personală. 

Astfel,

• adaptarea la situaţii noi; 
• responsabilitatea;
• abilităţile de comunicare şi negociere; 
• luarea eficientă a deciziilor; 
• simţul umorului; 
• integritatea; 
• empatia; 
• abilitatea de a lucra în echipă; 
• optimismul; 
• gestionarea timpului şi a priorităţilor; 
• încrederea în propriile idei; 
• creativitatea etc. 

facilitează excelenţa în toate domeniile în care activează individul.
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Spre deosebire de acestea, hard skills-urile se referă la competenţele specifice unui singur domeniu de activitate 
şi care pot fi dobândite prin învăţare. Ele sunt mai uşor de evaluat decât competenţele soft, iar deţinerea lor este 
confirmată prin diplomele/certificările pe care orice individ le poate specifica în CV-ul personal: calificări, abilităţi 
tehnice, cunoştinţe de specialitate.

Într-o lume în care informaţiile au o rată de perimare galopantă, devin rapid învechite, capacităţile de identificare, 
accesare, de a lega relaţii, de a comunica, a „şti să trăieşti printre ceilalţi” sunt atuuri vitale pentru succesul în viaţă şi 
în carieră. 

Trainerul, coach-ul, consilierul şcolar sau profesorul abilitat pot facilita contexte de învăţare experienţială 
ale elevului, pentru manifestarea, conştientizarea şi potenţarea abilităţilor personale, în scopul cristalizării unei 
personalităţi autonome.

 Obiectivele activităţii 
• Să evalueze măsura în care îşi antrenează abilităţile personale de viaţă, analizând rezultatele unor activităţi 

curente, considerate decisive în planul devenirii personale.
• Să analizeze necesitatea implicării efortului voluntar pentru dezvoltarea unor abilităţi generale, „soft skills-

uri”, ţintind optimizarea interacţiunilor şi a comunicării cu ceilalţi.

*”soft skills“/termen sociologic legat de gradul de inteligenţă emoţională; în traducere liberă, abilităţi interpersonale, anumite 
trăsături de personalitate, abilităţi sociale, de comunicare, de exprimare, obiceiuri personale, deschiderea de a lega noi prietenii 
şi optimismul ce caracterizează relaţiile unei persoane cu ceilalţi; soft skills sunt cealaltă faţă a monedei pentru hard skills, 
care sunt legate de coeficientul de inteligenţă al unei persoane şi sunt cerinţele ocupaţionale ale unui job sau ale altor activităţi.

 Activitate:
Chestionar „Resurse personale”
Instructaj:
Acest chestionar vă ajută să vă cunoaşteţi resursele personale, respectiv să vă evaluaţi abilităţile de bază („soft skills”). 
Bifaţi răspunsul care vă descrie cel mai bine, alegând din următoarele opţiuni:
   1 = deloc; 2 = puţin; 3 = destul de mult; 4 = foarte mult

1. 2. 3. 4.
a. În ce măsură eşti:

1. Implicat(ă) în multe activităţi                                                           

2. Hotărât(ă) în realizarea unor activităţi    

3. Pragmatic(ă) şi obiectiv(ă)    

4. Ferm(ă) în îndeplinirea sarcinilor    

5. Motivat(ă) să îţi îndeplineşti obiectivele    

6. Ordonat(ă) şi precis(ă)    

7. Pot să îmi menţin starea de concentrare şi atenţie     

8. Respect regulile    

9. Îmi controlez foarte bine reacţiile emoţionale    

10. Încrezător/ încrezătoare în alegerile făcute    



10

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

1. 2. 3. 4.
11. Autonom(ă) în luarea deciziilor    

12. Încrezător/ încrezătoare în sine    

13. Rapid(ă) în luarea deciziilor    

14. Independent(ă) în raport cu părerile celorlalţi    

15. Coerent(ă) în comportament    

b. În ce măsură ai:
16. Abilităţi de comunicare verbală    

17. Abilităţi de exprimare în scris    

18. Abilităţi de ascultare activă    

19. Atent(ă) la mesajele externe şi capacitatea de înţelegere a acestora    

20. Capacitate de gestionare a emoţiilor     

21. Gândire analitică (mă concentrez asupra detaliilor a ceea ce trebuie să observ)    

22. Gândire intuitivă (trag uşor concluzii)    

23. Gândire reflexivă (mă gândesc foarte mult înainte de a vorbi)     

24. Gândire vizuală (gândesc în imagini)    

25. Gândire prin analogie (găsesc conexiuni între elemente şi informaţii)    

26. Fantezie şi imaginaţie    

27. Creativitate    

28. Planificare    

29. Abilităţi pentru anumite activităţi    

30. Capacitatea de a rezolva probleme prin modalităţi creative    

Total  = scorul personal (între 30 şi 120 puncte)

(Material preluat şi adaptat după Instrumenti Orius-Regione Friuli Venezia Giulia, Orientarea Carierei, Ghid metodologic, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti).

 Evaluarea activităţii:
Activitatea reprezintă un exerciţiu de autoanaliză a abilităţilor personale. Evaluarea gradului în care aceste 

abilităţi se manifestă concret în existenţa fiecărui individ poate reprezenta un indicator al necesităţii de a activa sau 
nu eforturi suplimentare pentru dezvoltarea personală a acestuia. Care sunt abilităţile voastre de bază ce  necesită 
îmbunătăţire? Comparaţi scorul personal cu scorul obţinut de ceilalţi colegi! Cu cât acesta se apropie de valoarea 120, cu 
atât vă percepeţi ca având mai multe resurse personale, „soft skills”!

  Temă pentru acasă:
Identificaţi o abilitate de bază care vi se pare insuficient dezvoltată în structura personalităţii voastre şi realizaţi un 

scurt plan de dezvoltare a acesteia (acţiuni posibile ce pot fi întreprinse pentru a accesa şi antrena această componentă)! 
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I.4. MODALITĂŢI DE ANTRENARE ŞI CONTROL AL MINŢII

 Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Auto-motivarea, creativitatea dar şi relaxarea, gestionarea emoţiilor negative, activarea imaginaţiei etc. reprezintă 

manifestări ale auto-controlului şi implicării noastre în exprimarea exterioară a personalităţii. 
Mintea omenească creează, inventează, planifică, organizează, construieşte, dar şi învaţă, se formează, se inspiră, 

este influenţată de experienţele educaţionale externe sau de cele relevante, cu valoare adaptativă. Persoanele importante 
din viaţa noastră, părinţii, prietenii adevăraţi, profesorii etc., ne sunt deseori mentori, coach-i, în drumul formării de sine. 

Ce este, de fapt, coaching-ul? În esenţă, reprezintă o sinteză a diferitelor principii, metode, teorii şi tehnici de 
succes preluate din psihologie, management, dezvoltare personală, dar şi din sportul de performanţă. Scopul principal 
al coaching-ului este împlinirea omului ca individ, pe multiple planuri (profesional, financiar, afectiv, spiritual etc.), 
ajutându-l să-şi definească şi să atingă obiective. 

În cadrul relaţiei profunde de coaching, se realizează antrenarea minţii individului, ce asigură o bună capacitate 
de comunicare, o planificare eficientă a drumului de parcurs pentru atingerea ţintelor, pornind de la baza personală de 
cunoştinţe (knowledge) şi abilităţi (skills). 

„Coaching-ul dezvoltă eficienţa şi deblochează resursele individuale, presupune din partea ambelor părţi implicate 
în proces, coach-ul şi „clientul” său: angajament reciproc, dedicare, transparenţă, confidenţialitate; numai un „elev” motivat 
şi capabil de acţiune poate beneficia de cunoştinţele şi competenţele unui coach /„antrenor” (după Coaching Institute).

 Obiectivele activităţii 
• Să analizeze realizările personale, punctele forte şi nevoile de dezvoltare din perspectiva modalităţilor de 

autocontrol şi mobilizare personală, implicându-se activ în exerciţiile / situaţiile experienţiale propuse în medii formale 
şi informale.

 Activitate practică
Instructaj:
Completaţi individual următorul tabel, ţinând cont de sugestiile de lucru precizate.

REALIZĂRILE MELE PUNCTE FORTE
• Începe cu o relatare generală a performanţelor tale 
şcolare din acest an!
• Identifică cele mai mari realizări (profesionale, per-
sonale) din viaţa ta de până acum!
• Poţi controla/ ai controlat aceste aspecte?

• Descrie 3 puncte forte ale personalităţii tale!
• Analizează rolul controlului personal în formarea/
dezvoltarea punctelor forte!
• Poţi controla/ ai controlat aceste aspecte?

NEVOILE DE DEZVOLTARE: INTERESE DE CARIERĂ:
• Argumentează 3 nevoi de dezvoltare ale tale!
• Propune termene concrete pentru satisfacerea fiecărei 
nevoi!
• Stă în puterea ta să controlezi aceste aspecte?

• Identifică interesele tale de carieră! 
• Stabileşte obiective de carieră pe termen scurt şi 
lung!
• Stă în puterea ta să controlezi aceste aspecte?
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  Evaluarea activităţii:
Întrebări pentru discuţii:
1. Ce puncte forte/ realizări ale altor colegi aţi dori să fie şi ale voastre?
2. Cum le puteţi obţine? 
3. Ce modalităţi de autocontrol trebuie să accesaţi pentru a obţine ceea ce doriţi?
4.  Ce persoane semnificative din viaţa voastră vă pot influenţa să aveţi succes?

  Temă pentru acasă:
• Realizaţi, în grupe de lucru, colaje cu tema: Mintea umană şi universul ei.

I.5. DEBLOCAREA RESURSELOR INDIVIDUALE 

  Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Imaginea de sine este definită de modul în care ne percepem propriile caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, 

sociale şi spirituale care conturează şi întăresc dimensiunile eului fiecăruia. În funcţie de percepţia, la un moment dat, 
a dezvoltării noastre, de ceea ce ne-am dori să fim sau ceea ce am putea deveni, putem distinge mai multe ipostaze ale 
eului propriu:

Eul actual

Eul ideal 

Eul viitor

Imaginea de sine ne influenţează comportamentele, de aceea este important să ne percepem cât mai obiectiv.  
Percepţia de sine nu reprezintă adevărul despre noi, ci este doar o „hartă” pentru propriul „teritoriu”. 
Relaţiile armonioase cu membrii familiei şi cei din jur, performanţele profesionale, asumarea unor responsabilităţi 

în acord cu resursele proprii indică o imagine de sine pozitivă, în timp ce absenţa motivaţiei sau o motivaţie scăzută, 
agresivitatea, defensiva, comportamentele de evitare, rezistenţele la schimbare sunt principalii indici pentru o imagine 
de sine negativă.

 Obiectivele activităţii 
• Să antreneze resursele interioare latente, pentru a realiza un control optim al situaţiilor de criză personală/

socială, implicându-se în exerciţiile/situaţiile propuse pe parcursul activităţilor în clasă, valorificând, ulterior, 
experienţele dobândite;

• Să descopere potenţialul propriu pentru performanţă, implicându-se în situaţii experienţiale în acest sens şi 
dezvoltând atitudini specifice în acest sens.
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 Activitate practică

 PRIMĂVARA
Profilul elevului cu stima de sine pozitivă

 VARA
Profilul elevului cu stima de sine scăzută

 TOAMNA

• Riscurile stimei de sine scăzute

 IARNA
• Modalităţi de dezvoltare a stimei de sine
 • (Sarcină comună: catren)

  Evaluarea activităţii:

Turul galeriei
Important:

• elevii învaţă prin cooperare; 
• stimulăm gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă;
• încurajăm elevii să-şi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse în cadrul grupului/echipei.

 Obiective 
• Să elaboreze un „portret al grupului clasă”, pe baza opiniilor tuturor membrilor care îl constituie.

...Lucrăm!
• formăm grupuri de câte 5 elevi;
• sarcina de lucru: opinia fiecăruia despre sine – rezultă opinia membrilor grupului despre ei;  
• produsele activităţii grupelor – perspective de abordare/ soluţii de definire a grupului clasă;
• listele cu opiniile grupelor se afişează – galerie expoziţională;
• grupurile de elevi trec pe la fiecare exponat pentru a examina opiniile celorlalţi şi pentru a adăuga propriile 

opinii cu privire la lucrările celorlalţi; ataşează post-it-ul cu opinii pe lucrarea fiecărei grupe; 
• se fac comentarii obiective, critice, se pun întrebări, se notează observaţii cu ajutorul unor simboluri;
• la finalul turului galeriei, grupurile revin la locul iniţial şi citesc comentariile, observaţiile cu privire la lucrarea 

lor, reexaminând produsul.  

  Temă pentru acasă:
• Când te surprinzi concentrându-te asupra unui lucru negativ, şi cu siguranţă o vei face, introduci imediat 

puterea gândirii pozitive ca să redirecţionezi concentrarea asupra unei stări emoţionale mai bune; descrie, în scris, ce ai 
simţit!
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I.6. EFICIENŢA PERSONALĂ ŞI PROACTIVITATEA: ANGAJAMENT, DEDICARE

 Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Obiectivele activităţii 
• Să precizeze sensul proactivităţii ca indicator al eficienţei personale, realizând exerciţii de introspecţie/analiză 

personală. 
• Să identifice consecinţele angajamentelor respectate/nerespectate în viaţa personală, analizând cazuri/situaţii 

individuale şi independente, valorificându-le apoi în stabilirea unor concluzii de tip „învăţătură” .

 Cadru conceptual  (noţiuni şi perspective) 
Una dintre deprinderile de bază ce caracterizează persoanele cu eficienţă maximală în orice domeniu este  

proactivitatea – mai mult decât a avea iniţiative.
Proactivitatea exprimă faptul că, în calitatea noastră de fiinţe umane, suntem răspunzători de vieţile noastre. 
Comportamentul nostru este rezultatul deciziilor/hotărârilor noastre, şi nu al condiţiilor de viaţă neapărat. 
Într-un context mai larg, a fi proactiv înseamnă a-ţi asuma responsabilitatea lucrurilor care ţi se întâmplă şi a nu-i 

acuza pe ceilalţi sau a nu da vina pe contextul de viaţă pentru nereuşitele tale.
Persoanele proactive se poartă conform unei opţiuni conştiente, bazate pe valori. Se implică, iau atitudine, îşi 

manifestă voinţa activ, nu reacţionând la mediu. 
Oamenii proactivi îşi concentrează eforturile asupra lucrurilor pe care le pot schimba.
Dimpotrivă, oamenii reactivi îşi concentrează energiile pe deficienţele celorlalţi, pe problemele mediului în care 

trăiesc, pe împrejurări pe care nu le pot domina, se simt victimizaţi, neglijează domeniile de activitate unde le-ar sta în 
putere să intervină, micşorându-şi zona de influenţă pe care o pot controla.

Capacitatea de a lua angajamente, de a face promisiuni şi de a le respecta – calitatea angajamentelor luate faţă de 
noi şi faţă de ceilalţi, onestitatea de a le respecta este esenţa şi manifestarea cea mai evidentă a proactivităţii noastre.

Este, de asemenea, esenţa creşterii noastre: printr-o conştientizare permanentă, putem scoate la lumină „zonele” 
deficitare din viaţa noastră, zonele ce se cer ameliorate, talentele ce pot fi dezvoltate/educate, sau cele care trebuie 
transformate sau eliminate.

 Pe măsură ce luăm cunoştinţă de aceste realităţi, putem recurge la imaginaţie şi la voinţa noastră autonomă 
pentru a lucra cu propria persoană, fixându-ne promisiuni şi ţeluri pe care, mai apoi, să le respectăm cu seriozitate. 

 Activitate practică
Activitate:
Alege o situaţie din viaţa de elev sau din viaţa personală de care nu eşti pe deplin mulţumit. 
Încearcă să stabileşti  dacă este o problemă în care poţi interveni direct, indirect sau deloc.
Hotărăşte asupra primului pas pe care-l poţi face pentru a îmbunătăţi situaţia, apoi gândeşte cum poţi trece la fapte!
Împărtăşeşte  unei persoane apropiate, de încredere ce ai hotărât. 
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 Dezbatere 
• Citiţi paragraful de mai jos.
• Exprimaţi-vă opinia în legătură cu afirmaţiile citite.

„Suntem răspunzători de eficienţa noastră, de propria noastră fericire şi, în ultimă instanţă, chiar de majoritatea 
împrejurărilor în care trăim. Izvorul mulţumirii trebuie să ţâşnească din mintea noastră. Cine nu cunoaşte 
îndeajuns firea omenească crede că-şi va găsi fericirea schimbând altceva decât propriile sale porniri, îşi va irosi 
viaţa în eforturi sterile, înmulţind necazurile pe care ar dori să le înlăture.” (Stephen R. Covey, Eficienţa în 7 
trepte sau Un abecedar al înţelepciunii, Ed. ALLFA, 2002)

Cum devenim proactivi? 
Analizaţi în echipe următorii paşi în dezvoltarea proactivităţii! Găsiţi împreună şi alte modalităţi de a deveni 

proactiv!
• Luaţi-vă angajamente şi respectaţi-le!
• Oferiţi soluţii şi nu criticaţi!
• Fiţi un exemplu, nu un judecător!
• Fiţi o parte a rezolvării, şi nu o parte a problemei!
• Nu scoateţi în evidenţă deficienţele celor din jur, acest lucru nu ajută pe nimeni!
• Priviţi defectele celorlalţi cu toleranţă şi compasiune, nu-i învinuiţi. Nu e vorba de ceea ce ei nu fac sau de ceea 

ce ar trebui să facă; e vorba de opţiunea voastră de a face ceva într-o situaţie dată!
• Când faceţi o greşeală, recunoaşteţi-o, corectaţi-o pe loc, trageţi concluzii!
• Nu vă complăceţi în a blama sau a acuza. Concentraţi-vă pe lucrurile în care puteţi interveni. Lucraţi asupra 

voastră, asupra modului vostru de a fi!
• Dacă vă surprindeţi gândind că problema este în exterior, opriţi-vă! Acest gând este o adevărată problemă!

 Evaluarea activităţii: 
Reflecţie individuală
• Construieşte o definiţie personală a conceptului de proactivitate! 
• Care este cea mai proactivă persoană pe care o cunoşti? 
• Descrie acea persoană! Ce admiri cel mai mult la ea?
 

 Temă pentru acasă:
• Elevii vor monitoriza, în cursul unei săptămâni, frecvenţa utilizării de către ei înşişi a  expresiilor de tip reactiv: 

Eu nu pot să....
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I.7. TRANSPARENŢA, CONFIDENŢIALITATEA

  Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Obiectivele activităţii 
• Să descopere perspective ale dezvoltării personale, pe baza autoinvestigării şi a asocierii concluziilor la cazuri 

independente de sine.
• Să experimenteze demersuri cu privire la evaluarea şi acceptarea de sine, pe baza unor analize specifice realizate 

dirijat de profesor în cadrul activităţilor de grup în clasă, extinzând ulterior în situaţii din viaţa personală.

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Transparenţă şi confidenţialitate
La vârsta adolescenţei, nevoia de autonomie, interesul  faţă de propria identitate reprezintă preocupări principale. 

Este important pentru adolescenţi să fie orientaţi să descopere reperele gândirii critice, nuanţele afectivităţii, valorile 
comportamental – atitudinale, pentru a-şi eficientiza potenţialul de investigare personală şi, implicit, pe cel  de gestiune 
personală. 

În mod esenţial, adolescentul trebuie să ia startul prin a-şi recunoaşte părţile pe care le ascunde celorlalţi. Modelul 
teoretic realizat de Johari îi ajută pe elevi să înţeleagă proporţia dintre informaţiile pe care le ştiu despre ei înşişi şi 
capacitatea lor de autodezvăluire. Este important ca adolescenţii să dozeze ce informaţii vor fi  accesibile celorlalţi, cât 
de mult vor să se deschidă, care sunt limitele transparenţei şi consecinţele ei. 

Adolescenţii se raportează, în cea mai mare parte, la ceea ce cred egalii despre ei şi îşi fac probleme, simt consecinţe 
negative din cauza lipsei de discreţie a prietenilor. Ei nu au încă abilitatea de a spune NU, de a-şi prezerva intimitatea, 
de a rezista excesului de dezvăluire, asertivitatea fiind, la această vârstă, şi o trăsătură, dar şi o nevoie. 

Există persoane care nu sunt interesate să facă dezvăluiri personale, necomunicative, distante, reţinute în 
autodezvăluiri, pentru că nu au încă suficientă încredere în ceilalţi. 

Există persoane libere în autodezvăluiri, care vor doar să se prezinte celorlalţi fără a dori să le ştie părerea, după 
cum există persoane care au  încredere în opinia celorlalţi şi în opinia personală, dozându-şi în mod echilibrat 
transparenţa, confidenţialitatea.

Autodezvăluirea generează oportunităţi de stabilire a unor relaţii interpersonale, în unele cazuri pozitive, chiar 
dacă mesajul transmis nu este întotdeauna pozitiv, creează un sentiment de siguranţă şi acceptare.

 Dezvăluie-ţi profilul:
Instrumente de lucru:
• Flipchart, markere, coli de scris, un săculeţ de hârtie, un creion, o foaie de hârtie, şi o pereche de foarfece pentru 

fiecare elev.
• O cutie  de carton pe care să fie scrise următoarele fraze:

• nu are simţ al umorului; 
• ocazional e plăcut să te afli în compania lui/ei; 
• elev sub nivelul mediu, muzician groaznic. 
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• Bucăţi de hârtie pentru fiecare (ce se vor introduce în cutie), care să cuprindă următoarele cuvinte sau fraze:
nesigur, nerăbdător, neatrăgător, ocazional rebel.

ACTIVITĂŢI PRACTICE 
Brainstorming – sensul cuvintelor transparenţă şi confidenţialitate. 
Completăm conceptele de transparenţă şi confidenţialitate cu precizări care vă aparţin!

 Activitate individuală
Se distribuie fiecărui elev un set de materiale.
Cerinţe:

• să se gândească la modul în care „arată” în exterior .../ imaginile pe care le proiectează celorlalţi;
• să se gândească dincolo de caracteristicile fizice, atunci când îşi defineşte imaginea în exterior;
• să scrie cuvinte sau să deseneze simboluri care să reprezinte aceste caracteristici (consemnează pe părţile ex-
terioare ale săculeţului/ pungii primite);
• să se gândească la: „cine sunt eu în interior... emoţiile, problemele, faptele, plusurile şi minusurile, caracteris-
ticile de personalitate pe care le ţin ascunse de ceilalţi”;
• să scrie aceste opinii pe foile de hârtie pe care le are; apoi, să taie hârtia în fâşii astfel încât fiecare opinie 
exprimată să se afle pe o bucată de hârtie diferită.

 Activitate individuală 
• Fiecare elev îşi va găsi parteneri pentru a discuta despre ceea ce au scris pe suprafaţa exterioară a săculeţului şi 

cât mai multe din conţinutul lui, aşa încât să se simtă confortabil că pot împărtăşi.
• Elevii vor citi alternativ cuvintele scrise pe exteriorul pungii şi opiniile de pe bucăţile de hârtie din interiorul 

cutiei mari de carton.
• În final, elevii vor mărturisi dacă ei consideră aceşti descriptori adevăraţi/eronaţi, pozitivi sau negativi. 

 Dezbatere
 Consideraţi că un adolescent care se percepe pe sine ca având calităţi fundamental negative este o persoană 

lipsită de valoare?
 În dezbatere se va accentua faptul că toţi oamenii sunt valoroşi indiferent de capacităţile sau de acţiunile lor. 
 Acest lucru nu înseamnă că oamenii nu pot să lucreze pentru a îmbunătăţi, a schimba în bine anumite lucruri/

aspecte, dar, chiar dacă nu ar putea face acest lucru, ei tot ar fi valoroşi.
 Observaţi reacţiile elevilor faţă de conceptul „persoană lipsită de valoare” pentru a fundamenta concluziile 

dezbaterii.

 Discuţii
• La care dintre lucruri vi s-a părut mai greu să vă gândiţi, la lucrurile pe care doriţi să le treceţi în exteriorul sau 

în interiorul pungii?
• De ce credeţi că oamenii preferă să protejeze lucrurile precum cele trecute în interiorul pungii, mai degrabă 

decât să vorbească deschis despre ele?
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• Există oameni care au acces la toate sau la câteva dintre lucrurile pe care le-aţi trecut în interiorul pungii? 
• De ce vă simţiţi în siguranţă cu acele persoane atunci când le împărtăşiţi aceste lucruri?
• Cu care vă simţiţi mai confortabil, cu partea voastră interioară sau cu partea voastră exterioară?
• Credeţi că unele lucruri din interior se vor vedea vreodată în exterior? (Invitaţi-i să discute.)
• Chiar dacă se întâmplă să aveţi unele dintre lucrurile trecute în exteriorul sau în interiorul pungii, pe care voi 

le consideraţi negative, înseamnă acest lucru că ele vă fac să fiţi nişte persoane nevaloroase?

 Evaluarea activităţii 
Scrieţi cel puţin trei motive pentru întrebarea de mai jos. 
De ce credeţi că oamenii preferă să protejeze lucrurile precum cele trecute în interiorul pungii, mai degrabă decât 

să vorbească deschis despre ele?
 

 Temă pentru acasă:
Elevii îşi păstrează materialele utilizate în activitate, respectiv pungile, şi notează în exteriorul sau în interiorul 

lor, pe măsură ce continuă să descopere tot mai multe despre ei.

COACHING
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II.1. IDENTITATE-INDIVID-PERSOANĂ

 Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Obiectivele activităţii 
• Să identifi ce zonele de interes personal, organizând şi valorifi când noţiunile şi perspectivele  specifi ce identităţii, 

individului, persoanei.

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
„Identitate” este un concept utilizat de o persoană în explicarea propriilor acţiuni, în contextul demersurilor de 

socializare, de exprimare a opiniei în diferite contexte, sau de  exprimare a unor amănunte despre sine.
Înţelegerea acestui concept este importantă pentru că elemente ce gravitează în jurul  său ne pot ajuta să înţelegem 

contextele în care ne afl ăm şi să ne orientam, astfel, rezoluţiile. Putem lua astfel în considerare fenomene des întâlnite – 
femei care nu îşi mai schimbă numele prin căsătorie sau femei care înainte de a naşte un copil aveau o carieră plină de 
satisfacţii, iar după naştere, devin mame convinse datorită noului stil de viaţă, în care afectivitatea, planul emoţional 
antrenează într-o adevărată avalanşă toate celelalte componente ale personalităţii sale, răsturnând paleta priorităţilor 
de viaţă. Exemplele ţintesc dinamismul identităţii, lăsând observatorul să descopere, de fapt, chiar esenţa conceptului 
identitate.

 Ce este identitatea?  
Cine sunt eu?
Dacă unei persoane i se pune această întrebare, va răspunde printr-o înşiruire de informaţii  vizând numele, 

statutul marital, profesia, câţi copii are, ce acţiuni a întreprins în decursul vieţii, ce anume îi place şi ce nu îi place, 
valorile personale. 

 
DIAGNOZA INDIVIDUALĂ
II.1. Identitate – individ – persoană 
II.2. Cunoaşterea de sine:
– Conştiinţa de sine 
– Imaginea de sine

DIAGNOZA INDIVIDUALĂ

CAPITOLUL II
DIAGNOZA INDIVIDUALĂ
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Detaliile care urmează după nume se evidenţiază, de la individ la individ, în ordinea importanţei pentru propria 
persoană sau pentru grupul căruia îi aparţine.

Identitatea include aspecte fizice, personale şi sociale.
Dimensiunea socială a identităţii este generată de roluri, etichete atribuite persoanelor din partea cărora cineva se 

aşteaptă să aibă anumite comportamente şi să acţioneze previzibil într-un anume fel. Persoanele aflate în situaţia de a fi 
etichetate se simt frustrate datorită presiunilor pe care le resimt atunci când observă că celalalt „invadează teritoriul sau 
intern”, pentru că fie nu a controlat atitudinile în mod curent, fie s-a dezvăluit, având încredere.

„Cine sunt eu?” 
Obişnuim să răspundem prin a ne spune numele. Numele, încă de la începutul existenţei persoanei, face parte din 

identitatea sa, îl distinge de ceilalţi, îl face deosebit.
Uneori, atributele pe care o persoană le descrie ca făcând parte din propria identitate sunt elemente ce reprezintă 

fundamente ale stimei de sine, ceea ce înseamnă că modificarea acestora duce la o pierdere a respectului de sine. 
Faptul că identitatea corelează intrinsec stima de sine explică de ce încorporarea de elemente incompatibile 

poate să dea naştere la emoţii puternice, astfel o persoană simte că, dacă nu mai acţionează la un moment dat conform 
obişnuinţelor, valorilor şi principiilor învăţate până cândva, consideră că nu mai este ea însăşi.

 Uneori, această impresie persistă şi îi este păguboasă persoanei, chiar dacă situaţia a fost creată de o decizie 
deliberată de schimbare, ideea că a anticipat eronat efectele imediate îi determină blocaje în a persevera în redefinirea 
identităţii pe termen lung, încărcată de elemente valorice net superioare stadiului precedent.

Există atâtea euri câte grupuri existente a căror opinie ne afectează (William James), deci şi identitatea, deşi 
constantă, are un grad de flexibilitate, persoanele raportează fluxul de informaţii noi la propria existenţă, asigurând, 
astfel, continuitatea, progresul, dar şi unitatea imaginii de sine şi a identităţii.

Una dintre funcţiile cele mai importante ale identităţii este cea de a ne motiva pentru a acţiona într-un anumit fel, 
de a explica şi a încadra un comportament. Sunt persoane care spun „Eu nu pot să fac asta”. De ce întâlnim frecvent o 
astfel de afirmaţie? Pentru că un comportament ieşit din cutumele proprii, fără că persoana să decidă aceasta, contrazice 
modul propriu de a fi, afectează constructul identităţii personale definite în anumite tipare. 

Definirea şi percepţia de sine – identitatea facilitează înţelegerea propriilor reacţii, dar şi pe cele ale altora, 
reglează opţiuni personale, fundamentează decizii, moderează atitudini / comportamente în contextele existenţei 
persoanei cu sine însuşi şi cu ceilalţi.

 Activitate practică
Exerciţiu : „Eseu”
• Li se cere elevilor să scrie un eseu – „Cine sunt eu”;
• Apoi, câte 2 elevi vin să citească eseul celuilalt;
• Exerciţiul vizează punerea unei persoane în locul alteia – schimbul de identitate;
• Se prezintă sub forma... „Se vorbeşte că eu sunt”.....ce a citit colegul.

Evaluarea activităţii: 
Brainstorming
• Li se solicită elevilor să exprime (pentru listare) o emoţie pe care au resimţit-o în cadrul activităţii/lecţiei.
 

 Temă pentru acasă:
• Pe parcursul săptămânii, să se gândească dacă s-ar identifica cu un alt nume.
• Să experimenteze cum este să fie strigat în alt mod decât cel real.
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II.2. CUNOAŞTEREA DE SINE

Conştiinţa de sine, imaginea de sine 

 Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Obiectivele activităţii 
• Să contureze coordonatele esenţiale specifice imaginii de sine, realizând investigaţii asupra conceptului / 

noţiunii şi corelând cunoaşterea în acest sens, la perspectivele valorice ale propriei imagini de sine.

 Cadru conceptual  (noţiuni şi perspective)
Pentru cunoaşterea naturii şi personalităţii umane (M. Zlate), de mare importanţă sunt următoarele reflecţii:
  • Ce este omul în realitate?
  • Ce crede el că este?
  • Ce doreşte să fie?
  • Ce gândeşte despre alţii?
  • Ce consideră că gândesc alţii despre el?

Din aceeaşi perspectivă, personalitatea este abordată din perspective mai multor „faţete” ale acesteia:
  • personalitatea reală;
  • personalitatea autoevaluată;
  • personalitatea ideală;
  • personalitatea percepută;
  • personalitatea proiectată;
  • personalitatea manifestă.

1. Personalitatea reală este constituită din ansamblul proceselor, funcţiilor, tendinţelor, însuşirilor şi stărilor 
psihice de care dispune omul la un moment dat şi pe care le poate pune oricând în disponibilitate, fapt care-i asigură 
identitatea şi durabilitatea în timp.

2. Personalitatea autoevaluată cuprinde totalitatea reprezentărilor, ideilor, credinţelor individului despre propria 
sa personalitate, incluse, de regulă, în ceea ce noi numim imaginea de sine. Este vorba de felul cum se percepe individul, 
ce crede el despre sine, ce loc îşi atribuie în raport cu ceilalţi.

Imaginea de sine reprezintă un integrator şi un organizator al vieţii psihice a individului, cu rol major în alegerea 
valorilor şi a scopurilor. Ea este nucleul central al personalităţii, reper, constanta orientativă a ei, element definitoriu al 
statutului şi rolului social (N. Bogatu ).

Imaginea de sine îşi are originea nu doar în personalitatea reală, ci şi în alte faţete ale ei. Uneori, ea îşi trage seva 
din personalitatea ideală, alteori din cea manifestă sau din cea proiectată. Cercetările de psihologie socială au arătat că 
un copil care crede că alţii îl apreciază ca fiind simpatic, sociabil, va sfârşi prin a introduce aceste trăsături în imaginea 
de sine; la fel, copiii mai puţin populari se  preţuiesc pe ei înşişi mai puţin.
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Din punct de vedere evolutiv, imaginea de sine cunoaşte o traiectorie specifică. În  copilărie, ea este mai pregnant 
dependentă de ceea ce individul ar dori să fie şi mai puţin de ceea ce este în realitate, pentru că, la vârstele mai înaintate, 
ea să se construiască în funcţie de ceea ce omul este sau a fost, de ceea ce face sau a făcut.

Imaginea de sine este automat eronată sau ea nu reprezintă fidel realitatea. În fond, ea este în funcţie de capacitatea 
de cunoaştere de sine a omului (M. Zlate). Dacă această capacitate este formată şi dezvoltată corespunzător, nu este 
exclus ca şi imaginea despre sine să fie cât mai adecvată (M. Zlate). 

Mai răspândite sunt situaţiile de supraapreciere sau de subapreciere a propriilor însuşiri sau trăsături, de dilatare 
sau  îngustare nepermisă a lor, deci cele de deformare a imaginii de sine. Şi dilatarea, şi îngustarea rămân, în esenţă, 
forme de reflectare eronată, care se cer a fi corectate cu timpul, pentru a asigura adoptarea corespunzătoare la solicitările 
mediului înconjurător.

3. Personalitatea ideală este cea pe care individul doreşte să o obţină. Ea se referă nu la ceea ce este un individ în 
realitate sau la ceea ce crede el despre sine, ci la ceea ce ar dori să fie, cum să fie; ea reprezintă personalitatea proiectată 
în viitor, idealul ce trebuie atins, modelul pe care individul şi-l propune să-l construiască în decursul vieţii sale.

4. Personalitatea percepută cuprinde ansamblul reprezentărilor, ideilor, aprecierilor cu privire la alţii. Aşa cum 
individul îşi formează o imagine despre sine, tot aşa, el îşi elaborează şi o imagine despre alţii, care îl ghidează în 
comportamentele sale faţă de aceştia. Imaginea despre altul este o creaţie proprie a persoanei  cunoscătoare, dar ea va fi 
influenţată şi va depinde maximal de posibilităţile şi limitele psihofiziologice ale celui ce cunoaşte, de scopul, motivaţiile 
şi aspiraţiile sale, de felul de selecţionare, organizare şi structurare a indicilor perceptivi,  influenţate toate la rândul lor, 
de ordinea perceperii indicilor, de relevanţa lor, de  stările psihologice temporare ale celui care percepe, de atitudinile 
sau de caracteristicile personale ale acestuia.

5. Personalitatea proiectată cuprinde ansamblul gândurilor, sentimentelor, aprecierilor pe care crede un individ 
că le are, le nutreşte, le fac ceilalţi asupra sa – „imaginea de sine atribuită lumii”, adică ce cred eu că gândesc alţii despre 
mine (V. Ceauşu ).

O asemenea imagine este, uneori, expresia celor mai intime dorinţe ale individului de a apărea „în ochii lumii“, 
iar alteori reflexul imediat al comportamentului celorlalţi faţă de persoana respectivă.

6. Personalitatea manifestă este reprezentată de ansamblul trăsăturilor şi  însuşirilor ce-şi găsesc expresia în 
modalităţile particulare, proprii, specifice de exteriorizare şi de obiectivare comportamentală. Este o construcţie psiho-
comportamentală sintetică, deoarece cuprinde fie aspecte, laturi, părţi din fiecare  faţetă a personalităţii, fie toate faţetele 
articulate şi integrate între ele.

Faţetele personalităţii nu sunt izolate, ci, dimpotrivă, se întrepătrund, se presupun reciproc, se intersectează şi 
se convertesc unele în altele. Datorită relaţiilor de cooperare sau conflictuale între ele, de prelungire a unora în altele 
sau de compensare a lor, ca şi celor de asociere sau de discrepanţă şi disjuncţie valorică, personalitatea umană capătă o 
„înfăţişare” aparte.

La cele şase „faţete” ale personalităţii, profesorul M. Zlate asociază 6  „faţete“ ale eului:

1. Eul real (cum este).
2. Eul autoperceput (cum crede că este).
3. Eul ideal (cum ar vrea să fie).
4. Eul perceput (cum percepe eurile celorlalţi). 
5. Eul reflectat (cum crede că îl percep alţii).
6. Eul actualizat (cum se manifestă).
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 Activitate practică
Exerciţiu: „Ştiu despre tine că....”
•Elevii sunt rugaţi să se grupeze doi câte doi.
• Unuia dintre ei îi este sugerată ideea, sarcina de lucru, fără să fie auzit de celălalt elev.
• Elevul se întoarce la sarcină şi îi spune colegului un lucru negativ – neadevăr despre el – şi un lucru pozitiv, dar 

care nu are legătură cu el. 
• De exemplu: am aflat despre tine că ai furat ceva..., îmi place la tine că faci glume bune şi râdem toţi de ne 

tăvălim pe jos..., colegul fiind un timid.
• Fiecare dintre cei doi membri ai echipei îi face celuilalt o oglindire a personalităţii.
• Fiecare îşi notează ce l-a supărat cel mai mult şi ce l-a făcut cel mai mult să se simtă bine. 

 Evaluarea activităţii: 
Exerciţiu 
Brainstorming
 După părerea voastră, care sunt unele dintre cauzele care creează o stare de bine/imagine de sine pozitivă şi ce 

face să avem o imagine de sine negativă?
 După părerea voastră, cât este de important să ne cunoaştem şi ce face să păstrăm acest mod de gândire în faţa 

unei furtuni de neadevăruri?
 

 Temă pentru acasă:
Pe parcursul săptămânii, fiecare elev îşi propune,  printre planurile sale, şi pe acela de a fi mai deschis către colegii 

săi pentru a se împrieteni cu cât mai mulţi dintre ei, valorificând în demersurile sale experienţele exersate pe parcursul 
implicării în diagnoza personală.

DIAGNOZA 
INDIVIDUALĂ
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III.1. PROCESUL DE ÎNVĂŢARE

► Învăţare şi auto-învăţare 
► Stiluri de învăţare

 Instrumente de lucru
• Fişa de lucru „CUM ÎNVĂŢ”.
• Flip-chart, marker, coli de scris.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifi ce strategii specifi ce de reuşită personală, implicându-se în situaţii experienţiale  adecvate nevoilor 

personale de învăţare (concepte, experienţe).
• Să exerseze demersuri de antrenare a capacităţilor volitiv-motivaţionale, experimentând situaţii centrate pe 

optimizarea intereselor specifi ce devenirii personale, în consens cu valorile unanim acceptate în plan social. 

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Învăţarea – una dintre cele mai complexe activităţi umane, este principala modalitate prin care omul se dezvoltă 

în plan psihologic-intelectual-afectiv-experienţial.
Pentru procesul dezvoltării personale, este important să ştim CUM SĂ ÎNVĂŢĂM, nu înainte de a şti DE CE 

ÎNVĂŢĂM? Răspunsurile sunt diferite, de la caz la caz – pentru  bursă, pentru diplomă, pentru recompensă materială, 
din dorinţa de a cunoaşte, din cauza temerilor legate de eşec, pentru a ne realiza o carieră şi a dobândi astfel un statut 
socio-profesional etc. Observăm diversitatea motivaţiilor – pozitive, negative, motive interioare şi exterioare procesului 
de învăţare. Dincolo de varietatea motivaţiei învăţării, aceasta se conturează ca barometrul receptivităţii persoanei 
faţă de activitatea de învăţare. Motivaţia învăţării poate fi  extrinsecă sarcinii de învăţare (recompense, note, premii) şi 
intrinsecă sarcinii de învăţare (când învăţarea reprezintă sarcina de motivaţie).

Învăţării tradiţionale i se adaugă, în prezent, învăţarea asistată de calculator, ipostaza esenţială prin transformarea 
pe care o provoacă la nivelul revoluţiei limbajelor şi a modurilor de gândire. Învăţarea trece, astfel, de la modelul 
receptat la cel interactiv. Conceptul de învăţare participativă, anticipativă şi creativă este esenţial deoarece se modifi că 
universul valorilor învăţării.

 
DEZVOLTARE PERSONALĂ
III.1. Procesul de învăţare
– Învăţare şi auto-învăţare
– Stiluri de învăţare
III.2. Gândire critică – Rezolvare de probleme 
III.3. Autoevaluarea
III.4. Luarea deciziei

DEZVOLTARE PERSONALĂ

CAPITOLUL III
DEZVOLTARE PERSONALĂ
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Nu mai învăţăm doar acumulând cunoştinţe pentru o anumită meserie/profesie, ci învăţăm  pentru a anticipa 
viitorul, care devine din ce în ce mai complex.

 Activităţi practice (metode interactive de învăţare)
JOC – „Cum învăţ”
• Elevii se grupează doi câte doi, fiind, pe rând, A şi B.
• Elevul A încearcă să-l înveţe pe elevul B un enunţ într-o limbă străină, dacă se poate să inventeze o limbă străină 
• Apoi încearcă să argumenteze de ce este important ca el să înveţe enunţul respectiv.
• Rolurile se schimbă... .
• Elevii îşi notează pe foaia de lucru cum au reuşit să reţină enunţul şi care argument a fost cel mai bine întemeiat.
• Elevii îşi vor exprima opiniile în legătură cu experienţa încercată.

 Dezbatere
• Elevii se vor grupa în două echipe, pregătindu-se pentru DEZBATERE pe tema motivaţiei pentru învăţare.                          
• Partea PRO argumentează ideea că, fără motivaţie internă, valoroasă (intrinsecă) nu poate să apară învăţarea. 
• Partea CONTRA argumentează ideea că motivaţia întâmplătoare / conjuncturală (extrinsecă) este cheia 

învăţării.
• În cazul în care unul dintre elevii dintr-o „tabără” este convins de argumentaţie, atunci el se va afilia echipei a 

cărei argumentare a acceptat-o.
• Câştigă echipa care şi-a atras cât mai mulţi adepţi.

 Evaluarea activităţii
• Se notează pe fip-chart argumentele.
• Se concluzionează că primează autoînvăţarea şi motivaţia intrinsecă, dar au avut ca punct de pornire învăţarea 

dirijată de alţii şi motivaţia extrinsecă.

  Temă pentru acasă:
• Se solicită elevilor să stabilească, fiecare, o situaţie pe care o consideră ca dificultate personală. Astfel, pe 

parcursul unei săptămâni, elevii au sarcina ca, în timpul liber, să  realizeze un plan de optimizare a situaţiei scris/
mental, pe care să-l urmeze consecvent.

• La finalul perioadei stabilite, fiecare elev va realiza un bilanţ al rezultatelor, situaţie despre care poate discuta 
cu o persoană de încredere sau cu grupul de colegi. 

III.2. GÂNDIRE CRITICĂ – REZOLVARE DE PROBLEME

 Instrumente de lucru
•Coli A4, instrumente de scris.

 Obiectivele activităţii 
• Să descopere sensul sintagmelor „gândire critică”, „rezolvare de probleme”, investigând surse de informare şi 

implicându-se în exerciţii specifice, propuse în cadrul activităţilor în clasă, pentru o înţelegere şi învăţare durabilă a lor, 
precum şi pentru valorificarea experienţelor de acest tip în situaţii de viaţă. 

• Să identifice soluţii optime pentru dificultăţile/problemele proprii, utilizând algoritmi de lucru specifici gândirii critice. 
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 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Gândirea critică – procesul mental de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales afirmaţii sau propoziţii pretinse 

de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecţie asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile 
şi raţionamentul oferit şi judecând faptele.

Atitudinea critică faţă de valorile consacrate, întâlnită deseori la adolescenţi, se poate explica, pe de o parte, în 
trebuinţele subiective ale adolescenţilor de a-şi experimenta capacităţile critice şi de argumentare, recent achiziţionate, 
iar pe de altă parte, în dorinţa adolescentului de a se face remarcat, de a fi considerat o persoană cu gândire matură, 
independentă, superioară celei probate de ceilalţi.

Pentru a demonstra competenţa privind gândirea critică, baza în rezolvarea de probleme, o persoană trebuie să 
fie capabilă de a: 

• analiza o situaţie şi de a evalua complexitatea acesteia; 
• determina cauzele unei probleme şi de a căuta soluţii;
• identifica şi evalua consecinţele fiecărei soluţii; 
• aplica soluţii eficiente în funcţie de obiectivele propuse. 
Gândirea critică este un proces mental pe baza căruia individul intercorelează cunoştinţele şi experienţele pentru 

a identifica anumite cauze, a analiza efectele produse de acestea, a deduce soluţia la o problemă. 
Gândirea critica plasează individul în situaţii de expectaţie, de explorare a cât mai multor alternative de 

cauzalitate şi rezolutive, promovând echilibrul, deducţia logică, optimitatea soluţiilor. Situaţiile în care un subiect/mai 
mulţi, învaţă, valorificând mecanismele gândirii critice, sunt dinamizatoare, determină implicare, participare, interes, 
creativitate din partea acestora – exemplu de metode care antrenează gândirea critică: brainstormingul, mind mapping 
(harta minţii), analizele SWOT, Sistemul Cornell, Diagrama Venn etc.

 Activitate practică: 

JOC DE ROL: „Povestitorul” 
• Pe rând, elevii ies în faţa colegilor şi, în mod firesc/original, fără a face ceva schimbări în ceea ce sunt şi se 

comportă, spun câte o poveste – întâmplare.
• Aceştia, conform instructajului, îşi pot lua notiţe sau pot să facă ce cred ei de cuviinţă ca la sfârşitul disertaţiei 

să poată relata povestea cu cât mai multe detalii.
• Ies în faţă cel puţin 5-8 participanţi, cu poveşti diferite, care să dureze 3 minute.
• Elevii sunt rugaţi să extragă câte un bileţel cu număr, dintr-un bol.
• Se strigă câteva numere.
• Elevii cu numerele nominalizate sunt rugaţi să prezinte colegilor povestea auzită, cea care le-a plăcut cel mai 

mult şi cea la care au reuşit să reţină cât mai multe date.
• Se dau participanţilor fişe de lucru, constituite din perspectiva metodelor specifice gândirii critice.
• Elevii sunt rugaţi să realizeze schiţa după fişa de lucru.

 Evaluarea activităţii: „Obiectiv”
• Elevii sunt rugaţi ca, pe o foaie de flipchart, să-şi noteze câte un obiectiv legat de tema discutată: Ex.: Redefinesc 

şi resemnific relaţia cu colegii mei... .



27

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

 Temă pentru acasă:
• Timp de o săptămână, elevii sunt rugaţi să-şi aleagă o metodă, dintre cele propuse la oră, şi o materie la care nu 

au rezultate foarte bune şi să o folosească pentru optimizarea performanţei.

III.3. AUTOEVALUAREA

 Instrumente de lucru
•Flipchart, markere, foi de lucru. 
•Oglinzi.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice punctele tari în analiza SWOT, diferenţiindu-le corect, logic de cele slabe, identificând, în contextele 

date, oportunităţile şi ameninţările.

 Cadru conceptual  (noţiuni şi perspective)
Evaluarea este un proces ce facilitează evidenţa/măsurarea realizărilor, a rezultatelor  unui parcurs, cât şi o 

cunoaştere/o înţelegere mai temeinică a acestuia. 
Autoevaluarea este un proces de automăsurare a rezultatelor demersurilor personale; este un mijloc de creştere 

a calităţii şi a durabilităţii deciziilor şi proiectelor de viaţă personale.
Specificitatea autoevaluării – numită, uneori, evaluare pentru întărire, responsabilizare, împuternicire, emancipare, 

îmbunătăţire, progres – este de a încuraja procesele personale de luare a deciziei şi de cooperare cu alţii pentru a atinge 
un  scop. 

 Activitate practică
Brainstormig 
„Nu cred că sunt eu”
• Se solicită elevilor (3-4 elevi) să iasă câte unul în faţa colegilor şi să descrie o persoană din clasă.
• Elevii care au făcut descrierea sunt rugaţi să-şi formeze grupuri de câte 4-5 colegi, în care să-l includă şi pe cel descris.
• Apoi, fiecare iese cu grupul său în faţă, le spune că persoana descrisă se află printre ei.
• Membrii grupei sunt rugaţi, pe rând, să aducă argumente de ce nu pot fi ei cei descrişi.
• Argumentaţia se face astfel: „nu cred că sunt eu, pentru că eu am calităţile acestea, fac asta, dacă era vorba 

despre mine se spunea asta şi nu asta... .
• Elevul care a făcut descrierea spune despre cine a fost vorba şi îi aduce argumente celui nominalizat.
• Elevul nominalizat este rugat să spună cum s-a simţit, dacă s-a recunoscut şi dacă nu...(dreptul la replică)

 Activitate practică 

„Oglinda” şi „Roata”
„Oglinda” şi „Roata” sunt două metode propuse pentru a înţelege şi a fixa mai bine conceptul de  autoevaluare.
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„Oglinda” 
Oglinda pare a fi un simbol adecvat acelora care, pentru îmbunătăţire, vor să-şi privească în mod critic activităţile 

sau pe ei înşişi. O privire zilnică în oglindă este un gest automat pentru a afla fiecare detaliu al parcursului personal, 
chiar şi unul neplăcut!

Oglinda, de asemenea, reflectă şi o realitate internă, ascunsă sub o mască sub care o persoană se ascunde mai mult 
sau mai puţin, în funcţie de cât de mult doreşte sau nu ca alţii să afle „Cine sunt eu?” .

Autoevaluarea ca oglindire a performanţei, a satisfacţiei personale sau a eşecului reprezintă o viziune a  unei 
realităţi pe care unii ştiu să o facă şi o acceptă, intervenind pentru  a progresa în continuare  sau pentru a regla ceea ce 
contravine idealurilor proprii şi/sau sociale. 

În alte cazuri, persoanele sunt subiective în realizarea autoevaluării, consecinţele unei astfel de practici nefiind favorabile 
nici în cazul celor de succes, nici în cazul celor cu dificultăţi  de adaptare sau în ceea ce priveşte şansa lor de performanţă.

De reţinut că, pentru o autoevaluare corectă/obiectivă, o persoană trebuie să utilizeze un minimum de criterii, 
care sunt congruente obiectivelor pe care le-a definit atunci când şi-a propus să întreprindă sau să realizeze ceva.

„Roata”
Procesul autoevaluării nu este liniar, este unul circular, ce pune un cerc în mişcare asemenea unei roţi. Parcursul 

nostru personal, cel profesional este înţeles nu numai din perspectiva  trecutului, a prezentului, ci, mai cu seamă, din 
cea a viitorului. 

Acest principiu, în jocul nostru, este simbolizat de roată: în rotire, momentele anterioare şi posterioare 
caracterizează roata în mişcare.  

Roata procesului autoevaluării promovează dezvoltarea domeniilor în jurul cărora gravitează rezultatele, 
performanţele. 

De asemenea, pentru o autoevaluare corectă/obiectivă în acest circuit, o persoană trebuie să utilizeze un minimum 
de criterii corelate la obiectivele propuse iniţial.

Sarcini de lucru
• Elevii, împărţiţi în 2 echipe, sunt rugaţi să se gândească la parcursul lor profesional sau personal într-o 

problematică aleasă de ei şi să utilizeze, metoda „oglinda”, una dintre echipe, şi metoda „roata”, cealaltă echipă.
• După terminarea sarcinii, se consemnează pe flipchart punctele comune de interes ale celor două grupuri şi cele 

care îi diferenţiază.
• Analiza se va centra pe ciclul:

învăţare/acumulare – decantare/valoare/progres – evaluare/autoevaluare

 Evaluarea activităţii:
 Brainstorming
• Elevii vor enunţa judecaţi de valoare vizând beneficiile unei autoevaluări obiective; în mod similar, vor enunţa 

limitele autoevaluării subiective; în final, vor opera comparaţia; se va nota, implicit, concluzia majorităţii.
 

 Temă pentru acasă:
• Pe parcursul săptămânii, se va utiliza una dintre metode („oglinda”/„roata”) pentru autoevaluarea unui aspect 

din viaţa personală şi se va consemna în jurnalul personal.
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III.4. LUAREA DECIZIEI

 Instrumente de lucru
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Obiectivele activităţii 
• Să selecteze noţiuni, cunoştinţe, experienţe cu privire la mecanismul şi tehnica luării deciziilor, valorificând 

modelele pentru a-şi dezvolta propriile capacităţi decizionale.
• Să identifice influenţele externe în luarea unei decizii personale, diferenţiind critic între decizii favorabile şi 

nefavorabile.

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Orice decizie implică procesul care stă la baza adoptării unei decizii şi care se referă la demersul de selectare 

dintre două sau mai multe alternative/alegeri posibile. 
O decizie este influenţată de abilităţile persoanei, de motivaţie, de contextul situaţional. Decizia presupune mai 

multe etape, iar caracteristicile fiecărei etape decizionale, conform teoriei lui Krumboltz şi Hamel sunt (Szilagyi, p.179):

• Definirea problemei – Care este decizia care trebuie luată?
• Stabilirea (Establish) – Cum va lua persoana această decizie?
• Clarificarea valorilor – Care este cea mai importantă pentru persoană?
• Identificarea alternativelor –  Care sunt alegerile persoanei?
• Descoperirea posibilelor rezultate – Care sunt posibilele consecinţe ale următoarelor 
alternative?
• Eliminarea opţiunilor în mod sistematic – Care alternative nu vor fi potrivite pentru 
valorile persoanelor şi pentru situaţiile specifice? Care dintre ele au cea mai mică proba-
bilitate de succes?
• Startul acţiunii – Ce trebuie să facă persoana pentru a transforma planul în realitate?

Indiferent de perspectivele abordate, etapele sunt esenţiale şi se succed logic în raport cu necesitatea realizării 
unui obiectiv ce constituie raţiunea luării oricărei decizii. 

Etapele luării deciziei: 
• informarea; 
• analiza informaţiilor;
• proiectarea alternativelor; 
• evaluarea costurilor; 
• analiza efectelor;
• reducerea incertitudinii; 
• decizia;
• afirmarea şi punerea ei în aplicare; 
• părerea celorlalţi.
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 Activitate practică
JOC: „Turnul”
• Se solicită elevilor să se aşeze în faţa clasei.
• Instructaj: 
 • lucraţi în echipe sau singuri, voi alegeţi,
 • mergeţi la banca voastră, în momentul în care se dă start, luând cu voi 3 obiecte pe care le consideraţi extrem 

de utile pentru reuşita sarcinii;
 • vă întoarceţi la locul care v-a fost indicat pentru echipă sau individual.
• Sarcina este să se construiască ceva care să atingă înălţimea celui mai înalt elev/elevă – un turn.
• Start!
•După încheierea timpului, participanţii rămân pe locurile lor.
• Concluziile vor viza discuţii despre decizie – raportat la produsul obţinut, valoarea deciziilor luate pe parcursul 

jocului, analizate în raport cu alternativele posibile.

 Evaluarea activităţii: 
Brainstorming – „Cine decide pentru mine?”
• Elevii sunt rugaţi să pună un X în dreptul afirmaţiilor de pe foaia de flipchart.
• Cine decide pentru mine?

EU PĂRINŢII PRIETENII PROFESORII SOARTA ALŢII

RĂSPUNS ŞI  
ARGUMENTE

 Temă pentru acasă:
• Elevii sunt rugaţi să ia o decizie urmărind etapele specifice descoperite pe parcursul activităţilor, apoi să 

comunice cu părinţii, colegii, prietenii, profesorii decizia luată, argumentele ce o susţin, consecinţele pe care le resimte 
şi/sau le estimează. 

• Cu privire la această temă, să comunice cu alţi colegi prin intermediul platformei e-learning MVP.

DEZVOLTARE
PERSONALĂ
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IV.1. ABILITĂŢI DE VIAŢĂ

 Instrumente de lucru
• Markere colorate. 
•Tablă/Flipchart. 
• Cârduri, Post-it-uri (pot fi  tăiate forme pătrate sau alte forme geometrice colorate sau albe).

 Obiectivele activităţii:
• Să identifi ce perspectivele defi nitorii ale conceptului „abilităţi de viaţă”, în sens general şi raportat la propria 

persoană, implicându-se în situaţii de învăţare şi experienţiale propuse în clasă şi extinzând în situaţii din viaţă personală.
• Să defi nească obiective personale centrate pe dezvoltarea/exersarea abilităţilor de viaţă, iniţiind şi rezolvând 

exerciţii specifi ce atât în clasă, cât şi în viaţa personală.
• Să selecteze cel puţin cinci abilităţi de viaţă, demonstrând că acestea reprezintă suport principal al personalităţii, 

necesare în a gestiona efi cient evenimentele de viaţă personală şi socială.  

 Concepte/noţiuni: abilităţi de viaţă
Abilităţile de viaţă pot fi  defi nite ca atitudini/comportamente necesare persoanei pentru a gestiona efi cient 

evenimentele atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în situaţiile difi cile/de criză, valori ce contribuie la asigurarea/creşterea 
calităţii vieţii. 

Abilităţile de viaţă pot fi  abordate printr-o metodologie educaţională interactivă, care nu este focusată doar pe 
transmiterea de cunoştinţe, ci are ca scop formarea de atitudini şi dezvoltarea interpersonală. Principalul scop al abordării 
abilităţilor de viaţă este de a creşte capacităţile adolescenţilor de a se responsabiliza în luarea deciziilor efi ciente, de a 
rezista presiunii negative a grupului şi a evita comportamentele de risc.

Stadiul adolescenţei este inevitabil în viaţa unei persoane şi este invariabil marcat de probleme, dileme, stresuri, 
entuziasm, speranţe, confl icte etc. Adolescenţii, în prezent, trăiesc într-o lume mult mai complexă, cu oportunităţi 

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
IV.1. Abilităţi de viaţă
IV.2. Abilităţi emoţionale
IV.3.1. Abilităţi sociale – Comunicare şi relaţionare interpersonală

IV.3.2. Cum să folosim reţelele de socializare?
IV.3.3. Siguranţa adolescentului pe internet
IV.3.4. Bullying
IV.4. Optimitate şi stres în cadrul acţiunilor şi relaţiilor interumane
– Empatia şi grija faţă de ceilalţi
IV.5. Acceptarea diferenţelor
IV.6. Comunicare, cooperare, toleranţă şi negociere
IV.7.1. Selfmanagement
IV.7.2. Strategii de promovare personală 

CAPITOLUL IV
ABILITĂŢI DE VIAŢĂ
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crescute de stres, şcoală, familia ştiind că acest fenomen determină, inevitabil, starea de sănătate a individului. De 
aceea, elevii trebuie orientaţi în procesul de instruire în a-şi forma  abilităţi de viaţă care să le permită  să funcţioneze ca 
individualităţi, dar şi ca membrii ai grupului social.

Achiziţiile efective în domeniul managementului vieţii personale, achiziţii, evident, experienţiale, influenţează cu 
certitudine palierul atitudinal-comportamental, modul în care adolescenţii implicaţi fac faţă situaţiilor şi provocărilor 
prezente în viaţa lor.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a definit abilităţile de viaţă ca „abilităţi de a avea un comportament adaptativ 
şi pozitiv ce ajută indivizii să facă faţă efectiv cererilor şi provocărilor vieţii de zi cu zi.”

Prin urmare, abilităţile de viaţă facilitează starea de bine fizică, mentală şi emoţională a unui individ.
Abilităţile de viaţă sunt, în general, aplicate în contextul sănătăţii şi învăţării sociale. Ele pot fi utilizate în multe 

arii, incluzând: 
• managementul relaţiilor; 
• managementul comunicării interpersonale;
• educaţia consumatorului; 
• educaţia mediului înconjurător; 
• educaţia pentru o viaţă independentă şi a generării de venituri etc.

 „Abilităţi de viaţă”: 
• Profesorul va invita elevii să se grupeze într-un cerc şi deschide discuţia întrebându-i ce ştiu despre „abilităţile 

de viaţă”.
• Profesorul va facilita înţelegerea de către elevi a faptului că toţi oamenii dispun de abilităţi care le permit să-şi 

desfăşoare în bune condiţii activităţile în viaţa cotidiană – exemplu, abilitatea de a scrie, abilitatea de a lucra cu alţii şi a 
lua o decizie etc.

• Profesorul va distribui 2-3 carduri fiecărui participant şi le va cere să scrie cele mai importante abilităţi pe 
care fiecare ştie că le are; (carduri = bucăţi de hârtie colorată sau albă tăiate sub formă dreptunghiulară sau pătrată de 
dimensiunea unui card).

• Elevii vor avea la dispoziţie 2 minute să realizeze cerinţa.
• Participanţii vor fi invitaţi să afişeze cardurile lor prin împrăştierea lor pe parchet.
• Întrebările continuă – elevii trebuie să exprime opinii, respectiv, dacă ceea ce au scris pe  carduri reprezintă 

abilităţile principale  pentru o viaţă sănătoasă şi eficientă. Dacă nu, profesorul le va cere să adauge şi alte abilităţi.
• În timp ce elevii completează lista abilităţilor, profesorul va pregăti trei carduri, pe care va scrie: „Noi toţi avem 

aceste abilităţi.”, „Unii dintre noi avem aceste abilităţi.”, „Niciunul dintre noi nu are aceste abilităţi”.
• Listele cu abilităţile de viaţă sunt aşezate în linie orizontală, iar cele trei carduri pregătite de profesor sunt 

plasate în linie verticală lângă celelalte carduri, formând astfel un tabel.
• Profesorul va evidenţia obiectivele acestui exerciţiu; exemplu: „Care este motivul pentru care doar unii oameni 

au anumite abilităţi şi alte abilităţi sunt absente?”.
• Un elev va copia tabelul pe o foaie de flip-chart care va fi afişată.
• Profesorul va sumariza şi va închide discuţia prin a obţine de la elevi idei pe baza cărora să stabilească o 

definiţie completă, corectă a abilităţilor de viaţă.
• Li se prezintă elevilor lista celor zece abilităţi principale evidenţiate în lucrările de specialitate, solicitând 

reflecţiile elevilor asupra acestora în cadrul unei discuţii libere:
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 Puncte de discuţie: Principalele zece abilităţi de viaţă
UNICEF, UNESCO şi ONU au listat zece strategii şi tehnici ale abilităţilor de viaţă ce formează esenţa, corpul 

principal al managementului vieţii personale.
Rezolvarea de probleme, gândirea critică, abilităţi de comunicare eficientă, luarea deciziilor, abilităţi de relaţionare 

interpersonală, abilităţi de construire a conştiinţei de sine, empatia şi de a face faţă stresului şi emoţiilor.

Acestea pot fi împărţite în trei categorii principale:
ABILITĂŢI COGNITIVE ABILITĂŢI SOCIALE ABILITĂŢI PENTRU NEGOCIERE

1. Conştiinţa de sine
2. Rezolvarea de probleme
3. Luarea deciziilor
4. Gândirea critică
5. Gândirea creativă

6. Relaţionare interpersonală
7. Comunicare eficientă
8. Empatie

9. Managementul emoţiilor
10. Abilitatea de a face faţă stresului

 Noţiuni şi definiţii:
1. Conştiinţa de sine include recunoaşterea sinelui persoanei, a caracterului său, a punctelor sale tari sau slabe, 

a trăsăturilor apreciate şi antipatizate. Dezvoltarea conştiinţei de sine poate ajuta persoana să-şi identifice emoţiile şi 
manifestările somatice datorate stresului sau când se află sub presiune. Este, de asemenea, de cele mai multe ori, o 
prerechizită a comunicării eficiente şi a relaţionării interpersonale, la fel ca şi pentru empatie faţă de ceilalţi.

2.  Conştiinţa de sine poate fi încurajată în lumina realizării stimei de sine, valorii personale şi încrederii în sine.
3. Gândirea critică abilitatea de a analiza informaţia şi de a experimenta într-o manieră obiectivă. Gândirea 

critică poate contribui la sănătate, ajutând persoana să recunoască şi să evalueze factorii care influenţează atitudinile şi 
comportamentele, cum ar fi valorile, presiunea grupului de egali şi media.

4. Rezolvarea de probleme permite unei persoane să se ocupe de problemele din viaţa sa într-un mod constructiv. 
Problemele rămase nerezolvate pot cauza stres mental şi să crească încordarea fizică.

5. Gândirea creativă – contribuie atât la luarea deciziilor, cât şi la rezolvarea de probleme, facilitându-ne explorarea 
opţiunilor viabile, disponibile şi variatelor consecinţe ale acţiunilor noastre sau non-acţiunilor. Ea ne ajută să ne uităm 
dincolo de experienţa directă şi, chiar dacă nu este identificată nicio problemă sau nu este de luat nicio decizie, gândirea 
creativă poate ajuta persoana să răspundă cel mai potrivit şi adaptativ cu flexibilitate la variatele situaţii/exigenţe ale 
vieţii noastre de zi cu zi.

6. Luarea deciziilor – ne ocupăm într-un mod constructiv de deciziile legate de viaţa noastră. Luând o decizie 
adecvată, generăm în cascadă consecinţe pozitive pentru sănătate şi starea noastră de bine. Este cel mai satisfăcător când 
comportamentele sănătoase se modifică în timpul tinereţii, când obişnuinţele sunt abia învăţate.

7. Relaţionarea interpersonală – o persoană să stabilească legături cu oamenii din jurul său. Aceasta poate 
însemna să fie capabil să iniţieze şi să menţină relaţii prietenoase, care pot fi cea mai mare valoare a stării de bine 
mentale şi sociale. Poate însemna, de asemenea, să aibă relaţii bune cu membrii familiei, care sunt o importantă sursă 
de suport social.

8. Comunicarea eficientă – noi suntem capabili să ne exprimăm pe noi înşine, atât verbal, cât şi nonverbal, în moduri 
care sunt relevante pentru situaţie şi cultural adecvate. Aceasta înseamnă să fie capabili să exprime opinii sau dorinţe, dar, 
de asemenea, nevoi şi temeri. Şi poate însemna să ceară ajutor, sfat, îndrumare şi să ofere ajutor atunci când este nevoie.

9. Empatia – abilitatea de a-şi imagina cum altul se confruntă cu o situaţie în ciuda faptului că este obişnuit cu 
acea situaţie. Empatia ne poate ajuta să-i înţelegem şi să-i acceptăm pe alţii, care pot fi foarte diferiţi de noi înşine. 
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Empatia poate îmbunătăţi semnificativ interacţiunile noastre sociale, de exemplu, într-o situaţie de diversitate etnică 
sau culturală, ea poate facilita legătura cu oameni din culturi şi origini variate, precum şi de a fi sensibil la sistemele lor 
de valori. 

10. Managementul emoţiilor şi sentimentelor – include abilităţi de a-şi exprima sentimentele şi emoţiile într-o 
manieră social acceptată şi, în esenţă, include control şi managementul furiei şi al stresului.

11. A face faţă stresului – să fim pro-activi, în sensul să reducem sursele de stres, de exemplu, să facem schimbări 
în mediul nostru fizic sau ale stilului de viaţă. De asemenea, înseamnă să înveţi cum să te relaxezi de tensiunea creată 
de stresul inevitabil ca să nu dea naştere la probleme de sănătate.

 Studii de caz:
Profesorul va evidenţia următoarele situaţii; elevii vor fi invitaţi să analizeze fiecare caz în parte, identificând 

abilităţile de viaţă necesare pentru a rezolva situaţia dată.
Situaţii:
(sugestiile referitoare la abilităţile de viaţă potrivite sunt enunţate de profesor)
1. Sorin este elev în clasa a X-a şi doreşte să fie printre elevii de top cu performanţe academice din clasa lui. El este 

un elev mediu şi are note medii între 6 şi 7. El s-a decis că va face toate eforturile ca să realizeze ce şi-a propus. Acum, el 
studiază câteva ore, în plus, în fiecare zi. (Conştiinţa de sine).

2. Marius era un elev foarte bun la învăţătură. Tatăl său a decedat înainte ca Marius să dea examenele de admitere 
şi el a picat aceste examene. Cel mai bun prieten al său a spus că nu poate înţelege cum Marius a putut avea eşec la o 
examinare aşa de simplă. (Empatie)

3. Luca are dificultăţi de învăţare şi are nevoie de ajutor suplimentar. El nu poate să spună problema lui nici 
profesorului şi nici părinţilor lui. (Abilităţi de comunicare)

4. Sanda nu a reuşit la examene. Ea este foarte speriată că, atunci când tatăl său va afla, el va fi foarte furios. Sanda 
este foarte tristă, deprimată şi nu ştie ce să facă. (A face faţă stresului, rezolvarea conflictului)

5. George este foarte apropiat de Marcel. Într-o zi, Marcel a adus o sticlă de alcool şi a spus că ei se vor 
distra împreună. George crede că băutura nu este bună pentru ei. (Gândire critică, abilităţi de comunicare, relaţii 
interpersonale)

6. Liliana a aflat că una dintre prietenele ei răspândeşte zvonuri, lucruri neadevărate despre ea în clasă. Se simte 
trădată şi dezamăgită. Ea nu doreşte să rupă prietenia ei, pentru că sunt prietene din copilărie. (A lua decizii, a face faţă 
emoţiilor, a face faţă stresului, rezolvarea de probleme)

7. Alexandru este bun la materiile umaniste, dar părinţii lui doresc să fie inginer. (A lua decizii, rezolvare de 
probleme, abilităţi de comunicare, gândire critică)

8. Tatăl Claudiei va fi transferat în altă localitate. Ea este foarte supărată că îşi va părăsi şcoala şi prietenii săi.  
(A face faţă emoţiilor)

9. Prietenii lui Andrei au planificat să meargă la film în timpul orelor de şcoală. Ei l-au linguşit pe Andrei ca să-l 
convingă să chiulească de la ore. El nu doreşte să facă acest lucru, dar nici nu vrea să-şi supere prietenii. (Gândire critică, 
gândire creativă, rezolvare de problemă, relaţionare interpersonală)

10. Gabriela a aflat că prietenul ei suferă de o boală cronică şi va necesita un tratament de durată. (Empatie, 
relaţionare interpersonală)
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 Evaluarea activităţii:
REBUS: Descoperiţi cuvântul A → B prezentat în rebus, ştiind că:

3
5

2
4

A B

1

1. vertical – abilităţi de viaţă ce permit exprimarea nevoilor şi cererea ajutorului când este cazul;
2. vertical – permite stabilirea de legături sănătoase şi armonioase cu cei din jur;
3. vertical – poate fi critică sau creativă;
4. vertical – tensiune, efect nefavorabil produs asupra organismului uman de un factor de mediu;
5. vertical – a te pune în locul altuia şi a-ţi imagina ce simte şi gândeşte.

 Temă pentru acasă
•Elevii să realizeze o prezentare liberă a acelei abilităţi de viaţă care se manifestă evident  în comportamentul 

fiecăruia, este definitorie. 

 Discuţii
Profesorul va sumariza, la finalul lecţiei, enunţând mesajele-cheie/mesajele de mai jos, scrise la flipchart.

 Mesaje-cheie:
• Abilităţile de viaţă ajută adolescenţii să se confrunte efectiv cu situaţii reale de viaţă.
• Adolescenţii necesită abilităţi analitice, precum luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, conştientizarea 

punctelor tari şi a punctelor slabe, stabilirea unele scopuri pentru ei înşişi şi mobilizarea eforturilor pentru atingerea 
acestor scopuri.

• Abilităţile sociale ajută adolescenţii să stabilească relaţii pozitive cu alţi oameni şi îi ajută să comunice eficient 
cu egalii, adulţii şi alţi membri ai societăţii.

• Abilităţile de negociere sunt necesare pentru a rezista presiunii celor de aceeaşi vârstă, tentaţiilor şi pentru a 
face un compromis mutual.
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IV.2. ABILITĂŢI EMOŢIONALE

 

 Inteligenţa emoţională

 Instrumente de lucru 
• Flipchart, markere, foi de lucru. 

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
Abilităţi emoţionale: 
• abilitatea de a interacţiona cu ceilalţi;
• abilitatea de a comunica cu ceilalţi;
• abilitatea de a coopera;
• abilitatea de a înţelege emoţiile altora;
• abilitatea de a cere ajutor şi de a oferi ajutor;
• abilitatea de autocontrol emoţional.

Inteligenţa emoţională – 4 elemente ale inteligenţei emoţionale:
• Înţelegerea mai buna a propriilor emoţii – gestionarea eficientă a propriilor emoţii şi creşterea semnificativă a 

calităţii vieţii.
• Înţelegerea mai bună a celor din jur şi o convieţuire cu un grad de confort ridicat.
• Crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur şi creşterea productivităţii şi a imaginii personale.
• Empatia este o modalitate de cunoaştere intuitivă. Este un mod de comunicare (mai ales, de receptare) afectivă. 

Este acel fel în care „ştim ce e în sufletul celuilalt”.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice perspectivele esenţiale ale imaginii de sine, pornind de la cunoaşterea importanţei imaginii pozitive 

de sine şi optând în acest sens.

 Activitate practică
Exerciţiu: „ABC... ”
• Elevii se grupează câte trei, A-B-C.
• Elevii vor povesti despre cum s-au simţit atunci când au luat o notă mică.
• B reflectă ce a spus A.
• C spune cum crede el că s-a simţit A.
• A spune cum s-a simţit în cele două situaţii.

FACTORII CARE ÎNGREUNEAZĂ DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE 
• lipsa de comunicare în familie;
• nesupravegherea copiilor;
• dezinteresul părinţilor;
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• familii unde persistă agresivitatea şi violenţa fizică şi verbală;
• dragostea excesivă a părinţilor;
• autoritatea excesivă – greşeli în educarea copiilor;
• lipsa regulilor;
• măsuri punitive de educare (bătaia, ameninţarea);
• judecarea copilului; 
• privirea critică, ton supărat;
• etichetarea (,,eşti prost’’, ,,nu eşti bun de nimic’’, ,,eşti rău’’);
• mustrarea;
• blamarea;
• ameninţarea;
• compararea cu ceilalţi.

 Activitate practică
Exerciţiu-eseu
• Elevii sunt rugaţi să scrie o scrisoare către un părinte imaginar care îl neglijează pe copilul său; argumentarea 

se va centra pe trăirile copilului şi consecinţele acestor emoţii/experienţe.

 Evaluarea activităţii:  
Brainstorming
• Elevii vor evidenţia, în cadrul unui brainstorming, activităţii pe care le consideră foarte utile în general, dar şi 

pe cele din cadrul lecţiei, relevante pentru  înţelegerea şi deschiderea interesului în domeniul abilităţilor emoţionale; 
afirmaţiile vor fi însoţite de câte un argument.

• Elevii vor puncta acea parte a activităţii care i-a emoţionat puternic şi de ce.
 

  Temă pentru acasă
Pe parcursul săptămânii, elevii vor discuta cu persoane din mediul lor de interacţiuni, cu privire la  unele concepte 

pe care le-au integrat în vocabularul activ, ca urmare a participării la lecţia „abilitaţi emoţionale” şi vor prezenta, în 
activitatea următoare, minimum o dovadă a acestui demers.

IV.3.1. ABILITĂŢI SOCIALE.
COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE INTERPERSONALĂ

Comunicare 

 Instrumente de lucru
• fişe de lucru. 
• tablă/flipchart;
• carduri, post-it-uri (pot fi tăiate forme pătrate sau alte forme geometrice, colorate sau albe).
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 Obiectivele activităţii 
• Să dezvolte abilităţile de bază în comunicarea verbală şi nonverbală, exersându-le în situaţii variate pe parcursul 

activităţilor din clasă şi în afara clasei.
• Să comunice eficient, valorificând experienţele dobândite în acest sens, pentru a face faţă presiunii grupului de egali.
• Să utilizeze abilităţile de comunicare asertivă în situaţii potenţial riscante pentru siguranţa personală, pornind 

de la descoperirea sferei conceptului şi continuând cu realizarea de corelaţii specifice atât în cadru formal, cât şi în cadru 
nonformal.

 Concepte/noţiuni: 
comunicare eficientă, comunicare verbală şi nonverbală, comunicare asertivă

Comunicarea eficientă – capacitatea de a ne exprima pe noi înşine, verbal şi nonverbal, într-un mod relevant 
pentru situaţie şi mediul socio-cultural. Capacitatea de a exprima opinii sau nevoi, temeri, de a cere ajutor, sfat, 
îndrumare şi de a oferi ajutor atunci când este nevoie.

Comunicarea verbală – informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt şi tot ce ţine de aspectul fonetic, lexical 
şi morfo-sintactic.

• specific umană şi cea mai studiată formă a comunicării umane;
• forme orală şi/sau scrisă, şi, în funcţie de aceasta, utilizează canalul auditiv şi/sau vizual;
•permite formularea, înmagazinarea şi transmiterea unor conţinuturi extrem de complexe (mult timp a fost 

considerat ca dominantă a comunicării).
Comunicarea verbală:
• expunere; 
• dialog; 
• intervenţie;
• discurs;
• interviu;
• lecţie.
Comunicarea nonverbală:
a. Spaţiul personal – distanţa interpersonală acceptabilă pentru interacţiune. Modul de delimitare şi amenajarea 

spaţiului comunică multe informaţii despre individ. După Hall, citat de Buck, există 4 tipuri de distanţe ce reglează 
comunicarea în funcţie de respectarea sau încălcarea lor:

• Distanţa intimă – corp la corp sau max. 15-40 cm, vocea are rol minor, se exprimă involuntar unele vocale;
• Distanţa personală – 45-75 cm până la 120 cm, vocea este normală, familiară;
• Distanţa socială – 125-210 cm, vocea este plină şi distinctă, mai intensă decât în distanţa anterioară;
• Distanţa publică – 360-750 cm, discursul este formalizat, gesturi stereotipe, interlocutorul devine un simplu 

spectator.
Spaţiul personal diferă în funcţie de contextul cultural şi de tipul relaţiilor sociale din cultura respectivă. 

Nerespectarea spaţiului personal al unui individ poate induce reacţii de agresivitate sau de evitare din partea acestuia.
b. Contactul vizual – privirea poate să exprime o gamă variată de emoţii: 
• dezaprobare, încântare, tristeţe, dispreţ, prietenie;
• în unele culturi, contactul vizual direct, o atitudine îndrăzneaţă şi o strângere de mână fermă sunt apreciate, în 

alte culturi o astfel de atitudine poate sugera aroganţă, insubordonare.
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c. Postura corporală – poate transmite multe şi diferite mesaje:
• Merge cu umerii aplecaţi – tristeţe, îngândurare;
• Îngenunchiat – umilinţă, rugăminte;
• Merge cu capul ridicat, fluierând – relaxare, lipsa grijilor;
• Stă cu capul în barbă – îngândurare, oboseală, tristeţe.
d. Expresivitate facială – oamenii au expresivitate facială mai dezvoltată decât alte specii. Unele dintre aceste 

expresii sunt universal valabile, iar altele au semnificaţie distinctă pentru fiecare cultură. Privirea este un element central 
al expresiei feţei. Susţinerea sau ocolirea ei, fixitatea sau mobilitatea ei trădează stările de admiraţie, duşmănie etc. 
Cercetările au arătat că într-o companie, asupra unor probleme personale, persoanele se privesc între 50-60% în timpul 
conversaţiei. Prin expresia feţei putem stimula, orienta, decodifica şi înţelege intenţiile partenerului, susţine partenerul.

e. Gesturile – există o paletă largă de gesturi. Unele culturi preferă o mare expresivitate la acest nivel, altele 
limitându-şi gama gesturilor utilizate:

•Strângerea pumnului, salut cu mâna, arătatul cu degetul, aplauze, mişcarea unui deget în sens dezaprobator, 
încrucişarea braţelor.

Dacă profesorul transmite un conţinut informaţional utilizând extrem de multe elemente de limbaj nonverbal, se 
observă că atenţia elevilor se focalizează pe aceste elemente, ceea ce împiedică receptarea adecvată a mesajului. 

 ACTIVITATE PRACTICĂ
• Elevii vor fi invitaţi să stea în cerc, umăr lângă umăr, ţinându-se de mână astfel încât să nu fie vizibilă legătura 

dintre ei.
• Un elev este rugat să transmită un mesaj nonverbal, prin strângerea mâinii, o dată sau de mai multe ori, colegului 

din dreapta sau din stânga sa, iar acesta, la rândul său, îl va transmite mai departe, până când mesajul este răspândit 
prin tot cercul elevilor.

• La final, elevii vor compara mesajul final cu cel iniţial pentru a vedea dacă mesajul original a suferit modificări.

 Discuţii:
 • Elevii vor defini comunicarea şi vor evidenţia condiţiile în care are loc comunicarea eficientă.
•Profesorul va puncta aspecte vizând comunicarea verbală şi nonverbală şi va implica elevii în discuţie cu ajutorul 

întrebărilor cu privire la percepţia lor despre comunicare verbală şi nonverbală.
•Profesorul va pregăti definiţii ca suport, pe baza căruia sa-i orienteze pe elevi în descoperirea semnificaţiilor 

conceptelor/situaţiilor aflate în discuţie.

 Puncte de discuţie:
Sunt o serie de semne nonverbale ce însoţesc comunicarea verbală.
Forme:
• Inflexiuni verbale – ridicarea vocii, coborâre, monotonie;
• Ritm verbal – rapid, lent, variat;
• Intensitate – voce puternică, slabă, cu respiraţie întretăiată;
• Ton – nazal, plângăcios, teatral, linguşitor;
• Pauze – cu subînţeles, dezorganizate, de timiditate, de ezitare;
• Caracteristicile vocii – în funcţie de vârsta individului tânăr-bătrân, alintat-hotărât, energic-epuizat;
• Particularităţi de pronunţie – oferă date despre mediul de provenienţă, urban-rural, zonă geografică, gradul de instrucţie.
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Acelaşi mesaj verbal, în funcţie de implicarea paraverbalului, îşi modifică semnificaţia şi devine practic altceva: 
rugăminte, poruncă, indicaţie neutră. 

 Comunicarea nonverbală a emoţiilor:
Exerciţiu-joc:
• Profesorul afirma: „comunicarea eficientă se bazează pe faptul că forma verbală şi cea nonverbală exprimă 

acelaşi lucru; dificultăţile apar când cuvintele contrazic comportamentul nonverbal”.
• Profesorul solicită elevilor să ofere exemple ale nonconcordanţei dintre comunicarea verbală şi cea nonverbală. 
• Profesorul oferă o ancoră/un exemplu pentru ajutor:

„Întotdeauna dedic mult timp discuţiilor cu elevii după ore” şi, după ce acestea au fost spuse, profesorul se 
uită la toţi elevii din clasă şi îşi strânge nerăbdător bagajele.

• Trei dintre elevi vor primi cartonaşe pe care sunt scrise cuvinte ca „furios”, ”mulţumit”, „neliniştit”. 
• Fiecare dintre aceşti elevi vor apela la comportamentul nonverbal pentru a comunica emoţia scrisă pe cartonaş. 
• Ceilalţi elevi vor încerca să definească emoţiile exprimate de colegii lor prin limbaj nonverbal.
Comunicare asertivă
Puncte de discuţie: 
• Comportament asertiv – o persoană nu afectează negativ pe alta în cadrul interacţiunilor sau al comunicării  în 

care acestea sunt parte;  
• Comportamentul pasiv – pe fondul unei imagini de sine negative, prin renunţarea la propriile nevoi de comunicare;
• A fi asertiv – utilizarea abilităţilor de viaţă ce includ gândirea critică, abilităţi de comunicare şi abilităţi de 

relaţionare interpersonală.

 Activităţi  practice
• Profesorul va implica elevii în discuţie pe baza conţinutului evidenţiat în tabel –  comportamente asertive, 

agresive, pasive şi impactul lor asupra persoanei.
Analiza comparativă vizând comunicarea asertivă, agresivă, pasivă şi impactul lor asupra persoanei:

COMUNICARE ASERTIVĂ COMUNICARE AGRESIVĂ COMUNICARE PASIVĂ
Voce puternică şi constantă Voce tare şi explozivă Voce slabă şi incertă
Bun contact vizual Privire ce intimidează Privire în jos
Limbajul corpului exprimă putere Limbajul corpului intimidează Transferă greutatea corpului fie în 

faţă, fie în spate.
Conştient de sentimentele celorlalţi 
(senzitiv)

Insensibil (ce îşi doreşte celălalt nu 
este important pentru el)

Nu se simte confortabil să vorbească 
despre ce simte

Încrezător Revendicativ Anxios
În control Nu îşi poate stăpâni temperamentul Nesigur
Aceasta este ce am gândit... Asta este ceea ce vreau Gândurile mele nu au importanţă
Propoziţii cu „Eu” „Tu, mai bine...” sau „dacă tu nu...., 

atunci fii atent”
„Ghicesc, poate ar fi mai bine să...”

Mi-ar plăcea să aud ce ai gândit tu Asta este ceea ce vreau Altcineva face la fel?
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• Profesorul va analiza cu elevii trei ilustraţii privind aceste comportamente.
• Profesorul va iniţia o discuţie cu elevii despre sentimentele asociate comunicării asertive:
 • a te simţi bine când eşti tu însuţi;
 • a fi încrezător;
 • a avea control asupra propriilor atitudini şi  limbaj;
 • a-i respecta pe ceilalţi.

 Joc de rol:
• Elevii sunt solicitaţi să ofere exemple de neînţelegere, pe care le-au experimentat în cadrul comunicării.
• Li se formulează apoi cerinţe de a gândi şi evidenţia modalităţi de evitare a unor situaţii de neînţelegere pe 

parcursul comunicării. 
• Jocul de rol va facilita ilustrarea unora dintre situaţiile prezentate de elevi şi modul de evitare.
• Elevii vor practica un comportament asertiv. 

 Evaluarea activităţii:
• Profesorul va facilita o discuţie despre comunicarea asertivă şi comportamentul verbal şi nonverbal, utilizând 

următoarele întrebări:
1. Cum te-ai simţit enunţând propoziţii asertive?
2. Au existat momente în viaţa ta când tu voiai să spui „NU” şi la sfârşit ai spus „DA”? Din ce motiv?
3. Care sunt caracteristicile de bază ale unei persoane asertive?
4. Care sunt avantajele şi dezavantajele de a fi asertiv?
5. Sunt fetele de obicei mai puţin asertive faţă de băieţi? Argumentează?
 

 Temă pentru acasă:
Elevii vor realiza un eseu cu titlul: Învaţă să spui „Nu” în situaţii de risc!
RELAŢII INTERPERSONALE
Mesaje-cheie:
• Adolescenţii înţeleg diferite forme de comunicare, ceea ce reprezintă un bun suport în rafinarea abilităţilor lor 

de comunicare.
• Un stil de comunicare asertiv facilitează exprimarea opiniilor, a dorinţelor şi a nevoilor, a emoţiilor pozitive, 

fără a încălca drepturile altora.

 Instrumente de lucru:
• tablă, flipchart, cretă, markere colorate;
• fişe de lucru;
• carduri cu informaţii utile.
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 Obiectivele activităţii 
• Să identifice caracteristicile comunicării şi ale relaţionării interpersonale din mediile de apartenenţă, participând 

în situaţiile de învăţare propuse în clasă şi extinzând experienţele în alte situaţii de viaţă, cu scopul de a-şi dezvolta 
abilitaţi de viaţă socială.

• Să exerseze tehnici de ascultare activă şi de reflectare a valorilor socio-umane, centrând demersurile pe modele 
adecvate nevoilor în acest sens.

• Să formuleze judecăţi în termeni adecvaţi situaţiilor de gestiune optimă a evenimentelor/experienţelor curente 
din viaţa personală şi a grupurilor de apartenenţă, implicându-se în exerciţii centrate pe modele specifice în acest sens, 
analizând situaţii corelate la interesele/nevoile de abilitare în managementul vieţii personale şi sociale.

 Concepte/noţiuni: 

abilităţi de relaţionare interpersonală, empatie, comunicare eficientă
• Relaţiile interumane sunt un important aspect pentru supravieţuire, iar adolescenţii au nevoie să înţeleagă acest 

lucru pentru a centra obiectivele devenirii personale, implicit în direcţia abilităţilor de comunicare şi interacţiune eficiente.
 
• Comunicarea în cadrul relaţiilor interpersonale implică stima de sine, conştiinţa de sine, raportate la valori 

similare în raporturile cu ceilalţi.

 Activitate practică
• Un elev va descrie o figură complexă, conţinând diferite forme geometrice.
• Ceilalţi elevi o vor desena fără să aibă voie să pună întrebări.
• Doi dintre elevi vor prezenta ceea ce şi-au imaginat şi au desenat conform a fost descrierii.
• Elevul iniţiator va descrie din nou figura la care s-a gândit, de această dată ceilalţi pot pune întrebări. 
•Alţi doi elevi vor prezenta desenele lor, care vor fi comparate cu figura originală, pentru a evidenţia dacă, de 

această dată, pe baza comunicării de tip interactive/întrebări-răspunsuri, se facilitează înţelegerea a ceea ce a fost descris.

 Introducere
Profesorul îi va introduce pe elevi în tematica lecţiei pornind de la ideea că implicarea persoanei în relaţii 

armonioase nu este un demers neglijabil, ci necesită abilităţi de comunicare interpersonală. Elevii sunt dirijaţi să deducă 
ideea conform căreia comunicarea nu include numai transmiterea de informaţii, ci presupune, în mod necesar şi 
ascultarea. Lipsa abilităţilor de comunicare poate determina disfuncţii/bariere de relaţionare interpersonală:

• comunicare săracă;
• conflicte nerezolvate;
• insatisfacţie, consum steril de resurse;
• abuz emoţional sau fizic.
Profesorul va orienta discuţia astfel încât elevii să recepteze concluzia:
„Un bun ascultător are un stil care permite vorbitorului să ştie că este auzit, înţeles şi că este interesat de conţinutul 

comunicării. Un bun ascultător ce reflectă cele exprimate ajută vorbitorul, prin împărtăşirea emoţiilor, problemelor şi 
prin punerea pieselor împreună, pentru a face o problemă mai uşor de gestionat.”

Cu ajutorul exerciţiului-joc, profesorul îi va determina pe elevi să înţeleagă conceptul şi procesul de ascultare prin reflectare.
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 Exerciţiu-joc: „Paşi în ASCULTAREA PRIN REFLECTARE”
Pasul 1
 Lăsaţi vorbitorul să ştie că îl respectaţi, prin alocarea de timp pentru a organiza o situaţie de ascultare bună cu 

puţini distractori şi suficient timp alocat pentru a asculta efectiv.
Pasul 2 
Concentrează-te pe ceea ce s-a spus. Realizează contact vizual. Încearcă să asculţi mai mult decât să vorbeşti când 

este potrivit.
Pasul 3 
Ascultă şi reflectă emoţiile din spatele problemei dezbătute. „Sună ca şi cum eşti frustrată din cauza colegului 

tău care continuă să spună că te va ajuta, dar niciodată nu respectă ce promite”.
Pasul 4 
Evită „răspunsurile închise”, cum ar fi judecarea, consolarea, atitudinea de a le şti pe toate.
Pasul 5 
Nu face din orice situaţie o sesiune de rezolvare de probleme. Adesea, un bun ascultător care reflectă ajută persoana în 

nevoie să rezolve chiar ea însăşi problema. Câteodată, are nevoie de a explora alternative pentru a rezolva problema.
Pasul 6
Activitatea va fi iniţiată prin împărţirea grupului în perechi.
Profesorul va solicita unei persoane din pereche să împărtăşească o problemă şi cealaltă să exerseze ascultarea 

prin reflectare.
Pasul 7
Profesorul reuneşte grupul şi discută exerciţiul.
Puncte de discuţie: 
Un ascultător poate fi foarte obosit când ascultă prea multe probleme. 
Este bine să spui: „Sunt deja prea îngrijorat cu altceva ca să te ascult chiar acum – hai să vorbim mai târziu”.
Asiguraţi-vă că participanţii ştiu că este foarte important să spui nu, când este necesar, şi că există modalităţi 

delicate de a refuza.
Elevii vor descoperi, pe parcursul discuţiilor, faptul că reflectarea nu este întotdeauna uşoară, în special pentru 

cei care nu au fost încurajaţi să-şi exprime sentimentele.
Pasul 8
Concluzia poate viza discutarea faptului că ascultarea este o condiţie a comunicării eficiente – este oportunitatea 

vorbitorului de a se face înţeles de către ceilalţi.

 Activitate:
• Elevii vor fi împărţiţi în grupuri de 3-4. 
• Fiecare grup va avea ca sarcină identificarea de modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale. 
• Sugestii pentru elevi:
• Metode care funcţionează pentru elevi în controlul furiei.
• Abilităţi de viaţă care sprijină comunicarea eficientă şi dezvoltarea de bune relaţii interpersonale.
• Discuţia cu un adult de încredere atunci când simt intens furie, frică şi anxietate.
•Selectarea de opţiuni pentru a rezolva o problemă – de a vorbi despre problemă cu calm, de a te îndepărta de 

anumite persoane sau de a apela la alţii pentru a închide o dispută.
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• Răzbunarea (a răspunde într-un mod violent) nu este o modalitate eficientă de rezolvare a unei situaţii conflictuale 
– alte modalităţi ineficiente sunt: jignirea, insulta, jocurile dure şi atingerile ofensive, ca împingerea, tragerea, lovirea, 
pălmuirea etc.

 Exerciţiu-joc 
Profesorul va analiza, împreună cu elevii, diferite modalităţi de a spune „Nu”, cu ajutorul sugestiilor din tabel:

METODĂ PRESIUNEA GRUPULUI
PERSUASIUNE

DECIZIA

1. Refuz politicos „Pot să-ţi aduc ceva de băut?” „Nu, mulţumesc!”
2. A oferi un motiv „Cum ar fi o bere?” Nu-mi place berea. Iau medicamente 

şi doctorul mi-a spus să nu le iau cu 
alcool.

3. A fi ferm (tehnica discului stricat) „Uite, fumează această ţigară cu mine?” 
„Haide!”;
„Doar încearcă!”

Nu, mulţumesc.                                                   
Nu, mulţumesc.                                                     
Nu, mulţumesc.

4. A merge mai departe „Hei, vrei să cumperi...” Spui „Nu” şi treci mai departe.
5. A trata cu răceală „Vrei să fumezi?” Continuă să mergi ca şi cum nu ai 

auzit persoana. (Nu este metoda cea 
mai bună să o foloseşti cu prietenii.)

6. Oferă o alternativă „Haide să mergem sus la mine în 
cameră!”

„Aş prefera să stau aici şi să mă uit la 
TV.”

7. Redirecţionează presiunea „Vino cu mine sus!” „Ce ţi-am spus adineauri?”, „Tu mă 
asculţi?”

8. Evită situaţiile „Te aştept lângă cantină!” Dacă cunoşti situaţii sau oameni care 
pun presiune asupra ta să faci lucruri 
pe care nu vrei să le faci, stai departe 
de asemenea situaţii.

9. Puternici în grup „Vino cu noi!” Stai cu oameni care gândesc la fel 
ca tine şi susţin ideea ta de a nu 
fuma, de a nu bea sau de a nu utiliza 
droguri.

10. Propriile tale emoţii „Haide, încearcă asta!” „Mă simt neconfortabil să fac asta.”
„Aceasta mă face nefericit.”

Grupul poate utiliza aceste tranzacţii în diferite jocuri de rol pentru a exersa abilităţile de a spune „Nu”.

 Evaluarea activităţii:
• Încercuiţi un număr pentru fiecare dintre următoarele întrebări:

NR. 
CRT.

ÎNTREBĂRI 5 4 3 2 1

1. Cât de interesante îţi par activităţile la care ai participat?
2. Consideri că activităţile au furnizat elemente valoroase pentru tine?

Scrieţi, în 2-3 propoziţii, opinia voastră despre:
1. Cum comunică părinţii cu tine?
2. Dar profesorii?
3. De ce antrenament suplimentar ai nevoie pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă?
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 Temă pentru acasă:
Elevii vor descrie modurile cum arată ei şi cum valorizează şi au grijă de relaţiile de prietenie şi de familie şi 

pentru patru persoane vor scrie un lucru suplimentar, unde pot demonstra aprecierea lor faţă de asemenea persoane.

IV.3.2. CUM SĂ UTILIZĂM REŢELELE DE SOCIALIZARE?

 Instrumente de lucru
•Fişa de lucru cu afirmaţiile din steluţe.

 Obiectivele activităţii 
• Să analizeze rolul şi consecinţele utilizării reţelelor de socializare, poziţionându-se într-un cadru obiectiv al 

investigaţiei, în vederea stabilirii avantajelor şi a dezavantajelor.
• Să evidenţieze avantajele şi dezavantajele folosirii reţelelor de socializare, argumentând cu exemple şi judecăţi juste. 

 Concepte (noţiuni)
Reţea de socializare – reţea de persoane cu scopuri comune, cum ar fi o reţea de studenţi, politicieni, dar chiar şi 

de hoţi. Reţelele de socializare din web (Internet) sunt numite şi „reţele sociale”. (http://ro.wikipedia.org )
În ultimii ani, printr-o reţea socială se înţelege deseori şi o reţea (informaţională) de utilizatori Internet, bazată pe 

anumite site-uri web, la care utilizatorii se pot înscrie şi interacţiona cu alţi utilizatori, deja înscrişi. 
Aceste reţele sociale fac parte din fenomenul relativ nou, global, numit Web 2.0.

 Cadrul conceptual
Membrii unei reţele sociale sunt legaţi între ei în mod informal, fără obligaţii, dar, de obicei, contribuie activ la 

colectarea şi răspândirea informaţiilor pe întregul glob, prin intermediul web-ului. 
O parte dintre site-urile web de succes, specializate în stimularea networking-ului profesional, funcţionează prin 

intermediul tradiţionalelor site-uri de socializare Facebook, Twitter sau Yahoo. 
Reţelele sociale în sine sunt mijloace de promovare. Reţele sociale te pot ajuta să-ţi promovezi blogul sau mica 

ori marea afacere şi să fii în permanent contact cu vizitatorii sau potenţialii clienţi. Poţi, de asemenea, să fii la curent cu 
subiectele legate de obţinerea unui job. Cu ajutorul lor, vă puteţi face cunoscuţi on-line. 

Reţelele de socializare de pe Internet încurajează contactele dintre membrii lor şi ne pot pregăti pentru contacte cu 
profesioniştii. Multă lume este deja familiarizată cu site-urile web care adună profesionişti din toate domeniile în acelaşi 
loc, oferindu-le acestora şi servicii utile prin care să se cunoască mai bine şi, eventual, să colaboreze la diverse proiecte.

Pentru a extrage un maximum de profit din înscrierea ca membru deplin pe una dintre reţelele de socializare 
pentru profesionişti existente pe Internet la ora actuală, va fi bine să ţinem cont şi de următoarele strategii:

• să ne facem cunoscute ideile de afaceri cu mai mare succes şi să atragem noi colaboratori; 
• să ne orientăm, în principal, către identificarea unui job mai bun, către discuţii profesionale pentru colectarea/

accesarea de informaţii valoroase sau bune contacte de afaceri;
• să identificăm exact profesioniştii de care avem nevoie, precum şi oportunităţile reale (în medicină, comerţ, 

tehnică, artă, ştiinţă, joburi, oricare alt domeniu de interes pentru noi).
Un cont făcut pe o reţea de socializare pentru profesionişti se poate dovedi, într-o primă fază, complet inutil, însă, 

pe parcurs, e necesar să căutăm informaţii necesare în plan profesional; nu este, desigur, soluţia completă, însă avantajele 
folosirii acestor reţele merită a fi avute în vedere pentru atingerea obiectivelor noastre profesionale, de viaţă.
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 Activitate: „Sunt un consumator de tehnologie?”
• Solicitaţi elevilor să lucreze în echipe, în diadă şi să analizeze enunţurile din steluţele de mai jos.

1. Twitter, Facebook şi toate 
reţelele sociale în general devin o 
pierdere de timp dacă tot ceea ce 
faci este să vorbeşti cu prietenii 
despre vreme şi pot fi utile dacă 
ştii să le utilizezi în folosul tău.

1. Care sunt avantajele sau dezavantajele folosirii reţelelor sociale, ne expunem unor riscuri?

2. Facebook, Twitter sau Yahoo oferă 
mijloace eficiente prin care să iei 

contactul cu profesioniştii din branşa 
ta de activitate din întreaga lume, of-
erind informaţii utile pentru evoluţia 

ta profesională.

2. Care sunt problemele care apar accesând reţelele de socializare pentru căutarea unui job? 

3. Relaţiile umane şi imaginea de 
sine a fiinţelor umane au fost pro-

fund afectate de Internet, subminân-
du-ne capacitatea de a construi 

relaţii adevărate şi punând o simplă 
fantasmă a relaţionării în locul lor.

3. Ce părere aveţi despre cei care folosesc reţelele de socializare pentru a fi altcineva?
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Solicitaţi elevilor să lucreze în grupe de câte doi pentru a identifica cele mai precise răspunsuri la întrebările de 
mai jos. Elevii vor fi încurajaţi să răspundă la întrebările date, având la dispoziţie surse de informare variate, adecvate, 
implicit acces la internet. Rezultatele grupelor mici vor fi oferite grupului mare.  

Întrebări:
• Ce pericole sunt în reţelele sociale prin oferirea datelor personale şi a folosirii mesajelor prin reţelele de 

socializare? Poate fi filtrată informaţia sau folosită în alte scopuri? 
• Care sunt consecinţele relaţiei mediate prin intermediul ecranului, când toată interacţiunea cu celălalt se petrece 

la distanţă? E important acel clic – LIKE, pentru tine sau prieteni? 
• Prietenii sunt unele dintre multele produse afişate. Prietenia trece, astfel, în categoria amuzamentelor şi a 

distracţiilor. 
• Experienţa Facebook ar putea încuraja un fel de narcisism, ar putea să nu rămână nimic altceva decât afişarea sinelui?
• Putem supravieţui într-o lume a relaţiilor virtuale în care copiii pot intra cu uşurinţă? 

 Discuţii:
Discuţiile finale se vor centra pe necesitatea cunoaşterii consecinţelor utilizării reţelelor de socializare, avantaje şi 

dezavantaje. 
1.  Care sunt avantajele sau dezavantajele folosirii reţelelor sociale, ne expunem unor riscuri?
2.  Care sunt problemele care apar accesând reţelele de socializare pentru căutarea unui job? 
3.  Ce părere aveţi despre cei care folosesc reţelele de socializare pentru a fi altcineva?

 Evaluarea activităţii
Scurt eseu cu tema „Eu şi ceilalţi în spaţiul virtual”. Eseurile vor fi prezentate întregului grup; după audierea 

acestora, se va concluziona, în cadrul unui exerciţiu brainstorming, pentru a fi listate concluziile de bază, comparative: 
avantaje – dezavantaje.

 

 Temă pentru acasă
• Pornind de la următoarea afirmaţie: „Ciber-părinţii au copii-avatar, toţi trăiesc într-o lume în care ei nu există 

cu adevărat”, realizaţi o anchetă în şcoală urmărind să stabiliţi consecinţele consumului de tehnologie în rândurile 
elevilor (investigaţi opiniile şcolarilor mici şi mari, părinţi, cadre didactice).

IV.3.3. SIGURANŢA ADOLESCENTULUI PE INTERNET

 Instrumente de lucru
• Fişa de lucru cu afirmaţiile din steluţe.

 Obiectivele activităţii 
• Să acceseze informaţii despre probleme de securitate a informaţiei, utilizând sursele puse la dispoziţie pe 

parcursul activităţilor şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor de lucru – individual şi în grup.
• Să enumere modalităţile în care tinerii utilizează Internetul, raportându-se critic la analizele şi argumentările 

evidenţiate.
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• Să identifice informaţii despre cum este utilizată informaţia personală pe Internet, analizând cazuri şi exemple 
pe care să le poată corela la deciziile de asigurare a propriei securităţi.

 Cadrul conceptual 
Internetul este o metodă importantă de comunicare personală şi profesională, dar care are şi numeroase riscuri. 

De exemplu, poate fi utilizată pentru a trimite viruşi şi mesaje nesolicitate. De aceea, este important să fiţi conştienţi 
de problemele de securitate a informaţiei. Internetul este un spaţiu public. Când sunteţi on-line, trebuie să respectaţi 
câteva reguli de bază – aşa cum trebuie să respectaţi regulile de circulaţie atunci când conduceţi. Deşi majoritatea legilor 
au fost create înainte ca Internetul să se răspândească atât de mult, totuşi legile se aplică şi pe Internet. Ceea ce este 
ilegal în afara Internetului (offline) este ilegal şi on-line. Internetul aduce cu sine oportunităţi de comunicare liberă fără 
precedent, dar aduce şi obligaţii. De exemplu, sunteţi întotdeauna responsabili pentru conţinutul şi legalitatea paginii 
proprii de Internet şi pentru ceea ce este publicat pe ea.

Internetul este un mediu informaţional interesant şi instructiv, ce oferă modalităţi plăcute de petrecere a timpului 
liber. Copiii şi tinerii sunt cei mai înfocaţi utilizatori, calculatorul, telefonul mobil şi Internetul integrându-se deplin în 
viaţa lor cotidiană. 

ATENŢIE!
Odată ce postaţi informaţii pe Internet, pierdeţi controlul asupra lor şi este posibil să nu mai puteţi şterge toate copiile lor.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştiţi cui daţi informaţii şi că înţelegeţi pentru ce vor fi folosite.
• Este recomandabil să nu postaţi informaţiile personale pe site, deoarece nu ştiţi la ce vor fi folosite de alţii.

 Activitate practică
1. Stimularea dezbaterii
• De ce este securitatea informaţiei importantă şi de ce este necesar să se discute această problemă la şcoală?
• Motivele includ aspecte legate de natura Internetului şi de importanţa lui ca mediu de comunicare, iar 

argumentele le găsiţi atât parcurgând secţiunile „Pentru profesori”, cât şi cele „Pentru părinţi”. (Secţiuni ce pot fi 
inserate pe platformă.)

2. Ce înseamnă informaţii personale?
• Nume – DA
• Informaţiile personale pot include şi date sensibile: numărul de mobil, adresa şcolii, zona de rezidenţă sau 

adresa de e-mail, iar acest tip de date îi expun la risc pe cei care le fac publice.
(Se poate studia, de asemenea, site-ul http://www.dataprotection.ro/, care conţine informaţii referitoare la legislaţia 

privind securitatea informaţiei şi despre furnizarea datelor personale pe Internet.)

 Evaluarea activităţii 
• Elevii participă la activitatea dedicată ZILEI DE 7 FEBRUARIE, când se sărbătoreşte „Siguranţa pe internet”. 
• Se prezintă referatul cu tema „Codul bunelor maniere pe internet”.
• Concurs pe echipe – realizarea unor afişe cu tematica „Internetul şi siguranţa ta”. 
 

 Temă pentru acasă
Citeşte şi reflectează – SFATURI PENTRU ADOLESCENŢI:
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• Fii întotdeauna atent când navighezi pe Internet!
• Nu da niciunei persoane întâlnite pe Internet informaţii personale despre tine sau familia ta, cum ar fi: numele, vârsta, 

numărul de telefon, fotografii personale, adresa, şcoala la care înveţi, locul de muncă al părinţilor, detalii de pe cartea de credit etc.
• Parolele sunt secrete şi îţi aparţin.
• Dacă vrei să te întâlneşti în mod real cu persoana cunoscută pe Internet sau de la care ai primit mesaje pe 

telefonul mobil, anunţă-ţi părinţii pentru a te însoţi, preferabil într-un loc public.
• Postează cu mare grijă fotografii cu tine sau cu familia ta! 
• Nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet este adevărat.
• Fii atent la programele sau jocurile gratuite pe care le downloadezi. 
• Dacă cineva te face sa te simţi inconfortabil, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. 
• Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoşti pe cei cu care comunici. 
• Cere ajutor, în orice situaţie, persoanelor în care ai încredere, părinţi, profesori sau prieteni apropiaţi. 

IV.3.4. BULLYING

 Instrumente de lucru
• Fişa de lucru.

 Obiectivele activităţii 
• Să examineze caracteristicile specifice agresiunilor de tip bullying la adolescenţi, clasificând şi analizând cauze-

efecte şi stabilind strategii de intervenţie-control, remediere-optimizare.
• Să exerseze abilităţi de analiză şi intervenţie în rezolvarea conflictelor, valorificând experienţele în comunicarea, 

relaţiile/interacţiunile sale.

 Concepte (noţiuni)
Bullying-ul – comportament deliberat al unui individ sau grup, repetat pe parcursul unui interval de timp, cu 

intenţia de a răni fizic, emoţional sau psihic o altă persoană (Olweus, 1991). 
Bullying-ul poate fi o formă simplă de neglijare sau se poate extinde la forme complexe de abuz fizic, emoţional, 

pe internet şi chiar sexual. 
Gluma este un eveniment distractiv, care nu are intenţia de a răni, admite şi reciprocitate.
Disputele creează un conflict care apare ocazional în jurul unei neînţelegeri, o diferenţă de la un concurs, de 

exemplu, dar nu se repetă în timp. 
Doi oameni pot argumenta foarte dur fără aspect de intimidare, iar apoi să se întoarcă spre dialog într-un mod relaxat.

 Cadrul conceptual
Se face distincţia între comportamentul de tip bullying ca o subcategorie a conceptului general de agresivitate. 

Bullying-ul variază şi poate include comportamente diferite:
• agresiunea verbală: batjocură, tachinare, poreclă (formă de agresiune directă) şi răspândire de zvonuri (forma 

indirectă de agresiune).
• bullying forma fizică: atacul, lovirea, împingerea, distrugerea sau furtul (forme de agresiune directă) şi 

nominalizarea unui prieten care să atace pe cineva pentru altcineva (o agresiune indirectă).
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• forma non-verbală/non-fizică a agresiunii: ameninţarea (agresiune directă) şi excluderea unora dintr-un grup, folosirea 
de gesturi obscene, manipularea în numele prieteniei, mesaje ameninţătoare printr-un e-mail (agresiune – formă indirectă).

Bullying-ul provoacă  intimidare, este o relaţie cu agresiuni repetate, mereu între aceleaşi persoane, într-o situaţie 
de dezechilibru de forţe; cei puternici se folosesc în mod intenţionat să rănească cea mai slabă parte. Bullying-ul ar 
constitui o infracţiune, un delict, în cazul în care se încalcă o regulă de drept. (www.smontailbullo.it)

 Activitate 
„Am parte de conflicte?”
Profesorul va distribui elevilor fişa de lucru, oferind cazuri/situaţii de conflict specifice adolescenţilor. 
Instructaj:
Analizaţi situaţiile de violenţă de mai jos şi încadraţi acţiunea personajelor ca fiind glumă, dispută, bullying sau 

act delincvent:

SITUAŢII GLUME DISPUTE BULLYING DELICTE
Când Dan se ceartă cu cineva, nu este capabil să explice în 
cuvinte, imediat trece la pumni.

X X

Matei este cel mai bun din clasă, colegii îl tachinează pe 
Matei în mod regulat, deoarece studiază puţin; există ris-
cul de respingere. 

X

În prima zi de şcoală, un băiat din clasa a V-a merge la 
unul din clasa I, ia gustarea din mâinile acestuia şi-o 
mănâncă fără a-i cere voie.

X X

Pentru că Sara şi Ana nu au vrut să se joace cu ea, Lisa le-a 
mâzgălit desenele. X

Un elev jigneşte serios un bătrân în faţa tuturor. X X
Eric, cel mai mic elev din echipă, nu este niciodată  
acceptat de colegi în concursurile sportive. Profesorul îl 
include într-o echipă, însă nimeni nu-i pasează mingea. 

X

Matei este prieten de Narcis şi, împreună, se întrec în 
glume, tachinându-se adesea. X

Franci, un elev din clasa a III-a, îi ascunde lucrurile unui 
alt coleg, Luca, în fiecare zi. X X

Un elev plăteşte în fiecare zi o sumă de bani pentru a 
obţine protecţie faţă de un coleg care ameninţă să-l bată. X

Ahmed este din Maroc. Un coleg îl numeşte mereu  
„marocan murdar” şi se asigură că nimeni nu este în  
compania lui.

X X

Dan este timid şi oarecum efeminat. Colegii l-au numit 
întotdeauna Dana. X X

Doi băieţi aproape au forţat-o pe o colegă să se dezbrace 
într-o clasă goală. X

Ilie vrea să aibă întotdeauna dreptate. Dacă cineva îl  
contrazice, Ilie îl ameninţă şi îi spune să tacă. X
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 Discuţii
După realizarea activităţii, profesorul va facilita analiza consecinţelor comportamentelor ilustrate, subliniind 

importanţa rezolvării oricărui tip de conflict.

 Evaluarea activităţii
Întrebări frontale:
Care sunt conflictele cu care se confruntă adolescenţii? Ce consecinţe sunt la nivelul victimelor sau ale agresorului? 

Este Bullying-ul un conflict uşor sesizabil? Ce sfătuiţi victimele să facă pentru a face faţă agresiunilor de tip bullying? 
Cunoaşteţi cazuri de bullying? 

 

 Temă pentru acasă 
Realizaţi un proiect de grup în care să ilustraţi (prin desen, colaj ...) mesaje antiviolenţă, antibullying.

IV. 4. OPTIMITATE ŞI STRES ÎN CADRUL ACŢIUNILOR ŞI RELAŢIILOR 
INTERUMANE – EMPATIA ŞI GRIJA FAŢĂ DE CEILALŢI

 Instrumente de lucru:
• hârtie mare tip A0, markere colorate, tablă/flipchart, fişe de lucru;
• pregătirea cardurilor de reacţii menţionate în activitate;
• mesaje pe diferite foi de hârtie, tip A4.

 Obiectivele activităţii 
• Să recunoască unicitatea persoanei, analizând cazuri/situaţii pe bază de criterii subsumate principiului 

„oamenii sunt asemănători şi diferiţi în acelaşi timp”.
• Să interacţioneze/să comunice cu ceilalţi în temeiul unor principii, judecăţi de valoare unanim acceptate în plan 

etico-moral şi al unor atitudini dezirabile, delimitându-se de influenţele prejudecăţilor sau ale discriminărilor de orice 
natură.

 Concepte/noţiuni
empatie, stereotipuri, prejudecăţi

Empatia este abilitatea de a-i înţelege şi a-i accepta pe alţii .  

  Joc: „Povestea numelui”
Profesorul le cere elevilor:
• să-şi scrie numele pe o coală mare de hârtie/A0; 
• să spună semnificaţia numelui;
• să povestească istoria numelui lor;
• să spună ce simt când îşi pronunţă numele.
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 Brainstorming
• Elevii sunt implicaţi în enunţarea de idei care exprimă înţelegerea lor cu privire la conceptul empatie – semnificaţie.

 ACTIVITATE PRACTICĂ
În perechi, elevii vor discuta despre caracteristicile lor (fizice, morale), despre preferinţele lor/lucruri pe care le-ar 

plăcea să le facă. Pot discuta despre vocaţiile lor, despre oameni pe care îi consideră modele .

Profesorul reuneşte grupul şi discută exerciţiul prin completarea de fraze. „Am descoperit ceva ........................ 
despre mine, care mă bucură ..., am constatat că sunt la fel/diferit faţă de...”, „Am descoperit despre mine că pot 
să...”.

Se stabileşte concluzia că oamenii sunt asemănători şi, în acelaşi timp, diferiţi, nu găsim doi oameni perfect 
identici; între oameni există asemănări, dar şi o sumă de diferenţe, ceea ce îl face pe fiecare să fie unic. 

Elevii vor fi implicaţi în discuţii despre stereotipuri şi prejudecăţi, vor da exemple şi vor răspunde la întrebări:
• Cum se simte o persoană care este supusă discriminărilor/nedreptăţilor?
• Prin ce diferă o persoană de o anumită etnie faţă de alta de altă etnie?
• Cum putem crea un mediu tolerant în şcoală, o „zonă liberă de orice prejudecată, violenţă, conflict, ce putem 

face noi, de când putem face...”?

 Fişă de lucru
Individual, puteţi identifica cât mai multe tipuri de prejudecăţi:
TIPURI DE PREJUDECĂŢI
• Prejudecăţi legate de etnie:......................................................................................................................   
• Prejudecăţi legate de rasă:.......................................................................................................................
• Prejudecăţile legate de statutul social:...................................................................................................   
• Prejudecăţi legate de dizabilităţi fizice şi psihice................................................................................. 
• Prejudecăţi legate de gen.........................................................................................................................

 Joc de rol
• Profesorul va lua 4 cartonaşe, pe fiecare este scris un tip de reacţie propriu anumitor persoane; vezi exemplele 

de mai jos:
Reacţia nr. 1: 
Vei întâlni un voluntar şi vei da mâna cu el în timp ce vei citi foaia de cartonaş despre acest voluntar – brusc, îţi vei 
retrage mâna, te vei depărta repede şi îţi vei spăla mâna (vei simula că mergi să te speli pe mână).
Reacţia nr. 2: 
De asemenea, vei întâlni un voluntar, vei citi mesajul de pe cartonaş şi spui: „Glumeşti, nu-i aşa!”. Apoi vei întreba 
cum este permis să înveţe sau să muncească aici şi vei părăsi camera.
Reacţia nr. 3: 
Vei citi mesajul de pe cartonaş şi vei spune o prejudecată legată de mesajul prezentat. De exemplu, dacă mesajul 
spune că persoana este purtătoare HIV, vei spune: „Să nu te mai apropii vreodată de mine..., ai înţeles?...”
Reacţia nr. 4: 
Vei citi mesajul, vei da mâna cu voluntarul şi vei spune: „Mă bucur să te cunosc.”
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• Profesorul va informa participanţii că acesta este un joc de rol şi va ruga 6 voluntari să participe la exerciţiu. 
• Va distribui cele 4 cartonaşe cu reacţii la 4 elevi şi alţi 2 vor primi foi de hârtie pe care este scris: „Sunt purtător 

HIV”, iar altul „ Sunt de culoare”; aceştia sunt rugaţi să prindă foile de hârtie pe pieptul lor.
• Elevii sunt rugaţi să citească ce este scris pe cartonaşe atunci când vor interpreta rolul în acord cu atitudinile descrise.
• Se cere grupului să observe jocul de rol cu atenţie, să observe şi să noteze reacţiile.
• Se cere elevilor care au primit mesaje să stea în mijloc şi ceilalţi patru vor interpreta, pe rând, rolul lui.
• Grupul va reflecta, timp de 5 minute, la ce s-a întâmplat în jocul de rol, cu ajutorul întrebărilor:
• Cum s-au simţit voluntarii în fiecare situaţie?
• Cum cred că s-au simţit cei discriminaţi, dar cei care au observat procesul?
• Care ar fi unele motive pentru care noi discriminăm?
• Se va concluziona că persoanele de altă etnie sau rasă, statut social, cu dizabilităţi fizice şi psihice, au nevoie de:
 • respect şi sprijin;
 • înţelegere;
 • empatie din partea celorlalţi;
 • tratamente egale, non-discriminatorii, demnitate.

 Evaluarea activităţii
Elevii sunt solicitaţi să relateze în 3 enunţuri o situaţie/experienţă trăită de ei, situaţie în care ei (sau altcineva) au 

fost privaţi de grija, înţelegerea celorlalţi. Situaţia descrisă va fi rezumată într-un singur cuvânt-cheie.
 

 Temă pentru acasă
• Elevii vor scrie un eseu cu tema „Şcoala prietenoasă”. Eseul va fi postat pe platformă. Elevii vor intra pe forum 

şi vor împărtăşi impresii în legătură cu tema abordată în eseu, cu alţi colegi.

IV.5. ACCEPTAREA DIFERENŢELOR

 Instrumente de lucru:
• hârtie mare, tip A0;
• markere colorate;
• tablă/flipchart, fişe de lucru.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice, în mediul social, diferenţele culturale, etnice, de sănătate personală, analizând situaţii cunoscute, 

cazuri propuse pentru studiu pe parcursul activităţii şi emiţând judecăţi de valoare centrate pe toleranţă, empatie, acceptare.
• Să diferenţieze noţiunile de gen şi sex, participând activ la exerciţiile propuse în cadrul activităţii.
• Să exerseze abilităţile de relaţionare interpersonală, indiferent de diferenţele de gen, implicându-se în jocuri de 

rol şi analize de caz specifice.
 

 Concepte/noţiuni
diferenţe culturale, de gen, educaţie multiculturală
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Este recunoscut faptul că principala cauză a conflictelor, discriminărilor, excluziunii o reprezintă ignoranţa sau 
cunoaşterea insuficientă a celuilalt. 

Definim mai întâi câteva concepte-cheie, care stau la baza unei educaţii interculturale, singura care poate 
determina o mai bună cunoaştere între oameni. 

Diferenţele – o caracteristică a societăţilor.
Ca fiinţe umane, suntem cu toţii diferiţi din multe puncte de vedere şi putem fi identificaţi în raport cu numeroase 

criterii: sex, vârstă, caracteristici fizice, sexualitate, pasiuni, nivel de viaţă, credinţe religioase.
În ciuda interacţiunii dintre diferenţe, e posibil să se ajungă la soluţii noi şi la noi principii de acţiune: acestea sunt 

bazate pe egalitatea demnităţii şi a drepturilor pentru toţi.
Principala provocare este cum să trăim şi să acţionăm împreună de o manieră creativă, reciproc avantajoasă.
În general, cei „diferiţi” trezesc, în mod inacceptabil, dar obişnuit, uneori ură, alteori intoleranţă, discriminare sau indiferenţă.
Minorităţile, în sens larg (cei diferiţi de noi), au mai puţin acces la muncă, servicii, locuinţă etc. Diversitatea 

culturală este o realitate care trebuie valorificată în temeiul valorilor sociale, umane. Pluralitatea culturală pune nu 
numai problema apărării diferenţelor, ci şi a dialogului cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la 
îmbogăţirea experienţei umane şi că fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe particulare. 

Interculturalismul implică înţelegerea, aprecierea şi valorizarea culturii proprii, la care se adaugă respectul bazat 
pe o informare autentică şi pe construirea curiozităţii faţă de cultura etnică a celuilalt. 

Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersecţia dintre culturi, nefiind un scop în sine, dar care 
poate deveni o finalitate atunci când sunt sesizate transformările nefireşti sau comportamentele nefaste la acest nivel de 
intersectare a culturilor.

Diferenţele de gen. Genul descrie dacă cineva este masculin sau feminin, în acord cu diferenţele comportamentale; 
de exemplu, cum se îmbracă, după munca lor şi statutul lor în societate.

Rolurile de gen sunt idei despre cum ar trebui să se comporte bărbaţii şi femeile. Ele sunt create de societate, cultură 
şi tradiţii. În timpul dezvoltării, fetele şi băieţii învaţă de la părinţii lor, comunitate, instituţii religioase, şcoli şi media, 
cum ar trebui să se comporte femeile şi bărbaţii. 

Rolurile de gen sunt diferite pentru persoane de vârste diferite; de exemplu, tinerele fete vor primi sarcini şi 
niveluri de responsabilitate diferite faţă de bunicile lor. 

Rolurile de gen variază de la o societate la alta şi se schimbă odată cu societatea.

 Activitate
 „Etichete” – efecte ale stereotipurilor 
Sarcini pentru elevi:
• Formaţi 3 grupe de câte 10. 
• Fiecare grupă va primi o sarcină; de exemplu: să construiască un poster în colaborare. 
• Profesorul va lipi etichete pe fruntea fiecăruia dintre elevi, fără a spune ce scrie pe ele. 
• Fiecare dintre elevi va trebui să se comporte unul faţă de altul în funcţie de etichete; de exemplu: dacă un elev 

are eticheta „leneş” pe frunte, ceilalţi vor trebui să-l trateze ca atare (fără a pronunţa cuvântul respectiv, nici să i-l spună). 
• La sfârşitul activităţii, fiecare va încerca să ghicească ce figurează pe eticheta sa.
Profesorul analizează exerciţiul în grupul mare, oferind următoarele clarificări:
Teoria etichetării spune că „Deviaţionist este acela la care eticheta a fost aplicată cu succes; comportamentul 

deviaţionist este comportamentul pe care îl etichetează astfel oamenii.” (Becker, 1963). 
Mai simplu spus, teoria afirmă că un comportament „problemă” este acel comportament care a fost etichetat 

drept problematic; că actul etichetării este cel care creează problema, şi nu indivizii.
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Brainstorming
• Profesorul le va spune elevilor: „Vă propun să vă gândiţi la aspecte precum”: interacţiunea dintre indivizi diferiţi, 

ca şi dintre modurile lor de viaţă, valorile şi cultura lor, relaţiile între majoritari şi minoritari în societăţile noastre.
• Elevii vor furniza pentru listare, o serie de exemple întâlnite în viaţa de zi cu zi.

 Studiu de caz
Reflectarea asupra discriminării
• Elevii vor forma grupuri de 4-6 persoane şi vor discuta una dintre temele următoare:
Punctul-cheie: Oricine poate fi victima discriminării într-un moment sau altul.
Reflectaţi asupra cauzelor discriminării.
• De ce vor oamenii să aparţină unui grup?
• De ce gândim atât de des în termeni de grup şi nu în termeni de indivizi?
• De ce unele grupuri vor să se simtă superioare celorlalte? 
• Când este posibil să întâlniţi discriminări, voi sau un grup cu care alţii ar dori să se asocieze? 
• Cum vă simţiţi atunci când acest lucru se întâmplă?
• Care sunt contextele şi situaţiile în care diferenţele între indivizi sunt percepute drept ceva negativ?
• Gândiţi-vă la formele pe care discriminarea le poate lua.
• Care sunt situaţiile sau comportamentele care v-ar conduce la concluzia că aţi fost discriminaţi? (Când aţi fost lăsaţi 

deoparte? Când aţi fost insultaţi? Când vi s-a vorbit pe un ton superior? Când aţi fost agresaţi? Când aţi fost ignoraţi?)
• Dacă v-aţi afla într-o situaţie similară, ce aţi aştepta să facă ceilalţi?
• Gândiţi-vă la diferenţele care se combină pentru a crea propria realitate culturală (culoarea pielii, a părului şi a 

ochilor, diferenţele de vârstă, constituţie fizică, talente şi abilităţi, provenienţă, diferenţe regionale, accente ale limbii etc.).
• Care sunt factorii care determină ca aceste diferenţe să nu prezinte un obstacol în calea convieţuirii?
• Cum putem învăţa să evităm judecăţile imediate despre faţetele altor culturi şi stiluri de viaţă pe care le 

considerăm “ciudate”?
• Cum putem învăţa să facem faţă sentimentelor de nesiguranţă temporară stârnite de această „stranietate”?

 Joc: Mima
• Profesorul începe discuţia spunând: „Să jucăm un joc: Eu voi spune un cuvânt sau o frază şi voi veţi spune 

primul lucru care vă trece prin minte când spun acel lucru.”
Primele cuvinte ar putea fi:
• Un băiat ar trebui să fie…;
• O fată ar trebui să fie…;
• În societatea noastră, bărbaţii….;
• În societatea noastră, femeile….;
• Să aibă grijă de copii…. .
• Când fetele vor creşte, ele vor studia … .
• Când băieţii vor creşte, ei vor studia… .
• Băieţi care plâng… .
• Fete cărora le plac meciurile de box … .
• Câştigul financiar pentru familie… .
Când elevii îşi exprimă gândurile, profesorul scrie caracteristici feminine şi masculine pe care elevii le prezintă. 
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Profesorul realizează trei coloane, aşa cum sunt arătate mai jos, şi listează cât mai multe sugestii posibile.

BĂRBAT CE ÎI ASEAMĂNĂ FEMEIE

Dur 
Cel care ia decizii
Puternic 
Agresiv
Mustaţă
Violent
Responsabil
Schimbarea vocii la pubertate
Inginer 
Aeronautică
Armată

Sensibilă
Slabă
Gingaşă/Delicată
Frumoasă
Are bebeluş
Iubitoare
Menstruaţie
Vorbeşte mult
Profesor
Găteşte
Designer de haine

 Puncte de discuţie
• Profesorul întreabă acum clasa dacă cuvintele menţionate în coloane sunt intersectabile; de exemplu: poate o 

femeie să fie dură şi poate un bărbat să fie sensibil, ori poate o femeie să se angajeze în armată şi să câştige bani, poate 
un bărbat să gătească şi să facă curăţenie?

• Profesorul va orienta discuţia pentru a clarifica, împreună cu elevii, faptul că între cele două sexe există asemănări, 
dar şi diferenţe, unele puncte pot fi comune, altele nu pot fi. Acestea includ: a avea mustaţă, a naşte copii, schimbarea 
vocii în timpul adolescenţei. Profesorul va discuta cu clasa şi va reeticheta coloana din mijloc cu caracteristici specifice 
sexuale şi va realiza unele săgeţi de la coloanele din stânga/dreapta spre coloana din mijloc, de la punctele care reprezintă 
caracteristici specifice de a fi bărbat sau femeie. Profesorul va explica diferenţa dintre caracteristici de gen şi de sex. 

 Studii de caz:
• Profesorul împarte elevii în două grupe şi fiecare grup va fi aşezat în cerc pentru o discuţie.
• Profesorul va prezenta primul scenariu grupului în care majoritatea sunt băieţi şi puţine fete şi al doilea scenariu, 

grupului în care fetele sunt majoritare.
• Acest lucru va ajuta fiecare gen să fie mult mai empatic faţă de nevoile celuilalt gen. 
Scenariul 1
Sorina are 18 ani şi locuieşte cu părinţii ei. Ea a abandonat şcoala în clasa a X-a, deşi era o elevă bună. Fratele său 

este cu doi ani mai mare decât ea, el şi-a completat studiile şi a absolvit liceul. Părinţii fetei deja au început să facă planuri 
să o mărite cât se poate de repede. Părinţii ei cred că, dacă ea este mai în vârstă şi mai educată, va fi dificil să găsească 
o partidă în comunitatea lor şi, de asemenea, ei ar trebui să plătească o dotă semnificativă. Sorina visa întotdeauna să 
ajungă profesoară şi dorea să-şi continue studiile, asemenea multora dintre colegii ei de clasă. Ea se întreabă dacă toate 
visurile ei vor fi rapid năruite. 

Scenariul 2
Raul este în clasa a XII-a şi are rezultate medii la învăţătură. Încă de la începutul anului, Raul a fost supus unei 

presiuni imense din partea părinţilor lui, să studieze mai mult şi notele sale să crească în examinările din clasa a XII-a, 
pentru a se putea înscrie la un reputat institut de învăţământ superior. Presiunea creştea pe măsură ce examenele de 
final se apropiau. Raul avea un vis secret, acela de a ajunge într-o zi manager la un hotel de renume. El îşi dorea să 
împărtăşească acest vis cu părinţii lui, dar era sceptic în privinţa reacţiei lor. Ei doreau ca el să devină pilot, la fel ca tatăl 
său. Raul nu ştia cum să le spună părinţilor despre planurile lui de viitor şi să-i convingă în privinţa alegerii lui.
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 Puncte de discuţie
Domenii de activitate în care apare discriminarea de gen:
• educaţie;
• sănătate;
• piaţa muncii;
• viaţa politică;
• viaţa publică şi privată.

 Evaluarea activităţii
• Elevii vor scrie un caz de discriminare de gen, cunoscut sau imaginar. După discutarea / analiza în clasă, îl vor 

posta pe platformă, argumentând de ce este relevant. 

 Temă pentru acasă
Elevii vor concepe/vor scrie un proiect de combatere a discriminării de gen, cu tema „Şanse egale pentru femei 

şi bărbaţi”; puncte de sprijin:
• Noi ne naştem diferiţi, nu inegali!
• Fiecare dintre noi poate realiza ceva pentru diminuarea inegalităţilor de gen din societatea noastră.
• O relaţionare este deplină, aduce bucurie şi este plină de semnificaţii când este bazată pe egalitate şi respect mutual.

IV.6. COMUNICARE, COOPERARE, TOLERANŢĂ ŞI NEGOCIERE

• Reguli de bază în comunicare şi relaţiile cu ceilalţi.
• Comunicarea asertivă.

 Instrumente de lucru
• coli A4;
• markere colorate;
• tablă/flipchart, fişe de lucru.

 Obiectivele activităţii 
• Să utilizeze mesaje verbale şi nonverbale în conformitate cu regulile comunicării eficiente, manifestând în 

interacţiunile cu ceilalţi toleranţă, empatie, disponibilitate. 
• Să identifice modalităţi de cooperare şi negociere în cazul rezolvării conflictelor, demonstrând şi exersând 

abilităţi în acest sens în cadrul exerciţiilor propuse.
• Să valorifice comunicarea asertivă pentru a-şi promova o imagine pozitivă de sine şi a optimiza relaţiile cu 

ceilalţi, realizând un plan de promovare personală şi demonstrând abilităţi în acest sens în jocurile de rol propuse.
• Să valorifice negocierea ca instrument de gestiune optimă a diferitelor situaţii în relaţiile cu ceilalţi, implicându-

se în simulările din cadrul jocurilor de rol pe parcursul activităţilor din clasă.
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 Activitate practică
„Drumul încrederii”
• Participă cu grupul clasei.
• Se formează grupe a câte 4-5 participanţi. 
• Din fiecare grup, o persoană este legată la ochi şi este condusă prin încăpere ţinându-se de braţul altei persoane.
• După câteva momente, persoana cu ochii închişi este ghidată numai cu ajutorul vocii spre locul unde trebuie 

să meargă.
• Profesorul reuneşte grupul şi procesează exerciţiul după următoarele întrebări:

1. Cum v-aţi simţit când aţi mers cu ochii închişi?
2. Aţi deschis ochii vreodată ochii în timpul mersului? Care a fost motivul?
3. Pentru ce este importantă încrederea când ne aflam în situaţii de conflict?

Profesorul va dirija elevii să stabilească drept concluzie importanţa următoarelor puncte de vedere:
• Încrederea este un aspect esenţial al relaţiilor interumane, reduce riscul conflictelor. 
• Într-un conflict nu pot exista soluţii de durată dacă părţile nu au încredere unele în altele.
• Înainte să poată rezolva conflictele, elevii trebuie să aibă încredere unii în alţii.
• Decizia de a lucra împreună este primul pas spre rezolvarea conflictelor.

 Puncte de discuţie 
• Multe conflicte se acutizează deoarece participanţii pierd controlul şi reintră într-un patern de autoreîntărire de 

atac şi contraatac.
• Aveţi aici zece sugestii (descrise în literatura de specialitate pentru rezolvarea conflictelor şi consiliere psihologică), 

ele vă pot ajuta să gestionaţi situaţiile conflictuale, fie când faceţi o analiză/studiu de caz, fie dacă vă aflaţi într-un conflict.
1. Calmează-te pe tine însuţi prin respiraţie adâncă şi încetinită. În timp ce respiri, gândeşte-te la un moment 

de mare bucurie şi pace din viaţa ta. Realizând acest lucru, te va ajuta privind emoţiile înghiţite de situaţia curentă. 
Imaginează-ţi că situaţia prezentă nu reprezintă toată viaţa ta şi te poţi uita la scena conflictului dintr-un balcon sau 
munte înalt, plin de pace.

2. Gândeşte-te la ce ai nevoie cu adevărat. Ce este cel mai bine pentru mintea ta, corpul tău, locul tău de muncă, 
familia ta, comunitatea din care faci parte? Concentrează-te pe aceste scopuri pozitive. Nu lăsa să te distragă de la 
scopurile/nevoile proprii ceea ce ai văzut, atunci când altcineva a greşit sau făcut o mişcare greşită. Gândeşte-te care 
sunt interesele tale pe termen lung în această situaţie şi consideră-le priorităţi, astfel încât să rămâi focusat pe negocierea 
problemelor care contează cu precădere.

3. Imaginează-ţi partenerul „în conflict” ca potenţial aliat. Imaginează-te că eşti blocat pe o insulă cu partenerul „în 
conflict” şi că, pe acea insulă, clima este deşertic,ă presupunând că supravieţuirea pe termen lung a amândurora depinde 
de cooperarea în moduri noi şi creative, prin care să vă răspundeţi cât mai mult nevoilor fiecăruia.

4. Începe prin ascultarea celuilalt şi afirmarea oricărui punct asupra căruia se poate găsi o înţelegere. 
Uită-te cu atenţie şi spune tare către partenerul „în conflict”, una sau toate ariile unde interesele şi nevoile ar putea să se 
întâlnească cu interesele şi nevoile sale.

5. Conştientizează şi cere scuze pentru orice greşeală pe care poate ai făcut-o în cursul conflictului. Alţii poate 
vor face la fel, dacă opreşti cercul vicios. Prin aceasta, oferi un spaţiu de acceptare unde partenerul în conflict poate 
începe din nou. Permiţi participanţilor în conflict să vadă situaţiile lor din unghiuri noi.
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6. Sumarizează nevoile celeilalte persoane, sentimentele şi poziţia sa cât de corect se poate. Realizează acest 
lucru înainte de a prezenta nevoile şi cerinţele tale. Când oamenii se simt ascultaţi, ei sunt mai degrabă înclinaţi să 
asculte. Sumarizând, laşi oamenii să ştie că i-ai înţeles şi că nu le contrazici punctul lor de vedere.

7. Concentrează-te pe scopuri pozitive din prezent şi viitor, indiferent ce tu sau partenerul în conflict poate a 
spus sau a făcut în trecut. Pedepsirea sau umilirea, ruşinarea cuiva pentru acţiunile trecute nu vor pune persoana într-o 
stare a minţii în care să-ţi întâlneşti nevoile în prezent. Prezentul şi viitorul sunt tot ceea ce poţi schimba.

8. Când poziţiile sunt contradictorii, concentrează-te pe principii şi reguli. De exemplu, dacă nu poţi fi de acord 
cu preţul pentru un lucru, vezi dacă poţi fi de acord cu o regulă dreaptă de stabilire a preţului.

9. Cererile adresează-le către acţiuni specifice pe care o altă persoană ar putea să le facă în prezent, mai degrabă 
decât emoţii sau atitudini. Explică cum acţiunile cerute te vor ajuta, astfel încât cealaltă persoană să se simtă puternică 
şi respectată în a răspunde la cererea ta.

10. Folosiţi acest conflict ca stimul motivaţional pentru a studia şi alte căi de rezolvare a conflictelor.

 Activitate practică
„Explorarea celor cinci mesaje” 
• Elevii vor fi invitaţi să repovestească istoria unui conflict, frustrare sau neplăcere, folosind formatul celor cinci 

mesaje prezentate mai jos:
1. Ce ai văzut, auzit sau simţit prin alte simţuri? (doar faptele)

A. Începe cu ce ai văzut sau ai auzit, mai degrabă decât cu ce emoţii ai trăit sau ce ai gândit despre situaţie.
B. Descrie specific acţiunile observate, evitând generalizările, cum ar fi „tu întotdeauna...” sau „tu niciodată...”.
C. Fii specific în privinţa locului, timpului, culorilor, texturii, poziţiei şi frecvenţei/intensităţii fenomenului.
D. Descrie mai degrabă decât să pui diagnostice. Evită cuvinte care ar eticheta sau judeca acţiunile pe care tu le 
observi, cum ar fi „leneş”, „nervos”, „murdar”.

2. Ce emoţii ai simţit?

A. Utilizează o emoţie specifică descrisă astfel: „Mă simt...” bucuroasă, furioasă, încântată, tristă, speriată.
B. Evită cuvinte pentru emoţii care implică acţiuni din partea persoanei: „Mă simt ...ignorată, manipulată, 
neglijată, respinsă, dominată, abandonată, folosită, păcălită etc.”.
C. Observă cum aceste cuvinte îl critică indirect pe ascultător prin emoţiile vorbitorului. 

3. Ce interpretări, dorinţe, nevoi, amintiri sau anticipări presupun aceste emoţii?

– ... pentru că mi-am imaginat..., …pentru că văd asta ca pe..., …pentru că mi-am adus aminte cum...;
– ... pentru că interpretez acest lucru ca...

4. Ce informaţii, acţiuni sau asumări de responsabilitate ai dori acum?

Utilizează termenii pozitivi: „Te rog să vii la opt.” Este de preferat decât: „Nu întârzia!”.

5. Ce rezultate pozitive vor avea acele acţiuni, informaţii sau asumări de responsabilitate, ce vor aduce în viitor?

Prin descrierea unor rezultate pozitive specifice, obţinute la cererea ta, permiţi altei persoane să devină 
motivată prin sentimentul că este capabil să-ţi dea ceva care merită.
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CINCI MESAJE EXEMPLU
1. Ce ai văzut, auzit sau simţit prin alte simţuri? (doar faptele) „Când te-am văzut stând afară în stradă, în frig...
2. Ce emoţii ai simţit?  …. m-am simţit într-adevăr îngrijorat pentru 

tine,
3. Ce interpretări, dorinţe, nevoi, amintiri sau anticipări  
presupun aceste emoţii?

...pentru că mi-am imaginat că o să te 
îmbolnăveşti...

4. Ce informaţii, acţiuni sau asumări de 
 responsabilitate ai dori acum?

... şi aş dori să te rog să vii cu mine...

5. Ce rezultate pozitive vor avea acele acţiuni, informaţii sau 
asumări de responsabilitate, ce vor aduce în viitor?

...astfel tu ai putea să îţi iei nişte mâncare.”

 Joc de rol
• Elevii vor primi o fişă de lucru pe care este descris un conflict între trei adolescenţi de vârsta lor. „A, B şi C ar 

trebui să realizeze titlul unui articol pentru revista şcolii, dar nu pot avea un acord privind tema abordată”. 
• Se cere elevilor să descrie fiecare cum ar rezolva acest conflict în mod non-violent. 
• După ce au completat, profesorul va colecta toate fişele şi va alege două dintre ele pentru scenariul jocului de rol.
Profesorul va analiza jocul de rol prin următoarele întrebări:
1. Cum te-ai simţit în rolul acelui personaj?
2. Ce ai fi făcut diferit în aceeaşi situaţie?
3. Cum l-ai fi sfătuit pe acel personaj?
4. Ce a fost cel mai dificil de interpretat la rolul tău?
5. Cum te-ai gândit că s-a simţit celălalt personaj?

 Evaluarea activităţii
Profesorul încheie lecţia prin evaluarea activităţii:
• Listează 3 emoţii pozitive şi 3 emoţii negative pe care le-ai trăit astăzi la scoală.
• Care sunt, după opinia ta, primele 5 cauze care pot determina un conflict?
• Listează minimum 3 modalităţi-cheie utile în rezolvarea unor conflicte.
• Care sunt tehnicile/modalităţile-cheie în rezolvarea conflictelor? 
 

 Temă pentru acasă:
Elevii vor scrie un articol pentru site-ul „Managementul vieţii personale, despre cooperare şi rezolvarea de conflicte”.
Mesaje-cheie:
• Cum să rezolvi un conflict fără violenţă.
• Spune celeilalte persoane ce te nemulţumeşte, dar într-un mod delicat.
• Încearcă să înţelegi cum se simte cealaltă persoană.
• Caută un compromis.
• Mergi mai departe.
• Stai calm, respiră adânc.
• Nu folosi etichetarea sau insulta.
• Nu striga sau nu ridica vocea.
• Fii de acord cu dezacordul.
• Apelează la altcineva să te ajute (un părinte, o rudă, un profesor).
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IV.7. SELFMANAGEMENT – STRATEGII DE PROMOVARE PERSONALĂ

CV-ul 
Instrumente de lucru
• cartonaşe, model CV europass; 
• pixuri, stilouri etc.

 Obiectivele activităţii 
• Să demonstreze abilităţi de promovare personală, completând un CV.
• Să realizeze un CV, ordonând informaţia din perspectiva intenţiilor de angajare.

 Concepte (noţiuni)
Promovarea personală include modalităţile prin care o persoană sistematizează şi prezintă informaţiile despre 

abilităţile, interesele, experienţele educaţionale şi profesionale proprii, în vederea atingerii unor scopuri în carieră.
Ea implică atât o componentă instrumentală:
• CV-ul; 
• scrisoarea de intenţie;
• cartea de vizită şi portofoliul personal.
O componentă atitudinală: 
• comportamentele şi atitudinile pe care le manifestă individul în cadrul relaţiilor interpersonale în vederea 

promovării personale;
• comunicarea asertivă;
• dezvoltarea reţelei sociale;
• pregătirea pentru interviul de angajare.

Curriculum vitae  
Curriculumul vitae are un format standard, care sintetizează informaţii cu privire la: datele personale, postul 

vizat, experienţa profesională, educaţie şi formare profesională (începând cu ultima formă de învăţământ absolvită), 
informaţii ce ţin de aptitudini native sau dobândite (în afară de cele profesionale).

Pentru o mai bună receptare a datelor de către angajator, în Europa s-a convenit o standardizare a formatului de 
CV (formatul Europass), pentru a avea acelaşi format (şi conţinut) indiferent de limba în care este scris. 

CV-ul reprezintă, pentru angajator, primul indiciu asupra faptului că, aplicantul ar putea fi un potenţial angajat, 
ca atare merită să fie chemat la o întrevedere personală, pentru a-l cunoaşte mai bine. 

 Activitate practică
• Elevii vor fi împărţiţi în 6 grupe, în funcţie de imaginea de pe cartonaşul care le este oferit. 
• Sarcina la nivelul grupului este de a realiza un anunţ de angajare din perspectiva imaginii atribuite (instituţie 

bancară, şcoală, salon de coafură, şantier, televiziune).
• Cei care au extras un cartonaş blank în etapa următoare a lecţiei vor avea de realizat un C.V. care să răspundă 

cerinţelor „angajatorilor”.
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CV-ul cuprinde:  
Informaţii personale, care includ datele de contact ale persoanei (nume şi prenume, adresă, numărul de telefon, 

adresa de e-mail, naţionalitate, data naşterii).
Educaţie şi formare, unde se listează formele de educaţie absolvite sau în curs de absolvire (perioada formelor 

de educaţie, numele şi tipul instituţiilor respective, domeniul studiat şi aptitudinile ocupaţionale, tipul calificării şi 
diploma obţinută, nivelul de clasificare al formei de instruire, programele speciale şi concursurile academice).

Experienţa profesională, unde se menţionează: perioada în care elevul a desfăşurat o activitate profesională, numele 
angajatorului şi adresa, tipul activităţii sau sectorul de activitate, postul ocupat, principalele activităţi şi responsabilităţi.

Aptitudini şi competenţe personale, unde sunt incluse acele aptitudini şi competenţe care nu sunt recunoscute 
neapărat prin diplome sau certificate.

Limbi străine cunoscute, aptitudini şi competenţe artistice (cu precizarea contextului în care au fost dobândite), 
aptitudini şi competenţe sociale, aptitudini şi competenţe organizatorice, aptitudini şi competenţe tehnice, alte aptitudini 
şi competenţe, informaţii suplimentare, anexe.

Cum realizăm un CV?
• Elevilor care în exerciţiul anterior au extras un cartonaş blank li se solicită să completeze CV-ul din perspectiva 

cerinţelor formulate de angajatori (pentru această sarcină, vor extrage la rândul lor câte un cartonaş pentru a cunoaşte 
cerinţele postului pentru care aplică). 

• Ceilalţi elevi vor începe să completeze propriul CV. 

 Evaluarea activităţii
• Elevii îşi vor expune CV-ul în dreptul fiecărei echipe, membrii acesteia determinând, în mod democratic, 

angajarea sau nu a solicitantului.

Scrisoarea de intenţie
Instrumente de lucru
• cartonaşe, model scrisoare de intenţie; 
• instrumente de scris etc.

 Obiectivele activităţii 
• Să proiecteze modelul unei scrisori de intenţie parcurgând şablonul etapelor schematic prezentate în 

recomandări.
• Să ordoneze informaţiile personale ce trebuiesc incluse în redactarea unei scrisori de intenţie, structurând şi 

realizând corect acest document.
• Să analizeze comparativ CV-ul şi scrisoarea de intenţie, identificând facilităţile pe care acestea le determină.

 Concepte (noţiuni)
• Scrisoare de intenţie, numită şi de prezentare, este o formă scurtă de auto-prezentare generală şi a atuurilor 

candidatului la un post vacant.
• Este vorba de primul document citit de angajator şi, pentru că prima impresie contează, acestui document 

trebuie să i se acorde o atenţie deosebită.
• Scrisoarea de intenţie este un instrument de promovare personală în care candidatul îşi argumentează interesul 
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şi îşi justifică motivul pentru care candidează la postul respectiv. Scrisoarea de intenţie este personalizată pentru fiecare 
post în parte şi însoţeşte CV-ul. 

 Activitate practică
• Elevilor li se vor arăta câteva modele de încălţăminte şi vor fi rugaţi să „încalţe” imaginativ o pereche, după care 

să descrie cum se simt în ea, pe cine cred că reprezintă astfel, ce emoţii trăiesc etc.

Structura unei scrisori de intenţie
Puncte importante în redactarea unei scrisori de intenţie:
• Notează pe unul dintre colţurile de sus ale paginii adresa şi numărul de telefon; trebuie să fii uşor de contactat.
• Datează scrisoarea; poţi să adaugi data în acelaşi colţ în care sunt notate adresa şi numărul de telefon.
• Scrie întotdeauna cui îi este adresată scrisoarea, numele, adresa şi funcţia (director de personal, manager general 

etc.), dacă le cunoşti, urmate apoi de numele şi adresa instituţiei; acestea vor fi scrise începând cu marginea din stânga.
• Lasă câteva rânduri libere şi apoi scrie formula de adresare (Domnule/Doamna); dacă din anunţ ai aflat numele 

persoanei căreia trebuie să te adresezi, este mai bine să îi scrii numele, decât să foloseşti formula „Domnule Director de 
Personal”.

• Foloseşte intervale între paragrafele scrisorii – o va face mai uşor de citit.
• Semnează şi foloseşte o formulă de încheiere; de exemplu, „Cu respect”. Pentru scrisorile în limba engleză, atunci 

când foloseşti la început „Dear Sir/Madam”, vei încheia cu „yours faithfully”; când începi cu formula „Dear Mr./Mrs./Ms. 
Somebody”, vei folosi ca formulă de încheiere „Yours sincerely”; semnează pe aceeaşi parte pe care ai scris adresa.

• Semnează de mână, cu semnătura ta obişnuită, iar sub aceasta scrie numele întreg, cu litere de tipar.

Cum redactăm o scrisoare de intenţie
Elevilor li se va propune un exerciţiu de completare a unei scrisori de intenţie după model. 

 Evaluarea activităţii:
• Se vor selecta un număr de 5 voluntari care vor alcătui juriul pentru evaluarea scrisorilor de intenţie. 
• Fiecare va acorda un punctaj de la 1 (mai puţin interesantă) la 5 (foarte interesantă) pentru fiecare scrisoare citită. 

 Temă pentru acasă
• Tema pentru acasă va consta în redactarea unei scrisori de intenţie pentru postul de Preşedinte al Consiliului elevilor.

 

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ 
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V.1. PRINCIPII ŞI VALORI PERSONALE 

 Instrumente de lucru
• coli A 4, instrumente de scris.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifi ce setul personal de valori, implicându-se în demersuri experienţiale de autocunoaştere.
• Să compare dimensiuni personale de tipul: „ Ce sunt?”/„Ce vreau să fi u?”, implicându-se motivat în operarea 

de schimbări compatibile unui set de valori general-umane, transferate implicit ca set de valori personale.
• Să analizeze, din perspectiva critică/argumentativă, judecăţi de valoare (citate, versuri, mesaje, etc.) purtătoare de 

sensuri în planul valorilor umane/sociale/personale, centrând interesul pe exersarea abilităţilor în domeniul valorilor personale.

 Concepte (noţiuni)
În sfera existenţei umane, valoarea se defi neşte ca un criteriu esenţial de înţelegere/analiza şi adoptare/acceptare 

– non-acceptare a unei situaţii, implicit de raportare la aceasta a unei/unor persoane. 
Valoarea dinamizează scopurile/obiectivele personale, mijloacele şi instrumentele de reuşită, respectiv, de 

realizare, precum şi valorifi carea efectelor acţiunilor realizate conform scopurilor stabilite.
Constructul valoric pe care o persoană/un grup îl rafi nează ca bază a existenţei sale, confi gurează natura 

opţiunilor, a alternativelor existente la un moment dat din mai multe posibile, permiţând dezvoltarea de motivaţii 
conexe situaţiilor, din perspective subiective, intrinseci. În mod concret, explicit, este vorba de potenţialul persoanei 
de a trai satisfacţii în cadrul interacţiunilor cu realitatea (lucruri, obiecte, evenimente, persoane, grupuri, contexte etc.). 
Astfel, o persoană sensibilă la valorile umane care reglează existenţa în general şi existenţa individuală în special, poate 
înţelege, poate analiza valorile, poate opera cu ele ordonându-le pe criterii de calitate – ca o coordonată stabilită de ea 
însăşi în funcţie de semnifi caţie (satisfacţie – non-satisfacţie într-o situaţie dată).  

Atribuirea valorilor este un atribut specifi c uman, evidenţiindu-se prin preferinţa oricărei persoane cu un anume 
nivel de dezvoltare senzorială, comportamentală, socială, pentru anumite tipuri de obiecte/lucruri, acţiuni/activităţi, 
relaţii/interacţiuni cu ceilalţi, cu alte fi inţe, în concordanţă cu efectele experienţelor anterioare.

SINELE ÎN ECHILIBRUL CU MEDIUL SOCIAL
V.1. Principii şi valori personale 
V.2. Puterea modelului 

CAPITOLUL V
SINELE ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL SOCIAL
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 Cadrul conceptual
Valorile sunt elementele/criteriile cele mai importante de socializare de care omul uzează, definind sistemul de 

opţiuni personale sau grupale şi, implicit, orientarea acestora în reţeaua socialului, pe bază de analize şi decizii. Valorile 
fundamentează planificarea, implicarea axiologică personală, facilitând selecţia în plan atitudinal-comportamental 
atât în raporturile cu sine, cât şi în raporturile cu ceilalţi. Valorile, deci, fundamentează definirea scopurilor imediate 
sau de perspectivă, definesc tipul şi coordonatele relaţiilor personale, opţiunile alegerii sau respingerii unor parteneri. 
Aspectele sensibile ale gestiunii setului de valori personale se centrează pe abilitaţi de identificare, definire, educare/
autoeducare a valorilor proprii (atenţie la delimitarea dintre egoism şi generozitate). Astfel, putem sau deţinem abilităţi 
de a atribui valori altora şi de a ne atribui valori nouă, înşine, iar în consecinţă, ca o determinare logică, realizăm sau 
preluăm valori în mecanismul social.

Acţiunile umane competitive, de colaborare şi de creaţie, cele conflictuale vizează direct sau indirect zona valorilor, 
valorile facilitând, orientând proiectarea coordonatelor acţionale esenţiale în plan personal/grupal, dezvoltând, astfel, 
pe verticala valori superioare şi trăiri/emoţii de calitate.

Adesea, o persoană se simte „superioară” sau „inferioară” altora. Este vorba de un exces de valoare pe care un 
individ şi-l atribuie sau nu, generându-se astfel o iluzie a ego-ului. 

Problema rezidă în natura criteriilor conform cărora se cuantifică valoarea unei/unor persoane, prin autoevaluări 
şi evaluări mai mult sau mai puţin subiective (criterii incomplete în raport cu persoana evaluată, natura contextului, 
„starea de bine” sau lipsa acesteia, chiar starea de sănătate). 

De aceea, valoarea esenţială de la care se poate porni este ca fiecare dintre noi „este cea mai importantă persoană 
din lume”. Fără „mine”, fără „tine”, „fără el/ea”, multe ar putea să nu existe. Acest tip de raportare la sine, la ceilalţi 
fundamentează minimum de convingeri în planul valorilor personale.

„Din punct de vedere universal, niciunul nu este superior sau inferior altuia. La cel mai adânc nivel interior, cu toţii formăm 
o singură matrice infinită de iubire şi lumină strălucitoare. Pe măsură ce înaintăm pe nivele intermediare către exterior, iubirea 
şi lumina se transformă, se diluează, se amestecă şi cu alte nuanţe, dând impresia de diferenţă, de separare. E însă doar o iluzie a 
creierului. Dincolo de el există doar unitate interioară, şi unitatea întregii Creaţii, în acelaşi timp. Un loc în care valoarea tuturor 
particulelor ce o compun este egală”. (Marius Stan, Succesul personal)

În planul valorilor, distingem:
• valori tranzitorii (de scurtă durată, prezente într-un anumit episod din viaţa unei persoane);
• valori fixe – valori de bază (valorile persoanei pe tot parcursul vieţii):
 • învăţate pe parcurs ca experienţe furnizate de adulţi generaţiei tinere în cadrul educaţiei nonformale, formale 

(familie/părinţi, profesori, alte persoane); 
 • descoperite, învăţate, interiorizate din surse variate de informare (lectură/cărţi, articole, informare prin 

mijloace mass-media);
 • învăţate în cadrul unor situaţii experienţiale, urmate de decizii personale temeinice.  
Orice persoană se autoinvesteşte cu un set de valori mai mult sau mai puţin raţional selectat, sau în conformitate 

cu nevoile proprii. În funcţie de această autoinvestire valorică, persoana se configurează în plan personal şi în plan social, 
decide nivelul şi intensitatea armoniilor/dizarmoniilor subiective, implicit a acelora interacţionale, sociale. 

Indeciziile în planul valorilor personale vulnerabilizează individul, îl poate conduce la situaţii nonconforme 
nevoilor sale şi, în consecinţă, va imita sau va selecta din valorile celorlalţi fără discernământ, ceea ce determină erori în 
planul devenirii, al reuşitei personale, cu urmări în planul reuşitei sociale (adaptare, inserţie, succes etc.).  
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Piramida nivelelor personalităţii evidenţiază valorile ca primordiale în sfera individualităţii umane.

Conştiinţa de sine/Eul
VALORI

CONVINGERI
ATITUDINI

COMPORTAMENTE

 Activitate 
„Exerciţiul valorilor” 
Pasul 1: 

ALEGEREA 
Acest exerciţiu este adaptat după Peter Senge şi Robert Dilts. El propune o listă a valorilor întâlnite, de obicei, la 
oamenii printre care trăim. 
Lista este doar orientativă!
După cum observaţi, ultimele căsuţe din tabel sunt goale. Simţiţi-vă liberi să adăugaţi şi altele care vă vin în minte!

Responsabilitate Aventură Frumuseţe
Provocare Comunitate Competenţă
Cultură Educaţie Faimă
Familie Libertate Adevăr
Armonie interioară Autocunoaştere Dezvoltare profesională
Bani Bucurie Bunăstare
Calitatea lucrurilor pe care le fac Calitatea relaţiilor Calm
Competenţe Cunoştinţe Dezvoltare personală
Dragoste, afecţiune Hobby-uri Independenţă
Influenţă Înţelepciune Intimitate
Leadership Linişte sufletească Loialitate
Masculinitate Natura Onoare
Ordine Pace Prietenie
Puritate Putere Recunoaştere
Relaţii personale Respect de sine (Self-esteem) Sănătate
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Sensul vieţii Siguranţă Siguranţa locului de muncă
Sinceritate Spiritualitate Stabilitate
Rol social Statut intelectual Şansă

Start joc!
1. Alege 10 valori care sunt importante pentru tine şi la care ţii – fie din listă, fie din cele pe care le-ai adăugat tu.
2. Înlătură 5 dintre ele, cele la care poţi renunţa, în aşa fel încât să rămâi numai cu cele mai importante 5.
3. Acum, mai elimină încă 2 dintre ele … şi vei rămâne doar cu 3.
Acestea sunt valorile tale de bază, lucrurile pe care le preţuieşti cel mai mult pe lume şi care ghidează, în mare 

parte, comportamentul şi gândirea ta.

Pasul 2: 

IERARHIZAREA 
De reţinut faptul că valorile nu au o dispunere aleatoare în planul reprezentărilor unei persoane. Ele se ierarhizează 
de la cele mai importante la cele mai puţin relevante. Ierarhizarea valorilor este subiectivă, în sensul că fiecare 
persoană le ordonează în funcţie de matricea personalităţii sale. De exemplu, luăm din nou pe cele 10 valori 
selectate la exerciţiul anterior şi le numerotăm în ordinea priorităţii din perspectiva personală. Cele care au fost 
excluse în prima fază, ar  putea ocupa ultimele 5 poziţii. Iar celelalte ar putea ocupa primele 3 poziţii.

Avem în vedere primele trei valori stabilite anterior.
Gândeşte-te care este cea mai importantă şi mai importantă dintre ele. 
Ea va ocupa locul 1. 
Plasează-le pe următoarele două, după importanţa pe care le-o acorzi: 
1. __________________
2. __________________
3. __________________
Concluzie: Este ierarhia ta personală.
Pasul 3: 

ÎNTREBĂRI:
După ce am stabilit priorităţi personale valorice, continuăm punând unele întrebări:
Întrebarea 1: Contextul în care trăieşti îţi susţine valorile? 
Familia, colegii, prietenii, cei ce sunt în interacţiunile tale, îţi respectă şi susţin valorile…sau nu? Când cei din me-
diul în care trăim nu ne respectă valorile, apar probleme/stări conflictuale.
Întrebarea 2: Dacă răspunsul a fost „NU”, atunci ce ar trebui să se schimbe?
Cine ar trebui să accepte sau să respingă anumite elemente din sfera valorilor, cine ar trebui să fie mai înţelegător/
tolerant, ce ar trebui să se elimine/ce trebuie să adăugam, astfel încât să existe o armonie a propriilor valori?
Întrebarea 3: Cum ar fi viaţa ta, dacă zi de zi ai putea să dezvolţi, să respecţi valorile enumerate mai sus?
Răspunsul ar putea fi: „S-ar schimba în bine”. Să definim „binele” respectiv, ce schimbări concrete aţi putea nota?

Pasul 4:
Realizează un feed-back al valorilor tale personale, corelând ce ştii despre tine la sugestiile din lista de mai jos:
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VALORI PERSONALE
Universalism – înţelegere, apreciere, toleranţă şi 
protecţie pentru binele oamenilor şi al naturii:
– Deschidere
– Comuniune cu natura
– O lume frumoasă
– O lume pacifistă 
– Înţelepciune
– Egalitate
– Linişte sufletească
– Protecţia mediului
– Dreptate socială 

Putere – statut social şi prestigiu, control sau dominanta 
asupra oamenilor şi resurselor:
– Recunoaştere socială 
– Bogăţie 
– Putere socială 
– Autoritate 
– Păstrarea imaginii personale în public

Binefacere – conservarea şi îmbunătăţirea bunăstării 
celor apropiaţi:
– Prietenie adevărată 
– Dragoste matură 
– O viaţa cu sens 
– O viaţa spirituală 
– Responsabilitate 
– Loialitate 
– Onestitate 
– Săritor 
– Iertare 

Realizare – succes personal prin demonstrarea 
competenţelor conform standardelor sociale:
– Influent
– De succes
– Ambiţios
– Capabil 
– Inteligent 

Conformitate – limitarea acţiunilor, înclinaţiilor, şi im-
pulsurilor ce ar putea să deranjeze pe alţii sau să încalce 
normele şi aşteptările sociale:
– Auto-disciplină
– Respect pentru bătrâni
– Politeţe
– Obedienţă 

Stimulare – senzaţii tari, lucruri noi şi provocări 
adevărate: 
– Îndrăzneală 
– Varietate în viaţă 
– Senzaţii tari în viaţă

Auto-direcţie – independenţă în gândire şi în acţiune, 
libertate de decizie în a crea şi a explora:
– Libertate 
– Curiozitate 
– Independenţă 
– Creativitate 
– Alegerea propriilor obiective 
– Intimitate 
– Respect de sine 

Tradiţie – respect, apartenenţă şi acceptare a tradiţiilor, 
ideilor pe care cultura tradiţională şi religia le furnizează:
– Umilinţa 
– Detaşare 
– Respect pentru tradiţie 
– Credinţa 
– Moderaţie 
– Acceptarea sorţii

Siguranţa – siguranţă, armonie şi stabilitate în societate, 
relaţii şi pentru sine: 
– Sănătate 
– Siguranţa familiei 
– Ordine socială 
– Curăţenie 
– Întoarcerea favorurilor 
– Securitate naţională 
– Sentimentul de apartenenţă

Hedonism – plăcere şi satisfacţie personală:  
– Bucuria de a trai 
– Indulgent cu sine 
– Plăcere



69

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

 Evaluarea activităţii
La alegere:
a) Activitate
Linia valorilor
1. Profesorul pune o întrebare care permite o gradare a răspunsurilor între două extreme.
2. Elevii se gândesc la întrebare singuri şi pot să-şi noteze răspunsul pe hârtie.
3. Elevii încearcă apoi să se alinieze într-o ordine care să reflecte punctul lor de vedere Pentru a face asta, trebuie 

să discute cu alţi elevi.
4. După ce şi-au găsit locul în linie, elevii continuă discuţia cu vecinii.
5. Facultativ, după ce se formează, linia se poate „îndoi” la mijloc, astfel încât elevii cu puncte de vedere divergente 

să şi le poată discuta.
b) Eseu argumentativ
Elevii vor realiza eseul pornind de la enunţul: „Educaţia este acţiunea vântului şi a apei asupra stâncii pentru a 

scoate şi a evidenţia Sfinxul”. Titlul eseului va fi, de asemenea, stabilit de fiecare elev.
 

 Temă pentru acasă
Li se solicită elevilor să realizeze portretul unei persoane care reprezintă un model în viziunea lor; vor valorifica, 

implicit, reperele valorice din tabelul de mai sus. Vor stabili cel puţin 3 argumente pentru care persoana descrisă 
reprezintă un model pentru ei.

V.2. PUTEREA MODELULUI

 Instrumente de lucru
• Coli A 4, instrumente de scris, post-it-uri, flipchart, markere, decupaje maxime, aforisme, poze, filmuleţe din 

viaţa unor personalităţi culturale, din alte domenii de activitate, cazuri, ilustraţii, poze/filmuleţe modele negative 
pentru analiză.

 Obiectivele activităţii 
• Să  exerseze/să experimenteze propriul sistem de valori, corelându-l cu cel promovat de societate.
• Să definească setul idealurilor de viaţă, argumentând o parte dintre acestea din perspectiva managementului 

vieţii personale.

 Concepte (noţiuni)
În oricare dintre interacţiunile umane, în cadru formal sau informal, genul proxim îl reprezintă „oamenii”. 

Oamenii creează valoare, creează valorile.
Succesul, eşecul sau mediocritatea depind, în cea mai mare măsură, de oamenii cu sau fără talent, oamenii de 

calitate sau nu, cu pregătire profesională şi experienţă în domeniu sau fără.
Modelul creează legăturile emoţionale – este nevoie de oameni care să fie modele pentru ceilalţi, pentru membrii 

echipelor din care fac parte. Cu ajutorul lor pot fi puse în evidenţă, pot fi observabile, perceptibile, valorile (eficienţa, 
toleranţa, integritate, etica şi morala etc.). Prin oameni este posibilă  cultura, prin ei se creează legăturile emoţionale care 
nuanţează relaţiile şi comunicarea socială.   
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Modelul ilustrează cultura personală şi/sau cultura grupului
Orice persoană, orice grup are o cultură proprie, important este doar ca aceasta să fie cea dezirabilă din punctul 

de vedere al normelor valorice general acceptate. Cultura personală sau cultura grupului  reprezintă „imaginea în 
oglindă” a opiniilor esenţiale ale umanităţii, precum şi rezultatul prelucrării acestora de către o persoană, un grup. 

 Dacă un lider, un model respectă anumite norme, atunci prin reciprocitate, prin contagiune, cei ce interacţionează 
cu acesta, respectă aceleaşi norme, dobândind abilitatea de a se raporta cu respect şi faţă de alte reguli, legi, norme cu rol 
reglator, de armonizare a interacţiunilor umane.

 Cadrul conceptual
Orice om este o persoană. Orice persoană este o fiinţă influenţabilă. O persoană este un construct pentru că 

poartă tabloul vieţii sale personale. Comportamentul şi personalitatea unei persoane urmează un model. Ni se întâmplă 
fiecăruia să admirăm o persoană deosebită, să ne dorim să fim ca aceasta, dorim să fim mai buni observând la alţii o 
multitudine de calităţi. 

Foarte important este însa să ne dorim să ne transformăm noi înşine într-un exemplu pentru ceilalţi.
Este, de asemenea, important să înţelegem semnificaţia modelelor în viaţa noastră, dar nu trebuie să ne limităm 

doar la aceasta, pentru că avem datoria, la rândul nostru, să încercam să devenim modele pentru cei din jur – pentru 
familie,  pentru prieteni, pentru cunoscuţi şi necunoscuţi. 

Prezenţa unor modele în viaţa oricărei persoane reprezintă o oportunitate de a învăţa. Conform unor mituri, 
se ştie că exemplele demne de urmat în viaţă sunt cele ale bătrânilor, dar, în realitate, oricine poate dezvolta această 
posibilitate, indiferent de vârstă, rasă sau gen.

Modelul îl reprezintă o persoană care demonstrează alteia că se poate, indiferent de situaţii, dificultăţi, resurse, 
important fiind impulsul pentru reuşită şi dorinţa de a fi mai performant, mai bun.

Principalele concepte ale modelului – adulţii să-i înveţe pe adolescenţi:
• cum să se controleze, cum să respecte regulile şi cum să se comporte cu respect şi acceptabil pentru cei din jur;
• cum să creeze un mediu sigur şi care să-l implice pe adolescent;  
• cum să creeze un mediu propice învăţării (prin apreciere, încurajare etc.);
• utilizarea disciplinării asertive în abordarea neascultării şi comportamentelor nedorite;
• tratarea comportamentelor nedorite rapid, hotărât şi coerent;
• aplicarea consecinţelor logice până când adolescenţii învaţă să accepte responsabilitatea comportamentelor lor;
• diferenţa dintre disciplina asertivă şi pedeapsă;
• utilizarea recompenselor şi a laudelor – atunci când comportamentul este cel adecvat;
• graficele comportamentale;
• stabilirea regulilor şi facilitarea respectării lor.  

 Activităţi:
1. Analizaţi valoarea de model a personalităţilor din exemplele de mai jos. Apreciaţi, argumentând ulterior, dacă 

le-aţi accepta ca modele de urmat, după ce punctaţi cel puţin 5 trăsături esenţiale pentru fiecare exemplu dat.
  Mircea Eliade

„Eu am înţeles de ce nu sunt mulţumit. Pentru că nu mi-am deschis sufletul prietenilor”.
„Cred că pentru tânăra generaţie de azi, care este maturitatea generaţiei anului 2000, cel mai important lucru 
pentru a înţelege trecutul este să i se ofere pilda unui prezent mai bun”.
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S-a născut la 13 martie 1907, la  Bucureşti, şi a murit la 22 aprilie 1986, la Chicago. Gânditor şi scriitor român, 
filozof şi istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago, din 1957, titular al catedrei Sewell L. 
Avery din 1962, naturalizat cetăţean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de 
volume ştiinţifice, opere literare şi eseuri filozofice traduse în 18 limbi şi a circa 1200 de articole şi recenzii cu o tematică 
extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua 
în calcul jurnalele sale intime şi manuscrisele inedite.

Opera sa literară stă mărturie convingerii de viaţă, frescă a problemelor existenţiale în epoca pe care a trăit-o. 
Întoarcerea din rai (1934) şi Huliganii (1935) sunt romane semi-fantastice, în care Eliade acceptă existenţa unei realităţi 
extrasenzoriale. Omul este în căutarea propriilor sale forţe ascunse, este instrumentul acestor forţe pe care nu le poate 
controla. Această filozofie personală este exprimată de Mircea Eliade atât în nuvele memorabile, cum ar fi La ţigănci 
(1959), cât şi în romanul Noaptea de Sânziene (1971).

  
Petre Ţuţea 

„Definiţia mea este: Petre Ţuţea, românul. Am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic. Prin 
iubire şi suferinţă. Şi convingerea mea este că suferinţa rămâne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui 
Dumnezeu”.
„Tot ce-am suferit – declara Petre Ţutea –, aş fi neconsolat şi aş fi fost în tot timpul claustrării mele, în timpul 
prizonieratului meu în temniţă... dacă n-aş fi trăit convingerea fermă că îmi face cinstea suferinţei unui mare 
popor... greu de istorie şi de viitorul lui strălucit”. 
„Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.”

Petre Ţuţea a văzut lumina zilei la 6 octombrie 1902, în satul Boteni, Muscel, în familia unui preot. Urmează 
liceul Neagoe Basarab din Câmpulung, Gh. Bariţiu din Cluj, Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj, Universitatea 
Humboldt din Berlin, unde studiază formele de guvernământ. Termină ca doctor în economie politică şi drept şi devine 
discipol al lui Nae Ionescu.

Colaborează la diverse publicaţii naţionaliste, în special la ziarul Cuvântul, condus de Nae Ionescu, ziar de înaltă 
factură intelectuală, alături de Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Gheorghe Racoveanu, Mircea Vulcănescu şi 
alţi exponenţi străluciţi ai elitei intelectuale legionare, unde scrie numeroase articole de substanţă, studii de economie 
şi politică. Românismul generaţiei legionare interbelice, marele intelectual l-a definit simplu: „A însemnat să fim noi 
înşine”...

2. Stabiliţi împreună cu elevii coordonatele unei compuneri originale, cu tema „Avem nevoie de modele în viaţă”; 
focalizaţi interesul pe următoarele repere:

• compunerea despre subiectul „Avem nevoie de modele în viaţă” trebuie să fie cât mai originală;
• atunci când abordaţi un astfel de subiect, trebuie să vă gândiţi la ceea ce doriţi să faceţi în viitor şi dacă vedeţi 

într-o anumită persoană un model demn de urmat; de exemplu: dacă consideraţi că un sportiv, un cântăreţ de muzică 
sau o personalitate cunoscută are calităţi şi competente pe care aţi dori să le urmaţi, puteţi să plecaţi de la acest subiect; 
apoi, personalizând şi pliind totul pe ceea ce vă doriţi şi pe personalitatea voastră, veţi putea să daţi un răspuns la 
întrebarea: „Avem nevoie de modele în viaţă?”. Unii vor răspunde da, alţii vor urma o variantă proprie de răspuns, 
mizând şi pe faptul că ambiţia poate fi un bun motiv de a-şi alege propriul drum în viaţă; totuşi, este ştiut faptul că, 
încă de mici, copii copiază tot ceea ce văd, deci, un prim model demn de urmat este cel al părinţilor; mai apoi, fiecare îşi 
poate contura propria personalitate şi poate dori să urmeze un anumit domeniu de specializare şi formare profesională; 

• întrebare: „Chiar avem nevoie de modele în viaţă?” 
3. Ice-breaker: Modelul meu în viaţă
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Ce persoană cunoscută reprezintă modelul pe care doreşti să îl urmezi? 

 Exerciţiu-joc
Varianta 1
• scrieţi pe câte un post-it numele din lista de mai jos; în total, 9 post-it-uri;
• aşezaţi post-it-urile cu faţa în jos, fără a păstra o ordine, conform numerotării din listă;
• alegeţi la întâmplare un post-it;
• citiţi numele înscris pe post-it;
• spuneţi ce ştiţi despre acea personalitate;
• completaţi profilul respectivei personalităţi investigând sursele pe care le aveţi la dispoziţie acum, în lecţie;
• stabiliţi cel puţin 3 valori personale ale acesteia;
• reflectaţi şi apoi spuneţi dacă personalitatea respectivă ar putea reprezenta un model pentru voi; argumentaţi.
Varianta 2  
• alegeţi un număr de la 1 la 9;
• înmulţiţi-l cu 3; 
• adunaţi la rezultat 3;
• înmulţiţi-l încă o dată cu 3;
• veţi obţine un număr de 2 cifre (xy); adunaţi aceste cifre (x + y), iar cu rezultatul (cifra obţinută), căutaţi modelul 

pe care trebuie să-l urmaţi în lista de mai jos:

1. Einstein
2. Nelson Mandela
3. Oprah Winfrey
4. George W. Bush
5. Eminescu
6. Michelangelo
7. Brad Pitt
8. Barack Obama
9. Bill Gates
10. Brâncuşi

 Evaluarea activităţii
• Listaţi 10 valori personale.
• Selectaţi-o pe cea mai semnificativă din punctul de vedere al profilului personal şi argumentaţi de ce aţi ales aşa.
• Dacă aţi putea dezvolta în plan personal toate cele 10 valori listate, v-aţi considera un model demn de urmat? 

Argumentaţi.
• Acum vă consideraţi modele? Dacă da, argumentaţi, dacă nu evidenţiaţi, pe scurt, ce mai este de făcut pentru a 

fi un model în familie, în şcoală, în societate?

 Temă pentru acasă 
a) Elevii să investigheze biografia persoanei model identificate în cadrul exerciţiului-joc şi să noteze cel puţin 5 

dintre trăsăturile fundamentale ale acesteia.
b) Elevii să realizeze o descriere cât mai exactă a persoanei pe care o consideră ,,ideală” şi să argumenteze de ce o 

consideră aşa: …………………………………… (precizaţi numele personajului/ persoanei considerată ,, ideală’’).
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c) Elevii să-şi configureze portretul model personal: 
Mă consider OMUL IDEAL deoarece_________________________________

 

SINELE ÎN ECHILIBRUL CU MEDIUL SOCIAL  
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VI.1. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

 Instrumente de lucru
• imagine taxi sau autobuz;
• coli A4 etc.

 Obiectivele activităţii 
• Să confi gureze sfera abilităţilor de planifi care a obiectivelor de dezvoltare personală, exersându-le în situaţii 

experienţiale, simulate sau reale;
• Să defi nească obiective de dezvoltare personală operând o analiză în funcţie de potenţialul propriu şi nivelul 

performanţei realizate, corelând implicit o ordonare conştientă şi motivată a priorităţilor.

 Concepte (noţiuni)
O persoană, în dezvoltarea sa, parcurge un traseu de valorizare progresivă, matricea personalităţii sale 

confi gurându-se în zona unor calităţi, abilităţi, puncte forte, potenţialităţi şi resurse care pot fi  activate şi utilizate pentru 
maturizarea emoţională şi socială a acesteia.

În funcţie de gradul de funcţionalitate al acestui mecanism, adolescenţii au o imagine pozitivă sau  negativă 
asupra propriei persoane: „Sunt bun”, „Nu sunt bun”, „Ştiu să fac...”,  „Nu ştiu să fac nimic”, „Vreau să realizez...”, „Nu 
pot să realizez.” – sunt enunţuri frecvent identifi cate în conţinutul comunicării adolescenţilor.

Imaginea pozitivă de sine, stima de sine se dezvoltă în cadrul unor procese de autocunoaştere, pe baza unor 
introspecţii care variază ca potenţial de realizare de la o persoană la alta, în funcţie de nivelul performanţei de educaţie 
realizată de aceasta la un moment dat. 

Astfel, se defi neşte necesitatea ca adolescenţii să fi e consiliaţi, orientaţi în această „călătorie spre sine”, pentru a-i 
abilita să-şi identifi ce trăsăturile personale, să exprime gândurile, emoţiile, sentimentele şi trăirile proprii, ca premisă a 
unei dezvoltări personale armonioase.

PLANIFICAREA/ORGANIZAREA VIEŢII PERSONALE
VI.1. Priorităţi şi obiective de dezvoltare personală 
VI. 2. Misiune şi viziune personală
VI. 3. Gestiunea optimă a resurselor personale şi alternative
VI. 4. Responsabilitate – Asumare – Conformare 
VI. 5. Liberul arbitru 
VI. 6. Cetăţenie activă
VI. 7. Familia şi valorile sale
VI. 8. Familia şi valorile ei – eu şi familia mea
VI. 9. Psihosexualitatea
VI. 10. Grupurile de apartenenţă. Roluri în grupurile şi organizaţiile de apartenenţă
VI. 11. Timpul liber. Managementul efi cient al timpului. Principii-cheie în utilizarea 
efi cientă a timpului.

CAPITOLUL VI
PLANIFICAREA/ORGANIZAREA VIEŢII PERSONALE
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Cunoaşterea de sine nu reprezintă exclusiv un demers sau un efort personal, ci este un proces ce articulează 
influenţele mediului, al interacţiunilor cu ceilalţi. Imaginea de sine, stima de sine se dezvoltă implicit şi prin aprecierile, 
întăririle pozitive, încurajările pe care adolescentul le primeşte de la cei aflaţi în câmpul său de interacţiuni. În lipsa 
experienţelor  încurajatoare, adolescentul stagnează implicarea motivată în dezvoltarea imaginii pozitive de sine, 
devenind pasiv, reticent în a se implica, în a planifica demersuri manageriale asupra vieţii personale.

Managementul vieţii personale la adolescenţi înseamnă ca aceştia să  înveţe să se cunoască pe sine, să-şi descopere 
punctele tari şi punctele slabe, să-şi dezvolte capacităţile şi potenţialul, aptitudinile, astfel încât să se reconstruiască, să-şi 
dezvolte calitatea vieţii în conformitate cu idealurile, aspiraţiile pe care, de asemenea, trebuie să înveţe să le definească. 

 Cadrul conceptual
Managementul vieţii personale creează adolescenţilor implicaţi oportunităţi de dezvoltare personală, respectiv:
• acoperă nevoile adolescenţilor de explorare, nevoile de depăşire a unor stări sau situaţii dificile prezente în 

evoluţia personală, nevoia de valorificare şi de dezvoltare a resurselor şi a potenţialului propriu;
• facilitează adolescenţilor investigarea situaţiilor-problemă şi explorarea soluţiilor potenţiale pentru reglarea 

eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-şcolare, abilitează o bună gestiune a situaţiilor 
dificile determinate de factori perturbatori, ca: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, eventuale 
disensiuni în familie şi şcoală, în grupul de prieteni, imprevizibilitatea problemelor ivite în contextul interacţiunilor în 
mediile de apartenenţă, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională 
şi dificultatea înţelegerii acesteia, datorată unor goluri acumulate din motive mai mult sau mai puţin obiective etc.;

• stimulează identificarea şi alegerea soluţiei optime de către adolescent, pentru sine, pentru diminuarea nivelului 
de stres, înlăturarea confuziei, a tensiunilor acumulate şi a blocajelor temporare induse în evoluţia personală, pe unul 
sau mai multe planuri (specifice adolescenţei);

• facilitează investigarea situaţiilor-problemă în grupul clasei, printr-un proces în care sunt analizate şi clarificate 
cauzele care generează perturbaţii şi sunt identificate diverse alternative posibile de îndepărtare a blocajelor resimţite;

• facilitează ghidarea, susţinerea şi încurajarea adolescenţilor prin intermediul unor tehnici şi instrumente 
specifice, în vederea sondării şi relevării propriilor capacităţi şi resurse, a conştientizării punctelor critice din existenţa 
proprie şi a posibilităţilor de depăşire a situaţiilor neconvenabile într-o manieră particularizată;

• sprijinirea adolescenţilor pentru explorarea alternativelor de evoluţie/progres, pornind de la potenţialul 
propriu, caracteristicile individuale ale acestora, nevoile şi aspiraţiile exprimate;

• sprijinirea adolescenţilor pentru corectarea deficienţelor identificate şi abordarea constructivă a modalităţilor 
de implicare, relaţionare şi acţiune la nivel individual sau ca parte în cadrul unor grupuri care urmează să funcţioneze 
unitar şi armonios;

• facilitează accesul adolescenţilor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele şi potenţialul uman, 
îmbunătăţeşte calitatea vieţii adolescentului sau a adolescenţilor interesaţi să progreseze în plan individual sau grupal, 
contribuie la realizarea obiectivelor şi a aspiraţiilor acestora;

• dezvoltarea personală facilitează ameliorarea capacităţilor de comunicare, ascultare activă, atenţie pentru 
detalii, focalizare pe probleme, analiză şi sinteză, interacţionare şi adaptabilitate, empatie, capacitate de câştigare a 
încrederii, spirit de observaţie şi rezistenţă la efort.

Dezvoltarea personală se realizează pe trei nivele: 
• cognitiv (îmbunătăţirea limbajului, a imaginaţiei, a gândirii); 
• afectiv (o mai bună gestionare a sentimentelor, a emoţiilor);
• atitudinal-comportamental.
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Scopul unui plan de dezvoltare personală este ca adolescenţii să fie capabili:
• să se cunoască pe sine, reînnoindu-şi identitatea;
• să-şi dezvolte autonomia, detaşându-se de complexele parentale şi de ceea ce se aşteaptă de la ei în plan social, 

responsabili de propriile decizii;
• să se concentreze asupra nevoilor personale, eliberându-se, astfel, de constrângerile tuturor normelor şi rolurilor 

internalizate în decursul vieţii, prin raportarea la cerinţele celorlalţi;
• să-şi identifice şi dezvolte potenţialul/talentul, devenind, astfel, conştienţi de natura lor creativă;
• să-şi identifice blocajele care-i limitează;
• să-şi identifice nevoile de învăţare;
• să stabilească care sunt lucrurile cele mai importante pentru ei şi de ce au nevoie pentru a le avea;
• să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii, prin dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi;
• să-şi îndeplinească aspiraţiile;
• să valideze ideea că „Orice este posibil, dacă abordez «problema» pas cu pas”;
• dezvoltarea personală are loc în contextul instituţiilor, se referă la metode, programe, instrumente, tehnici, 

precum şi sisteme de evaluare care să sprijine dezvoltarea umană la nivel individual, în cadrul organizaţiilor. 
Un plan de dezvoltare personală se realizează prin:
1. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor de dezvoltare;
2. Stabilirea obiectivelor personale (pe termen scurt/mediu/ lung);
3. Realizarea unor strategii pentru atingerea acestor obiective;
4. Evaluarea progreselor înregistrate (automonitorizare);
5. Contextul necesar progresului (voluntariat/alte oportunităţi de învăţare).

Planul de dezvoltare personală/PDP are ca finalitate:
1. Definirea, conştientizarea punctelor personale (puncte tari, puncte slabe) şi a direcţiilor necesare pentru 

schimbare – proces de construcţie şi reconstrucţie a personalităţii, proces care durează toată viaţa.
2. Menţinerea unui jurnal al experienţelor de învăţare, al realizărilor, al reflecţiilor personale şi planurile de auto-

dezvoltare – furnizează o resursă unică pentru fiecare individ, crescând, astfel,  responsabilizarea individuală în raport 
cu propriul proces de învăţare.

Implică-te în propria dezvoltare personală:
 Stabileşte-ţi scopurile/obiectivele pentru ceea ce vrei să fii, să faci, să devii! – defineşte-ţi un scop conştient, 

clar – vei avea o stare de „mai bine”/de optimitate personală: 
• Stabileşte cu exactitate ceea ce  doreşti!
• Notează obiectivele şi poartă-le permanent cu tine!
• Stabileşte un termen-limită pentru realizarea obiectivului/obiectivelor propuse!
• Elaborează o listă cu activităţi cuprinzând ceea ce trebuie să faci pentru a obţine ceea ce ţi-ai  propus!
• Pe baza listei, organizează un plan de acţiune!
• Implică-te în acţiune, acum!
• Fă zilnic ceva pentru îndeplinirea obiectivului principal! 
 Nu te ignora! – gândeşte-te, în primul rând, la tine, cine eşti, ce faci, de ce faci, cu ce resurse, ce rezultate obţii, 

analizează-te, nu te minţi, observă-te obiectiv, critic în raporturile cu ceilalţi, nu te minţi, fii realist, acţionează raţional, 
pe cont propriu, asumă-ţi! 

 Respectă-i şi acceptă-i pe ceilalţi, aliază-te cu ei, oricât de dificil şi imposibil ţi se pare că ar fi să o faci! – mai 
devreme sau mai târziu vei beneficia de aceste virtuţi.
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 Nu uita ca eşti partener, împreună cu ceilalţi, într-o lume complexă, provocatoare! – cu toţii aveţi idealuri, 
probleme, succese, eşecuri.

 Optează să faci ceea ce consideri că ţi se potriveşte, că îţi place! – echilibrează resursele de timp alocate muncii 
cu cele alocate hobby-urilor, ia decizii conştiente, bine gândite (cauză/nevoie – efect), utilizează timpul liber în favoarea 
ta, proiectează-ţi viitorul gestionând eficient prezentul! – vei avea beneficii certe şi durabile.

 Gândeşte-te permanent la sănătatea ta mintală şi fizică! – este mult mai uşor să previi decât să vindeci ulterior, 
îmbină perseverenţa pentru carieră, cu ceea ce este esenţial în a exista ca persoană într-o stare optimă de sănătate.

 Stabileşte un echilibru între inteligenţa emoţională şi inteligenţa raţională – acordă  prioritate, dezvoltă 
inteligenţa emoţională, acţionând eficient, învăţând continuu acest lucru, fii empatic! – inteligenţa raţională te limitează, 
dar aceasta, împreună cu inteligenţa emoţională, te introduc în lumea socială, în afara căreia nu poţi reuşi.  

 Fii deschis, bucură-te, fii jovial, plăcut în orice împrejurare – zâmbeşte, nu fi încruntat, ai simţul umorului! – 
bunăstarea interioară te proiectează favorabil în exterior.

 Gestionează timpul cu grijă! – timpul bine gestionat înseamnă eficienţă (rezultate bune într-un timp dat); 
valorizează timpul astfel încât să obţii beneficii pentru tine!

 Alocă timp lecturii! – lectura te dezvoltă, te valorizează în raport cu tine, dar şi cu ceilalţi; nu goli de sens 
timpul în care „nu ai ce face” – citeşte, gândeşte, meditează!

 Dezvoltă-te continuu – totdeauna există un: „altul” mai bun ca tine – fereşte-te de mediocritate, descoperă unde 
poţi fi foarte bun, unde eşti mai puţin bun şi dezvoltă aceste laturi direct proporţional cu predispoziţiile pe care deja le 
ai! Fii dinamic, schimbă continuu – eşti bun – propune-ţi să fii foarte bun, eşti foarte bun – încearcă să fii de excelenţă! 

 Nu evada, nu abdica, oricât de dificil îţi este! – reţine că dezvoltarea personală este continuă, iar tu trebuie să 
fii întotdeauna optim! Fii preocupat de ceea ce laşi în urma ta, de nivelul eficienţei tale „prin lumea în care treci”!

 Exerciţiu-joc
„Călătorie prin viaţă”
Profesorul implică elevii în „construcţia” unui tren imaginar/autobuz (cu resurse la îndemână, din clasă). Sarcina 

elevilor este să-şi imagineze că urmează să plece într-o călătorie; ei vor consemna pe o fişă de lucru traseul pe care îl vor 
urma, precum şi destinaţia călătoriei. În final, vor lista beneficiile, dificultăţile călătoriei şi vor consemna o concluzie, 
precum: „lecţie de viaţă învăţată”. Consemnările din fişe vor fi discutate în clasă, în partea a doua a activităţii. Se vor 
lista la flipchart cele mai edificatoare concluzii, în acelaşi sens al lecţiilor de viaţă învăţate.

 Discuţii
De ce îţi stabileşti obiectivele?
A stabili un obiectiv clar, pentru o acţiune pe care o persoană doreşte să o  întreprindă, este un demers necesar 

pentru oricine, indiferent de vârstă sau de domeniul de activitate. A stabili obiective personale înseamnă că poţi să 
priveşti în viitor, să anticipezi modul în care vrei să te dezvolţi, să îţi măsori realizările, să ai satisfacţii în raport cu 
realizările, să ştii că te îndrepţi într-o direcţie clară, conformă cu nevoile şi aspiraţiile tale. 

Obiectivele personale sunt idei, dorinţe, vise, gânduri, planuri care există doar în mintea persoanei şi care nu sunt 
concretizate în prezent, ci urmează să fie realizate/atinse în viitor.

Obiectivele personale trebuie:
• să fie motivante; 
• să aibă valoare pentru persoana care le defineşte, aceasta să simtă că obiectivele pe care le defineşte acoperă 

anumite nevoi/aşteptări personale;
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• să fie măsurabile, clare, relevante pentru traseul pe care persoana îl previzionează;
• să fie scrise şi postate în locuri vizibile în spaţiul de rezidenţă al persoanei, pentru a şi le aminti continuu;
• să fie articulate la un plan de acţiune pentru a fi realizabile.
(cumsatistabilestiobiectivele.eventbrite.com)
Exerciţiu de „orientare”
Argumente/motive pentru care oamenii nu-şi planifică obiectivele:
  Li se va propune elevilor un exerciţiu de completare a unor enunţuri:
a) Aş vrea să..., dar nu pot... pentru că... şi mai am şi de... .
b) Mi-ar place să..., dar trebuie să....., mai ales că... .
Concluziile, la finalul exerciţiului, se vor centra pe judecăţi de valoare de tipul:  
 ...mulţi oameni maturi nu reuşesc să răspundă la întrebarea „Cum te imaginezi că vei fi peste zece ani?” – 

probabil că aceeaşi oameni nu obişnuiesc să se întrebe „Ce faci în weekend?”, „Ce se întâmplă, de fapt? – de aceea 
intervine un mecanism mental frânător, creat de lipsa preocupărilor de investigare şi percepţie în raport cu mediul/
lumea înconjurătoare, este inerţia în care se complac mare parte dintre adulţii care au, de fapt, misiunea istoric şi obiectiv 
determinată, de a orienta/a educa generaţia tânără.

Cum ne stabilim obiectivele?
1. Gândeşte şi afirmă ce vrei să obţii, nu ce vrei să excluzi!
2. Defineşte un obiectiv în termeni pozitivi (de exemplu: „Nu vreau să fiu şomer” – este un obiectiv negativ care poate fi 

exprimat într-o notă pozitivă: „Vreau să am o carieră” – este un obiectiv pozitiv, persuasiv, conduce deja către o strategie.
3. Defineşte obiective clare, adecvate personalităţii tale, performanţelor şi potenţialului tău, realiste, complexe şi 

realizabile, evită aspectele superficiale în definirea obiectivelor personale; reţine că obiectivele uşor de realizat nu sunt 
motivante, iar cele prea dificile sunt demotivante, defineşte, deci, obiective în mod echilibrat, defineşte obiective juste.

4. Fii optimist/ă, înlătură neîncrederea, cunoaşte-te, redefineşte obiectivele propuse în consens cu propria-ţi 
evoluţie; defineşte deci, obiective importante pentru tine, centrate pe reuşită, pe succes, solicită ajutor mentorilor tăi. 

5. Acţionează cu încredere, ia decizii ferme, tu însuţi/însăţi, nu altcineva! De exemplu: „Eu voi...” enunţă clar 
acţiunea pe care doreşti să o faci.

6. Corelează obiectivelor tale resurse de timp în mod adecvat, realist – stabileşte termene limită/finale pe termen 
scurt, mediu, lung (termen scurt, luna următoare), termen mediu (1-6 luni), termen lung (1 luni-1 an); decide şi exprimă 
clar cum vei realiza controlul asupra obiectivelor tale, cum vei monitoriza progresul (de exemplu: „Vreau să învăţ mai 
bine” este un obiectiv ambiguu, dar „Vreau ca la finalul semestrului I să nu am nicio medie sub 8” – este un obiectiv clar, 
realizabil, i s-a corelat un orizont de timp).

7. În ceea ce priveşte definirea obiectivelor personale, foarte important este să decizi exact ce anume vrei şi să 
fii ferm în raport cu decizia luată, respectiv să anticipezi şi beneficiile, dar şi riscurile şi să ţi le asumi (hotărăşte-te să 
plăteşti preţul... Bunker Hunt/dacă vrei să ai o carieră politică, din start vei gândi dacă persoana ta va fi afectată în 
vreun fel, dacă există riscul de a-ţi neglija alte aspecte ale vieţii tale, dacă vei mai avea suficient timp să fii cu familia 
şi prietenii etc.); prin urmare, „să evaluezi dacă merită să plăteşti preţul pentru realizarea obiectivelor tale”, pentru că 
uneori este tentant să te dedici total realizării unui scop, căci doar aşa ai certitudini că îl vei îndeplini – Stephen Covey, 
experienţa unor oameni de succes demonstrează că nu au pus scara pe zidul care trebuia, la final de carieră aceştia se 
„trezesc” singuri, ignoraţi şi nefericiţi.

8. Identifică-ţi resursele! (resursele interne stau în puterea ta) şi resursele externe (le poţi obţine de la alte persoane).
9. Decide!, Acţionează!



79

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

 Evaluarea activităţii
Li se propune elevilor să realizeze o listă de obiective, câte 3 obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Le vor 

prezenta şi argumenta mai întâi în clasă, apoi pe grupul de discuţii al platformei e-learning.
 

 Temă pentru acasă
Elevii vor comunica pe forumul platformei; comunicarea va consta în discutarea obiectivelor stabilite şi corelarea 

resurselor personale şi externe în vederea realizării acestora.

VI.2. MISIUNE ŞI VIZIUNE PERSONALĂ

 Instrumente de lucru 
• cutia cu valori, scotch, lipici, spaţiul sălii, coli A4, pixuri.

 Obiectivele activităţii
• Să identifice perspectivele definitorii ale misiunii şi ale viziunii personale, implicându-se în situaţiile experienţiale 

propuse în acest scop în cadrul activităţilor din clasă. 
• Să definească valori care reprezintă fundamente ale misiunii şi viziunii vieţii personale, valorificând sursele 

tematice propuse pentru o minimă informare. 
• Să analizeze tipuri de valori sociale, personale, realizând şi argumentând conexiunea acestora la planificarea 

vieţii  personale. 

 Concepte (noţiuni)
• Viziune, misiune, valori personale.
• Scopuri, obiective personale.
Traseul vieţii personale este unic, chiar dacă, înscrisă pe această traiectorie, o persoană nu este singură, ci 

interacţionează împreună cu ceilalţi, persoane apropiate sau îndepărtate, importante sau trecătoare, dar care contribuie, 
mai mult sau mai puţin, la construcţia personalităţii proprii unui individ. 

Setul de valori personale, mediul în care fiecare trăieşte, imaginea de sine configurează pentru fiecare o matrice, 
un domeniu propriu, specific – orizontul personal, în sfera căruia fiecare îşi desfăşoară existenţa, grevată de tot ceea ce 
este definitoriu, unic acelei persoane.

Imaginea de sine se dezvoltă în sens pozitiv, mai mult sau mai puţin, în funcţie de dinamica proprie a persoanei, 
determinată atât de factori interni, cât şi de factori externi. Ceea ce ştie şi crede despre sine o persoană este diferit de la 
individ la individ şi cumulează nu numai prezentul, ci şi existenţa trecută esenţializată în experienţe care se valorifică 
în special în planuri/proiecte ale prezentului şi ale viitorului, ambele creionate de persoana în cauză, cu o motivaţie, 
un interes, un dinamism mai mult sau mai puţin activate. Implicarea persoanei este determinată chiar de natura acestor 
experienţe, de mediul în care există şi se dezvoltă. 

Viziunea personală – orice persoană, indiferent de natura şi valoarea experienţelor sale, de nivelul economic şi 
nuanţă socio-valorică a mediului în care trăieşte, se întreabă la un moment dat: „Cine sunt eu?”, „Cine pot deveni?”, 
„Încotro mă îndrept?”, „Unde pot ajunge?”, construind, astfel, din reflecţii, preocupări, răspunsuri, viziunea personală 
asupra vieţii sau imaginea ideală a ceea ce persoana/individul doreşte să fie, să realizeze în viaţă. 
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Misiunea personală – viziunea personală fiind iniţial o reflecţie asupra existenţei, are astfel o perspectivă 
filosofică, profund influenţată motivaţional, în timp ce misiunea personală vizează latura concret-realistă a existenţei, 
respectiv ce trebuie să facă persoana, cum trebuie să acţioneze pentru a transforma viziunea/idealul de viaţă în realitate.

În configurarea misiunii personale, individul se raportează la resursele proprii (psihointelectuale, aptitudinale, 
nivelul experienţelor şi potenţialul, performanţa de care dispune), precum şi la resursele externe din realitatea cunoscută 
(oportunităţile pe care le identifică, dificultăţile prezente sau anticipate), toate acestea influenţând din start conotaţiile 
aşteptărilor pe care le defineşte.

Misiunea personală coagulează, de fapt, elemente existenţiale ale persoanei, satisfacţii, nevoi, aceasta reprezintă 
una dintre perspectivele definitorii ale profilului unei persoane, cartea de vizită a existenţei sale, având, de cele mai 
multe ori, conexiuni la viziunea celorlalte persoane semnificative din viaţa sa şi înglobând valori familiale, şcolare, 
sociale, respectate şi promovate consecvent. Persoanele neintegrate, neadaptate la mediul social (familial, şcolar, grupal, 
ocupaţional etc.), îşi definesc greu sau deloc o viziune şi o misiune în viaţă, de aceea un exerciţiu al managementului 
vieţii personale, realizat la vârsta adolescenţei, într-un cadru formalizat, specific educaţional, este menit să prevină 
riscul de eşec în rândurile generaţiei tinere. 

Definirea viziunii şi a misiunii personale are în vedere răspunsuri la întrebări frecvente în lumea adolescenţilor:
• Ce aştept de la mine? Ce scop, ce obiective de viaţă îmi propun?
• Mi-am definit un ideal de viaţă? Cum pot să fac asta?
• Ştiu să diferenţiez între reuşită şi eşec? Ce aleg să fac?
• Pot să fiu util/ă, valoros/valoroasă?
• Ce decizii trebuie să iau?
• Ce este important pentru mine? Ce priorităţi am?
• Ce mă defineşte?
• Ce mă diferenţiază, ce mă apropie de ceilalţi? 
• Ce aşteaptă ceilalţi de la mine?
• Ce mi-ar plăcea să aud vorbindu-se despre mine? Sunt sau pot să fiu model?
• Sunt mulţumit de mine?Am încredere în mine?
• Dar ceilalţi, apropiaţi mie, sunt mulţumiţi de deciziile mele, au încredere în mine?
• Sunt în armonie cu mine? Dar cu ceilalţi?

 Activitate 
„Misiunea mea”
Profesorul va pune la dispoziţia elevilor o cutie în care a introdus benzi de hârtie pe care sunt scrise diferite 

enunţuri: 
• „Îmi doresc să-i pot ajuta întotdeauna pe semenii mei”;
• „Îmi doresc să am succes în viaţă”;
• „Îmi doresc să fiu cunoscut/ă, să fiu deosebit/ă”;
• „Vreau să fiu performant/ă la şcoală, căci vreau o carieră profesională de succes”;
• „Mă voi implica şi voi face totul pentru a avea o familie fericită”;
• „Îmi doresc să fiu liber/ă”;
• „Îmi doresc să fiu creativ/ă”;
• „Cred că în viitor aş putea să fiu foarte util/ă pentru a schimba ceva în jurul meu”.
Enunţurile pot fi îmbunătăţite sau completate de către profesor, în funcţie de contextul/cultura grupului clasă 

(probleme, tematici anterior abordate, evenimente din viaţa clasei etc.).
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Pe rând, câte un elev va extrage din cutie câte un bileţel şi îl va lipi pe perete, în spaţiul sălii de clasă, în zone 
diferite. 

Elevii vor fi solicitaţi apoi să le vizualizeze, să le analizeze din perspectivă personală şi apoi să se aşeze în zona/
spaţiul clasei care indică opţiunea corespunzătoare viziunii lor despre viaţă. Fiecare elev/ă poate alege un singur enunţ/
mesaj.

Profesorul sau elevii vor solicita fiecărui participant să argumenteze alegerea mesajului. 
Elevii vor fi încurajaţi să coreleze argumentarea la propria viziune, misiune de viaţă, valorificând în discuţie 

implicit experienţele anterioare.
Profesorul poate solicita elevilor să facă o a doua alegere, prin replasare în spaţiul în care este afişat un alt mesaj. 

Discuţiile se vor focaliza implicit pe argumentarea celei de-a doua opţiuni. 
În afara evidenţierii unei perspective centrate pe evoluţia personală, exerciţiul va oferi oportunitatea observării 

unei diversităţi de persoane cu viziuni diferite, dar şi asemănătoare (ce ne diferenţiază, ce ne apropie).
După finalizarea discuţiilor, profesorul va solicita elevilor care au selectat un anumit mesaj să se grupeze formând 

o echipă de lucru, ce va ilustra portretele persoanelor care au evidenţiat o misiune de viaţă pe parcursul activităţii; în 
această etapă, va fi utilizat ca sprijin tabelul de mai jos:

 Timp de lucru – 15 minute.

GRUPUL NR.: .........

VIZIUNEA MEA asupra vieţii .........................................................................

VIZIUNE MISIUNE AVANTAJE DEZAVANTAJE CE PLAN VIZEZ 
PENTRU A-MI 

ATINGE IDEALUL 
DEFINIT? 

 Evaluarea activităţii
Profesorul le va propune elevilor să realizeze un scurt eseu (50-100 de cuvinte) în care să evidenţieze reflecţii 

asupra existenţei lor, aşa cum o percep ei înşişi, cu valorile dominante, nevoile de realizare educaţională, socială, de 
carieră, altele, rezultatele pe care le aşteaptă în viaţă, în esenţă, un eseu despre viziune, misiune personală.

 

 Temă pentru acasă
Profesorul le solicită elevilor să posteze eseurile pe platformă, după ce acestea vor fi prezentate şi discutate în 

clasă, în lecţia următoare.
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VI.3. GESTIUNEA OPTIMĂ A RESURSELOR PERSONALE ŞI ALTERNATIVE

 Instrumente de lucru
• coli A4, instrumente de scris.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice coordonatele de influenţă a anumitor medii (familie, şcoală, prieteni) asupra dezvoltării personale, 

listându-le şi realizând ulterior o analiză şi o argumentare a acestora.
• Să exemplifice, pe baza unui studiu de caz, schimbarea (pozitivă, negativă) de comportament, datorată unui 

anumit tip de influenţă.

 Concepte (noţiuni)

„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mar ne este dat prin educaţie. Această 
educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”

J. Jacques Rousseau

Adolescenţii, ca toţi oamenii de altfel, sunt diferiţi unii de ceilalţi. Particularităţile individuale se configurează 
prin influenţa mai multor factori (factori interni, externi, fizici, psihici, sociali etc.):

(a) influenţe care ţin de temperament; 
(b) influenţe generate de mediul în care persoana trăieşte.
Temperamentul determină dinamismul, energia, afectivitatea/intensitatea emoţiilor, reactivitatea, sociabilitatea 

şi vizează trăsături cu o anumită bază genetică. Acestea sunt puternic influenţate de evenimentele de viaţă (pozitive sau 
negative), de implicarea/non-implicarea părinţilor în educaţia copilului, de experienţele şcolare şi sociale, generându-se 
modificări semnificative ale stilului atitudinal-comportamental.

În dezvoltarea personalităţii, un impact semnificativ îl constituie procesul de identificare. Identificarea constă în 
adoptarea de către o persoană a atitudinilor, a comportamentelor şi a convingerilor unor persoane semnificative. Pentru 
copil, modelul cel mai frecvent îl constituie părintele, mai târziu acesta poate fi un frate mai mare, un prieten sau profesorul. 

Dacă copilul observă şi imită modelele, adolescentul devine mai critic şi le selectează, le caută, le experimentează, 
le compară şi le analizează. 

 Cadrul conceptual 
Resursele personale:
„Eşti ceea ce crezi că eşti şi ceea ce faci să fii!”..., dar nu uita:
• Întoarce-te către familie, prieteni, mediul şcolar – ei sunt suportul tău social!
• Caută informaţii!
• Rezolvă problemele!
• Ia decizii bine gândite!
• Învaţă şi adoptă valori, ghidează-te după acestea!
• Nu-ţi pierde simţul umorului!
• Ai răbdare, fii echilibrat!
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• Nu există zile bune sau rele, există doar atitudini pozitive sau negative în raport cu sine, alţii, ceva. 
Prin urmare, resursele personale sunt rafinate prin efort propriu, fiind influenţate de cei din jur, de mediul extern.

 Activitate: 
„Călătorie spre înlăuntrul meu”
Exerciţiul conduce spre diferite influenţe ce contribuie la dezvoltarea personalităţii fiecăruia, prin generări de 

experienţe care nuanţează atitudini şi comportamente la nivel personal, grupal. 
Prin această călătorie, identificăm influenţele care determină schimbări de comportament.
 Astfel, se configurează sala de clasă în diferite „celule” mici, centrate în jurul aspectelor particulare ale dezvoltării 

noastre (copilărie – familie – societate), corespunzătoare, de fapt, „stadiilor” călătoriei noastre prin viaţă. 
Călătoria poate fi simbolizată cu ajutorul unei panglici roşii, ce pătrunde din celulă în celulă. În fiecare celulă, 

articolele, dinamica, întrebările şi resursele meditative vor invita elevii la o reflecţie profundă şi cuprinzătoare şi le va 
antrena memoria.

Înainte de a demara exerciţiul individual, li se vor enunţa elevilor obiectivele activităţii şi va fi subliniat caracterul 
voluntar al exerciţiului („Du-te cât de departe doreşti!”). 

Elevii sunt invitaţi să meargă prin celule/camere, una câte una, fără a se deranja unii pe alţii. Ei trebuie să ia notiţe 
în timpul „călătoriei” pentru a fi folosite mai târziu în etapa de împărtăşire.

Prima celulă/cameră: COPILĂRIA. Aici spaţiul trebuie amenajat cu imagini ale unor bebeluşi, cu jucării, cu cărţi 
pentru copii, cu jocuri – ce vor ajuta la imaginarea diferitelor valori specifice copilăriei şi a „surselor” acestora.

A doua celulă/cameră: ŞCOALA – imagini din diferite situaţii şcolare, competiţii, mesaje, produse/rezultate 
şcolare etc.

A treia celulă/cameră: SOCIETATEA – imagini despre petrecerea timpului liber, despre prietenii, citate, ocupaţii, 
adunări, instituţii sociale etc. 

În a patra celulă/cameră se instalează imaginea unei FERESTRE care să semnifice perspectiva viitorului, 
perspective pe care le are fiecare.

 Evaluarea activităţii
 Elevii vor exprima/evidenţia diferitele lor experienţe şi descoperiri, respectându-se ceea ce nu vor (sau nu pot) 

să împărtăşească. 
  

 Temă pentru acasă 
Profesorul le solicită elevilor realizarea, pe parcursul a 4 săptămâni, a unui jurnal în care să insereze idei proprii, 

citate, mesaje, ilustraţii, fotografii despre copilărie, şcoală, societate şi despre adolescenţă, în capitolul FEREASTRA. 
Jurnalul va fi pregătit pentru prezentarea sa într-o activitate şcolară de tip „Clubul managementului vieţii personale”.

VI.4. RESPONSABILITATE/ASUMARE/CONFORMARE

 Instrumente de lucru
• Set de 6 cartonaşe conţinând câte o descriere sintetică a unor comportamente inadecvate, coli A4, instrumente 

de scris, markere, flipchart etc.
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 Obiectivele activităţii 
• Să exerseze abilităţi de gândire analitică/gândire critică, studiind coordonatele esenţiale ale unor comportamente 

indezirabile, identificând consecinţelor lor, argumentând, corelând alternative remediale, pozitive.
• Să coreleze perspectivele asumării răspunderii pentru situaţii, activităţi, atitudini/comportamente personale, 

identificând/exprimând modele concrete de implicare.

 Concepte (noţiuni)

Formarea şi dezvoltarea la adolescenţi a capacităţilor integratoare ale personalităţii reprezintă o aşteptare definită 
implicit în contextul problemelor şi al valorilor individuale, ale comunităţii naţionale şi mondiale. „Nu închideţi opera 
de educaţie în clasă!” – este un imperativ care conduce spre conotaţiile foarte importante, esenţiale ale educaţiei şcolare, 
dar, în mod realist, lasă deschisă problema către celelalte medii sociale care asumă obiective de educaţie a tinerei 
generaţii. Şcoala, printre rolurile sale complexe, îşi focalizează demersurile pe formarea la elevi a conceptului de sine, 
coagulând o serie de strategii în acest sens, respectiv:

• Formarea nevoilor/trebuinţelor de autorealizare/actualizare permanentă şi continuă a propriei fiinţe;
• Formarea abilităţilor de auto-management al propriei formări fizice, intelectuale şi spirituale;
• Dezvoltarea culturii comportamentale;
• Formarea culturii dorinţelor;
• Formarea axei valorice personale.
„Nu închideţi opera de educaţie în clasă!” mai poate însemna şi a-l învăţa pe elev asumarea şi responsabilitatea 

prin puterea exemplului, de aceea profesorul va avea în vedere câteva elemente de atitudine asumată, prin care va 
fertiliza terenul învăţării managementului vieţii personale de către elevii săi, respectiv:

1. Apreciaţi potenţialul elevilor dvs.! 
2. Învăţaţi să ascultaţi! 
3. Respectaţi sentimentele elevilor!
4. Găsiţi ceva bun care să fie apreciat zilnic la elevii dvs.!
5. Ajutaţi-i constant pe elevi să aleagă ce e bine!
6. Întăriţi legătura între familie şi şcoală!
7. Creaţi o atmosferă plăcută în clasă!
8. Amuzaţi-vă cu elevii dvs.!
9. Investiţi ceva din dvs. în elevii pe care îi aveţi!
10. Interveniţi când elevii manifestă neîncredere în propriile forţe!
11. Discutaţi deschis toate problemele, tot ce aşteptaţi de la ei şi ei de la dvs.!
12. Exprimaţi-vă clar cerinţele!
13. Nu puneţi elevii în situaţii penibile sau jignitoare!
14. Ascultaţi-i fără să-i judecaţi, oferiţi suport şi încredere!

„Omul nu e o insulă de sine stătătoare. Fiecare e o fărâmă din continentul uman.”
(J. Donne)
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 Cadrul conceptual
Adolescenţa este un câmp extrem de dinamic, este o perioadă contradictorie, în care poate să înceapă să se 

manifeste sentimentul de durere, de tristeţe a depăşirii copilăriei, este o perioadă suprasolicitată pentru toţi adolescenţii.
Pe plan psihologic, putem reţine următoarele trăsături de care este marcată adolescenţa: căutarea identităţii de 

sine, căutarea unui set personal de valori, achiziţia abilităţilor necesare pentru o bună interacţiune socială, câştigarea 
independenţei emoţionale faţă de părinţi, nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini şi activităţi.

Adolescenţii se află la vârsta confruntărilor: a te măsura cu sine şi cu ceilalţi face parte din afirmarea identităţii, o 
formă de socializare prin concentrarea unor energii neactivate până atunci, apărarea teritoriului. Aceste pariuri respectă 
sau încalcă regulile obişnuite şi pot genera rezultate diferite, pozitive, negative.

Natura rezultatelor comportamentale la adolescenţi este determinată de o serie de factori:

Factorul familial
Implicarea educaţiei de tip familial în geneza comportamentală a adolescentului este confirmată, aceasta vizând 

socializarea, climatul afectiv, coeziunea familială, statusul economic şi cultural etc.
Ancheta socială efectuată de A. Bandura şi H.R. Walters confirmă faptul că adolescenţii cu probleme 

comportamentale provin, de regulă, din familii în care părinţii înşişi au probleme de acest tip, şi metodele disciplinare 
sunt neadecvate, fiind deseori brutale.

Studiile privind relaţiile dintre părinţii tirani şi adolescenţi menţionează faptul că adeseori pot avea loc conflicte, 
care pot sfârşi printr-o ruptură a relaţiilor cu părinţii şi fuga de acasă a adolescentului, comportament de evaziune ce 
se poate extinde şi în relaţia acestuia cu şcoala, iar rezultatele sunt departe de a configura în aceşti elevi atitudini de 
asumare a responsabilităţilor, conforme cu statutul lor de persoane în formare, care să poată să adopte roluri pro-sociale.

Factorul individual
Factorii individuali sunt grupaţi în două categorii: factori constituţionali, dependenţi de zestrea ereditară şi de 

structura neuro-psihică, şi factorii de personalitate.  
Comportamentele de asumare, responsabilitatea la adolescenţi reprezintă coordonate personale valorice care au 

la bază abilităţi temeinice în câmpul toleranţei la frustrare, autocontrol, empatie, sentimente morale, deschidere faţă de 
activităţile sociale utile, efort voluntar, dorinţa realizării de sine prin muncă, respect faţă de normele juridice, morale, 
sociale, valorizarea de sine, imaginea realistă despre lume.

Echilibrul afectiv reprezintă una dintre caracteristicile personalităţii, ea manifestându-se prin controlul impresiilor 
de moment, controlul autonomiei afective, determinate de o educaţie consecventă a emoţiilor şi a sentimentelor 
superioare, îndeosebi a celor morale. 

Contrar persoanei echilibrate afectiv este labilul afectiv; T. Rudica subliniază că este „un instabil emotiv”, un 
element care în relaţiile sale trădează discontinuitate, salturi nemotivate de la o extremă la alta, inconstanţa în reacţii 
faţă de stimuli. 

Inteligenţa şlefuită prin educaţie este un factor decisiv în adaptarea persoanei, căci responsabilitatea, asumarea, 
conformarea sunt elemente atitudinal-comportamentale congruente, fiind în strânsă legătură cu afectivitatea – un copil, 
un adolescent inteligent/educat găseşte mai multe soluţii de adaptare (sau le găseşte mai uşor), însă relaţia afectivă cu 
adultul este cea care direcţionează folosirea inteligenţei/cunoaşterii către adaptări aprobate social sau către adaptări 
neconvenţionale. 
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Factorul social
Mediul social conţine numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să stimuleze şi să întreţină starea de bine, 

constructul valoric al persoanei – situaţia economică, mecanismele de control social, echitatea socială, valorile morale, 
mass-media, educaţia, cooperarea instituţiilor implicate în educaţie. 

 Conjunctura economică şi socială poate provoca anumite confuzii în rândul adolescenţilor / tinerilor, care încep 
să se îndoiască de eficacitatea şcolii, de utilitatea ştiinţei. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât ei constată că şcoala nu le 
asigură inserţia profesională. Valorile tradiţionale promovate în şcoală – munca, meritul, efortul – trebuie conservate, 
promovate în folosul elevilor, căci este ştiut că un mediu şcolar, social în criză afectează profund dezvoltarea personalităţii 
adolescentului şi a individului, în general.

Comportamentul pro-social implică acţiuni ale unei persoane/ale grupurilor, acţiuni definite în sfera valorilor 
umane, acceptate de societate.

 Activităţi:  
„Gândim şi simţim”
Scenariul activităţii
Profesorul le solicită elevilor să bifeze, pe o fişă individuală, 3 elemente/idei din lista dată (pe acelea pe care le 

agreează cel mai mult):

- se ceartă
- încearcă să se înţeleagă unii pe alţii
- se ajută unii pe alţii
- colaborează
- se înşală unii pe alţii
- sunt suspicioşi unii faţă de alţii
- încearcă să câştige
- se ascultă cu atenţie unii pe alţii
- se iartă unii pe alţii
- încearcă să pună capăt conversaţiei
- se înfurie unii pe alţii

- încearcă să obţină câştiguri reciproce
- au încredere unii în alţii
- se mint unii pe alţii
- îşi zâmbesc
- se află în competiţie unii cu alţii
- se lovesc unii pe alţii
- lucrează împreună pentru a rezolva situaţia
- încearcă să înţeleagă ce simt ceilalţi
- se învinuiesc unii pe alţii
- cer ajutorul altor persoane
- lucrează în echipă

 Discuţii
Despre conformare – avantaje şi limite
Listă afirmaţii (a se citi în ordinea de mai jos):
1. Întotdeauna merg cu centura de siguranţă.
2. Mă spăl întotdeauna pe mâini înainte de masă.
3. Mă spăl pe dinţi de cel puţin două ori pe zi.
4. Nu mănânc niciodată de la McDonald’s.
5. Nu consum şi nu am consumat niciodată alcool în exces.
6. Merg la control medical de rutină de cel puţin două ori pe an.
7. Merg la medicul stomatolog cel puţin o dată la şase luni.
8. Îmi fac analizele de sânge (inclusiv testul HIV) cel puţin o dată pe an.
9. Nu consum şi nu am consumat niciodată droguri.
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Continuaţi listarea, adăugând încă 9 enunţuri care să reflecte asumarea, conformarea în raport cu reguli/norme 
morale pe care o persoană trebuie să le interiorizeze, cu scopul valorizării personale:

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. ..................................................................
5. ..................................................................
6. ..................................................................
7. ..................................................................
8. ..................................................................
9. ..................................................................

 Activitate:
a) Instructaj:
Morala vizează următoarele aspecte:
• interiorizarea standardelor cu privire la bine şi la rău;
• dezvoltarea judecăţii morale (evaluarea/autoevaluarea) unor comportamente şi situaţii prin raportarea lor la 

cerinţele morale impuse de matricea social-istorică a individului);
• formarea deprinderilor de autocontrol, necesar în satisfacerea standardelor interiorizate (ale dorinţelor, 

intereselor, năzuinţelor).

b) Distribuiţi în coloanele tabelului, în mod corespunzător, enunţurile de mai jos, după ce le analizaţi în 
cadrul grupului şi stabiliţi o opinie majoritar acceptată (se împarte clasa în 4 grupe):

• respect unilateral faţă de adult
• constrângere, obligaţii
• egocentrism
• sancţiuni ispititoare
• reguli exterioare
• responsabilitate obiectivă
• realism moral
• dominaţia eului
• conformism social
• gândire concretă, realism intelectual

• respect reciproc între egali
• cooperare, libertate, responsabilitate
• decentrare de sine, orientare spre alţii
• sancţiuni prin reciprocitate
• interiorizarea regulilor
• responsabilitate subiectivă
• relativism moral
• dominanţa personalităţii integrale
• creativitate
• gândire morală, calitativă
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RESPONSABILITATE 
Obligaţia de a efectua un 
lucru, de a răspunde, de 
a da socoteală de ceva, 
de a accepta şi suporta 
consecinţele; răspundere. 
Responsabilitatea este o 
atitudine conştientă faţă de 
obligaţii. Adică a-ţi asuma 
responsabilitatea asupra 
deciziilor pe care le iei 
implică cunoaşterea tuturor 
elementelor la care te obligi 
prin decizie.  
Atitudinea conştientă 
implică înţelegerea 
obligaţiilor. Consecinţa 
este urmarea unei fapte, 
a unei acţiuni. Fiecare 
este răspunzător pentru 
consecinţele faptelor sale.

CONFORMARE 
A se potrivi cu..., a 
se pune de acord 
cu..., a se adapta la.. .                                        
A se supune (unei legi, 
unui ordin etc.

ASUMARE
A lua ceva asupra sau pe 
seama sa; a se angaja să 
îndeplinească ceva. A-şi 
asuma o răspundere.   

RESPINGERE
A nu fi de acord cu ceva, a 
evita ceva, a nu manifesta 
interes, preocupare pentru 
ceva, a nu accepta, a nu 
adopta ceva.

-                                                                 
-                                                              
-
-                                                                 
-                                                             

-                                                                 
-                                                              
-
-                                                                 
-                                                             

-                                                                 
-                                                              
-
-                                                                 
-                                                             

-                                                                 
-                                                              
-
-                                                                 
-                                                             

c) Adăugaţi în tabel şi alte enunţuri elaborate de voi.
La sfârşitul activităţii se va identifica modul în care fiecare grupă s-a responsabilizat pentru realizarea sarcinii, cum 

şi-a împărţit atribuţiile şi care a fost gradul de participare al fiecărui membru – corelat la calitatea rezultatului.  

 Activitate: 
„Comportamente inadecvate”:
Profesorul le prezintă elevilor 6 cartonaşe pe care sunt descrise comportamente indezirabile; sarcina elevilor este 

să le ordoneze descrescător în ierarhia severităţii lor. 
Se vor lista apoi la flipchart consecinţele comportamentelor descrise pe cartonaşe.  
 

 Evaluarea activităţii
În grupe de câte 5, elevii vor scrie un studiu de caz corelat la unul dintre comportamentele descrise pe cartonaşe, 

centrând relatarea pe cauze şi efecte.

 Temă pentru acasă
Profesorul le solicită elevilor să realizeze un eseu cu tema: „Sunt un adolescent responsabil”. Eseul realizat va fi 

prezentat şi discutat mai întâi în familie, apoi la clasă. În una dintre lecţiile următoare se va realiza o dezbatere pe baza 
impactului pe care eseurile le-au avut asupra familiilor elevilor – se vor lista ideile în acest sens şi vor fi valorificate  
într-un lectorat cu părinţii.
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VI.5. LIBERUL ARBITRU

Motto:
 „Ca şi Adevărul, Eroarea îşi are adepţii săi; Să nu te încrezi în exemplul altuia; Cugetă după tine însuţi; Consultă, 

deliberează şi alege în mod liber.” (Pitagora)

 Instrumente de lucru
1. pălărie, post-it-uri;
2. coli A4, instrumente de scris etc.

 Obiectivele activităţii 
Să definească noţiunea de „liber arbitru”, corelând informaţia la exemple pentru a putea transfera achiziţia în 

planul abilităţilor personale vizând decizia, autonomia, echilibrul, cumpătarea, performanţa. 
 

 Concepte (noţiuni)
Liberul-arbitru vizează capacitatea unei persoane de a exercita controlul conştient şi autonom asupra deciziilor, 

acţiunilor, opţiunilor sale. 
 

 Cadrul conceptual
Managementul vieţii personale configurează adolescentului o serie de oportunităţi de învăţare în acest sens, îl 

exersează în a acţiona în baza experienţelor sale, valorizate progresiv, îl sprijină să facă alegeri care, de asemenea, îl 
delimitează de tipare şi rutine, pregătindu-l pentru a fi adaptabil, flexibil, deschis, tolerant, în esenţă îi dezvoltă abilităţi 
de viaţă care să-i asigure şanse minime de abordare valorică, de gestiune eficientă a propriei persoane în sine şi în 
context social.

Spre deosebire de vârstele precedente, în care dezvoltarea fiinţei umane se baza, în primul rând, pe influenţele 
educative externe, începând cu adolescenţa, formarea personalităţii se completează cu mecanismul autoeducaţiei, 
adolescentul devenind treptat autorul propriei personalităţi.

Adolescenţa, pe care Platon o numeşte vârsta ,,beatitudinii spirituale”, este o etapă hotărâtoare în formarea 
personalităţii. În această etapă, se cristalizează aspiraţiile şi idealurile care influenţează trăsăturile de caracter ale 
tânărului şi, implicit, determină comportarea sa în societate. Adolescentul este confruntat obiectiv şi subiectiv cu 
schimbări multiple legate de maturizarea sa şi de descoperirea dimensiunilor realităţii sociale.

Adolescenţa se caracterizează, totodată, şi prin exaltare şi dorinţă de consacrare. 
Conduita la această vârstă se poate descrie printr-o sporită exigenţă faţă de ei înşişi şi faţă de cei din jur. Datorită 

dezvoltării spiritului critic, a capacităţii de a abstractiza, generaliza şi selecta, adolescenţii nu mai acceptă orice teză 
sau idee pe baza autorităţii morale a persoanei care o susţine – părinţi, profesori –, ci numai în măsura în care aceasta 
este convingătoare şi are la bază o argumentaţie logică. Orice persoană resimte nevoia de stimă de sine şi de aceea, 
în compensare, are tendinţe mai mult sau mai puţin reuşite, de a avea control asupra faptelor/acţiunilor sale, de a se 
afirma în cadrul interacţiunilor cu ceilalţi, de a se simţi important. 

Astfel, face alegerile pe care le doreşte şi decide conştient şi independent. Pentru ca o persoană, în speţă 
adolescentul, să poată optimiza rezultatele opţiunilor, deciziilor sale, nevoia de autonomie, el trebuie să fie orientat, 
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să înveţe aceste abilităţi – în adolescenţă, constructul liberului arbitru începe să se configureze, elevul adolescent 
progresează în potenţialul său de a lua decizii în cunoştinţă de cauză şi în mod autonom. 

De aceea, cel puţin în mediul şcolar, adolescentul trebuie să fie încurajat pentru a învăţa să aibă încredere în sine, 
să se respecte, să-i respecte pe ceilalţi, să ia decizii bune, să echilibreze libertăţile, ceea ce presupune cel puţin: 

• valorizarea şi acceptarea necondiţionată a adolescenţilor, aşa cum sunt ei;
• sublinierea aspectelor pozitive ale comportamentelor lor;
• exprimarea repetată a încrederii în adolescenţi, astfel încât aceştia să ajungă, la rândul lor, să aibă încredere în 

ei înşişi; 
• recunoaşterea nu numai a realizărilor, dar şi a îmbunătăţirilor şi mai ales a eforturilor pe care le fac adolescenţii;
• mulţumirea pentru orice contribuţie pe care o aduce adolescentul.

Formulări care demonstrează acceptarea: 

- „Pare să-ţi placă activitatea aceasta”                                                                                            
- „E foarte bine ca-ţi face plăcere să înveţi”                                                                                                
- „Te-ai implicat foarte mult, deja ai rezultate bune”                                                                                     
- „Dacă nu eşti mulţumit/ă cu ceea ce ai realizat, poţi să 
mai încerci, te pot ajuta”
 - „Ce crezi că ai putea face ca să te simţi mai bine în acest 
sens, te pot ajuta cu ceva?  Mi-ar face plăcere.” 

Formulări ce exprimă încrederea: 

- „Cunoscându-te, sunt sigur/ă ca ai să reuşeşti”
- „Ai să reuşeşti!”
- „Am încredere în tine că vei şti ce să faci” 
- „Nu-i uşor deloc, dar cred că ai să reuşeşti”
- „Ai să găseşti o soluţie bună, mai încearcă”
- „Ai luat o decizie bună”
- „Se vede cum progresezi, cred că te bucuri”

Formulări care subliniază contribuţiile şi aprecierile:

- „Mulţumesc, ai fost de mare ajutor cu ceea ce ai făcut.”                                                                                
- „A fost o idee bună din partea ta să …” 
- „Mulţumesc, apreciez mult ce ai făcut, ai contribuit 
mult la desfăşurarea lecţiei.” 
- „Am nevoie de ajutorul tău pentru…” 
- „Am realizat multe lucruri bune astăzi, împreună! 
Mulţumesc.” 
- „Ştiu că te pricepi la... Ai vrea să faci tu acest lucru?”

Formulări prin care este recunoscut efortul şi progresul: 
                                                                                                        
- „Chiar că ai învăţat mult pentru asta!” 
- „Felicitări, ai petrecut mult timp gândindu-te la acest 
lucru” 
- „Observ că progresezi într-un ritm foarte bun, îţi va 
folosi” 
- „Pari cam nemulţumit/ă, dar uită-te cât de mult ai 
progresat…”

 Activitate: 
Liberul arbitru (decizie, autonomie)   
Li se va cere elevilor să numere de la 1 la ..., fiecare având obligaţia de a reţine numărul „primit”; li se vor distribui 

post-it-uri pe care se va completa următoarea frază: „Când sunt liber să decid pentru mine îmi e frică / sau mă tem că ...”. 
Acestea vor fi introduse într-o pălărie şi fiecare participant va avea grijă să respingă numărul său la extragere, 

alegând pe al altui coleg/ă, căruia/căreia nu-i va deconspira numărul, dar va releva ce este scris, descriind cum crede 
că se simte cel a cărui teamă o citeşte; de asemenea, va exprima o opinie referitoare la ceea ce crede că i-a determinat 
această teamă.

Exerciţiul se va încheia cu feed-back-ul participanţilor despre calitatea prezentării făcute – dacă au identificat 
sursa temerii, dacă au surprins în profunzime sentimentul etc. 

De ce au oamenii nevoie să facă alegeri independente?
Exerciţiu de brainstormig 
Se solicită elevilor să participe, lansând idei pe baza cărora să se genereze cât mai multe posibile răspunsuri 

la întrebarea: „De ce au oamenii nevoie să facă alegeri independente?”. Se listează toate ideile, se selectează cele mai 
potrivite ca răspunsuri la întrebarea dată. Se esenţializează şi se stabileşte un răspuns final, cu rol de mesaj de reţinut.
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 Evaluarea activităţii
Elevii vor forma şase grupe. Membrii fiecărei grupe, în mod individual, vor lista 5-6 cuvinte care denumesc 

anumite idei/lucruri pe care le-ar pune într-o capsulă a timpului, ce va fi deschisă peste 5.000 de ani. După ce fiecare a 
argumentat în cadrul grupei ceea ce a listat, se solicită realizarea unei liste generale pe grupă, în care fiecare participant 
inserează o singură propunere. Apoi, grupele prezintă lista la nivelul clasei, justificând alegerile făcute. Se discută, se 
stabilesc concluzii, se stabileşte un mesaj general, de reţinut. 

 

 Temă pentru acasă
Tema pentru acasă va consta în enunţarea în scris a unei opţiuni personale, argumentarea acesteia, orizontul de 

timp necesar pentru a fi realizată, resursele necesare. Lucrarea va fi prezentată în clasă în lecţia următoare şi apoi va fi 
postată pe forumul elevilor, pe platformă.

VI.6. CETĂŢENIE ACTIVĂ

Cetăţenie activă

 Instrumente de lucru:
• broşuri, pliante, reviste, ziare, liste telefoane firme, organizaţii ONG,  internet; 
• instrumente de scris, coli, post-it-uri.
  

 Obiectivele activităţii: 
• Să investigheze informaţii specifice pentru a defini conceptul de cetăţean activ.
• Să identifice informaţii vizând diferite strategii de implicare/participare la viaţa socială, identificând exemple 

în consens cu viziunea personală în acest sens.
• Să participe la elaborarea unui proiect care vizează implicarea activă în viaţa socială, lucrând în echipă.

 Concepte/noţiuni     
                                                                                                                                  
Termeni specifici:
• Cetăţean – persoană care locuieşte într-un anumit spaţiu/comunitate şi care are o relaţie formală şi informală 

cu alte persoane în acel loc; 
• Cetăţenie – exercitarea drepturilor, privilegiilor şi responsabilităţilor în calitate de membru al unei anumite 

comunităţi/societăţi;
• Consens – acceptarea unanimă a unei viziuni/decizii importante pentru realizarea dezideratelor grupului, 

comunităţii, societăţii;
• Constituţie – set de legi fundamentale într-o societate, acestea stabilesc fundamentele juridice şi politice ale 

unui popor, stat;
• Democraţie – formă de guvernare care este decisă, controlată şi exercitată de către oamenii/cetăţenii unui stat; 
• Alegere – procedură prin care cetăţenii cu drept de vot merg la urne să decidă pentru o persoană /un partid 

pe care le consideră reprezentative şi capabile să le promoveze interesele în cadrul legislativului, guvernului, la nivelul 
instituţiei prezidenţiale, în stat; 
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• Executiv – grupul de guvernare care propune legi, urmând a le pune în aplicare după adoptarea de către 
legiuitor; 

• Guvern – grup de oameni/miniştri care iau decizii şi implementează legi în numele şi pentru a proteja 
drepturile cetăţenilor unui stat/popor; organ suprem al unui stat având putere executivă şi de dispoziţie; organ central 
al administraţiei de stat;

• Parlament – organ legislativ, alcătuit din reprezentanţi ai diferitelor partide politice sau din deputaţi 
independenţi; analizează, aprobă, respinge legile propuse de guvernanţi; 

• Politică – ştiinţă, strategii de guvernare; 
• Putere – autoritatea decizională într-un stat;
• Drepturile omului – valori fundamentate juridic, menite să protejeze oamenii/cetăţenii de acte injuste într-o 

societate; drepturile omului au caracter universal, sunt acceptate şi respectate la nivel statal şi mondial;
• Imigrant – persoană care pleacă într-o altă ţară pentru o anumită perioadă de timp, pentru a-şi realiza scopuri/

obiective de viaţă.

 Cadrul conceptual
Cetăţenia activă vizează, în primul rând, valoarea de a fi un bun cetăţean, determinând, implicit,  participarea 

liber consimţită la viaţa socială în cadrul grupului de apartenenţă sau la nivelul unei comunităţi.
Participarea implică interes şi motivaţie pentru scopurile/obiectivele grupului/comunităţii, armonizarea 

intereselor proprii la cele grupale/comunitare/sociale, manifestarea personală în consens cu valorile sociale-respect 
reciproc, toleranţă, acceptarea diferenţelor, deschidere spre negociere, adaptabilitate, efort, consecvenţă, centrarea pe 
scop, respectarea opiniei, a drepturilor celorlalţi, respect pentru democraţie etc. 

Cetăţenia activă poate fi înţeleasă, într-o complexitate de perspective, variind de la activităţi în contexte tangente 
job-ului personal, la activităţi culturale şi politice, activităţi caritabile, activităţi de protejare a mediului, la nivel local, 
regional, naţional, european, mondial etc.

 Activităţi:
 Brainstorming 
Se vor lista ideile elevilor cu privire la sensul conceptului „cetăţean”.
Se vor analiza propunerile, se va discuta, se va stabili de comun acord definiţia. 

 Discuţii:  

Ce este democraţia?
Democraţia – formă de guvernare în care oamenii aleg liderii politici prin vot în scrutinuri/alegeri. Cetăţenii au 

astfel control asupra strategiilor de guvernare în ţara lor, conform opiniilor majoritar exprimate. Opusul democraţiei 
este dictatura, liderii aleşi, încalcă drepturile cetăţenilor.

Ce este cetăţenia activă? 
Cetăţean activ – participă la activităţile comunităţii cu scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii personale şi a 

celorlalţi. 

I



93

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

Cum pot elevii  deveni cetăţeni activi?
Tinerii au drept de vot începând cu vârstă de 18 ani. Adolescenţii pot să-şi exercite rolul de cetăţeni activi, pe de 

o parte realizând performanţe şcolare, pe de altă parte, implicându-se în activităţi şcolare, comunitare, de tipul:
• Campanii – promovare a unor idei/proiecte importante pentru şcoală, copii/elevi, comunitate, mediu, sănătate etc.;
• Activităţi de protejare a mediului – activităţi ecologice, acţiuni vizând reciclarea unor materiale; 
• Voluntariat – ajutorarea unor persoane cu dizabilităţi, a copiilor cu situaţie materială precară,  ajutorarea 

bătrânilor; 
• Colectare de fonduri – organizarea de evenimente la şcoală sau în afara ei, sub supravegherea adulţilor, 

colaborarea cu  fundaţii.
 

 Evaluarea activităţii
Joc de rol (organizator al unor activităţi – campanii, activităţi de protejare  a mediului, voluntariat, activităţi 

caritabile).
  

 Temă pentru acasă 
Elevii au sarcina să identifice, în comunitatea de apartenenţă, o persoană/un grup/o situaţie/un caz, faţă de care 

pot organiza, împreună cu colegii de clasă, o activitate de voluntariat, o activitate caritabilă.

 Exerciţiu-joc: „Bun cetăţean”
Profesorul le solicită elevilor să identifice, în lista de mai jos, cuvintele-cheie ascunse:

E M M E T T R C T S N R I A C H G U H A J Y
L E R M I A N I Ă N E S C U T E M M E T H
A L P H A L A F B L L E W S A C T R E B O R
R K G R H G N I K E V A D E M M E T T O C E
O R H Y H N I K E E R N Y L E C O J R A A M
B E G R N A E M R N J T D J O C E L Y N T M
E J O N I D S E A O O Y C C H A A E N R R R
R D O N L I C D Y R C O G L N L T N A E I E
R E K A B A B R A B T S D R A H C I R H O N
H T E N O C L G R V J R E M E R R A J C N K
R E E M M O T T E N E K E L I A K A R T A L

D O N A T M H I S O N W C R Y T M G A E L A
I D O N A A C H I J R A I H A E H E Y L E F
J O H N G N I S B Y T G N L S O U O H F M N
A D G R D I M E S H H A E A L A G R N E A A
L A R A A C K S E R T E N E E I H G A C Y M
P V A Y V I G R N Y R D S K L T A E T A D R
H E C H L N W Y S N E L W H N A H M Y R O O
A K E N K O E H L R O G J A M E F R S G A N
L I H O O T Y E S J O H N G L I S O A C N H
A O W D L N J O N I M I T C H E L L N G O U
J A L A M B N D N O F A L A H P L A O D O G

Cuvintele identificate se vor lista la flipchart şi se va discuta pe marginea lor: corelaţia dintre aceste cuvinte şi 
conceptul de „bun cetăţean”; discuţiile vor fi centrate pe argumentare.

 Activitate pe grupuri
Elevii vor forma  grupuri de câte 6. Profesorul propune sarcina de lucru: vor concepe un plan pe baza căruia vor 

elabora un proiect. Elevii vor decide tema specifică a proiectului, conexă tematicii „Bun  cetăţean”. Vor utiliza sursele 
puse la dispoziţie: pliante, broşuri, reviste, ziare, internet. 

II
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Proiectul va implica toţi membrii grupului. În conceperea planului, elevii vor reflecta la:
1. Cui îi va fi de folos proiectul?
2. Care este scopul?
3. Cât va dura?
4. Ce materiale, echipamente, resurse sunt necesare?
5. Ce va face grupul?
6. Ce va face fiecare membru al grupului?
7. Câtă asistenţă din partea adulţilor va fi necesară?
8. Ce rezultate concrete sunt vizate?
Se va lucra 35 de minute. Pot corela un logo proiectului lor. Fiecare grup va prezenta în câte 3 minute.  

După fiecare prezentare, se va stabili calitatea proiectului de către celelalte grupe, pe baza unor criterii subînţelese cel 
puţin în reflecţiile iniţiale – 1 minut. Se pot adresa întrebări sau oferi sugestii pentru fiecare proiect prezentat.

 Activităţi
Coeziunea comunităţii  
Pornind de la ideea conform căreia, coeziunea comunităţii implică o consensualitate a membrilor săi,  la nivelul 

valorilor comunitare, implicit un sens al apartenenţei fiecăreia dintre persoanele care o populează, luăm în considerare 
faptul că oportunităţi similare sunt disponibile pentru toţi şi solicităm elevilor să facă o analiză sintetică asupra 
comunităţii căreia îi aparţin. Ideile esenţiale vor fi notate pe flipchart.                                                                                                      

 Li se solicită în continuare elevilor să extindă percepţia şi analiza la nivelul ţării/al României, centrându-se pe: 
relaţiile pozitive între oameni provenind din medii diferite, relaţii dezvoltate în diferite medii de muncă, în şcoli, în 
comunitatea mai largă. Ideile esenţiale vor fi notate pe flipchart.

În continuare, profesorul solicita elevii în a alege 3 imagini pe care le cred reprezentative pentru România, 
decizând singuri o ierarhie a importanţei/relevanţei acestora.

Profesorul grupează elevii în grupuri de câte 6, pentru ca fiecare grup să discute despre alegerile lor în baza 
următoarelor întrebări:

1. De ce aţi ales aceste imagini?
2. Ce imagini aţi adăuga pentru a reprezenta România?
3. De ce vă place că locuiţi în România?
4. Ce vă displace în România?
Fiecare grup oferă răspunsuri.
Concluziile vor fi ghidate pe aspectele de diversitate din România – apartenenţa cetăţenilor la diferite comunităţi, 

etnii, diversitatea tradiţiilor, obiceiurilor; coeziunea comunităţilor este condiţionată de setul de valori care sunt exercitate 
de către cetăţenii săi.

Vor fi vizualizate imagini din România, unele reprezentând aspecte pozitive, altele evidenţiind aspecte negative – 
discuţiile, analizele vor fi configurate pentru percepţia rolului şi a nivelului coeziunii grupului comunitar. Vor fi listate 
concluzii care relevă efectele esenţiale ale coeziunii, precum şi cele ale unei coeziuni deficitare. 

 Evaluarea activităţii
• În cadrul grupurilor formate anterior, elevii au sarcina de a concepe un plan de dezvoltare a  coeziunii 

comunităţii, în una dintre următoarele direcţii:
a) Coeziunea în comunitatea şcolii;
b) Coeziunea în comunitatea locală.
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Un raportor/elev desemnat din fiecare grup le va prezenta celorlalţi (în 2 minute) planul de acţiune. Pe parcursul 
prezentărilor, se pot adresa întrebări sau oferi sugestii pentru fiecare proiect.

 

 Temă pentru acasă
Elevii au sarcina de a selecta citate cu privire la viaţa comunităţii, coeziune socială, echipă, spirit civic.

VI.7. FAMILIA ŞI VALORILE EI  – EU ÎN FAMILIE

 Instrumente de lucru
• Post-it-uri, cartonaşe cu imagini, instrumente de scris.
 

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice valori familiale generale, aprofundând conţinutul acestora şi corelându-le la profilul valorilor 

familiei personale;
• Să asocieze valorilor familiale din familia de apartenenţă coordonatele propriilor valori, stabilind corespondenţa 

dintre acestea şi realizând o strategie de compatibilizare a lor.
 

 Concepte/noţiuni
Familia: „grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie, ai cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru 

creşterea copiilor; în familie se configurează relaţii afective, responsabilităţi, drepturi şi îndatoriri care îi unesc pe 
membrii săi (părinţi, copii); grup cu „obligaţii morale, juridice, economice, religioase şi sociale”. (Cl. Levi Strauss)

Conceptele fundamentale ale familiei sunt: integrare familială, model familial, model parental, aptitudini 
parentale, limbajul familiei, timpul liber petrecut în familie, climatul familial.

Integrarea familială – proces complex prin care membrii unei familii se dezvoltă şi se adaptează sistemului de 
relaţii, norme şi valori ale grupului familial şi, totodată, asimilează modele de conduită necesare funcţionării normale şi 
echilibrate a grupului familial de apartenenţă.

Model familial – ansamblu de trăsături şi comportamente legate de viaţa de familie, impuse ca exemplu, ca ideal, 
de către o societate într-o anumită perioadă de timp.

Modelul parental – ansamblu de cerinţe şi prescripţii asociate rol – statusului de părinte impus de către societate, 
la un moment dat, ca model/exemplu, ca ideal.

Aptitudinile parentale – sunt comportamente instrumental-operaţionale ale personalităţii părinţilor ce 
favorizează creşterea eficienţei influenţelor exercitate în relaţiile cu copiii.

Limbajul familiei este ansamblul de modificări verbale şi nonverbale, purtătoare şi transmiţătoare de informaţii 
în procesul de comunicare, specific unei familii.

Climatul familial – se defineşte ca ansamblu de relaţii şi atitudini existente între membrii familiei. 

 Cadrul conceptual

Familia – ca unitate biosocială şi psihologică de bază a societăţii – se caracterizează prin raporturi de rudenie între 
persoanele care o alcătuiesc, are la bază afecţiune mutuală, împărtăşită, oferă identitate socială, tutelă, dispunând de un 
buget comun, de un sistem de convieţuire.
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La nivelul familiei se disting următoarele tipologii:
• Familia nucleară (părinţi, copii);
• Familia monoparentală;
• Familia extinsă (bunici, fraţi, alte rude apropiate);
• Familia adoptivă (unul sau mai mulţi dintre copii sunt abandonaţi);
• Familia Foster (unul sau mai mulţi dintre copii sunt primiţi în familie pentru o anumită perioadă de timp);
• Familia mixtă (părinţii sunt recăsătoriţi)..

În cadrul familiei se exercită anumite roluri (tipare de comportament prin care membrii familiei îndeplinesc 
anumite funcţii şi prin care sunt îndeplinite anumite nevoi ale acestora) şi responsabilităţi:

• Rol, responsabilităţi – părinte (mama, tata) – asigurarea unor condiţii de trai satisfăcătoare, care permit 
dezvoltarea normală, armonioasă a copiilor, realizează disciplinarea acestora, facilitează însuşirea de către copii a unor 
cunoştinţe, deprinderi, atitudini necesare adaptării la mediu;

• Rol, responsabilităţi – bunic/bunică;
• Rol, responsabilităţi – soră/frate;
• Rol, responsabilităţi – copil – cooperare, respect faţă de părinţi, bunici, fraţi/surori;
• Nepot/nepoată.

În familie rolurile se modifică în timp, în funcţie de vârstă şi de stadiul în care aceasta se află la un moment dat. 
În funcţie de perspectivele care implică exerciţiul rolurilor familiale, acestea sunt:

• Roluri instrumentale – concretizate în comportamente care vizează asigurarea resurselor fizice (hrană, 
îmbrăcăminte, locuinţă), a resurselor care permit luarea deciziilor, managementul familiei, facilitatea formării/
dezvoltării abilităţilor emoţionale, fizice, educaţionale şi sociale;

• Roluri afective – facilitează asigurarea suportului emoţional, încurajarea, susţinerea, sprijinul membrilor familiei.

 Studiu de caz 
Profesorul implică elevii în activităţi specifice de identificare a conţinutului unor concepte (studiul unor articole, cazuri, 

informaţii, analiza unor imagini, exemple), pentru a descoperi caracteristicile unor profiluri de comportament parental:
• tatăl dominator – pretinde ascultare şi respect, care îi priveşte pe copii şi pe soţie ca pe nişte fiinţe care au nevoie 

să fie conduse şi protejate;
• tatăl tiran – cu o autoritate excesivă, manifestată ocazional, în salturi;
• tatăl prieten –  care pune accent pe sentimentul de stimă pe care doreşte să-l inspire copilului; 
• tatăl bomboană – care tinde să-şi însuşească atitudini materne, satisface orice dorinţa a copilului;
• tatăl demisionar –care este veşnic plecat de acasă, cel care este mereu ocupat şi nu doreşte să fie întrerupt din 

ocupaţiile sale.  
După acest pas, profesorul va grupa elevii în grupe de câte 2, în funcţie de numărul identificat pe un bilet pe care 

îl aleg, din mai multe puse la dispoziţie. Fiecare elev va alege un tip patern în funcţie de numărul cartonaşului. 
Fiecare grup va analiza şi va identifica o  soluţie pentru următorul caz (5 minute): 
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„Părinţii tocmai au sosit de la şedinţa cu părinţii clasei din care face parte copilul lor, în vârstă de 16 ani. Ei au 
aflat că acesta este în situaţie de corigenţă la o materie, deşi nu are absenţe nemotivate, iar la celelalte discipline 
are rezultate bune. 
Ajunşi acasă, descoperă că adolescentul/copilul s-a închis în camera lui, deşi stabilise să facă pregătiri pentru 
sărbătorirea zilei de naştere a acestuia. 
Cum reacţionează părinţii?”.

Membrii fiecărei grupe vor nota pe un bileţel ceea ce au simţit, ceea ce au gândit, cum s-ar comporta în situaţia 
dată. Apoi, în fiecare grupă se vor enunţa ideile membrilor şi se va consemna pe o fişă, o sinteză a acestora.

La finalul activităţii, un raportor de la fiecare grupă va prezenta opinia acesteia, profesorul va lista pe flichart 
ideile sintetizate/prezentate de grupe. La final, se vor analiza soluţiile, ideile, sentimentele/emoţiile, gândurile şi 
comportamentele individuale la aceeaşi situaţie. 

Mesajul/concluzia finală se vor centra pe importanţa comportamentului patern asupra dezvoltării ulterioare a 
personalităţii adolescenţilor.

 Exerciţii
 Stilul parental
a) Profesorul solicită elevii în a se implica în rezolvarea următorului exerciţiu: „Având în vedere că stilurile 

parentale pot afecta dezvoltarea cognitiva a copiilor, analizaţi afirmaţiile de mai jos (aparţinând tipurilor diferite de 
părinţi) şi stabiliţi corespondenţa între acestea şi caracteristicile copilului”:

1. „Să vorbim despre…” 1. Copil: rebel, nefericit, cu stimă de sine scăzută, anxios, cu reacţii ostile faţă de 
alţii.

2. „ Fă cum spun eu!” 2. Copil: competent, responsabil şi independent.
3. „Vrei să vrei?” 3. Copil cu comportament delincvent, performanţe şcolare şi sociale scăzute.
4.  „Fă ceea ce vrei” 4. Copil imatur, impulsiv, inconstant în atingerea scopului, rebel, cu stimă de 

sine scăzută, dependent de adult.

b) Profesorul implică elevii în elaborarea unei scrisori către părinţi (activitate individuală), în cuprinsul căreia 
să introducă selectiv/total judecăţile de valoare de mai jos, precum şi alte idei personale. Scrisoarea va fi transmisă 
părinţilor de către fiecare elev.

1.  Cunoaşteţi copilul şi apropiaţi-vă cu afecţiune de el!
2. Antrenaţi copiii în adoptarea deciziilor pentru probleme organizatorice, de disciplină internă, de îmbunătăţire 

a vieţii cotidiene în familie!
3. Satisfaceţi necesităţile copilului, prin:
a) organizarea/sprijinirea/controlul participării active la efortul de învăţare, observare, 
experimentare, aplicare a cunoştinţelor în timpul liber, al activităţilor în natură, muzee etc.;
b) supravegherea relaţiilor, în vederea prevenirii şi eliminării violenţei şi agresivităţii.
4. Permiteţi copilului să exploreze universul din jur, să înfrunte riscul fără a se pune în pericol!
5. Adoptaţi soluţia optimă între interdicţie şi vigilenţă, pentru educarea libertăţii şi a autonomiei, pentru asigurarea 

securităţii individuale şi a familiei!
6. Supuneţi atenţiei copiilor ,,probleme” şi testaţi capacitatea lor de gestionare, în calitate de persoane responsabile 

în procesul de pregătire a acestora pentru viaţă!
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7. Acordaţi atenţie funcţiei emoţionale a limbajului şi urmăriţi efectele produse în conştiinţa copilului de 
comportamentul verbal şi nonverbal (gesturi, expresia feţei, tonul vocii etc.)!

8. Aplicaţi obiectiv şi raţional sistemul de recompense şi pedepse.
9. Colaboraţi cu copilul pentru cunoaşterea, evoluţia, evaluarea şi adoptarea celor mai bune decizii!
10. Educaţi capacitatea de autonomie a copiilor, stimulându-le încrederea în forţele proprii, antrenând intelectul, 

afectivitatea şi voinţa lor de acţiune!
11. Oferiţi exemplul personal impecabil pentru copilul care vă imită şi vă păstrează în suflet toată viaţa!

 Evaluarea activităţii
În grupe de câte 5 membri, elevii au sarcina să listeze avantaje şi dezavantaje conexe profilurilor comportamentale 

parentale. Un raportor va prezenta lista. Pe parcursul prezentărilor, elevii  vor analiza, vor argumenta, vor stabili 
concluzii, mesaje de reţinut. 

 

 Temă pentru acasă
Elevii au sarcina de a elabora o scrisoare către profesorii lor, în care să exprime idei cu privire la ce este bine/ce 

nu este bine la şcoală, precum şi propuneri în conformitate cu nevoile lor. Scrisoarea va fi oferită unuia dintre profesorii 
din şcoală, în care fiecare elev are mai multă încredere.

VI.8. FAMILIA ŞI VALORILE EI – EU ŞI FAMILIA MEA

 Instrumente de lucru
• Post-it-uri, instrumente de scris, materiale tematice, imagini sugestive pentru tema lecţiei.
  Obiectivele activităţii 
• Să identifice valori familiale generale, aprofundând conţinutul acestora şi corelându-le la profilul valorilor 

familiei personale.
• Să asocieze valorilor familiale din familia de apartenenţă coordonatele propriilor valori, stabilind corespondenţa dintre 

acestea şi realizând un plan de compatibilizare a acestora cu valorile general umane, sociale, familiale, acceptate unanim.
• Să identifice factori care contribuie la dezvoltarea şi menţinerea echilibrului familiei, corelând între concepte şi 

modele practice.
• Să configureze modele comportamentale  specifice rolurilor parentale, determinând importanţa şi consecinţele 

„regulilor nespuse”, care funcţionează în familie.

 Concepte/noţiuni
Educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii către 

generaţiile de copii şi tineri, în scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate. Între factorii instituţionali principali 
ai educaţiei, familia şi şcoala, părinţii şi educatorii ocupă un loc central. Familia exercită o influenţă profundă asupra 
copiilor, marcând esenţial dimensiunile educaţionale ale personalităţii lor. Cunoştinţele, abilităţile despre natură, 
societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament sunt realizate iniţial şi continuu, cel puţin până la vârstă 
adolescenţei, prin educaţia primită în familie.

Rolul familiei este, deci, foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, 
estetic etc. Performanţele şcolare ale copilului sunt puternic influenţate de familie, el obţine rezultatele şcolare în funcţie 
de modul în care părinţii se implică în asigurarea celor necesare studiului, modul în care echilibrează şi asigură controlul 
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asupra demersurilor de învăţare pe care copilul le întreprinde nu numai acasă, dar şi la şcoală şi, nu în ultimul rând, de 
calitatea climatului familial.

 În familie se pun bazele şi se formează cele mai importante deprinderi de comportament – respectul şi grija faţă 
de sine, faţă de ceilalţi, faţă de lucrurile încredinţate, respectul pentru adevăr, cinstea, sinceritatea, bunele maniere şi 
politeţea, decenţa în vorbire, optimitatea atitudinilor, echilibrul afectiv,  cumpătarea etc. – ceea ce se confirmă într-un 
mit binecunoscut „a avea cei 7 ani de acasă”.

(www.psyvolution.ro  ;www.scritube.com/.../FAMILIA-SI-SCOALA; www.didactic.ro)

 Cadrul conceptual
Familia şi şcoala au acelaşi scop, iar acţiunile educative ale celor doi factori se află într-un raport de 

complementaritate. Dincolo de această realitate sau necesitate, o privire obiectivă asupra contextului familial-şcolar 
general relevă şi limite, abateri de la perspectiva valorică ce defineşte complementaritatea, echilibrul factorilor 
educaţionali – familie şi şcoală. În acest sens, se evidenţiază:

• Neîncrederea în copil – există părinţi care aleg viitoarea şcoală şi viitoarea profesie în locul copiilor lor, neavând 
încredere în aceştia şi neglijând o percepţie cuprinzătoare asupra evoluţiei personalităţii acestora, a capacităţilor lor de 
a lua decizii fără a-i consulta.

• Copii trataţi ca proprietate personală de către părinţi – din nou, personalitatea, suportul afectiv-emoţional, 
aspiraţiile şi dorinţele copiilor sunt neimportante în opinia părinţilor.

• Părinţi neutri – care adoptă atitudinea de neamestec în treburile copiilor: „Este destul de mare ca să poată 
judeca ce face”, „Are şi mai multă şcoală decât mine, aşa că ce să-l mai învăţ eu?” – aceşti părinţi neglijează nevoia de 
sprijin, de încurajare, de afectivitate a copiilor/a adolescenţilor.

• Părinţi „revanşarzi” – aleg pentru copiii lor profesiunea pe care viaţa i-a împiedicat pe ei să o practice.
• Părinţii orgolioşi – fac din alegerea profesiunii copiilor lor o problemă de orgoliu: „Vreau  să-i arăt lui .... că şi 

fiul meu face o facultate”; această categorie de părinţi neglijează opţiunile în acord cu potenţialul copiilor lor.  
• Grija pentru copii îi determină pe unii dintre părinţi să dorească pentru copii o meserie-profesie foarte bine 

retribuită şi dacă se poate cu efort puţin.
 

 Joc de rol
Profesorul pune la dispoziţia elevilor fişe individuale de lucru; fişele conţin o listă cu afirmaţii ale părinţilor, 

evidenţiind modul în care sunt percepuţi de propriii copii; cerinţa este individuală, respectiv elevul va analiza fiecare 
enunţ şi apoi va alege pe cel mai reprezentativ pentru el în calitatea de viitor părinte; alegerea va fi  argumentă.

1. „ O să fiu mereu lângă copilul meu.”
2. „Copilului meu îi este teamă de mine, este un copil cuminte.”
3. „Sunt cel mai bun prieten al copilului meu.”
4. „În afară de mine, nu mai există nimic.”
5. „Sunt tot timpul plecat din cauza serviciului.”
6. „Ridic tonul foarte des în familie, pentru a fi respectat de copilul meu.”
7. „Îi ofer copilului meu toate obiectele, lucrurile pe care şi le doreşte.”
8. „Copilul meu mă vede că sunt supărat, pentru că plâng uneori când mă aflu în familie.”
9. „Eu sunt eroul familiei mele şi îmi place să demonstrez asta.”
10. „Viaţa e mai frumoasă fără copii.”
11. „Viaţa de familie este foarte frumoasă cu copii!”
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Enunţul ales va fi reprezentat prin gesturi şi mimică de către elevi.

 Exerciţiu-joc
„Secretul – Piramida familiei”
Profesorul cooptează elevii în joc:
STAREA PREZENTĂ – În familia voastră, ACUM, sunteţi copii – construiţi o piramidă cu ajutorul cuvintelor 

de mai jos, orientându-vă după algoritmul următor: la baza piramidei se află ceea ce aveţi, iar cu cât mergeţi spre vârf, 
veţi aşeza lucrurile care v-ar trebui pentru a ajunge la ceea ce speraţi. La mijlocul piramidei, aşezaţi cartonaşul alb în care 
se află un „secret” pe care nu l-aţi dezvălui părinţilor voştri.

1. mamă
2. copil
3. bunică
4. bunic
5. frate
6. soră
7. colegi de serviciu
8. prieteni
9. excursii cu copilul
10. masa în familie
11. mersul la biserică cu familia
12. bani
13. carieră
14. vizionare ştiri/programe tv
15. somn

 

cartonaşul alb „secret” 

• Ce aţi simţit, ce aţi gândit când aţi construit piramida? Argumentaţi. 
• „Secretul” v-a ajutat sau v-a îngreunat escaladarea spre vârful piramidei? 
• Care sunt lucrurile care vă lipsesc din piramidă? 

STAREA IMAGINARĂ – Acum sunteţi părinte – construiţi o piramidă utilând cuvintele din lista de mai jos, 
având în vedere algoritmul următor: la baza piramidei se află ceea ce aveţi în prezent şi, cu cât mergeţi spre vârf, veţi 
aşeza lucrurile care v-ar trebui pentru a ajunge la lucrurile pe care le speraţi din vârful piramidei.
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1. mamă
2. copil
3. bunică
4. bunic
5. frate
6. soră
7. colegi de serviciu
8. prieteni
9. excursii cu copilul
10. masa în familie
11. mersul la biserică cu familia
12. bani
13. carieră
14. vizionare ştiri/programe tv
15. somn

 

cartonaşul alb „secret” 

 
• Ce aţi simţit, ce aţi gândit când aţi construit piramida? Argumentaţi. 
• La mijlocul piramidei aşezaţi cartonaşul alb, în care se află un „secret” pe care l-aţi aflat despre copilul vostru. 

„Secretul” v-a ajutat sau v-a îngreunat urcarea spre vârful piramidei?
• Care sunt lucrurile care vă lipsesc din piramidă?
 

 Evaluarea activităţii
Elevii vor avea de desenat o floare ale cărei petale reprezintă membrii familiei; ei vor găsi, de asemenea, un 

concept asociat cu tulpina, precum şi resursele de care are nevoie floarea pentru a fi păstrată pe termen lung cât mai 
frumoasă. Elevii prezintă şi argumentează desenul realizat.

 

 Temă pentru acasă
Elevii vor realiza o poveste imaginară „O zi petrecută cu copilul meu” (în calitate de viitor părinte).

VI.9. PSIHOSEXUALITATEA

 Instrumente de lucru
• Post-it-uri, instrumente de scris, materiale tematice sugestive pentru tema lecţiei.

 Obiectivele activităţii 
• Să deducă relaţia intrinsecă între componenta psihică şi sexualitate, interdependenţe şi determinări, valorificând 

şi completând cunoaşterea şi experienţele specifice acestor paliere ale personalităţii umane.
• Să identifice factori care contribuie la dezvoltarea sexualităţii, centrând interesul pe o gestiune echilibrată a 

efectelor dezvoltării psihofizice la vârsta adolescenţei.
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 Cadrul conceptual
Sexualitatea este o componentă esenţială a vieţii oricărei persoane. Aspectele sale psihologice, biologice şi sociale sunt 

într-o relaţie de interdependenţă, conferindu-i astfel un caracter complex. În procesul de formare a adolescentului, rolul 
sexualităţii este pregnant, contribuind la conturarea identităţii de sine şi a celei sociale. Dezvoltarea unei sexualităţi armonioase 
la copii şi adolescenţi contribuie la formarea unei personalităţi armonioase şi în relaţie echilibrată cu sine şi ceilalţi. 

Este falsă echivalarea sexualităţii cu relaţia sexuală. Ceea ce contează mai mult în dezvoltarea unei sexualităţi 
armonioase este modul în care adolescentul se defineşte pe sine ca persoană în raport cu el şi ceilalţi, modul în care 
înţelege sentimentele de iubire, afecţiune, prietenie, intimitate, modul în care ia decizii şi îşi asumă responsabil deciziile 
luate. Sănătatea sexuală înseamnă sănătatea întregului corp şi a universului psihic al adolescentului. În ultimul deceniu, 
dreptul la educaţie sexuală a copiilor şi tinerilor este văzut ca un drept uman fundamental, care trebuie respectat de 
orice societate democratică. Sexualitatea este un subiect foarte vast şi nu ne propunem să îl epuizăm în acest capitol. 

Sexul este o parte importantă a naturii umane. Înseamnă mai mult decât actul fizic al penetrării, desfăşurat cu altă 
persoană. Afectează ceea ce simţim despre noi înşine ca bărbaţi sau femei, chiar are impact asupra unora dintre deciziile 
pe care le luăm. Iată de ce este o idee bună să discutaţi despre sex. 

 

 Activitate practică
 1. Situaţiile-problemă:
S1: Eşti cu prietenul/prietena tău/ta de ceva timp şi el/ea este din ce în ce mai nerăbdător/oare să faceţi sex. 

Spune că, dacă nu accepţi, te părăseşte. Ce faci?
S2: În urma unui contact sexual, apare riscul unei sarcini nedorite datorită folosirii necorespunzătoare a metodelor 

de contracepţie. Ce faci?
S3: Partenerul/a nu doreşte folosirea prezervativului în timpul contactului sexual. Tu, în schimb, eşti pro folosirii. 

Ce faci?
 2. Dezbatere 
Se solicită elevilor definiţii pentru termenul de „decizie”, în final ajungându-se la o sinteză a acestora:
„Decizia este un proces în care o persoană face o alegere din una sau mai multe alternative”.
De asemenea, vor da exemple de decizii pe care le iau în fiecare zi, vor discuta cât de dificil li s-a părut şi cum 

au procedat în luarea acestora. Analizând tipurile de decizii enumerate, se va constata că acestea diferă în nivelul de 
dificultate. Cu cât dificultatea situaţiei este mai mare, cu atât şi procesul de decizie este mai elaborat.

În continuare, se prezintă elevilor următorul algoritm:

1. Stabilirea problemei;
2. Stabilirea opţiunilor;
3. Consecinţele pozitive şi negative;
4. Sentimente;
5. Alegerea deciziei;
6. Motivele alegerii.

 Discuţii
Se discută, se analizează fiecare etapă în parte din algoritmul dat, pentru o înţelegere cât mai eficace, în perspectiva 

aplicării acestuia.
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 Evaluarea activităţii 
Utilizând metoda „linia valorilor”, se supun dezbaterii următoarele probleme:
• A fost cineva şocat sau surprins de unele puncte de vedere exprimate pe parcursul lecţiei? De care anume? De ce?
• În comunitatea în care trăiţi, cât de deschişi sunt oamenii în privinţa sexualităţii?
• Unele grupuri sunt mai deschise decât altele? De ce?
• Cunoşti în ţara ta persoane celebre care au altă orientare sexuală?
• Atitudinea participanţilor faţă de sexualitate este diferită de cea a părinţilor şi a bunicilor lor? Dacă da, în ce mod?
 

 Temă pentru acasă
Citeşte şi reflectează:
„Este suficient să privim o clipă în jurul nostru, oriunde ne-am afla – la şcoală, pe stradă, într-un magazin, pe 

stadion – ca să fim convinşi că oamenii sunt de o diversitate incredibilă şi, în acelaşi timp, de o banalitate surprinzătoare. 
Diversitatea înseamnă că nu există două persoane identice: blondă cu pielea diafană, brunetă cu pielea arămie, 

roşcat cu părul creţ, blond cu ochii albaştri etc. 
Banalitatea înseamnă că toţi suntem făcuţi din aceeaşi materie, că avem un cap şi doi umeri, o gură şi două braţe, 

un nas în mijlocul feţei, două picioare etc. 
Dacă, de-a lungul existenţei noastre, personalitatea fiecăruia se modelează, marea majoritate a caracterelor 

noastre aparente le avem în noi la naştere. Mici de tot, aveam deja nasul cârn, pielea albă sau părul creţ. Pentru a căuta 
sursa diferenţelor dintre noi, trebuie să intrăm în profunzimea organismului nostru, să analizăm organele şi celulele, în 
ciuda aspectului şi amplasării lor identice. De fapt, originea caracterelor trebuie descoperită la nivelul moleculelor ce 
constituie celulele, în mod deosebit la nivelul proteinelor.”

Orice fiinţă este, de fapt, un „cocktail” proteic unic, în care combinaţiile „ingredientelor” sunt infinite, totul 
realizat după „reţeta” ce se află în nucleul celulelor.

VI.10. GRUPURILE DE APARTENENŢĂ.
ROLURI ÎN GRUPURILE ŞI ORGANIZAŢIILE DE APARTENENŢĂ

 Instrumente de lucru
• post-it-uri, instrumente de scris, materiale care susţin aplicarea metodelor interactive;
• cartonaşele cu enunţuri;
• flip-chart, markere, coli de scris, coli pentru fiecare elev.

 Obiectivele activităţii 
• Să analizeze aspecte pozitive/negative ale unor presiuni resimţite în grupurile de apartenenţă, implicit în 

grupul de prieteni, pe baza unor criterii corelate la cunoaşterea şi experienţa în domeniul valorilor generale şi personale.
• Să identifice consecinţele rezistenţei la presiunea unora dintre prieteni, dacă aceste presiuni determină 

consecinţe în contradicţie cu etica, rezistenţa liber consimţită, în sensul exercitării respectului identităţii de sine, a 
deciziilor personale fundamentate pe valori.
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 Concepte (noţiuni)
Existenţa unui grup este confirmată numai atunci când există persoane conştiente de faptul că sunt membrii acestuia. 
Grupurile se clasifică în: 
• grupul primar – mai restrâns, este caracterizat prin posibilitatea unei comunicări interactive;
• grupul secundar – mai larg (organizaţia, societatea în care trăim).
Viaţa în cadrul grupului presupune contacte, interacţiuni între membrii săi.
Fiecare grup se caracterizează prin calităţi care îl caracterizează, îl defineşte, îl valorizează sau nu, situaţie conform 

căreia reuşeşte să cucerească noi membri. 
Grupul se caracterizează prin existenţa unor scopuri comune şi a unor viziuni, a unor principii, a unei culturi şi 

subculturi comune.
Rupert Brown (1988) defineşte grupul pornind de la un proces de autocategorizare: „un grup există atunci când 

două sau mai multe persoane se definesc ele însele ca membri ai acestui grup, şi când existenţa lui este recunoscută 
de o a treia persoană”. 

O altă clasificare a tipurilor de grupuri se poate face după mărimea grupului; astfel, există grupuri mici – până la 
30, 40 de persoane (exemplu: familia, grupurile  de elevi), grupuri medii – de ordinul zecilor sau sutelor de persoane, şi 
grupuri mari (exemplu: etniile, naţiunile).

După funcţia lor valorică, normativ-axiologică în raport cu persoana, grupurile sunt:
• grupuri de apartenenţă – grup din care persoana face parte acum; 
• grupuri de referinţă – grup care defineşte repere normative, atitudinale, valorice, comportamentale, în funcţie 

de care persoanele decid să devină  membri.

 Cadrul conceptual
Este cunoscut faptul că, în conformitate cu nevoile definite, particularităţile individuale, fiecare persoană din 

componenţa grupului constituie o entitate/individualitate diferită. Indiferent de factorii de personalitate proprii, nicio 
persoană nu poate să se sustragă influenţelor grupului prin imitare, integrare, emergenţă a unor valori colective sau 
atribuirea de prestigiu.

Astfel, grupul este purtătorul unor tipare/stereotipuri şi al unor norme de conduită impuse fiecărui individ. 
Grupul exercită asupra membrilor săi anumite presiuni reglementate prin normele grupului, asumate de indivizii 

care îl populează, în convergenţă cu nevoile de aprobare şi de siguranţă ale persoanei. Orice individ face parte din 
diferite grupuri – grupul/grupurile de apartenenţă. 

De asemenea, oricare individ se raportează la un grup, care îl influenţează – mai mult sau mai puţin conştient – şi 
care îi respectă sau nu opiniile, principiile, valorile.

Un grup se structurează în jurul unor scopuri/obiective, în general comune spiritului şi valorilor  membrilor săi.  
Fiecare persoană are o structură formală, este investită cu o poziţie socială, are un statut şi un rol prin care se 

regăseşte în cadrul unui sistem de aşteptări şi cerinţe, corelate la termeni/concepte, norme şi comportamente angrenate 
în cadrul relaţiilor interpersonale. În acest context, o persoană are aşteptări, indiferent de normele pe care le acceptă 
sau le ignoră, regăsindu-se în situaţia de a-şi gestiona continuu raportul dintre individualitate şi rolul social formal (de 
exemplu, în cazul adolescenţilor, rolul formal este acela de elev). 

Adolescenţii se regăsesc în situaţia de a învăţa să-şi gestioneze raportul dintre rolul social formal (acela de elev) 
corelat la aşteptările formale (şcolare) care se cer de la ei,  şi rolurile care vizează dezvoltarea lor personală, ce implică 
aşteptările şi nevoile intrinseci matricei sale personale, altele decât cele şcolare.  
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Apartenenţa la un grup în cazul adolescenţilor este influenţată, în oarecare măsură, de familie, şcoală şi, în acest caz, 
vorbim de influenţe pozitive, care facilitează dezvoltarea personalităţii acestora, dar  întâlnim şi adolescenţi apartenenţi la 
grupuri pe care le preferă în ciuda interdicţiilor familiei/şcolii, datorită influenţelor non-valorice pe care le exercită. 

Astfel, adolescenţii vin în contact cu diferite grupuri: grupul de colegi, grupul de prieteni, acestea facilitându-le 
oportunităţi de afirmare de sine, într-un spaţiu social neîncorsetat de reguli şcolare sau familiale. În acest sens, în grup 
se realizează un proces de socializare ce poate fi în acord cu valorile şi normele sociale şi personale, contribuind la 
dezvoltarea unor calităţi apreciate, precum curajul, responsabilitatea, onestitatea etc., sau poate contrazice valorile şi 
normele reprezentând un mediu de risc pentru adolescenţi. În grupul stradal/clica/gaşca, se valorizează mai mult 
curajul, încrederea, se contestă autoritatea adulţilor, în timp ce grupul de la şcoală, de acasă pune un accent mai mare pe 
sociabilitate, pe comportamente dezirabile, nu se promovează agresivitatea, nerespectarea normelor etc.

Profilul adolescentului este caracterizat de dominante psihologice care justifică, dintr-o anumită perspectivă, 
nevoile sale de socializare, de apartenenţă la grupuri şi nu numai:

• nevoia de cunoaştere şi autocunoaştere, nevoia de autodefinire/imagine pozitivă de sine;
• identificarea şi definirea unui set personal de valori;
• dezvoltarea unor abilităţi de viaţă – capacitatea de a rezolva probleme, de a lua decizii, abilităţi de comunicare, 

de interacţiune socială, abilităţi de a identifica tehnici de autorealizare, autoafirmare; 
• autonomie, non-dependenţa de părinţi;
• nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini şi activităţi;
• nevoia de a adera la grupul de prieteni/identificat ca ceilalţi semnificativi – membrii componenţi ai grupului 

au statut egal unii faţă de alţii, uneori în ciuda diferenţelor evidente de clasă socială şi de nivel socio-economic; grupul 
permite cooperarea şi manifestarea interdependenţelor mutuale, mai ales când coeziunea este puternică şi toţi membrii 
urmăresc aceleaşi obiective; prietenii şi relaţiile interpersonale favorizează împărtăşirea aceloraşi dorinţe, probleme, 
nevoi şi activităţi, ce pot influenţa evoluţia adolescentului şi mai târziu;

• nevoia de identitate socială a adolescentului în cadrul unui grup, de investigare a grupului, disponibilitatea de 
afiliere, în urma cărora poate fi recrutat şi recunoscut de grup ca membru, socializarea, asimilarea de scopuri, norme, 
valori, instrumente ale grupului,  acomodarea la noile roluri, probarea loialităţii şi a gradului de interiorizare a culturii 
grupului, dobândirea unui statut în cadrul grupului, potenţialul de negociere de roluri în vederea rămânerii sale în grup 
sau în vederea promovării în ierarhie, divergenţa cu membrii grupului, care poate fi urmată de încercări de resocializare 
sau ieşirea din grup.

În adolescenţă, prietenii reprezintă un filon central al preocupărilor, presiunea prietenilor este un factor important 
în relaţiile care se stabilesc acum şi constituie, în cele mai multe cazuri, motorul pentru includere şi acceptare.  

 Activităţi practice
Brainstorming 
Ce este presiunea grupului? 
1. Profesorul le va solicita elevilor să configureze înţelesul sintagmei „presiunea prietenilor”.
2. Individual, elevii vor scrie pe un post-it un exemplu de presiune pozitivă şi un exemplu de presiune  negativă.
3. Elevii discută în perechi.
4. Elevii vor lansa opiniile deja consemnate, discutate. 
5. Se va scrie la flichart expresia „presiunea prietenilor”. 
6. Se va iniţia o discuţie cu elevii referitoare la semnificaţia acestei expresii – perspective de  discuţie cu tot grupul 

– presiune negativă, presiune pozitivă.
Uneori, mă simt presat să…
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1. Se formează grupuri de câte 5 elevi. 
2. Fiecare grup primeşte 1-2 cartonaşe extrase la întâmplare. 
3. Profesorul le solicită membrilor fiecărui grup să discute despre cum exercită prietenii presiune asupra altora 

pentru a se implica în demersuri identice cu cele scrise pe cartonaşele pe care le-au extras. 
4. Elevii vor scrie ideile pe spatele cartonaşului.
5. Fiecare grup va desemna un raportor care să prezinte ideile în faţa grupului mare.
6. După fiecare prezentare, grupul mare va discuta ideile prezentate pentru a se stabili un mesaj de reţinut (ca 

lecţie învăţată).  

 Activitate individuală
 1. Profesorul solicită fiecărui elev să scrie un exemplu din viaţa personală – situaţie în care prietenii au exercitat 

o presiune pozitivă sau negativă asupra  sa.
 2. Precizare: elevii vor descrie starea afectivă pe care au trăit-o în acea situaţie, cum au făcut faţă, ce consecinţe au 

determinat presiunile respective asupra lor, ce decizii au luat după experienţa aceasta. 

 Dezbatere
1. Puncte de discuţie:
• ... grupurile se manifestă, uneori, ca forme de organizare socială negativă, în care se respectă un cod de drepturi şi 

obligaţii mutuale, se promovează un sistem de relaţii, norme şi valori proprii, diferite sau chiar opuse faţă de cele ale societăţii;
• ..... principalele atitudini împărtăşite de membrii acestui tip de grup acţionează ca presiune negativă cu impact 

asupra dezvoltării personalităţii tinerilor. 
2. Profesorul va coopta elevii în analiza şi interpretarea tipologiilor atitudinale din tabelul de mai jos:

ATITUDINI, CREDINŢE ÎN GRUPURI CU 
ORIENTARE NEGATIVĂ

INTERPRETAREA  ATITUDINILOR

1. Dacă nu ai singur grijă de tine, nimeni nu va 
avea.

- sentimentul de a fi abandonaţi;

2. Trebuie să câştigi respectul celorlalţi prin forţă 
şi agresiune. 

- dacă doresc status, putere, recunoaştere socială, singura cale de 
a le obţine este violenţa;

3. Ce se va întâmpla mâine nu are nicio 
importanţă. Doar ceea ce se întâmplă chiar acum 
contează.

- o asemenea convingere încurajează tinerii să nu se gândească 
la consecinţe şi să nu-şi propună scopuri pe termen lung;  
supravieţuirea depinde de „aici şi acum”;

4. Cel mai slab va fi întotdeauna exploatat în orice 
mod posibil.

- reacţia violentă la orice gen de provocare este singura posibilă; 
evitarea, comportamentul de calmare a adversarului, evitarea 
problemei sunt  semne de slăbiciune pentru  cei care au un  
singur limbaj, cel al violenţei;

5. Ai nevoie de grup pentru protecţie şi suport 
emoţional. Nimeni nu poate supravieţui singur.

- nu contează ceea ce se întâmplă în familie sau la şcoală cât 
timp  aparţii unui grup, ai tovarăşi care-ţi oferă o identitate şi te 
protejează; grupul este singurul lucru important, şi de aici  
supunerea faţă de comenzile lui;

6. Sistemul a fost nedrept cu mine. - nu am fost tratat corect, echitabil în şcoală, apartenenţa la grup 
este reacţie la persecuţia din partea adulţilor investiţi cu autoritate;

7. În viaţă, bunurile materiale sunt totul. - ca simbol al puterii, bunurile materiale semnifică ideea că cel 
mai important este ceea ce ai, nu ceea ce eşti; această atitudine 
va orienta conduita tinerilor către comportamentul de consum şi 
nu către efortul de desăvârşire a propriei personalităţi.
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3. Profesorul îi va implica pe elevi într-o discuţie vizând cunoaşterea/necunoaşterea unor astfel de credinţe şi va 
modera comentariile. 

„Viaţa ca un joc de şah”/consecinţele unei mişcări bune sau greşite 
1. Profesorul pune la dispoziţia elevilor 12 cartonaşe pe care sunt scrise cuvintele sau enunţurile de mai jos: 
1. A consuma alcool/bere
2. A fuma ţigări
3. A face sex
4. A consuma marijuana/stimulante/cocaină
5. A fura
6. A înşela
7. A-i minţi pe părinţi
8. A te furişa afară din casă/a evada de la şcoală
9. A lua note bune
10. A nu consuma alcool
11. A nu consuma droguri
12. A participa la activităţi sportive, muzicale, teatrale
13. A fi cumpătat
14. A te respecta pe tine/a-i respecta pe ceilalţi
2. Profesorul va modera discuţia astfel încât cuvintele/enunţurile scrise pe cartonaşe să reprezinte teme de 

discuţie care să faciliteze deducerea unor mesaje educative (lecţii de viaţă învăţate).
3. Discuţia poate demara după modelul unui joc de şah.  
 

 Evaluarea activităţii 
• Elevii  vor  reactualiza lista cu reguli ale grupului clasă din care fac parte. Ei vor avea posibilitatea de a adăuga, 

dar şi de a exclude reguli, operând în fiecare caz câte o argumentare. Lista finală va fi afişată în clasă astfel încât, 
săptămânal, la lecţia de MVP, primele 3 minute să se realizeze un feed-back vizând respectarea regulilor grupului lor. 
În cazurile în care periodic este nevoie de o discuţie mai aprofundată în legătură cu nerespectarea regulilor stabilite, vor 
extinde discuţiile în lecţia de consiliere, împreună cu  profesorul diriginte.

 

 Temă pentru acasă
Elevii vor avea sarcina de a scrie un „mesaj secret” cu privire la confortul/inconfortul pe care îl resimt în cadrul 

grupului din care fac parte (sarcină individuală).

VI.11. TIMPUL LIBER.
MANAGEMENTUL EFICIENT AL TIMPULUI.

PRINCIPII-CHEIE ÎN UTILIZAREA EFICIENTĂ A TIMPULUI

Motto: „Ce este timpul? Dacă nimeni nu mă  întreabă, o ştiu, iar dacă  aş  vrea să explic cuiva care mă întreabă, 
nu ştiu. O certitudine există totuşi căci, dacă nu ar trece nimic,  nu ar exista timp trecut şi, dacă nu ar veni ceva, 
nu ar fi timp viitor şi, dacă nu ar exista nimic, nu ar fi timp prezent”.  (Sfântul Augustin )
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 Instrumente de lucru 
• clepsidră, materiale care susţin utilizarea metodelor interactive.

 Obiectivele activităţii 
• Să deducă tehnici de gestiune eficientă a timpului liber, aprofundând informaţii şi analizând  experienţe 

generale şi personale în acest sens.
• Să identifice modalităţi de organizare şi de petrecere a timpului liber, diferenţiind între situaţiile utile şi cele 

inutile, pentru a selecta oportunităţile cele mai avantajoase pentru sine şi grupurile din care face parte.
• Să-şi planifice perspective ale vieţii personale, valorificând abilităţile de gestiune eficientă a timpului, cu 

determinări pozitive în planul dezvoltării personale. 

 Concepte/noţiuni
Timpul – „Timpul este aşa cum îl resimţi… şi cum îl faci să fie”. Oricând, atât în plan profesional, cât şi în rest, 

timpul trebuie gestionat cu grijă. Controlul conştient, implicativ al timpului, concretizează managementul acestuia. 
Orice persoană, pentru a reuşi în viaţă, va trebui să organizeze, să controleze continuu  activităţi zilnice, sarcinile – 

raportat implicit la resursele de timp, iar această abilitate, de a gestiona eficient timpul, de a realiza activităţile la termen, 
are consecinţe certe asupra  performanţelor, a reuşitei, a imaginii pe care persoana o proiectează în meiul social  în care 
interacţionează. Foarte multe dintre criteriile care valorizează unele persoane, situaţii/cazuri se referă la timp. Timpul 
este valorizat chiar şi în termeni  financiari – „Timpul costă bani”. Timpul este o condiţie  importantă în management, 
prin urmare şi în managementul vieţii personale.   

Managementul timpului – este important în oricare domeniu, carieră, pentru că de modul de organizare a 
acestuia de către o persoană depinde succesul.    

J. Dumazeider definea timpul liber ca fiind timpul rămas după ce s-a răspuns obligaţiilor şcolare, profesionale, 
familiale, sociale, timp în care se desfăşoară un ansamblu de ocupaţii alese de individ din proprie iniţiativă, fie pentru a 
se relaxa, fie pentru a participa voluntar la viaţa socială.

 Cadrul conceptual
Abilităţile de management eficient al timpului capătă cote optimale, dacă persoana, preocupată în acest sens, este 

capabilă:
• să estimeze realist timpul necesar pentru realizarea unei sarcini, corelat la complexitatea acesteia;
• să stabilească/să ordoneze priorităţile în realizarea sarcinilor, după importanţa, urgenţa, dificultatea, calitatea 

rezultatelor  estimate;
• să planifice/să organizeze activităţile conform unui calendar şi să respecte termenele limită;
• să-şi asume/să delege responsabilităţile unor persoane cheie pentru a se asigura de reuşită.

Reguli de bază pentru un eficient management al timpului: 
• diferenţierea  rutinelor de activităţile importante; 
• valorificarea eficienţă a energiilor proprii, canalizarea vârfurilor energetice spre ceea ce este important, 

implicarea în activităţi la capacitate maximă;
• respectarea riguroasă a termenelor-limită; 
• neamânarea lucrurilor importante, amânarea a ceea ce nu este important;
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• analiza sincopelor;
• stabilirea momentelor în care nu trebuie să deranjezi sau să fii deranjat;
• planificarea telefoanelor;
• planificarea pauzelor; 
• ordonarea ideilor;
• concentrarea pe finalizare;
• perfectarea strategiilor, atunci când se constata ineficienţa;
• asigurarea echilibrului între activitate şi odihna/timp liber, loisir;
• stabilirea unor exigenţe pentru protecţia stării de sănătate;
• asigurarea compensaţiilor/autocompensarea.

În organizarea timpului, o persoană va trebui să cunoască şi să respecte o serie de principii specifice:
• programarea timpului;
• oportunitatea deciziei, când, cum, cu ce resurse va acţiona;
• anticiparea situaţiilor imprevizibile; 
• evitarea dezorganizării, a lipsei de organizare, a tergiversării, a negativistelor, a discuţiilor  neproductive, a 

excesului de zel, a preocupărilor excesive pentru aspecte, indicii care consumă ineficient timpul.

Principii-cheie în utilizarea eficienţă a timpului :
• informaţia – informarea/informaţia produc acumulări calitative fără de care nu se pot adopta decizii corecte şi, 

în consecinţă, nu se pot obţine rezultatele aşteptate la finalul unei activităţi;
• obiectivele – pas esenţial în ceea ce priveşte o bună gestiune a timpului;
• activităţile –  din start acestea vor fi conturate clar şi vor fi corelate la obiective; 
• rezultatele – se anticipează pentru ca demersurile/activităţile să aibă, încă de la început, o orientare clară;
• concentrarea – în contextual unui complex de probleme, concentrarea se va realiza pe ceea ce este esenţial, 

prioritar şi compatibilizează cu scopul propus;
• iniţiativa – creativitate, asumare;
• programarea – eşalonarea paşilor activităţii de realizat;
• respectul pentru timp – evitarea „timpilor morţi”.

Planificare eficientă a timpului liber
Planificarea este procesul în care se evaluează disponibilităţile de timp, pentru a realiza o ordonare în funcţie de 

priorităţi şi scopuri.
A planifica timpul înseamnă:
• a înţelege realist, ce se poate face cu timpul disponibil;
• a folosi ideal timpul disponibil; 
• a asigura suficient timp pentru activităţile care trebuie făcute neapărat;
• a asigura o rezervă de timp  pentru neprevăzut;
• a minimaliza stresul prin evitarea implicării prea mari în problemele altora.

„Un program bine gândit, îţi permite să te ţii de lucrurile care trebuie făcute şi să-ţi laşi timp pentru lucrurile 
importante pentru tine. Este cea mai importantă armă pentru a evita lucrul peste program”.
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Timpul costă, atenţie la: 
• vizitatorii nepoftiţi;
• telefoanele neaşteptate;
• corespondenţa fără valoare;
• activităţile neproductive.

 Activitate practică
Planificarea timpului liber
1. Profesorul le propune elevilor să completeze un „desfăşurător” al activităţilor dintr-o săptămână, după modelul 

de mai jos:
Ziua 1 La şcoală am 

stat ……. ore
Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 

de….. am mâncat 
timp de 

Ziua 2 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de 

Ziua 3 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am 
stat…………..

Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de ….

Ziua 4 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de ….

Ziua 5 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de ….

Ziua 6 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de ….

Ziua 7 La şcoală am stat 
……. ore

Acasă am stat……….. Afară am stat……….. Am dormit timp 
de….. am mâncat 
timp de ….

Total ore: Total ore: Total ore: Total ore:

2. Activitatea este individuală – fiecare elev va realiza individual sarcina dată completând în spaţiile punctate 
numărul de ore alocat. În fiecare coloană elevii vor realiza un total al numărului de ore destinat fiecărei activităţi.

3. După finalizarea sarcinii, elevii vor discuta între ei cu privire la scorul cel mai ridicat versus scorul cel mai 
scăzut, evidenţiat în tabloul propriu al săptămânii.

 4. Profesorul va modera discuţiile dintre elevi, astfel încât concluziile să evidenţieze mesaje centrate pe necesitatea 
gestiunii eficiente a timpului şi consecinţele unui bun management al timpului în plan personal, grupal, social.

 Studiu de caz
1. Profesorul va implica elevii în analiza unei secvenţe de timp din viaţa lor (activitate individuală). 
Se va utiliza ca reper de lucru modelul de mai jos/săptămâna precedentă:
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M-am întâlnit cu prietenii. În ce zile? De la ora .... la ora...
Am ascultat muzică.
M-am plimbat.
M-am uitat la televizor.
Am stat la calculator/internet.
Am stat de vorba pe messinger.
Am accesat platforma MVP.
Am stat cu prietenul/prietena.
Mi-am făcut temele.
Am citit.
Am făcut sport/mers la sală.
Merg la biserică.

2. Profesorul va asigura consultanţă elevilor pe parcursul discuţiilor vizând temporizarea unei secvenţe din viaţa 
lor (săptămâna precedentă), va modera discuţiile, facilitând stabilirea de concluzii centrate pe modalităţile de petrecere a 
timpului liber în funcţie de fiecare. Mesajul se va configura din perspectiva faptului că fiecare are stilul său de viaţă, dar toţi 
trebuie să intervenim în a realiza o bună şi eficientă gestiune a timpului – aceasta este una dintre cheile succesului în viaţă.

 Evaluarea activităţii
Profesorul distribuie fişe de lucru elevilor, pentru ca aceştia să numeroteze cuvintele listate într-o  ordine decisă 

din punct de vedere al preferinţelor personale. Elevii vor numerota de 1 la 10 domeniile în care consideră că ar trebui să 
investească timp pentru o dezvoltare personală armonioasă.

ŞCOALĂ/ EDUCAŢIE
FAMILIE
 PRIETENI
INTERNET
CITIT
PLIMBARE
MUZICĂ, FILM, TEATRU
BAR, CLUB, DISCOTECĂ
SPORT
RELIGIE

 Temă pentru acasă
Profesorul solicită elevilor ca, în timpul liber, până la lecţia următoare, să realizeze un  plan personal de petrecere 

a timpului în interval de două săptămâni/ o lună – la alegere.
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VII.1. PLANUL DE CARIERĂ – ORIENTARE, OPŢIUNE, DECIZIE, ORIENTARE

 Instrumente de lucru 
• fi şa de lucru.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifi ce factorii care determină opţiunea profesională, participând activ la exerciţiile de grup/echipă 

propuse în cadrul activităţilor din clasă şi valorifi când, ulterior, experienţele învăţate.
•Să asocieze trăsături personale necesare în alegerea carierei, argumentând rolul şi importanţa  acestora în 

exerciţiul ocupaţional.

 Cadrul conceptual
Piaţa muncii din ultimii ani este în continuă schimbare, refl ectând situaţia socio-economică la nivel global. 

Schimbările se regăsesc şi în oferta educaţională şi ocupaţională, apar noi meserii şi dispar altele, apar cerinţe legate 
de abilităţi sociale în detrimentul abilităţilor profesionale şi, astfel, schimbarea frecventă a traseului profesional devine 
o necesitate, reprezentând mecanismul adaptativ la cerinţele dinamicii pieţei muncii. John L. Holland considera că 
opţiunile pe care le operează o persoană sunt infl uenţate de imaginea de sine şi de informaţiile pe care le are despre 
lumea profesiilor. 

Holland susţine că sistemului de interese, subsistem din structura de personalitate a unui individ, conturează 
direcţia orientării profesionale a carierei sale, el stabileşte legătura dintre profesie şi stilul de viaţă asociat acesteia. 
De aceea, cu cât corespondenţa între şcoala pe care doreşte s-o urmeze un elev sau profesia pe care un absolvent de 
liceu doreşte s-o urmeze şi interesele proprii este mai mare, cu atât cresc posibilităţile ca persoana să fi e mai motivată 
pentru activitate şi în acest fel să obţină performanţele corespunzătoare capacităţilor, abilităţilor, aptitudinilor sale. 
Se obişnuieşte confundarea termenilor: meserie, profesie, ocupaţie, carieră.

PLANUL DE CARIERĂ
VII.1. Planul de carieră – orientare, opţiune, decizie

VII.2. Planul de carieră – antreprenoriat
VII.3. Competitivitate. Leadership
VII.4. Gestiunea bugetului
– Accesarea resurselor comunităţii.

CAPITOLUL VII
PLANUL DE CARIERĂ
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Pentru a realiza distincţia termenilor, putem spune că profesia se obţine în urma finalizării unei perioade de 
şcolarizare certificată printr-o diplomă, ocupaţia este sursa de venit, iar cariera cuprinde profesia şi ocupaţia (ocupaţiile) 
pe care le avem pe parcursul vieţii. Nu este obligatoriu ca profesia să coincidă cu ocupaţia, de exemplu: nu toţi absolvenţii 
de studii superioare sunt angajaţi în specializarea de pe diploma de licenţă/master.  

O adaptare eficientă la mediul socio-profesional presupune însuşirea şi exersarea abilităţilor sociale şi profesionale 
şi, astfel, alegerea carierei este un proces continuu.

Diferenţe între oameni
Oamenii se diferenţiază prin trăsăturile lor de personalitate, aptitudini, abilităţi, competenţe, deprinderi. Pe de 

altă parte, meseriile se diferenţiază între ele prin faptul că practicarea oricărei ocupaţii presupune anumite deprinderi, 
aptitudini, abilitaţi, trăsături de personalitate. 

Omul se raportează permanent la sine şi la alţii. Astfel, imaginea de sine se schimbă în timp, odată cu dezvoltarea 
personală şi se poate îmbunătăţi în funcţie de succesul profesional, şcolar.

 Activităţi practice
„EU – decizie – carieră”
 Elevii vor completa individual fişa de lucru, pentru a avea un tablou obiectiv asupra viziunii personale privind 

cariera, asupra propriei persoane:
1. Sunt mai bun decât majoritatea celor de vârsta mea la ……………
2. Sunt mai puţin bun decât majoritatea celor de vârsta mea la ……...
3. Îmi place mai mult (alege o materie) ……………… decât (o altă materie)
4. Am avut succes când cei din jur m-au ajutat să ……….
5. Un succes care a depins numai de mine a fost …………….
6. Am talent la ……………………….
7. Nu am talent la………………………
8. Sunt o persoană conformistă când este vorba de ……………………
9. Sunt o persoană nonconformistă deoarece ………………
10. Îmi place/nu îmi place să vorbesc în public deoarece ………………
11. Ultima mea faptă bună a constat în ……………
12. Mă consider/nu mă consider o persoană „populară” în liceu deoarece…………….
13. În grupul de prieteni am/nu am o influenţă crescută, deoarece……….
14. Părinţii mei au/nu au o carieră de succes, deoarece………..
15. Visez să devin………………………………..
16. Îmi place/nu îmi place să comunic cu oamenii deoarece…………………….
17. Calitatea mea cea mai evidentă este cea de…………………….
18. Defectul meu este acela de a …………………..
19. Îmi este greu/uşor să mă decid cu privire la viitoarea mea profesie, deoarece..............
20. Sunt o persoană valoroasă pentru că..................

După finalizarea sarcinii de lucru, elevii sunt rugaţi să dea un titlu nou fişei completate. De asemenea, pot spune 
ce au simţit şi ce au gândit despre sine completând întrebările din fişă.

 Evaluarea activităţii 
Elevii sunt solicitaţi să listeze minimum cinci abilităţi personale importante pentru viitoarea lor carieră şi să 

argumenteze în fiecare caz.
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 Temă pentru acasă
Elevii vor completa tabelul de mai jos în funcţie de experienţele lor de viaţă:

Ce mă învaţă şcoala... Ce învăţ de la prieteni...
Ce învăţ în familie... Ce mă învaţă viaţa...

DECIZIA PRIVIND CARIERA

 Instrumente de lucru:
• coli A4, instrumente de scris;
• fişa de lucru „Mituri despre carieră”.

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice paşii în luarea deciziei privind cariera, analizând, asociind, corelând informaţii şi experienţe 

personale şi/sau cunoscute.
• Să diferenţieze miturile de realitate în ceea ce priveşte cariera, judecând obiectiv, pe bază de criterii logice, 

valorice în cadrul analizelor pe care le operează.

 Concepte/noţiuni
• Pentru a lua o decizie optimă în ceea ce priveşte cariera este necesară stabilirea unui plan de acţiune. Planul de 

carieră poate fi descris ca un drum cu indicatori ce ghidează o persoană în luarea şi implementarea unor decizii eficiente 
în ce priveşte cariera.

Un plan de carieră cuprinde:
1. Scopul – prezintă direcţia care trebuie urmată şi este indicatorul care ne arată dacă rezultatele obţinute pe 

parcurs sunt cele optime. Exemplu: „Doresc să am o carieră în domeniul medicinii.”
2. Obiectivele – definesc, în mod explicit şi particular, ceea ce persoana dorite sa realizeze. Exemplu: „Să studiez 

temeinic biologia şi chimia pentru a ajunge studentă la facultatea de medicina.”
3. Strategiile – modul real, practic ales de persoană pentru a realiza obiectivele. Exemplu: „Mă pregătesc suplimentar 

la materiile la care voi da examen de admitere la facultate, alocând un număr suficient de mare de ore de pregătire.”
4. Implementarea deciziei – presupune aplicarea planului stabilit.
5. Reevaluarea deciziei – presupunea reanalizarea deciziei luate cu scopul eficientizării procesului decizional.
 

 ACTIVITATE PRACTICĂ  – „Fructul dorit”
• Elevii vor desena individual, pe o foaie A4, un copac cu elementele sale componente: rădăcina, trunchiul, ramuri, 

frunze şi fructe. Fructele vor reprezenta în acest exerciţiu – meseria/cariera pe care fiecare doreşte să o aleagă în viitor.
Pe baza sugestiilor de lucru furnizate de către profesor, fiecare elev va completa desenul realizat astfel: 
• în dreptul rădăcinii copacului, elevii vor descrie abilităţile lor cele mai importante, care îi diferenţiază de ceilalţi 

şi care îi vor ajuta să ajungă la „fructul dorit” – cariera de succes;
• în dreptul trunchiului, elevii vor nota acţiunile ce trebuie întreprinse pe parcursul anilor de şcoală pentru a 

ajunge să practice meseria-profesia pentru care optează;
• în zona frunzelor elevii vor identifica acţiunile ce pot fi întreprinse după finalizarea şcolii, ca sprijin pentru 

construirea carierei;
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• în dreptul ramurilor, elevii vor scrie activităţile de timp liber ce îi pot ajuta în efortul de a se realiza în carieră.
Fiecare elev va prezenta celorlalţi desenul realizat argumentând „traseul” configurat de la  momentul iniţial – 

„rădăcina”,  până la decizia de carieră – „fructul dorit” – cariera pentru care optează.
Elevii vor deduce că fiecare copac desenat poate fi asociat planului personal de carieră. 

 ACTIVITATE PRACTICĂ:  „Mituri despre carieră”
Instructaj: În grupe de lucru se vor analiza şi se vor argumenta mituri de carieră din lista de mai jos

(Adevărat – A/Fals – F).

A/F MITURI DE CARIERĂ
1. Pentru fiecare om există doar o singură carieră potrivită. (A/F)
2. Succesul în carieră depinde de oamenii pe care îi cunoşti. (A/F)
3. Nu poţi avea şi carieră de succes, şi o familie împlinită. (A/F)
4. Reuşita în carieră depinde numai de şansă, noroc, destin. (A/F)
5. Intuiţia are un rol extrem de important în meseria care ni se potriveşte. (A/F)
6. Cei mai buni profesionişti în orice domeniu au părinţi care au fost/sunt profesionişti în acel domeniu. (A/F)
7. Numai rezultatele şcolare contează pentru atingerea succesului în carieră. (A/F)

 Evaluarea activităţii
Elevii vor enunţa paşii necesari pentru implementarea deciziei în carieră.

Eu, azi, elev în clasa 
a X-a

Pasul 1                
...............

Pasul 2
 ...................

Pasul 3 
....................

Să practic profesia 
pe care mi-o doresc.

    Temă pentru acasă
Elevii vor avea ca temă să realizeze un interviu cu o persoană care practică deja meseria pe care ei doresc să o aibă 

în viitor; apoi să compare planul personal e carieră cu datele furnizate pe parcursul  interviului.

VII.2. PLANUL DE CARIERĂ – ANTREPRENORIAT – 
GESTIUNEA BUGETULUI PERSONAL

 Instrumente de lucru
• Instrumente de scris, coli A4.
 

 Obiectivele activităţii 
• Să identifice trăsăturile caracteristice comportamentului antreprenorial, exersându-le în jocuri de rol, studii de 

caz, exerciţii variate de analiză, discuţii.
• Să analizeze importanţa conceptelor: antreprenoriat, buget, carieră, raportând la planul de carieră şi viaţă 

personală.  
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  Concepte/noţiuni
Având în vedere că unii oameni, îşi deschid propriile afaceri iar alţii nu, aici argumentele de bază pot fi de 

tipul că, persoane care reuşesc să aibă propriile afaceri – antreprenorii – au un construct de personalitate  conturat din 
trăsături specifice şi necesare antreprenorului.

Comportamentul antreprenorial vizează trăsături de personalitate esenţiale care diferenţiază între a fi antreprenor 
şi a avea intenţii antreprenoriale.

Pentru realizarea cu succes al oricărui tip de activitate, este nevoie de stabilirea unui plan de acţiune care, la rândul 
său, este inclus în planul de carieră. Planul de carieră aparţine planului de viaţă al fiecărei persoane. Interacţiunea 
eficientă a acestora conduce la eficienţa tuturor componentelor vieţii personale.

 Activitate:
Antreprenoriat – concept
• Identificaţi în dicţionar şi consemnaţi într-o fişă de lucru sensul următoarelor cuvinte: carieră, carierist, profesie, 

meserie, ocupaţie, afacere, antreprenor, antreprenoriat, venit, buget, bugetar, extrabugetar, impozit.

 Dezbatere
 Discutaţi despre conceptele identificate în dicţionar, ca şi concepte-cheie pentru carieră. 

 Activităţi  practice – Planul de afaceri
Concurs: „Antreprenor eficient” 
• Comunicat: în liceu se va desfăşura un concurs cu tema „Antreprenor eficient”
• Criteriile generale de selecţie: 

• bun organizator;
• dorinţa şi experienţa de a conduce un grup de elevi;
• persoane proactive;
• abilităţi de comunicare;
• spirit antreprenorial/capacitatea de a vedea oportunităţi acolo unde alţii văd probleme, dublată de 

acţiunea perseverentă pentru rezolvarea lor (a problemelor), ceea ce duce la realizarea de profit (Seemoreat:http://
www.andyszekely.ro/3-secrete-simple-ale-oamenilor-cu-spirit).                

• Regulile jocului: 
 • Va grupaţi în 3 grupe: grupa 1 şi 2 elaborează cate un plan de afaceri şi le depun la „comisia pentru concurs”, 

grupa 3 o reprezintă chiar „comisia pentru concurs”şi este formată din 9 membri.
 • Comisia va analiza „public” (în faţa celorlalţi colegi de clasă), planurile de afaceri depuse, utilizând grila de 

criterii pe care o pregătesc în timp ce celelalte 2 grupe pregătesc planurile de afaceri.
 •Comisia va desemna câştigătorul.
 • În timpul evaluării planurilor de afaceri de către comisie, cei din public notează observaţii pe care le prezintă, 

după anunţarea rezultatelor, ca argumente la contestaţii.
 • Timp de realizare a planului de afaceri –15 minute.
 • Timp de evaluare – câte 5 minute pentru fiecare plan de afaceri.
 • Timp pentru contestaţii – 5 minute.
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 Activitate:
Simulare: „Ce faci cu un milion de lei/euro ?”
• Se listează opiniile şi se selectează primele 3, care sunt desemnate de comun acord drept „Cel mai bun exerciţiu bugetar”.
• Se recompensează câştigătorii.
 

 Evaluarea activităţii
• Elevii vor lista 5 cuvinte care definesc impactul activităţilor asupra voastră, pe parcursul  secvenţelor de 

antrenament antreprenorial.

 Temă pentru acasă:
Elevii vor avea ca temă pentru acasă alcătuirea unui tabel cu modul în care îşi cheltuiesc banii în intervalul de 2 

săptămâni.

VII.3. COMPETITIVITATE – LEADERSHIP

Curajul nu înseamnă absenţa fricii ci inspiraţie pentru ceilalţi să o depăşească. Condu din faţă, dar nu 
ignora spatele...

Condu din spate şi lasă-i pe ceilalţi să creadă că sunt în faţă ....
Cunoaşte-ţi duşmanul şi învaţă câte ceva despre „sportul” lui preferat . Aparenţele contează – aminteşte-ţi 

să zâmbeşti…
Nimic nu este negru sau alb. Să ştii să renunţi este tot un act de leadership. 

Nelson Mandela

 Instrumente de lucru
• coli albe, markere, creioane colorate.
 

 Obiectivele activităţii 
• Să diferenţieze conceptele de leadership şi management, valorificând cunoştinţe şi experienţe dobândite şi 

corelându-le la sarcinile de lucru propuse în activităţile din clasă pe parcursul lecţiei „Competitivitate – Leadership”.
• Să identifice abilităţile necesare unui lider eficient analizând cazuri/situaţii specifice şi corelând concepte, 

informaţii conexe.
• Să identifice stilurile de leadership, valorificând modele care clasifică diferite categorii de lideri,.
• Să exerseze rolul de lider, valorizând în plan personal cunoaşterea şi modelele identificate. 

 Concepte/noţiuni:
• Leadership-ul – persoană care exercită influenţă asupra altora în vederea atingerii obiectivelor, într-un context 

organizaţional.
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 Cadrul conceptual
Interesul în raport cu modelul leadership-ului se datorează, în principal, faptului că în prezent organizaţiile se 

confruntă cu o multitudine de schimbări care se produc într-un ritm accelerat. Leadership-ul este atât o artă, cât şi 
o ştiinţă. Leadership-ul este o abilitate pe care o persoană se naşte, spun unele surse, altele consideră că poţi învăţa, 
dezvolta şi aplica aceste abilitaţi în contextul unei motivaţii şi al unor intense profesionale. 

J. Kotter, profesor la Harvard Business School consideră că „managementul se deosebeşte de leadership, iar liderii 
stabilesc direcţia de dezvoltare a organizaţiei, ceea ce presupune dezvoltarea viziunii şi elaborarea strategiei, mobilizează 
angajaţii, în timp ce managerii se ocupă de planificare, elaborarea bugetelor, organizare, angajarea personalului, control, 
rezolvarea problemelor.

Liderul eficient – oamenii îşi conduc propria viaţă, fiecare dintre noi „conduce” ceva în viaţa sa – familia, colegii 
de clasă, grupul de prieteni, echipa de la locul de muncă, o afacere etc. În prezent, în societatea modernă, accentul se 
pune pe competenţele de tip social, iar leadership-ul este o aptitudine indispensabilă adaptării la cerinţele sociale, 
valorificând maximul potenţialului personal.

Caracteristicile unui lider eficient:
• liderii eficienţi petrec cel puţin 80% din timp vorbind cu oamenii; pentru a face acest lucru sunt foarte bine 

organizaţi şi capabili să delege responsabilităţi; o trăsătură importantă este curajul;
• liderii eficienţi cred în abilităţile oamenilor din jurul lor; 
• liderul eficient este cel care propune grupului o viziune în care fiecare membru al grupului se regăseşte; prin 

credibilitatea de care dă dovadă, membrii grupului îi acordă încredere;
• liderul eficient este expert în a face cunoscute propunerile şi iniţiativele sale.
 

 Activităţi: 
Stiluri şi ... simboluri
Asociaţi fiecărui tip de leadership, din cele descrise mai jos – un simbol reprezentativ. Negociaţi şi realizaţi în 

echipă desenele reprezentative!
1. Leadership carismatic: liderii carismatici se caracterizează printr-o încredere foarte mare în propriile resurse, 

în propriile valori, dar şi în abilitatea lor de a obţine ceea ce îşi doresc.
2. Leadership tranzacţional: liderii tranzacţionali se bazează, în mare parte, pe capacitatea de a negocia. Pentru 

a obţine implicarea personalului şi a-l atrage de partea sa, promite recompense în schimbul adoptării anumitor decizii 
şi comportamente.

3. Leadership-ul transformaţional: liderii transformaţionali sunt cei care reuşesc să perceapă nevoia de schimbare, 
să aducă schimbări majore în organizaţie.

4. Leadership de tip „laissez – faire”: susţinătorii liderului îşi stabilesc propria strategie, îşi definesc şi împart 
rolurile, adoptă decizii şi acţionează, fără ca în aceste alegeri să intervină liderul lor.

5. Leadership cultural: sunt liderii care au capacitatea de a crea o viziune atractivă, de a influenţa şi a motiva 
alte persoane, de a se implica major, fizic, raţional şi emoţional în stabilirea şi realizarea unor obiective, prin luarea în 
considerare la un nivel înalt a simbolurilor, valorilor, atitudinilor şi normelor de comportament specifice unor indivizi 
sau grupuri de persoane.
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  ACTIVITATE PE GRUPURI

„Managerul şi liderul” – câte doi, analizaţi tabelul de mai jos timp de 5 minute şi realizaţi o analiză comparativă a 
competenţelor liderului faţă de cele ale managerului. Care din aceste trăsături caracterizează un bun lider al Consiliului 
elevilor? Care dintre acestea te/vă caracterizează?

Managerul Liderul
• face lucrurile cum trebuie
• se concentrează asupra prezentului
• limitează riscurile
• face apel mai mult la raţiune decât la emoţie

• face ceea ce trebuie
• se concentrează asupra viitorului  
• îşi asumă riscuri
• face apel şi la emoţie şi la raţiune

• foloseşte controlul
• apelează la abordarea oficială
• aplică stimulente

• se bazează pe încredere
• apelează la o cauză comună
• inspiră

• întreabă „cum, când?”
• exercită autoritatea conferită de poziţii
• administrează

• întreabă „ce, de ce?”
• foloseşte influenţa personală
• inovează

 Evaluarea activităţii:
„Comoara ascunsă”
Instructaj:
„Imaginaţi-vă că avem pe masă un recipient mare din sticlă. Rând pe rând, vom introduce în el câteva pietre mari 

până observăm că nu mai există loc pentru nicio altă piatră de asemenea dimensiune. 
• Ne întrebăm acum: vasul este plin? 
• Găsim însă un alt vas, cu pietriş mic şi îl vărsăm în vasul mare, peste pietrele puse anterior.
• Mişcăm puţin vasul şi ce observăm?… Este vasul plin? 
• Vom adăuga acum nisip. El poate umple toate spaţiile dintre pietre. 
• Ne vom întreba din nou: este vasul nostru plin? Am putea spune acum că este plin, dar ... s-ar mai putea adăuga 

cu siguranţă puţină apă peste amestecul făcut...
Putem asocia acest vas cu viaţa noastră de zi cu zi, cu „agenda” noastră zilnică. Mereu spunem că mai putem 

adăuga ceva nou: noi prieteni, noi întâlniri etc. Adevărul este că, dacă nu aşezăm întâi potrivit „pietrele mari”, restul nu 
va mai intra la fel de bine...

• Care sunt „pietrele cele mari” din viaţa voastră, lucrurile importante, valoroase, care vă împlinesc sufletul?
• Pot fi acestea: sănătatea, familia, prietenii, realizarea viselor, să faceţi ce va place, ajutorarea celorlalţi, încrederea 

în Dumnezeu, performanţa şcolară, câştigul bănesc? 
• Dar „pietrele mici”, ce reprezintă ele din totalul existenţei voastre? 
• Dar „nisipul” care umple golurile rămase?
• Elevii care doresc vor prezenta în faţa clasei piatra metaforică cea mai importantă şi valoroasă pentru ei. 
 

 Tema pentru acasă:
Alcătuieşte o analiză SWOT a stilului de leadership pe care îl consideri potrivit viziunii tale!
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VII.4. GESTIUNEA BUGETULUI. ACCESAREA RESURSELOR COMUNITĂŢII 

 Instrumente de lucru
• coli flipchart, markere, creioane colorate, lipici, scotch;
• structură proiect/parteneriat.

 Obiectivele activităţii:
• Să realizeze un referat de necesitate/o listă de cumpărături în baza unui proiect, aproximând costurile, pentru 

a se putea încadra în bugetul avut la dispoziţie.
• Să enumere elementele principale urmărite în alegerea produselor, realizând corelaţii preţ-calitate, eficacitate 

(intrări-ieşiri, consum-rezultat, cost-produs finit).
• Să experimenteze realizarea cumpărăturilor în mediul real al unui market, gestionând cu responsabilitate 

bugetul pus la dispoziţie. 
• Să aplice cunoştinţe cu privire la calitatea produselor cumpărate, siguranţa transportului, corectitudinea 

utilizării şi depozitarea adecvată.

 Cadru conceptual (noţiuni şi perspective)
În accesarea resurselor comunităţii elevii pot avea un rol important. Un astfel de demers poate fi realizabil pe baza 

unor proiecte de dimensiuni mai mici sau mai mari, în funcţie de scopul propus şi cu precădere de abilităţile elevilor 
de a se implica în parteneriate la acest nivel.  Astfel, un  proiect educaţional în folosul comunităţii, cu finanţare de la 
autoritatea locală poate fi o provocare pentru şcoală, implicit pentru elevi, dar şi un beneficiu cu finalităţi nu numai în 
planul material şi al produsului/produselor rezultate, cât mai ales în planul experienţelor pe care elevii le pot dobândi 
prin iniţierea şi derularea unei asemenea activităţi, respectiv în planul unor importante abilităţi de viaţă: 

• abilităţile de viaţă reprezintă seturi de abilităţi care permit individului să ducă o viaţă de calitate, să interacţioneze 
corespunzător cu ceilalţi, să-şi împlinească obiectivele propuse şi să-şi rezolve problemele;

• să aprecieze valoarea banilor, să cunoască de unde provin aceştia şi cum pot să îşi gestioneze bugetul, precum 
şi activităţile pe care le pot desfăşura pentru a câştiga bani;

• dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândurile elevilor şi dezvoltarea unor aptitudini în domeniul financiar – 
economisire, cheltuire, diferenţierea justă între nevoi sau plăceri, formarea unui stil de viaţă responsabil şi înţelept, care 
îl pot transforma pe adolescentul de azi în adultul de succes de mâine;

• o bună comunicare cu reprezentanţii comunităţii locale, elevii accesează informaţii despre bugetul local, 
constituirea şi cheltuirea acestuia, informarea cu privire la unele detalii din culisele activităţii angajaţilor primăriei şi 
rolul acestei instituţii în viaţa comunităţii;

• o oportunitate de dezvoltare personală, prin însuşirea unor tehnici realizare a proiectelor, ca oportunităţi de 
integrare în sectorul public şi în mediul privat;

• îmbunătăţirea relaţiilor între membrii grupului de lucru, diminuarea comportamentelor inadecvate, reglarea 
comportamentelor prin internalizarea regulilor, creşterea stimei de sine prin accentuarea aspectelor pozitive, colaborarea 
permanentă şi eficientă. 

Pregătirea condiţiilor pentru elaborarea proiectului presupune:
• constituirea şi consolidarea echipei de proiect; 
• asigurarea parteneriatului cu comunitatea din care şcoala face parte, 
• pregătirea membrilor echipei de proiect în domeniul elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării proiectului;
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Echipa de proiect – se va centra pe elaborarea şi implementarea proiectului asigurând transpunerea  într-un 
format standard a unui conţinut unic conferit de problema/nevoia identificată şi menţionată la care se raportează 
proiectul. 

Factori care condiţionează eficienţa unei echipe de proiect:
• lucrul în echipă;
• parteneriat; 
• comunicarea interpersonală.
Sarcinile echipei de proiect: 
• selectarea uneia sau a mai multor probleme prioritare;
• elaborarea propunerii/propunerilor de proiect şi completarea formularului de aplicaţie;
• încheierea protocoalelor de colaborare cu partenerii din comunitate;
• transpunerea experienţelor într-o propunere de proiect concret;
• implementarea proiectului aprobat;
• promovarea rezultatelor proiectului la nivelul comunităţii locale.
Profilul membrilor echipei de proiect:
• convingeri legate de necesitatea dezvoltării şcolii şi comunităţii;
• percepţii corecte asupra problemelor şcolii şi comunităţii;
• abilităţi în rezolvarea de probleme şi identificarea de soluţii;
• capacitatea de a construi şi implementa proiecte adaptate la specificul local,
• cunoştinţe şi abilităţi pentru transpunerea proiectelor în format standardizat;
• spirit de iniţiativă şi de participare;
• motivaţie pentru dezvoltarea capacităţii locale şi ameliorare şcolară;
• competenţe de comunicare, cooperare, lucru în echipă şi împărtăşire de experienţe,
• abilităţi pentru culegerea, interpretarea şi prezentarea informaţiilor;
• deschidere faţă de inovaţie, schimbare şi dezvoltare;
• disponibilitate pentru autoperfecţionare.

Implică-te în realizarea  proiectului:                                                                                                                                       
Elaborarea proiectului – reprezintă conceperea şi descrierea tuturor elementelor sale, ca şi a conexiunilor dintre 

aceste elemente. 
Conform cerinţelor, aspectele cheie vizate trebuie înscrise în Formularul de aplicaţie, ce cuprinde secţiuni 

distincte: 
• date generale despre şcoală, comunitate, proiect;
• opţiuni pentru tipuri de activităţi;
• descrierea unor elemente-cheie şi a conexiunilor dintre aceste elemente;
• precizări privind implementarea proiectului;
• planul financiar,
• date de identificare şi cerinţe administrative.
Informaţii despre aplicat: 
• numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicate; 
• adresa completă; 
• nr. de telefon/fax;      
• adresă poştă electronică;
• persoană de contact /nume, prenume, funcţia dl/dna, adresa completă, adresă poştă electronică.
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• Informaţii despre proiect:
•titlul proiectulu; 
• categoria în care se încadrează proiectul (cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic  etc.).
Rezumatul proiectului/descriere: 
• număr de elevi implicaţi;
• activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
• număr de parteneri;
• analiza de nevoi/argument justificare, context, obiectivul general ale proiectului; 
• (analiză de nevoi). 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
• se exprimă cu claritate ce urmează să se realizeze prin proiectul promovat;
• se constituie elemente-cheie, în funcţie de care se construiesc celelalte capitole ale proiectului;
• obiectivele se aleg/ se definesc în funcţie de anumite criterii. 
Descrieţi grupul -ţintă căruia i se adresează proiectul; 
• exemplu: elevii claselor ...., membrii comunităţii...
Durata proiectului: 
• exemplu: … luni , ... an.
Activităţile proiectului:
• sunt acele activităţi ce vor fi desfăşurate pentru realizarea obiectivelor propuse;
• un proiect de calitate trebuie să conţină descrierea detaliată a fiecăreia dintre activităţile pe care le cuprinde şi 

care au fost selectate pe baza unor criterii clare;
• în alegerea activităţilor trebuie să se ţină seama de: obiectivele proiectului, caracteristicile grupului ţintă, 

cerinţele partenerilor implicaţi. 
Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului: rezultatele trebuie să se exprime clar în 

schimbările concrete pe care proiectul le va genera şi care pot fi măsurate. 
Prezentaţi modalitatea de monitorizare a rezultatelor proiectului: prezentaţi modalitatea de evaluare şi 

indicatorii de evaluare ai proiectului având în vedere că monitorizarea şi evaluarea se referă la metodele care vor fi 
aplicate pe parcursul implementării şi, în finalul său, pentru urmărirea şi măsurarea rezultatelor obţinute. Trebuie să 
existe o strategie de evaluare care să aibă în vedere toate componentele proiectului.

Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: beneficiarii sunt persoanele, grupurile, instituţiile 
ce vor avea un beneficiu concret în urma implementării sub-proiectului. 

Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului-ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi 
locale, comunitatea locală etc.), asupra şcolii şi asupra partenerilor – impactul proiectului se exprimă în consecinţele 
pozitive generate la nivelul: grupurilor-ţintă, cadrelor didactice, partenerilor de proiect, şcolii, comunităţii locale. 

Estimare cheltuieli: descrierea cheltuielilor, fonduri proprii, finanţare externă lei, total sumă lei.

 Activitate practică
Elevii vor lucra pe grupe pentru a realiza activităţi specifice proiectului: 
• grupa 1 – va realiza argumentul şi va defini scopul proiectului: 
Proiectul educaţional „...... !” a fost conceput şi va fi pus în practică cu scopul de a ... Proiectul urmăreşte implicarea 

elevilor, a profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni ..... pentru ...;
• grupa 2 – va defini obiectivele specifice ale proiectului, indicatori de performanţă, rezultatul aşteptat; 
• grupa 3 – va stabili echipa de proiect – coordonator, parteneri, grup-ţintă şi echipa de monitorizare-evaluare a proiectului;
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• grupa 4 – va stabili alocarea resurselor: resurse umane, resurse materiale şi financiare, durata finanţarea 
proiectului – finanţare extrabugetară; responsabilităţi;

• grupa 5 – va stabili etapele desfăşurării proiectului, activităţile şi va elabora graficul acestora:

NR. 
CRT.

ACTIVITĂŢI RESPONSABILITĂŢI RESURSE DE TIMP

1 Împreună pentru un mediu sănătos –  (con-
stituirea grupului de elevi, cadre didactice 
implicaţi în proiect; stabilirea activităţilor şi 
responsabilităţilor)

Coordonatorii proiectului/ 
şcoala, elevii

 ziua, luna, anul

2 Exemplu: „Un mediu sănătos, un om sănătos” 
– elaborarea unor reguli de protecţie a mediu-
lui, distribuire de pliante, broşuri, ecusoane: un 
slogan adecvat proiectului.

Coordonatorii proiectului/ 
şcoala, elevii Administraţia 
locală 

ziua, luna, anul

3 Plantare de flori,  puiet pomi/arbori în localitate, 
activităţi de ecologizare – colectarea de deşeuri 
la nivelul localităţii ....,  seminar de informare a 
localnicilor, concurs fotografie, film, desene pe 
teme ecologice.

Coordonatorii proiectului/ 
şcoala, elevii, primăria 
locală 

ziua, luna, anul

Alte sugestii pe care le vor completa elevii

 Scrierea proiectului 
Grupele se vor reuni şi vor configura proiectul, conform matricei standard.
Discuţii
Discutaţi despre cheltuirea bugetului proiectului, modul în care se vor cumpăra produsele necesare derulării activităţilor:
Cum să alegi produsele?
• Verifică modul în care este etichetat-conţine informaţii despre utilitate, consum/folosire, ambalaj!
• Verifică termenul de garanţie!
• Alege produsul cu cel mai bun raport preţ/calitate!

 Evaluarea activităţii 
Cum a fost această experienţă? Oferiţi-le apreciere pentru felul în care au participat şi solicitaţi şi opiniile lor în acest sens.

 Temă pentru acasă
Elevii vor accesa informaţii cu privire la scrierea şi derularea de proiecte în parteneriat cu comunitatea locală.
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VIII.1. PRINCIPII ŞI VALORI EUROPENE

 Instrumente de lucru
• cartonaşe cu drapelele ţărilor din Uniunea Europeană.
 

 Obiectivele activităţii 
• Să defi nească cetăţenia evidenţiind perspectiva identitară, juridică şi politică. 
• Să diferenţieze între cetăţenie ca sistem de valori, ca instituţie politică şi acţiune socială, investigând surse 

variate pentru documentare.
• Să identifi ce un set de valori comune cetăţenilor europeni, realizând corelaţii conceptuale  şi în planul 

experienţelor civice.

 Concepte (noţiuni)
Cetăţenie – reprezintă legătura juridică şi politică permanentă dintre o persoană fi zică şi un stat, care generează 

şi exprimă drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acea persoană şi statul al cărui cetăţean este.
C. Bârzea defi neşte cetăţenia ca fi ind „apartenenţa şi participarea activă la viaţa publică a cetăţenilor benefi ciari 

de drepturi şi responsabilităţi, care au astfel capacitatea de a infl uenţa politicile publice”.
Educaţia pentru cetăţenie este considerată drept cel mai efi cace mijloc pentru stabilirea unui contract social, bazat 

pe drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, menit să realizeze coeziunea socială şi solidaritatea bazată pe ordinea morală.

 Cadrul conceptual
Conceptul „cetăţenie” a înregistrat în timp multe defi niţii. În sens larg, cetăţenia vizează apartenenţa la o 

comunitate, ceea ce presupune drepturi (în special drepturi politice) şi obligaţii. În acest sens, cetăţeanul este întotdeauna 
„co-cetăţean”, cineva care trăieşte împreună cu ceilalţi.

CETĂŢEAN EUROPEAN
VIII.1. Principii şi valori europene
VIII. 2. Educaţie şi formare europeană 
– Abilităţi de inserţie pe piaţa muncii europene
– Certifi cate de recunoaştere
VIII. 3. Educaţia pentru pace

CAPITOLUL VIII
CETĂŢEAN EUROPEAN
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Cetăţeanul este o persoană care are drepturi şi îndatoriri într-o societate democratică. Cetăţenia într-o societate 
democratică implică autonomia individului, moderată de responsabilităţi şi de cunoaşterea obligaţiilor juridice şi morale 
pe care le presupune viaţa împreună şi respectarea celuilalt.

T.H. Marshal, în cartea sa intitulată „Cetăţenia şi clasa socială” (Editura Universităţii, Cambridge, 1950), sugera 
că cetăţenia poate fi eficace doar atunci când asigură accesul la trei tipuri principale de drepturi, autorul identificând în 
acest fel trei componente ale cetăţeniei:

• componenta civilă – include drepturile referitoare la libertatea individuală;
• componenta politică – implică dreptul de a participa la viaţa politică;
• componenta socială – vizează drepturi la un standard decent de viaţă şi accesul egal la educaţie, sănătate, 

locuinţă şi venit minim.
Cetăţenia înseamnă, în acelaşi timp, un statut şi un rol. 
• ca statut juridic şi politic – cetăţenia reprezintă ansamblul de drepturi şi libertăţi pe care statul le asigură 

cetăţenilor săi;
• ca rol social, cetăţenia reprezintă una dintre identităţile individului şi presupune dezvoltarea anumitor 

competenţe sau a unei culturi civice, care fac posibilă exercitarea efectivă a statutului de cetăţean.
Semnificaţiile conceptului de cetăţenie sunt diferite, de la accentul pe obligaţiile cetăţenilor la drepturile acestora, 

de la valenţele patriotice ale cetăţeanului la competenţele bunului cetăţean. 
Educaţia pentru cetăţenie este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de valori comune: 

• diversitatea; 
• pluralismul; 
• drepturile omului;                                                                                                                       
• justiţia socială;
• bunăstarea; 
• solidaritatea.

Cetăţenia europeană 
• vizează statutul juridic al cetăţenilor ţărilor membre ale Uniunii Europene;
• acest statut a fost introdus de Tratatul de la Maastricht şi dezvoltat de Carta Drepturilor Fundamentale ale 

Uniunii Europene sub forma unui set de drepturi supranaţionale;
• conform art. 17 al „Tratatului de constituire a Comunităţii Europene”, se stipulează că „este cetăţean al Uniunii 

Europene orice persoană care beneficiază, în prealabil, de naţionalitatea unuia din statele membre” – vine în completarea 
cetăţeniei naţionale prin exercitarea unui număr restrâns de drepturi pe teritoriul altui stat membru decât propria ţară;

• România este membră a Uniunii Europene, alături de 26 de state: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica 
Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii;

• conform acestui statut de membru al Uniunii Europene, cetăţenii români au dreptul de a putea călători, munci 
şi locui oriunde pe teritoriul Uniunii Europene;

• statele membre au adoptat o directivă care instituie un sistem de recunoaştere reciprocă a diplomelor din 
învăţământul superior, care se aplică în cazul tuturor formărilor la nivel universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi se 
bazează pe principiul încrederii reciproce în calitatea sistemelor naţionale de educaţie şi de formare;

• cetăţeanul european beneficiază de anumite drepturi politice, „conform Tratatului de la Maastricht – dreptul 
să voteze şi să candideze atât la alegerile locale din ţara în care îşi are reşedinţa, cât şi la alegerile pentru Parlamentul 
European;
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 Educaţia pentru cetăţenie reprezintă o prioritate a reformelor educaţionale, deoarece este considerată un 
instrument al coeziunii sociale, bazată pe drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor. 

Statutul României de membră a Uniunii Europene aduce cu sine actualizări, modernizări, dezvoltări şi 
restructurări ale tradiţionalelor sisteme naţionale de învăţământ, orientare profesională. Adaptarea adecvată la piaţa de 
muncă europeană presupune o operare a educaţiei şi formării acesteia la cerinţele europene. Acest demers are în plan 
secundar crearea unei noi identităţi, sentimentul apartenenţei europene.

 ACTIVITĂŢI PRACTICE: „În Europa”
Elevii aleg, din cele 27 cartonaşe care reprezintă cele 27 state membre ale Uniunii Europene, ţara care începe cu 

iniţiala prenumelor lor. 
După ce aleg cartonaşul, se aşază în cerc şi comunică celorlalţi ţara selectată.
Fiecare elev va caracteriza o personalitate marcantă a acelei ţări (cultură/muzică, pictură, film, teatru; tehnică; 

politic, social).
Un grup alcătuit din 3 elevi va consemna ceea ce au în comun persoanele descrise de fiecare elev şi ceea ce îi 

diferenţiază. 
Grupul observator comunică însemnările făcute. 
Apoi elevii schimbă cartonaşele între ei – fiecare elev face schimb de cartonaşe cu colegul din imediata apropiere; 

se aşază din nou în cerc şi comunică celorlalţi un cuvânt care le vine în minte când vorbesc despre ţara respectivă. 
Se analizează rezultatele şi se stabilesc concluziile.   

 Discuţii:
Elevii vor puncta în discuţii aspecte simulate în exerciţiul de mai sus, faptul că fiecare dintre ei este un cetăţean al 

ţarii alese, iar în calitate de cetăţean al acelei ţări va trebui să stabilească un slogan reprezentativ al ţării respective sau 
un simbol şi, în acelaşi timp, să noteze o trăsătură pozitivă a colegului din apropierea sa. 

Elevii vor prezenta colegilor simbolurile/sloganurile alese şi se vor îndrepta spre colegul căruia i-a atribuit o 
trăsătură pozitivă şi o va citi. 

Concluzia: deşi trăim în spaţii socioculturale, geografice, economice, diferite – care influenţează  dezvoltarea 
tipologiei personale de manifestare în lume – au aceleaşi drepturi, responsabilităţi, emoţii, pasiuni, ca liant ce îi uneşte 
pe oameni. 

 Evaluarea activităţii
Elevii vor diferenţia conceptele de cetăţean şi cetăţean european şi vor enumera 3 drepturi specifice statutului de 

cetăţean român şi 3 drepturi specifice statutului de cetăţean european. 

 Temă pentru acasă
Elevii vor nota gânduri, emoţii legate de o  căsătorie a celui mai bun prieten al lor cu o persoană de altă cetăţenie. 
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VIII.2. EDUCAŢIE ŞI FORMARE EUROPEANĂ. 
ABILITĂŢI DE INSERŢIE PE PIAŢA MUNCII EUROPENE.

CERTIFICATE DE RECUNOAŞTERE

 Instrumente de lucru
• coli A4, instrumente de scris.
 
 Obiectivele activităţii 
• Să identifice modalităţi prin care pot face vizibile abilităţile personale la nivel european, configurând sfera 

acestora pe baza cunoaşterii şi a experienţelor deja dobândite;
• Să deducă importanţa competenţelor, abilităţilor de viaţă pentru o eficientă inserţie socială şi  pe piaţa muncii 

în context european, realizând o analiză a stadiului dezvoltării acestora în plan personal. 

 Concepte (noţiuni)
România – membră a Uniunii Europene – statut ce presupune, printre altele, actualizări, modernizări, dezvoltări 

şi restructurări ale tradiţionalelor sisteme naţionale de învăţământ, orientare profesională.
Adaptarea la piaţa muncii europene – vizează, în principal, educaţia şi formarea tinerilor în congruenţă cu 

cerinţele/standardele europene, iar în plan secundar, crearea unei noi identităţi, aceea de cetăţean european, cu drepturi 
şi îndatoriri în consecinţă.

 

 Cadrul conceptual 
Pentru realizarea dimensiunii europene în plan naţional, interesul se focalizează pe compatibilitatea şi concordanţa 

instituţiilor, a sistemului de educaţie şi formare profesională, în consens cu ţintele dezvoltării socio-economice şi culturale a 
majorităţii ţărilor membre ale Uniunii Europene, fără a ignora realităţile naţionale, tradiţiile, specificitatea dezvoltării fiecărei 
ţări membre. Pentru realizarea dimensiunii europene, în plan naţional se operează pentru compatibilitatea şi concordanţa 
instituţiilor, sistemului de educaţie şi formare profesională, comune majorităţii ţărilor membre ale Uniunii Europene, dar fără 
a ignora realităţile naţionale, tradiţiile şi specificitatea istoricului dezvoltării spaţiului sociocultural, economic.

De exemplu: în domeniul consilierii profesionale la nivel naţional există:
• instituţii, servicii sau programe de orientare şi formare profesională;
• autorităţi naţionale; 
• parteneri sociali;
• consilieri şcolari/consilieri în domeniul orientării profesionale;
• persoane care beneficiază de aceste servicii prin colaborarea cu  reţelele europene de profil, cum sunt:
 • Euroguidance (portalul european pentru îndrumare profesională);
 • Ploteus (portalul european al ofertelor de educaţie);
 • Eures (Serviciul european de ocupare); 
 • Euraxess (portalul european pentru mobilitatea cercetătorilor);
 • Comisia Europeană (direcţia de educaţie şi cultură); 
 • Programe Leonardo, Socrates – furnizează informaţii care facilitează accesul celor interesaţi la informaţii legate 

de posibilităţile de educaţie şi formare profesională, asimilează normele europene în domeniul orientării profesionale.
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Ce este Europass?  
Europass a fost stabilit prin Decizia nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 

2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale. (europass.cedefop.europa.eu)
Dacă planificaţi să vă înscrieţi într-un program de studii sau de formare profesională, să căutaţi un loc de muncă 

sau să obţineţi experienţă în străinătate, este important să vă puteţi face aptitudinile şi competenţele vizibile. Europass 
reprezintă un nou mod de a ajuta persoanele: 

• să îşi facă aptitudinile şi competenţele uşor şi clar de înţeles în Europa (Uniunea Europeană;
• să beneficieze de o mobilitate oriunde în Europa (europass.cedefop.europa.eu).
Europass este compus din cinci documente: 
• Curriculum Vitae Europass (CV): CV-ul Europass vă permite să vă faceţi vizibile competenţele şi calificările;
• Paşaportul Lingvistic Europass (PLE): vă permite să vă descrieţi competenţele lingvistice, competenţe care sunt 

esenţiale pentru a studia şi a lucra în Europa. Paşaportul Lingvistic Europass a fost elaborat de Consiliul Europei, ca parte a 
Portofoliului Lingvistic European, care e compus din trei documente: Paşaportul Lingvistic, Biografia Lingvistică şi Dosarul;

• Suplimentul Europass la Certificatul profesional: Suplimentul Europass la Certificatul profesional este oferit celor 
care deţin un certificat/atestat de studii şi formare profesională, acesta adaugă informaţii la cele deja incluse în certificatul 
oficial, făcându-l mai uşor de înţeles, mai ales de către angajatorii şi instituţiile din afara ţării de origine. Informaţiile din 
Suplimentul Europass la Certificatul profesional sunt furnizate de către autorităţile care se ocupă de certificare;

• Suplimentul Europass la Diplomă: este eliberat absolvenţilor de instituţii de învăţământ superior, împreună 
cu diploma de absolvire sau de licenţă. Acesta asigură o mai uşoară înţelegere a calificărilor obţinute în învăţământul 
superior, mai ales în afara ţărilor unde au fost acordate.

• Mobilitatea Europass: este un document care înregistrează orice perioadă organizată de timp (numită 
Experienţă de Mobilitate Europass ) pe care o petrece o persoană în altă ţară europeană, în scopul studiului sau al 
formării profesionale. Experienţa de mobilitate Europass este monitorizată de două instituţii partenere, prima în ţara de 
origine, iar a doua în ţara-gazdă.

Europass a fost stabilit prin decizia nr. 2241/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 
2004, referitoare la transparenţa cadrului unic pentru calificări şi competenţe profesionale. (Informaţii  furnizate de 
europass.cedefop.europa.eu)

„INTERVIU DE ANGAJARE”
Exerciţiu de consiliere:

La prima întâlnire dintre voi şi angajator, la primul interviu de angajare, acesta poate să-şi formeze o impresie bună 
sau nu despre voi, acest lucru determinând viitorul relaţiei voastre.
În momentul în care aţi primit invitaţia pentru a participa la un interviu de angajare, trebuie să alocaţi câteva zile 
pentru a vă informa cât mai bine despre compania respectivă şi jobul pentru care candidaţi. De asemenea, recitiţi 
documentele trimise angajatorului în momentul în care v-aţi depus candidatura pentru job, scrisoarea de intenţie, 
CV-ul.
Pentru a creşte şansele de a impresiona angajatorul în timpul interviului de angajare, trebuie să încercaţi să găsiţi 
răspunsuri potrivite la cele mai întâlnite întrebări care sunt folosite de angajatori în procesul de recrutare.  
Prin răspunsurile la aceste întrebări încercaţi să oferiţi angajatorului cât mai multe detalii despre competenţele şi 
personalitatea voastră. 
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Pregătiţi-vă fizic şi mental pentru momentul interviului de angajare. Localizaţi cu o zi înainte de data interviului de 
angajare adresa la care trebuie să ajungeţi, eliminând în acest fel neşansa de a întârzia la prima întâlnire cu anga-
jatorul. De asemenea, este important să pregătiţi din timp toate documentele pe care trebuie să la aveţi cu voi la 
interviul de angajare. 
Alegeţi cu grijă hainele potrivite pentru întâlnirea cu angajatorul, haine care trebuie să se potrivească cu stilul 
companiei, dar în care să vă simţiţi confortabil. Aveţi încredere în voi, dacă angajatorul v-a chemat la un interviu de 
angajare înseamnă că îşi doreşte să vă cunoască.
Având în vedere că prima impresie este cea mai importantă, trebuie să ştiţi că sunteţi văzuţi înainte de a fi auziţi. 
În momentul în care începeţi conversaţia cu angajatorul, aveţi grijă să armonizaţi ceea ce spuneţi cu felul în care o 
spuneţi.
După ce s-a terminat interviul, notaţi toate informaţiile esenţiale referitoare la job şi atribuţiile acestuia, la companie 
şi persoana cu care aţi susţinut interviul de angajare. Toate aceste informaţii vă vor fi de ajutor în momentul în care 
veţi fi chemaţi la un alt interviu sau în cazul în care veţi avea o discuţie telefonică cu angajatorul respectiv.
Respectând aceste sfaturi, veţi reuşi să impresionaţi angajatorul din primul moment.

Sursa: www.recrutam.ro

 Exerciţiu-joc: 
Simulare
Elevii sunt puşi în situaţia de a participa la un interviu de angajare pentru postul de asistent IT. 
Primul angajator reprezintă o companie naţională, iar al doilea angajator recrutează tineri absolvenţi pentru o 

companie din Anglia. 
Fiecare elev trebuie să realizeze o scurtă descriere a abilităţilor, aptitudinilor, atitudinilor care l-ar defini drept 

candidatul ideal pentru obţinerea jobului din compania naţională.
Fiecare elev trebuie să realizeze o scurtă descriere a abilităţilor, aptitudinilor, atitudinilor care l-ar defini drept 

candidatul ideal pentru obţinerea jobului din Anglia.
Descrierile fiecărui elev vor fi comparate şi, la finalul activităţii, se va stabili setul de abilităţi-cheie, necesare 

angajării.

 Evaluarea activităţii
Elevii se împart în două grupe. Primul grup va avea de găsit avantajele şi dezavantajele inserţiei viitorilor 

absolvenţi pe piaţa muncii în România. Al doilea grup va avea de identificat avantajele şi dezavantajele inserţiei viitorilor 
absolvenţi pe piaţa muncii europene. Dezbatere între cele două grupe şi stabilirea concluziilor. 

 

 Temă pentru acasă                                                                                                                        
Elevii vor avea ca temă pentru acasă informarea în spaţiul european, vor accesa site-uri  adecvate în acest sens.
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VIII.3. EDUCAŢIA PENTRU PACE 

 Instrumente de lucru
• foi de flipchart, 4 markere;
• scotch, lipici.

 Obiectivele activităţii 
• Să argumenteze importanţa educaţiei pentru pace în condiţiile societăţii actuale, pornind de la definirea 

conceptului şi stabilirea conotaţiilor valorice ale conceptului.
• Să identifice consecinţele negative ale lipsei educaţiei pentru pace la nivel mondial, focalizând demersurile pe 

contexte actuale mondiale şi realizând corelaţii specifice.

 Concepte (noţiuni)
Noile tendinţe în educaţie relevă faptul că omenirea are nevoie, la momentul actual, de:
• o conştiinţă comună, centrată pe valori general-umane, valori sociale, culturale; 
• promovarea unui nou umanism, bazat nu numai pe valorile morale şi culturale, ci şi pe achiziţiile noii revoluţii 

ştiinţifice şi tehnice, pe impactul acestora asupra vieţii.

 Cadrul conceptual 
Johan Galtung, socotit unul dintre promotorii păcii ca disciplină educativă, deosebeşte 4 aspecte esenţiale ce 

trebuie avute în vedere:
• dezvoltarea, care oferă posibilitatea de a prezenta valori de bază, tendinţe esenţiale şi starea evoluţiilor 

internaţionale;
• pacea, care oferă posibilitatea de a discuta modul în care dezvoltarea şi abordarea creatoare a conflictului se pot 

uni împotriva violenţei directe sau structurale;
• conflictul, care oferă posibilitatea de a discuta modul în care valorile sau interesele vin în conflict, dinamica lor 

şi oprirea conflictului;
• viitorul, care oferă posibilitatea de a proiecta toate aceste tendinţe pe un ecran al viitorului, analizând tendinţe, 

făcând propuneri pentru acţiune.
Educaţia pentru pace se constituie, ca urmare, ca o educaţie a atitudinilor şi a mentalităţilor, a conduitei în 

societate, în şcoală, în familie. Ea îşi propune ca finalitate autoconştientizarea facultăţilor şi proceselor fiecărui individ 
pentru a putea fi mai apoi utilizate în sfera activităţilor sale, în sfera relaţiilor interpersonale, în familie şi societate.

Educaţia pentru pace presupune cultivarea unor atitudini superioare şi formarea oamenilor în vederea evitării 
conflictelor şi a promovării dialogului constructiv, cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii, a respectului faţă de valori şi 
de aspiraţii, faţă de sine şi faţă de alţii, a priceperii de a identifica puncte comune şi de a respecta diversitatea situaţiilor 
şi a stilurilor de viaţă. Aceste obiective ale educaţiei pentru pace sunt piatra de temelie în procesul de formare a fiecărei 
personalităţi.

 Activitate: 
„Şi eu pot schimba viitorul planetei!”
Profesorul prezintă obiectivele activităţii şi propune elevilor un exerciţiu de imaginaţie vizând viitorul planetei 

peste 20 ani: „Imaginaţi-vă că, peste 10 ani, ştiinţa va permite omenirii să locuiască pe alte planete. Astfel, aţi făcut 
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şi voi şi aţi locuit timp de câţiva ani pe o planetă îndepărtată. Când v-aţi întors pe Pământ, imaginea acestuia era 
apocaliptică: natura inexistentă, aerul – irespirabil, raportul ocean – zonă terestră fusese schimbat, ca şi forma cunoscută 
a continentelor. Urme răzleţe de civilizaţie adăposteau ultimii supravieţuitori ai planetei Pământ.”

Profesorul propune elevilor ca, împărţiţi în 4 grupe de lucru, să răspundă la următoarele întrebări:
• grupa 1. „Imaginaţi un scenariu posibil, care să implice problematica lumii actuale şi care să ducă la realitatea 

viitoare, prezentată mai sus”;
• grupa 2. „Care credeţi că erau valorile oamenilor înainte de înfăptuirea acestei apocalipse”;
• grupa 3. „Ce ar trebui să facă educaţia de azi (sistemele de învăţământ) pentru a nu se ajunge la realitatea 

imaginată”;
• grupa 4. „Identificaţi valori fundamentale, de bază, ce trebuie cultivate prin educaţie de toate sistemele de 

învăţare din lume, pentru a asigura continuitatea şi prosperitatea planetei, evitând conflictele majore”.
Elevii vor prezenta, pe rând, prin reprezentanţi, rezultatele sarcinilor de lucru.

 Discuţii
Se va discuta frontal, cu întregul grup, importanţa toleranţei, a comunicării, a respectării diversităţii şi egalităţii 

inter-umane, generozitatea, implicarea, altruismul, spiritul de cooperare – valori necesare continuităţii speciei umane în 
condiţiile dezvoltării tehnologiei moderne cu potenţial vătămător/distructiv.

 

 Evaluarea activităţii
Întrebări frontale:
• Cât de posibilă credeţi că este realitatea prezentată în exerciţiu?
• Ce puteţi face voi, fiecare, la momentul prezent, pentru a împiedica ca acel viitor sumbru să devină realitate?
 

 Temă pentru acasă
Realizaţi tipologia liderilor care pot pune în pericol pacea planetei. Căutaţi bibliografiile liderilor celebri care au 

periclitat viaţa oamenilor/a naţiunilor prin acţiunile lor!
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ANEXA 1
Lectură: Valorile personale

VALORILE PERSONALE

Valorile personale sunt reperele care ne orientează, care ne „conduc” viaţa.  Antony Robbins spunea: „valorile ne 
ghidează deciziile şi, prin urmare, destinul”. Am încercat cu toţii să ne dăm seama de ce e aşa. Pentru că ele sunt nişte 
principii, ele conţin practic esenţa a ceea ce ne determina mişcarea într-o direcţie sau alta în viaţă. Sunt cuprinse în unul-
două cuvinte şi conţin, practic, realitatea noastră. Arată ce e CU ADEVĂRAT important pentru noi, şi ele sunt cele care:

• ne filtrează relaţiile; în funcţie de ele legăm sau nu prietenii, asocieri, relaţii de cuplu etc. şi ne raportam mintal 
- emoţional la acestea;

• ne determină deciziile; în funcţie de ele, alegem un loc de muncă, cu o activitate care să ne reprezinte, o relaţie 
cu un partener etc.;

• ne motivează, „ne mână în lupta”, cum se zice; facem sau nu facem ceva în funcţie de ele;
• ne limitează, marcând ce şi până unde acceptam, ce respingem.
Valorile personale se identifică exersând, valorificând, sondând, în diferite situaţii, adâncurile proprii şi ale 

fiecăruia, deschis, în încercarea de a le găsi  şi a le exprima, prin modul în care arată ce este CU ADEVĂRAT.
Asta pentru că nu e chiar uşor să le vedem, să le reperăm. Ele apar ca simboluri şi sunt mai greu de decelat. Puţini 

sunt cei care încumetă să îşi identifice valorile, astfel încât să ştie cum să se mişte mai uşor, mai plăcut în viaţă. Mulţi nu 
îşi dau seama de conflictul interior, acela dintre contextul în care se află (carieră, relaţie personală, alte relaţii) şi propriile 
valori, şi trăiesc un stres zilnic, în loc să fie aliniaţi cu valorile lor, trăind implicit şi cu bucurie.

Ne identificăm valorile personale, prin simbolistica desprinsă din propriile descrieri, pe imagini luate la 
întâmplare. … Mi-a plăcut fantastic imaginea găsită aleator, întoarsă cu spatele, astfel încât „hazardul” să dezvăluie 
ce se ascunde acolo, în subconştient. O valoare-cheie, numită valoare nucleu, se află acolo, gata să fie descoperită. Iar 
imaginea a fost uluitoare: arată exact drumul spre „ochiul Sinelui”, căutarea mea interioară, de ani de zile…                                                                                                                                    

Prin dialog, ne ajutăm unii pe alţii să ne identificăm valorile esenţiale, cele cu adevărat importante. AŞA descoperim 
că ne dirijează în viaţă, unele valori comune. Interesant! Oameni diferiţi, dar cu valori fundamentale comune… Cei mai 
mulţi oameni vor să fie iubiţi, să fie liberi, să fie în siguranţa… îşi ghidează viaţa după Iubire, Libertate, Frumuseţe, 
Armonie, Unicitate, Eficienţă, Siguranţă, Prietenie.

Unele valori sunt mijloace pentru atingerea altora, numite valori-nucleu. De pildă, pentru unii, prietenia e un 
mijloc pentru atingerea siguranţei. Pentru alţii, acceptarea e un mijloc pentru atingerea liniştii…                           

În dialog şi în lucrul pe echipe aflăm care sunt valorile importante pentru noi. Sunt câteva care ne ghidează toată 
viaţa. Şi, când le atingem, trăim împlinit. Când suntem departe de ele, ajungem, uneori fără să ne dăm seama de ce, să 
tot facem schimbări în viaţă, în dorinţa, de a le atinge…

…. În final, era multă linişte şi ceva vibra de acea tensiune plăcută, care marca lucrul intens cu sine, lucrul în 
„adâncime”. Unii suntem surprinşi de ceea ce descoperim despre noi înşine.

Pot povesti şi eu o… istorie personală… Descoperiţi valorile mele…
Acum, spune povestea ta!
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ANEXA 2
 CHEIA SUCCESULUI – SUCCESUL PERSONAL

MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE

DORINŢA ŞI EŞECUL, PUTEREA MAGICĂ A GÂNDULUI, AFIRMAŢII POZITIVE, SCHIMBAREA STĂRILOR 
DE MOMENT, AUTOCUNOAŞTERE, AUTOMOTIVARE, PUTEREA GÂNDULUI

Despre succes
Ce este succesul?, Care este cheia succesului?, Cum pot obţine şi eu succesul? Foarte mulţi caută răspunsuri la 

toate aceste întrebări şi multe altele despre succes. Mulţi filozofi, oameni de ştiinţă, poeţi, scriitori, experţi în dezvoltare 
personală, oratori motivaţionali şi mulţi alţii şi-au dedicat zeci de ani, iar alţii întreaga viaţă, încercând să afle care este 
cheia succesului şi care sunt factorii care determină succesul. S-a încercat să se ofere răspunsuri şi să se ofere idei care să 
ajute la obţinerea succesului în toate domeniile vieţii, fie că este vorba de succesul personal, succesul financiar, succesul 
pe plan relaţional, spiritual sau în orice alt domeniu pe care cineva vrea să-l îmbunătăţească. Ideile aparţin celor mai 
renumiţi experţi în dezvoltare personală, cei mai mari filozofi, oameni de ştiinţă şi învăţători, atât contemporani, cât şi 
din trecut. Unele dintre principiile acestea îşi au originea încă din Babilonul antic, dar sunt şi astăzi la fel de adevărate 
precum erau atunci.

Cum să realizaţi schimbări pozitive de durată
 Se poate renunţa  la obiceiurile proaste şi la realizarea schimbării pozitive, de durată.
Tony Robbins – Descoperă forţa din tine, formula care pe mine m-a ajutat să renunţ la câteva obiceiuri foarte 

neplăcute. Adevărul este că schimbările nu sunt de niciun folos dacă nu sunt schimbări de durată. Iar pentru a realiza o 
schimbare de durată trebuie să asociem ideea de suferinţă cu vechile obiceiuri şi cea de plăcere cu noile obiceiuri.

Primii paşi:
Mai întâi, trebuie listate câteva măsuri care trebuiau luate mai demult şi din diverse motive au fost amânate. Este 

uşor să se găsească motive pentru care să nu se facă un numit lucru, însă, dacă se doreşte cu adevărat să se realizeze ceva 
în viaţă, toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor, fără a amâna.

Afirmaţii pozitive   
Afirmaţiile pozitive reprezintă, probabil, una dintre cele mai bune tehnici care să ne pregătească mental pentru 

succes. Cu ajutorul afirmaţiilor pozitive, putem deveni mai buni în managementul timpului, în stăpânirea emoţiilor, 
controlarea propriului destin.

Autodisciplina   
Autodisciplina este un alt factor esenţial pentru succes. Brian Tracy – „autodisciplina înseamnă să faceţi ceea ce 

trebuie să faceţi, atunci când trebuie să faceţi, fie că vă place sau nu”. Trebuie înţeles ce influenţează autodisciplina şi 
cum se pot realiza schimbările necesare pentru a face ceea ce trebuie, atunci când trebuie, fie că place sau nu.

Dorinţa   
Dorinţa este factorul esenţial pentru a obţine ceea ce se doreşte. Nu sunt de ajuns metode de management al 

timpului şi al stabilirii obiectivelor, dacă nu există dorinţa foarte puternică pentru a obţine acele lucruri pe care cineva 
şi le propune. Dacă cineva doreşte ceva cu adevărat, nimic nu-i poate sta în cale.

Încrederea în sine  
Încrederea în sine este una dintre trăsăturile definitorii ale oamenilor de succes. Studiile arată că toţi oamenii 

care au reuşit să realizeze ceva cu adevărat măreţ în viaţă au în comun o încredere în sine foarte puternică, care le-a 
permis să-şi urmărească cu hotărâre visurile şi să facă tot ceea ce era necesar pentru a le duce la îndeplinire. Dezvoltarea  
încrederii în sine creşte şansa ca o persoană să poată realiza ceea ce îşi propune.
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Modelaţi-vă destinul!   
Avem controlul absolut asupra propriei vieţi şi ne putem modela destinul, folosind puterea magica a gândului.
Puterea magica a gândului   
Puterea magica a gândului începe cu câteva schimbări simple în modul în care o persoană gândeşte, pentru a 

trece progresiv să deţină controlul asupra propriei vieţi. Orice persoană este stăpâna propriului destin.

ANEXA 3
GLOSAR  DE TERMENI – MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE

ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ – abilităţile care ajută o persoană să facă faţă eficient atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în 
situaţiile dificile şi care contribuie la o calitate a vieţii mai ridicată. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a definit abilităţile 
de viaţă ca „abilităţi ce determină un comportament adaptativ şi pozitiv, care ajută indivizii să facă faţă efectiv cererilor 
şi provocărilor vieţii de zi cu zi.” Cu alte cuvinte, abilităţile de viaţă facilitează starea de bine fizică, mentală şi emoţională 
a unui individ.

ACCEPTAREA DIFERENŢELOR – o caracteristică a societăţilor noastre, care evidenţiază faptul că suntem fiinţe 
umane, dar cu toţii diferiţi, din multe puncte de vedere. Putem fi identificaţi în raport de numeroase criterii: sex, vârstă, 
caracteristici fizice, sexualitate (heterosexualitate, homosexualitate), pasiuni, nivel de viaţă, credinţe religioase etc. 

ASUMÁ, asúm, vb. I., tranz. – a lua ceva asupra sau pe seama sa; a se angaja să îndeplinească ceva; a-şi asuma o 
răspundere. – Din fr. assumer, lat. assumare.

COACHING-UL, vb. – în esenţă, acesta reprezintă o sinteză a diferitelor principii, metode, teorii şi tehnici de succes 
preluate din psihologie, management, dezvoltare personală şi sportul de performanţă. Scopul principal al coaching-ului 
este împlinirea fiecăruia dintre noi ca indivizi, pe multiple planuri (profesional, financiar, afectiv, spiritual etc.), prin 
definirea unor obiective. 

A COMUNICA – în Dicţionarul explicativ al limbii române, are sensul de „a face cunoscut, a da de ştire, a informa, 
a înştiinţa, a spune”, dar şi „a se pune în legătură, în contact cu …”. Din primul sens, desprindem nemijlocit ideea de 
act liniar, între un comunicator şi un receptor; cel de-al doilea sens situează comunicarea într-un context mult mai larg, 
acela al interacţiunii dintre oameni.

CONFORMÁ vb. I. refl. – a se potrivi cu..., a se pune de acord cu..., a se adapta la… . A se supune (unei legi, unui 
ordin etc.). [< fr. conformer, cf. it., lat. conformare].

CONŞTIINŢA DE SINE – include recunoaşterea sinelui persoanei, caracterului său, a punctelor sale tari sau slabe, 
a trăsăturilor apreciate şi antipatizate. Conştiinţa de sine poate fi încurajată în scopul realizării stimei de sine, a valorii 
personale şi a  încrederii în sine.

EMPATÍE s. f. 1. (Fil.) – formă de intuire a realităţii prin identificare afectivă. 2. Tendinţă a receptorului de a trăi 
afectiv, prin transpunere simpatetică, viaţa eroilor din opere literare, filme etc. 3. Formă de cunoaştere a altuia, în special 
a eului social sau a ceva, apropiată de intuiţie; interpretare a eului altora după propriul nostru eu. 4. Transpunerea 
noastră simpatetică în obiectele exterioare. – Din fr. empathie, engl. empathy. 

EMPATÍE s. f. (psih.) – identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu eroii cărţilor etc.; interpretare a eului altora 
după propriul eu. ◊ transpunere simpatetică în obiectele exterioare. 
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GÂNDIREA CRITICĂ – facilitează înţelegerea informaţiei, învăţarea; presupune analiza informaţiei, examinarea  
implicaţiilor, asocierea, compararea, clasificarea mai multor puncte de vedere opuse; un demers mental de construcţie a 
unor sisteme de argumente care să dea consistenţa de adevăr/de obiectivitate şi fezabilitate soluţiei, de legitimare a unei 
decizii, a unei poziţii; proces complex de integrare creativă a ideilor şi resurselor, de reconceptualizare şi reîncadrare a 
conceptelor şi informaţiilor; este un proces de cunoaştere activă şi interactivă care are loc simultan la mai multe nivele. 
De obicei, gândirea critică este orientată spre scop, dar poate fi un proces creator, în care scopurile sunt mai puţin clare.

IMAGINEA DE SINE – modul în care ne percepem propriile noastre caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, 
sociale şi spirituale care conturează şi întăresc dimensiunile eului nostru.

MANAGEMENTUL EMOŢIILOR ŞI SENTIMENTELOR – include abilităţile persoanei de a-şi exprima 
sentimentele şi emoţiile într-o manieră social – acceptată şi vizează control/managementul furiei şi al stresului. A 
face faţă stresului înseamnă a fi pro-activ, în sensul reducerii surselor de stres, al schimbării unor elemente în mediul 
fizic apropiat sau în stilului de viaţă. De asemenea, înseamnă a învăţa tehnici de autocontrol, de relaxare în raport cu 
tensiunile create, cu stresul inevitabil, în vederea protecţiei sănătăţii fizice şi mentale.

MÁRKETING s. n. – disciplină şi activitate comercială care porneşte de la cunoaşterea curentă şi în perspectivă a 
nevoilor cumpărătorilor, spre a satisface operativ aceste nevoi. – Din engl. marketing. 

MÁRKETING n. – ansamblu al activităţilor, metodelor şi tehnicilor care au ca obiect studiul cererii consumatorilor 
şi satisfacerii acestei cereri cu produse şi servicii. 

LEADERSHIP [LÍDER-ŞIP] s.m. – funcţie, poziţie de lider. (< engl. leadership)
LIBERUL ARBITRU – este definit ca fiind capacitatea persoanei de a exercita controlul conştient şi independent 

asupra deciziilor, acţiunilor / alegerilor sale. Individul controlează propriile decizii, poate face alegeri în funcţie de 
interesele şi motivaţiile sale în mod conştient şi independent. El acţionează în baza experienţei, în funcţie de tiparele pe 
care şi le-a creat datorită evenimentelor pe care le-a parcurs, făcând alegeri care îi pot modifica viitorul.

RESPONSABILITÁTE, responsabilităţi, s.f. – obligaţia de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de 
ceva, de a accepta şi suporta consecinţele; răspundere. – Din fr. responsabilité.

TOLERANŢĂ (lat.: tolerare = a suporta) – un termen social,etic şi religios aplicabil unei colectivităţi sau individ, 
care defineşte respectul libertăţii altuia, al modului său de gândire şi de comportare, precum şi al opiniilor sale de orice 
natură (politice, religioase etc.).

ANEXA 4

MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE ŞI SOCIALE
PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE VOR PREDA LA CLASĂ  DISCIPLIONA OPŢIONALĂ 

MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE
TEME DE REFLECŢIE

În adevăratul său sens, MANAGEMENTUL reprezintă acel complex de strategii care permit buna dezvoltare a 
oricărei activităţi după modelul bulgărelui de zăpadă: îţi trebuie ceva material pentru formarea lui iniţială, după care îl 
arunci ori îl rostogoleşti şi creşte singur. Dacă ai norocul să şi găseşti o pantă, lucrurile chiar vor merge de la sine. Numai 
atenţie: unele povârnişuri se termină în prăpăstii – dacă ţi-ai luat ochii de pe el, ori dacă între timp a devenit prea mare 
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şi de nestăpânit, lucrurile pot avea un final dramatic. Şi, cel mai adesea, orgoliul şi dorinţa de „mărire” (cea a lui „vreau 
totul şi ceva în plus”) chiar acolo ne şi împing. De aceea, pentru orice creştere şi dezvoltare trebuie găsit ritmul potrivit, 
astfel încât să nu ni se întunece judecata din cauza vitezei, iar raţiunea liberă de orice dorinţă să ne lumineze orizonturile 
devenirii pe o rază de o mie de paşi. Iar aceasta de la primul Pas! 

Când te dedici unei DEZVOLTĂRI PERSONALE continue, nu contează de unde începi şi nu poţi cunoaşte unde 
vei ajunge. Nimeni nu poate şti dacă eşti sau nu un om de succes doar privindu-te. Ceea ce ai în tine şi ceea ce faci cu 
talentul, va face diferenţa.

Află cum să-ti stabileşti ţeluri, să-ţi scrii un plan de acţiune şi să faci ca fiecare zi din viaţă ta să fie una cu totul 
specială. Străduieşte-te! Fă lucrurile dificile! Trăieşte o viaţă care să-i inspire şi pe alţii. Fii cel mai bun care poţi fi!( Bill 
Fitzpatrick)

Când ţi s-a stricat maşina, nu mergi la universitate să audiezi un curs despre rulmenţi şi calculul coeficientului de 
frecare, ci te duci la mecanic să îţi repare problema. Căci, ceea ce-i trebuie maşinii, este o reţetă şi instrumente de schimb, 
nu discursuri şi păreri academice. La fel şi în psihopedagogie: avem nevoie de reţete, nu de conferinţe şi congrese. 
Trebuie să tragem omul la rampă şi să-l reparăm, căci exploatarea lui de către societate i-a produs multiple şi grave 
stricăciuni. 

Paradox existenţial: în geometria dezvoltării umane, calea cea dreaptă spre noi înşine trebuie să facă un ocol prin 
toţi ceilalţi.

Fiecare creaţie consumă din sufletul nostru de azi, dar adaugă la sufletul nostru de mâine. Astfel încât, dintre 
toate fructele pământului, omul creator este singurul care sporeşte prin epuizare.

Pretutindeni în lumea naturii, munca este însoţită de suferinţă. Deopotrivă în spaţiul materiei, cât şi în cel al 
spiritului. Numai că, în acest din urmă caz, ea are un paradoxal efect progresist; şi poate de aceea omenirea i-a dat 
numele de „creaţie artistică”: adică beţie consolatoare a sufletului istovit de munca existenţială.

Toţi oamenii înalţă, din când în când, privirea spre stele. Dar numai unii fac din lacrimile cerului izvor pentru 
sufletul lor însetat de viaţă. 

Dacă agricultorul frământă lutul pământului pentru a permite vieţii să se înalţe înfloritoare spre stelele cerului, 
profesorul preface lumea spiritului spre a permite aceleiaşi vieţi să coboare din înaltul astrelor, în lumea oamenilor 
bucuria acestei înfloriri.

Pentru cei ce au ales Călătoria, tovarăşii de drum sunt înzecit mai valoroşi decât toate sufletele rămase acasă, ori 
privitoare de pe margine... Chiar dacă ei, de multe ori, nu ştiu aceasta...

Omul – corăbier ce vine în portul vieţii înzestrat cu misiunea unei Călătorii: a sa proprie şi unică în Univers.  
De aceea, Educaţia este cea care trebuie să-l pregătească pentru această Mare Parcurgere: să-l ajute a-şi aminti 
Destinaţia şi Steaua Călăuză, să-i recapituleze cunoştinţele de navigaţie, să-i verifice magazia, dacă are cele 
trebuincioase reuşitei misiunii, dar, mai ales şi mai întâi de toate, să-l susţină mereu atunci când valurile înspumate 
îi vor zdrobi Corabia de Stâncile Disperării ascunse în Zbuciumul Devenirii. 

Aceia ce vin la bibliotecă doar să înveţe pentru examene se aseamănă întru totul celor ce se duc la biserică în 
fiecare săptămână şi poposesc atât cât să-i ceară lui Dumnezeu bani, apoi pleacă în grabă să-şi rezolve problemele de 
afaceri, căci n-au vreme de pierdut cu vorbăria. 

Nu observăm importanţa fiecărui clipe, fiindcă am fost obişnuiţi să percepem doar cursul istoriei. De aceea, 
suntem atât de străini de noi înşine: pentru că istoria omenirii nu are decât câteva icoane la care se închină. Dar noi 
suntem fiinţe vii, nu chipuri pe statui; astfel încât se impune să învăţăm a ne descoperi şi trăi istoria noastră personală. 
Însă atenţie: dacă istoria lumii este o aducere aminte despre trecut, născută fiind din osemintele cimitirelor, istoria 
omului în schimb reprezintă o dare de seamă despre viitor şi nu e născocire post-mortem, ci creaţie şi proiectare, 
vis şi împlinire, speranţă şi confirmare, decizie şi realizare. Istoria lumii e scrisă şi povestită, istoria omului e trăită şi 
dovedită. Atâta istorie, câtă faptă, câtă fiinţă şi fiinţare în act. 
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În spaţiul vieţii nu există drumuri drepte. Unele şerpuiesc, altele ocolesc,  altele se întorc şi o iau de la capăt. Însă, 
ca şi în lumea naturii, toate Drumurile, în cele din urmă ajung la Destinaţie. Mai trebuie doar Călătorul să le parcurgă; 
până la Capăt.

Omul este ceea ce gândeşte şi devine ceea ce face.
Nu putem schimba omul – dar putem modela altul nou, cu acelaşi nume. 
Schimbarea omului şi a lumii trebuie să meargă în acelaşi pas. A crea o lume nouă pentru un om vechi se numeşte 

utopie, ori eşec social. A crea un om nou pentru o lume veche se numeşte păcat, pentru că ai dat ordin unei fiinţe 
neadaptate de a trăi într-o lume nocivă.

Eşecul nu înseamnă că n-am reuşit sa realizez nimic, ci înseamnă ca am învăţat ceva nou. Eşecul nu înseamnă că 
am fost un nebun, ci înseamnă că am avut credinţa să experimentez ceva pe drum. 

Eşecul nu înseamnă că am fost dezonorat, ci înseamnă c-am îndrăznit şi am încercat.
Eşecul nu înseamnă că nu am ceea ce mi-aş fi dorit, ci înseamnă că trebuie să fac toate într-un fel mai diferit.
Eşecul nu înseamnă că sunt inferior, ci înseamnă că nu sunt perfect.
Eşecul nu înseamnă că mi-am irosit tot timpul, ci înseamnă că am un motiv ca să încep totul din nou.
Eşecul nu înseamnă că ar trebui să renunţ, ci înseamnă că trebuie să mă străduiesc mai mult.
Atunci când am luat decizii care altora li s-au părut decizii proaste, când am fost judecat şi arătat cu degetul… am 

ştiut, de fapt, ceea ce fac şi cuvintele de mai sus m-au ţinut treaz.
Eşecul şi Succesul sunt Atitudini, puncte de vedere, şi nu Realităţi absolute. „Cine priveşte evenimentele din afară 

vede doar că ele au mai fost şi că sunt întotdeauna la fel. Cine însă le priveşte dinăuntru ştie că totul este nou. 
Lucrurile care se petrec sunt mereu aceleaşi. Adâncul creator al omului însă nu este mereu acelaşi. Lucrurile nu 

înseamnă nimic, ele înseamnă doar în noi. Noi creăm semnificaţia lucrurilor... Semnificaţia lucrurilor este suprasensul, 
care nu se află în lucruri şi nici în suflet, ci este zeul sălăşluind între lucruri şi suflet, mijlocitorul vieţii, calea, puntea şi 
trecerea dincolo.” (C.G. Jung)

ANEXA 5
MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE ŞI SOCIALE

PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE VOR PREDA LA CLASĂ DISCIPLINA OPŢIONALĂ 
„MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE”

TEME DE REFLECŢIE

1. De cele mai multe ori, perioada copilăriei şi a adolescenţei corespunde creării, visării, energiei pe care cei mai 
mulţi tineri şi-o iau din creativitate, şi-o folosesc pentru aceasta şi rămân în extaz contemplându-şi trăirile, încercând 
să răspundă întrebărilor în scopul găsirii identităţii. Un basm, un vis, regăsit cu ajutorul metaforelor conştientizează 
nevoia de sine, suport temeinic sprijinit pe însuşi creatorul lor.

2. Citeşte cartea „Începe cu ce nu-ţi place!”

AFLĂ CUM SĂ:
• învingi amânarea (să nu mai tărăgănezi lucrurile);
• realizezi cât mai multe într-un interval cât mai scurt;
• devii mai organizat;
• îţi planifici şi organizezi fiecare zi;
• îţi stabileşti priorităţi;
• începi imediat şi să îţi termini mai repede activităţile;
• deţii controlul asupra îndatoririlor şi a activităţilor tale;



140

Proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Investeşte în

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN ILFOV

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI 

PROTECȚIEI SOCIALE ȘI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

• avansezi mai rapid în carieră;
• îţi creşti rapid nivelele generale de eficienţă, performanţa şi randamentul – deci cum să îţi sporeşti valoarea, 

indiferent de domeniul în care lucrezi.
Cartea „Începe cu ce nu-ţi place!”   

PENTRU PERSOANE:
• care sunt copleşite de sarcini de tot felul; 
• care sunt HOTĂRÂTE să devină excelente în MANAGEMENTUL TIMPULUI şi să avanseze rapid în CARIERĂ.
Cartea „Începe cu ce nu-ţi place!”

PROFITĂ LA MAXIMUM: 
• de ideile cuprinse în ea, această carte ar trebui recitită de mai multe ori, până când incluzi în comportamentul 

tău TOATE aceste principii, sub forma unor deprinderi permanente.
TREBUIE SĂ AI CARTEA „Începe cu ce nu-ţi place!”:
• „Fiecare persoană ar trebui să citească această carte. Ar scoate anii neproductivi din vieţile multora. Ce carte 

grozavă!”, H. Mark Taylor, Preşedinte al „Breakthorugh Consulting & Coaching” (Destin, Florida)
• „Puterea de a învinge amânarea este chiar în această carte. Această carte este un ghid complet de redefinire a 

vieţii, scris în forma cea mai simplă pentru oricine. Prezintă paşi simpli şi uşor de urmat pentru a scăpa imediat de lene 
şi pentru a intra în rândul oamenilor de succes.” Allison Charles Jr., „Yomex Technologies” (Rivers State, Nigeria)

• „Începe cu ce nu-ţi place!” este o carte motivaţională excelentă. Mulţi oameni se plâng că nu găsesc nimic nou 
în această carte. Pentru mine, nu e nimic nou în majoritatea cărţilor de dezvoltare personală. Până la urmă, fiecare dintre 
noi ştie că modalitatea de a învinge amânarea este pur şi simplu să faci lucrul de care te temi, modalitatea de a slăbi este 
să arzi mai multe calorii decât consumi etc. Ceea ce căutam este motivarea de a face ceea ce nu ne place. Brian Tracy ne 
oferă această motivare.” Liora Hess (Atlanta, GA USA)

3. Cadou pentru suflet: „Tribute”, Yanni
Astăzi vă oferim un cadou. O melodie superbă „Tribute-Yanni”. Vă invităm să vă lăsaţi sufletul să se deschidă 

pentru câteva momente şi să citiţi cele câteva cuvinte spuse la începutul melodiei:
„Îmi amintesc când eram tânăr şi tata mă lua cu el să ne plimbam în munţii Greciei. Şi chiar de atunci el 

încerca să mă înveţe lucruri despre viaţă. A încercat întotdeauna să mă înveţe simplitatea şi aprecierea pentru natură. 
Îi plăcea să spună că cele mai bune lucruri în viaţă sunt disponibile pentru toată lumea. Pentru că există adevăr, 
imaginaţie, creativitate, dragoste, bunătate, compasiune. Vedeţi, măreţia nu are nimic de-a face cu succesul, banii sau 
posesiunile. ........ CELEBREAZĂ MĂREŢIA PE CARE O AVEM CU TOŢII ÎN NOI!

4.  Familia:     
„Adesea, viaţa devine mult mai complicată decât ne dorim. Şi de cele mai multe ori, ne simţim neputincioşi în 

dorinţa noastră de a schimba ceva. Ne simţim fără rădăcini şi nu îndrăznim să credem că putem avea aripi. Cu ajutorul 
forţei grupului, al limbajului sufletului, al câmpului energetic care se formează şi al mişcărilor interioare, putem păşi 
într-o „viziune vindecată” asupra vieţii, asupra sufletului nostru şi asupra sufletului familiei din care facem parte, 
înţelegând că totul este aşa cum trebuie să fie şi că vindecarea provine dintr-un loc mai mare decât noi, la care putem 
avea acces neîntrerupt. (Metoda constelaţiilor familiale ne împuterniceşte să ieşim din poveştile şi percepţiile pe care 
le creăm despre vieţile noastre şi să avem acces la adevărul sufletului).

Astfel, putem avea acces la rădăcinile noastre şi putem începe să simţim cum ne cresc aripile cu care să 
explorăm viaţa.
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Fie că este vorba despre probleme legate de relaţia cu ceilalţi sau cu tine însuţi, de relaţiile de cuplu, probleme 
organizaţionale, diferite teme care se repetă în viaţa noastră, afecţiuni sau boli sau alte lucruri care ne frământă, aceste 
probleme sunt potenţate de „încurcăturile” din sistemul nostru familial, care opresc râul iubirii din curgerea sa liberă, 
de-a lungul generaţiilor.

Iubirea care curge printr-un sistem familial este în echilibru atâta timp cât toţi membrii care aparţin acestui 
sistem au drept egal de a aparţine, dincolo de bine, rău, corect sau greşit. Însă, când are loc unul dintre evenimentele 
următoare (moartea timpurie a părinţilor sau a bunicilor, pierderi de sarcină, avorturi, copii morţi, crime, morţi tragice 
şi accidente, pierderea spontană a unui partener, adopţii, logodnă ruptă sau divorţ, experienţe de război, victime şi 
agresori, secrete de familie, indivizi care au fost excluşi din familie) de foarte multe ori, membrii familiei sunt trecuţi 
sub tăcere, sunt daţi uitării sau sunt practic excluşi din sistemul familial, din cauza unei dureri prea mari sau a unei 
iubiri transformate în ură şi resentimente. Sistemul familial nu va uita însă niciodată pe nimeni şi, de cele mai multe 
ori, membrii mai tineri ai sistemului vor manifesta în viaţa lor dezechilibrele apărute în cadrul generaţiilor anterioare.

Cele mai multe dintre problemele noastre provin din implicarea noastră în treburile altora şi în destinul altora. 
Când privim la un sistem familial, putem vedea adesea oameni care sunt legaţi de destinul altor persoane din sistem, ale 
căror poveri le poartă prin viaţă, cu mare loialitate şi dragoste, ca pe nişte poveri personale.

Cu ajutorul constelaţiilor familiale, atingem un loc profund al sufletului nostru, din care putem vedea că totul 
este o manifestare a iubirii şi că, onorând, acceptând şi incluzând, devenim liberi. Prin munca de vindecare ancestrală 
...., trecem dincolo de individualitate şi intram într-un proces vindecător care poate atinge multe generaţii din trecut, 
prezent şi viitor”. ( Aimee.ro)

5. Unul din două lucruri se poate întâmpla. Un lucru este stupid, altul este inteligent. Lucrul cel mai stupid pe 
care îl putem face este să acţionam sub impulsul de moment, fără să gândim. Să ne comportăm emoţional, mai degrabă 
decât raţional. Putem ţipa la şeful nostru: „M-am săturat de tine! Demisionez!” Ăsta este un lucru stupid, pentru că nu 
rezolvă o problemă, ci creează una nouă. Cum o să-mi plătesc facturile dacă demisionez?                                                                  

6. Autocontrol:
„Frica are o frumuseţe proprie, o delicateţe şi o sensibilitate proprii. În realitate, este o vivacitate foarte subtilă. 

Cuvântul este negativ, dar sentimentul însuşi este pozitiv. Numai fiinţelor vii le poate fi frică; unui lucru mort nu-i este 
frică. Frica ţine de a fi în viaţă, ţine de a fi delicat, ţine de a fi fragil. Aşadar, îngăduiţi fricii să existe. Tremuraţi cu ea, 
lăsaţi-o să vă zguduie din temelii şi bucuraţi-vă de ea ca de o experienţă profundă a răscolirii”.

7. Leadership – delegarea eficientă
Cum să folosim ajutorul celorlalţi: Oricine are nevoie de ajutor şi de suport. Nu este nicio ruşine în a cere ajutor 

într-o problemă. Contează foarte mult să poţi lăsa mândria la o parte şi să arăţi respect pentru talentul altora şi pentru 
ceea ce pot face ei în ajutorul tău. Adu-ţi aminte că nu poţi avea succes de unul singur. Când vei conştientiza acest lucru, 
vei promova munca în echipa astfel încât cu toţii veţi avea de câştigat.                                                                         

Atunci când e nevoie să conduci o echipă, stilul de leadership este foarte important în asigurarea succesului. 
Fiecare dintre noi foloseşte, la nivel conştient sau subconştient, un anumit stil de leadership: stilul autocrat, stilul 
birocrat, stilul carismatic, stilul democratic, stilul laissez faire, stilul orientat spre oameni, stilul serviabil, stilul orientat 
pe sarcini, stilul tranzacţional, stilul transformaţional.

Cartea „Lider la 360 grade”, a lui John Maxell – cât de diferit ar arăta lucrurile pentru fiecare din noi şi pentru 
această ţară dacă am încerca să aplicăm câteva principii simple de leadership, cu consecvenţă, în ariile noastre de acţiune. 
Nu lucruri mari, care să schimbe lumea într-o zi, ci lucruri mici, aparent nesemnificative, care să ne ajute să ne schimbam 
câte puţin în fiecare zi.
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8. Luarea deciziei 
Luarea deciziilor este o abilitate esenţială pentru liderii de succes. Indiferent dacă decizi pe cine să angajezi, cu 

ce furnizori să colaborezi, ce strategie să urmezi, abilitatea de a lua o decizie bună pe baza informaţiei disponibile este 
vitală. Ar fi mai uşor dacă ar exista o formula pe care să o foloseşti în fiecare situaţie. Însă aşa ceva nu există. Fiecare 
decizie aduce cu sine cu provocări şi fiecare din noi are moduri diferite de a privi problemele.

Puterea de a lua decizii 
Luarea eficientă a deciziei (Phil Rich)
• Viaţa este plină de alegeri şi decizii. Multe dintre ele sunt minore, dar sunt, de asemenea, momente când 

suntem în faţa unor decizii dificile. Dar, deşi luarea de decizii bune este extrem de importantă când suntem în momente 
semnificative, este de asemenea important să luam decizii bune tot timpul. 

• Câte o dată este nevoie de o decizie concretă. Trebuie să decizi dacă vei mai locui în casa actuală, dacă vrei să îţi 
schimbi stilul de viaţă sau maşina sau oraşul în care locuieşti. Chiar dacă sunt decizii obligatorii sau opţionale, de regulă 
suntem în situaţia luării unei decizii. 

• Deciziile tale sunt, fără îndoială, limitate de constrângerile vieţii.
• Multe dintre alegerile pe care le facem au consecinţe asupra noastră, cu siguranţă, şi posibil asupra celorlalţi.                                                                                                                        
Trei factori în luarea deciziei:
Responsabilitate – trebuie să te asiguri cine va fi afectat de deciziile tale şi pentru cine vei fi responsabil.
Spontaneitate versus impulsivitate – câteodată, avem motive să nu luam o decizie rapidă, este chiar sănătos să 

fim spontani; pe de altă parte, să acţionăm fără să gândim, poate fi doar impulsiv; când luăm decizii, să ne gândim la 
diferenţa dintre spontaneitate şi impulsivitate.

Efecte pe termen lung – deciziile pe care le luăm pot avea efecte care să ne însoţească mai mult timp. Încercarea 
unei noi cariere, mutarea într-o altă casa în acelaşi cartier pot reprezenta decizii importante, dar niciuna nu este o 
schimbare radicală. Vânzarea casei, mutarea într-un alt oraş sau renunţarea la locul de muncă sunt decizii mult mai 
importante în privinţa impactului pe termen lung, şi adesea decizii asupra cărora, mai târziu, cu greu se poate reveni. 

Paşii pentru un proces eficient de luare a deciziei:
• identifică natura problemei; 
• fiecare decizie este răspunsul la o situaţie: care este situaţia sau problema care trebuie rezolvată? 
• gândeşte-te la toate alegerile posibile pe care le ai;
• trece în revistă toate alegerile posibile, chiar şi pe cele mai îndepărtate;
• fii creativ – ce decizii poţi lua?
• trece în revistă alegerile raţionale şi realiste;
• desparte lista iniţială în alegeri posibile, realiste şi alegeri nerealiste;
• evaluează alegerile; 
• gândeşte-te la alegerile posibile pe care le poţi face;
• stabileşte care se potriveşte cel mai mult circumstanţelor problemei tale sau circumstanţelor vieţii tale; 
• dacă apare o singură variantă, s-ar putea să fi ajuns în punctul unei decizii clare;
• analizează consecinţele – Care sunt părţile proaste ale deciziei posibile? Cine va fi afectat şi cum? Cum va afecta 

decizia luată viaţa? 
• reflectează – gândeşte-te la decizia pe care ai planificat să o iei/ Cum te vei simţi când chiar vei lua decizia? Cum 

te vei simţi să nu iei decizia? Decizia este permanentă sau reversibilă?                                                                                         
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9. Motivare                                                                                                                                                                                                     
Desenează-ţi astăzi un şotron, în minte şi în suflet, şi bucură-te de paşii mici pe care îi faci, bucură-te când arunci 

piatra în locul potrivit, bucură-te când greşeşti şi stai o tură pe margine şi bucură-te atunci când totul este la locul 
potrivit şi poţi să simţi bucuria saltului făcut înspre următoarea căsuţă. Bucură-te în fiecare moment, pentru că şotronul 
e la fel ca viaţa, şi nu e despre a fi perfect la fiecare mişcare! Nu e despre a fi rigid şi serios, ci despre a fi flexibil şi a te 
bucura de fiecare dată când încerci să păşeşti în următorul loc desenat de tine, pentru tine. 

Desenează-ţi fiecare căsuţă a şotronului cu dragoste şi cu certitudinea că vei păşi într-o bună zi în ea. Nu contează 
cât îţi va lua, pentru că nimeni nu joacă şotron cu ochii pe ceas şi nimeni nu nimereşte la rând toate căsuţele desenate.                                                                  

Dragostea faţă de joc ne permite să ne bucurăm când piatra pică alături sau când călcăm cu piciorul pe linie. Şi 
dacă e momentul să facem loc altcuiva să păşească în căsuţe, atunci putem să ne bucurăm alături de el şi el se va bucura 
alături de noi. Pentru că este o curgere firească a bucuriei în acest joc şi în această viaţă.

10. Succes, eşec
Brian Tracy vorbeşte despre încredere:                                                                                                                                               
• Ceea ce crezi se va întâmpla.
• Dacă tu crezi că vei avea succes, te vei purta în consecinţă şi, ca urmare, vei avea succes.
• Nu există limite, decât cele pe care ţi le pui tu însuţi.
• Nu primeşti ceea ce vrei în viaţă, ci lucrul care te aştepţi să se întâmple.
• Începe ziua cu gânduri pozitive: „Cred că astăzi voi avea o zi extraordinară”.
• Oamenii de succes se aşteaptă să aibă succes.
• Fiecare obstacol are un beneficiu pe măsură.
• Ceea ce crezi afectează aşteptările pe care le ai, aşteptările îţi afectează atitudinea, îţi afectează comportamentul 

faţă de ceilalţi, comportamentul faţă de ceilalţi afectează felul în care ei se comportă faţă de tine.            

11. Rezolvarea de probleme
O problemă devine o problemă când te gândeşti la ea ca la o problemă.
O oportunitate devine o oportunitate atunci când te gândeşti la ea ca la o oportunitate.
Te-ai gândit vreodată că direcţia în care mergi este rezultatul direct a ceea ce faci chiar acum, zi de zi? Dacă aştepţi 

pilula magică să-ti schimbe viaţa, aştepţi degeaba. Vrei să schimbi ceva? SCHIMBĂ!
Care e diferenţa dintre a-ţi trăi viaţa în fiecare zi cu teama de a pierde şi cea în care te apropii din ce în ce mai mult 

de îndeplinirea visurilor pe care le ai? În esenţă, e o singură diferenţă: felul în care îţi priveşti viaţa în fiecare clipă. Felul 
în care îţi priveşti viaţa îţi determina acţiunile.

Atitudinea pozitivă costă la fel de mult precum cea negativă. Nici mai mult, nici mai puţin. Tu alegi atitudinea 
pe care ţi-o asumi.

Poţi să te gândeşti că toată lumea e împotriva ta şi să ai dreptate. Sau să vezi în fiecare zi măcar 3 lucruri frumoase 
care ţi se întâmplă şi să descoperi cât de mişto poate fi tot ce experimentezi.

12. Asertivitate 
 ASERTIVITATE – despre comportamentul asertiv care reprezintă calea de mijloc între cele două extreme: pasiv 

şi agresiv. Aceasta implică solicitarea propriilor drepturi şi refuzul unor sarcini într-o manieră simplă, clară şi directă. 
 COMUNICARE – să comunici vorbind despre Tine şi nu despre celălalt, să vorbeşti despre sentimente în loc să 
vorbeşti predominant despre fapte; despre comportamentul persoanei şi nu despre persoana în întregul ei. Sa asculţi şi 
să comunici că ai înţeles ceea ce ţi-a fost comunicat.

 REZULTAT:
• să te respecţi mai mult, să ai încredere în forţele proprii;
• să te înţelegi pe tine şi pe ceilalţi;
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• să devii mai deschis şi flexibil;
• să înveţi să ceri şi să oferi.
13. Coaching
Coaching - cheia de acces la:
• Instrumentele de ştergere a problemelor/dificultăţilor care-ţi inhibau evoluţia;
• Un antrenor/profesor şi un elev ( în cazul opţionalului MVP);
• Libertatea de a-ţi transforma profund drumul spre succes;
• Calea subconştientă de a face să se întâmple lucrurile care, mental, ştiai că sunt posibile.
Îţi generează experienţa de:
• Putere, acolo unde altădată puneai o „explicaţie buna”;
• Inspiraţie, acolo unde făceai alegeri conştiente „dictate de amintiri”,
• Împlinire a ceea ce te-a inspirat;
• Control asupra instrumentelor minimale de care dispui;
• Supremaţie a angajamentelor proprii; 
• Conştientizare asupra stării de fericire permanente; 
• Atracţie a ceea ce-ţi doreşti;
• Atingere a imposibilului de altădată, a ceea ce este perfect şi potrivit pentru tine.

ANEXA 6
MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE ŞI SOCIALE

PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE VOR PREDA LA CLASĂ
DISCIPLIONA OPŢIONALĂ „MANAGEMENTUL VIEŢII PERSONALE”

TEME DE REFLECŢIE 
RESPONSABILITATE/ASUMARE

 Brian Tracy, în programele sale de DEZVOLTARE PERSONALĂ, povesteşte care a fost momentul decisiv care 
i-a schimbat viaţa. Stand într-o seară, singur, în apartamentul său, a realizat că tot ceea ce avea să i se întâmple începând 
din acel moment depindea doar de el, şi de nimeni altcineva. S-a hotărât, astfel, să-şi asume întreaga responsabilitate 
şi să preia controlul asupra propriei vieţi.

Adesea, obişnuim să dăm vina pe alte persoane şi considerăm că alţii ne controlează viaţa. La serviciu, unii se 
plâng că şeful este cel care le dictează viaţa, pentru că le spune ce, când şi cum să facă, alţii dau vina pe părinţi. Sunt 
numeroase persoane mature, care încă pun anumite eşecuri din trecut pe seama celor apropiaţi, extinzând învinuirea 
asupra acestora şi pentru alte probleme pe care le au şi  perpetuând în viaţa actuală dificultăţi din adolescenţă.  

Acceptarea/asumarea responsabilităţii este o virtute a maturităţii. Persoana care îşi asumă responsabilitatea 
lasă în urmă incertitudinile şi necunoscutul din copilărie şi păşeşte într-o altă etapă a vieţii personale, maturitatea. 

A-ţi asuma responsabilitatea presupune a analiza cu luciditate, a anticipa şi a înţelege, a accepta şi a gestiona, a 
găsi soluţii, renunţând la a-i acuza pe alţii de ceea ce ţi se întâmplă, de a pune eşecurile pe seama altor persoane.

Responsabilitatea se asumă pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor, presupunând analiză, decizie, respectiv 
anticipare.

Responsabilitatea defineşte, printre altele, persoana. Responsabilitatea nu se amână, ea se decide cu fermitate 
şi implică învăţarea de  atitudini în sensul adaptabilităţii şi al autocontrolului pentru tot ce urmează să se întâmple 
începând din acel moment. Unele cazuri ne relevă situaţia tinerilor care, după terminarea liceului sau a facultăţii, se 
hotărăsc să plece departe de familie şi pentru a adopta un stil de viaţă autonom. Este momentul când dificultăţile trebuie 
gestionate în nume propriu. Identificarea de soluţii este deja o nouă dificultate.
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Foarte mulţi reuşesc. Alţii, nu.
Adaptarea este graduală, de la caz  la caz, şi determină coeficientul de reuşită.
Decizia de a fi autonom responsabilizează. De obicei, persoanele care iau astfel de decizii vor avea mai mult 

succes în viaţă decât cei care aşteaptă ca părinţii sau oricine altcineva să le ofere tot ceea ce au nevoie sau să le rezolve 
problemele. De fapt, aceasta este problema: că o persoană rămâne lângă cei apropiaţi sau evadează, în oricare situaţie, 
reuşita proprie este determinată de măsura în care ia decizii, îşi asumă responsabilităţi, se implică în mod conştient în 
managementul propriei vieţi. 

La nevoie, omul descoperă lucruri despre care nu ştia că este în stare. Modelul de viaţă al lui Robinson Crusoe 
impresionează prin felul  în care a reuşit să se mobilizeze pentru a rezista pe o insulă pustie timp de 28 de ani. Nu 
există îndoiala că povestea a fost inspirată din realitate. Modul în care Robinson Crusoe a reuşit să se descurce singur 
pe acea insulă pustie, fără a avea la dispoziţie prea multe opţiuni, poate fi o experienţă pe care fiecare adolescent să aibă 
oportunitatea să o cunoască, să o analizeze, chiar din perspectivele propriei existenţe.

Mintea omului găseşte soluţii ingenioase în momentele cruciale, în momentele decisive, soluţii pe care în alte 
circumstanţe nu le-ar putea găsi. De aceea, este important ca, în şcoală, elevii/tinerii să dobândească abilităţi de viaţă 
pe baza unor activităţi şi conţinuturi experienţiale care să-i pună, în plan mental, fireşte, în cat mai multe situaţii-
limită, situaţii neprevăzute cărora să le găsească soluţii. Astfel, se poate instala interesul pentru  autodepăşire, pentru 
eliminarea unor frustrări şi limite. Forţa modelului este, fără îndoială, un instrument de învăţare eficientă. Abilităţile de 
viaţă se învaţă, nu ne naştem cu ele. Poate şcoala, astăzi, să-i determine pe elevi/tineri să înveţe astfel? Este o provocare 
şi merită să încercăm. Poate fi un început. Să-i abilităm pe elevi/tineri în domeniul  

MANAGEMENTULUI VIEŢII PERSONALE.  
Să-i determinăm să înveţe să îşi asume responsabilitatea, să aibă controlul asupra propriei existenţe, să-şi 

dezvolte stima de sine, încrederea în sine, să experimenteze situaţii de viaţă care le asigură formarea valorilor personale 
şi sociale.

ANEXA 7
CURRICULUM VITAE  EUROPASS / CV

Curriculum vitae 
Europass 

Ataşaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile).

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume Prenume
Adresa(e) Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
Telefon(-oane) Eliminaţi rân-

dul dacă este 
cazul (vezi 
instrucţiunile)

Mobil: Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 
instrucţiunile)

Fax(uri) Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Naţionalitate(-tati) Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Data naşterii Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Sex Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Experienţa profesională
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Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând 
cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 
instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând 

cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 
instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de for-
mare
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă)
Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Discurs oral Exprimare scrisă
Limba
Limba

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini organiza-
torice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi cunoştinţe de utili-
zare a calculatorului

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este 
cazul (vezi instrucţiunile)
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Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 
persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

ANEXA 8
SCRISOAREA DE INTENŢIE / (se poate ordona în felul următor):

1. Paragraful de început:
Dacă răspunzi unui anunţ din ziar, vei putea folosi următoarea formulare:
Solicit postul de ______________ conform ofertei de serviciu din  ....................................  
sau:
Am găsit oferta dvs. de serviciu în publicaţia ____________ din data de ________ şi sunt interesat de postul de _________ .
Dacă însă doreşti o slujbă în cadrul unei companii despre care nu ştii dacă au locuri de muncă disponibile, poţi 

folosi genul acesta de introducere:
Sunt interesat în găsirea unui post de __________ în industria/compania _________. Cunoscând faptul că firma dvs. este 

renumită în acest domeniu şi că asigură oportunităţi deosebite în dezvoltarea carierei, mă adresez în speranţa că _________.
sau:
Cunoscând diverse firme din cadrul industriei/companiei ________, am ajuns la concluzia că îmi doresc să am şansa de a-mi 

oferi aptitudinile şi experienţa de lucru în slujba firmei __________ .
2. Paragraful al doilea:
După ce ai studiat oferta de serviciu sau fişa postului, ai identificat aptitudinile şi calităţile cerute. Treci în revistă, 

pe scurt, ce ţi se pare mai relevant din experienţa ta de lucru, aptitudini, calităţi, deosebite şi exprimă într-un mod 
pozitiv cum toate acestea te fac să crezi că eşti potrivit pentru slujba respectivă. Trebuie să faci referiri la C.V.-ul ataşat:

În ultimii şapte ani mi-am folosit cu succes cunoştinţele de lucru cu computerul, atât hardware, cât şi software, în atât de 
competitiva industrie a computerelor, unde am avut o ascensiune impresionantă a carierei mele. Menţionez că am obţinut ________ 
(specifică titlul/ performanţa şi durata) şase luni consecutiv. Am observat că aţi subliniat în oferta de serviciu că doriţi oameni cu 
realizări deosebite. Curriculumul Vitae pe care îl ataşez vă va demonstra că sunt o persoană hotărâtă, motivată, dornică de a reuşi.

3. Paragraful al treilea:
Acum trebuie să specifici de ce îţi doreşti slujba respectivă. Şi acest „de ce” va trebui să apară ca un beneficiu al 

celui care citeşte. De exemplu, nu vei spune niciodată că soliciţi slujba deoarece te-ai săturat să fii şomer sau că te-ai 
plictisit acasă. Doreşti această slujbă datorită unor factori, cum ar fi: provocare a noului, varietate, interes, modul de 
organizare (lider de piaţă), produsele/serviciile pe care le execută (ce-ţi place la ele), oamenii (dorinţa de a face parte 
din echipă), încrederea într-o anumită filosofie, etc. Află cât mai multe amănunte despre organizare, profil, locuri de 
muncă disponibile. Discută cu angajaţii, citeşte rapoarte anuale, literatură promoţională, politica firmei, declaraţii etc. 
Vor deveni interesaţi să te cunoască, văzându-te atât de documentat. Poţi include fraze tip, ca:

M-ar bucura să am oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică.............
...Doresc să lucrez într-un mediu în care îmi pot utiliza aptitudinile şi experienţa, cu scopul de a îndeplini cerinţele companiei, cât şi 

pentru dezvoltarea carierei mele...
...Postul reprezintă o provocare, o varietate şi o stimulare pe care o doresc...
...Sunt impresionat de imaginea şi renumele companiei _______ în cadrul comunităţii şi mi-aş dori să am privilegiul să pot contribui...
4. Paragraful al patrulea:
Aceasta este încheierea. Nu folosi fraze ca „Vă mulţumesc anticipat” sau ceva la fel de plictisitor. Termină prin a-ţi 

arăta disponibilitatea pentru un interviu şi prin a oferi informaţii suplimentare. De exemplu:
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Aş dori să am posibilitatea de a discuta mai mult detalii despre experienţa mea în cadrul unui interviu. Vă rog să mă 
contactaţi la orice oră, la numărul de telefon de mai sus.

Aş dori să mă întâlnesc cu dvs. ca să discutăm modul în care aptitudinile şi experienţa mea ar putea constitui un avantaj 
pentru firma dvs. Vă rog să mă contactaţi la...

Sunt nerăbdător să ne întâlnim pentru a discuta cerinţele postului şi disponibilitatea mea pentru el. Vă rog să mă contactaţi 
la ________ pentru a stabili un interviu la o oră care să vă convină.

Dacă doreşti să contactezi firma cât mai curând, poţi să specifici o dată anumită pentru o primă întâlnire.
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