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INTRODUCERE

Ghidul este destinat cadrelor didactice care predau elevilor disciplina școlară „Dezvolta-
rea personală”. Accentul se pune pe formarea competențelor transversale necesare 
pentru sănătatea fizică și mintală a elevilor și dezvoltarea unei identități personale 
 solide. Prin urmare, aceste competențe cuprind toate abilitățile de viață de care copiii 
și adolescenții au nevoie la școală și în situațiile de viață și, prin extindere, în viitoarea 
lor viață privată și activitatea profesională. 

CARE SUNT ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA 
 PERSONALĂ?
Abilitățile de viață includ diferite sfere ale personalității, inclusiv:
 • abilitățile cognitive, precum abilitățile de rezolvare a problemelor, abilitățile 

de  gândire creativă, abilitățile de gândire critică și abilitățile meta-cognitive,
 • abilitățile sociale, precum abilitățile de comunicare și cooperare, abilitățile 

 interpersonale și empatia,
 • abilitățile de auto-conștientizare, precum auto-responsabilitatea, abilitățile de 

 luare a deciziilor și abilitățile de auto-reflecție,
 • abilitățile de reglare emoțională, precum gestionarea sentimentelor, gestionarea 

stresului și abilitățile de soluționare a conflictelor.

Abilitățile folosite în disciplina „Dezvoltare personală” urmează cadrul definit de Organi-
zația Mondială a Sănătății pentru abilitățile de care persoanele au nevoie pentru o viață 
de succes (2001). Este important să rețineți că toate abilitățile de viață se suprapun 
 între  ele și pot fi dezvoltate doar dintr-o perspectivă holistică. Abilitățile cognitive 
 niciodată nu pot fi deprinse fără o concentrare asupra abilităților sociale și de auto- 
conștientizare, iar abilitățile de reglare emoțională niciodată nu pot fi deprinse fără 
a se ține cont și de abilitățile sociale.

ABILITĂȚILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ CA PARTE INTEGRANTĂ  
A ȘCOLII ȘI A VIEȚII
Educația privind dezvoltarea personală face parte din toate disciplinele școlare și 
are   întotdeauna legătură cu conținutul care se referă la etapa actuală de dezvoltare 
a  elevilor. Conținutul și sarcinile din ghidul „Dezvoltarea personală” sunt adaptate la 
 diferite grupe de vârstă și clase. Formarea abilităților de viață devine din ce în ce mai 
complexă pe  parcursul curriculumului școlar obligatoriu. Sunt predate teme similare 
în fiecare an de studiu, punându-se accentele pe aceleași abilități pe tot parcursul șco-
lar. Dezvoltarea personală începe de la o vârstă timpurie, odată cu intrarea în sistemul 
școlar, la grădiniță sau clasele primare, și durează până la încheierea învățământului 
obligatoriu. Pe parcursul experienței școlare a elevilor, abilitățile de dezvoltare persona-
lă sunt tratate sub  forma unui curriculum spiralat care este repetat în fiecare clasă la un 
nivel mai complex. 
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CURRICULUMUL SPIRALIC
Curriculumul spiralat al educației privind dezvoltarea personală poate fi descris ca o 
abordare care prezintă diferite concepte principale pentru procesul de învățare, cu un 
grad de complexitate tot mai mare pe parcursul anilor școlari. Urmând paradigma lui 
Jerome Bruner, specialist în educație timpurie și psihologie, precum că „orice subiect 
poate fi predat în mod eficient, într-o formă corectă din punct de vedere intelectual, ori-
cărui copil, la orice etapă a dezvoltării”, curriculumul spiralat este principiul pedagogic 
care stă la baza disciplinei Dezvoltarea personală (Bruner, 1960). De la o vârstă frage-
dă, copiilor le sunt prezentate informații, diferite teme și sarcini, care ulterior sunt pre-
zentate în mod repetat, consolidate și valorificate continuu pe întreg parcursul școlar. 
Nu este vorba doar de iscusința la diferite abilități care va fi dezvoltată într-un mod 
 adap tabil de învățare, ci și de semnificația și importanța lucrurilor învățate, care de-
vin  parte integrantă a disciplinei Dezvoltarea Personală. Prin urmare, această viziune 
conectată a unui curriculum spiralat este construită în jurul ideilor, principiilor și valori-
lor care sunt considerate importante și valoroase atât pentru elevi, pe măsură ce se 
 maturizează, cât și pentru societate în general. De asemenea, în cadrul discipline șco-
lare „Dezvoltare personală” se realizează conform abordării și paradigmei de învățare pe 
tot parcursul vieții. 

Conținut nou

Revizuire

Măiestrie

Dificultate
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CUM SUNT ORGANIZATE DIFERITE ABILITĂȚI?
Competențele disciplinei „Dezvoltare personală” sunt predate în cadrul a cinci module 
diferite, care cuprind cinci concepte principale. Acestea sunt:

Modulul 1 — Identitatea personală și relaționarea armonioasă 
Identitatea personală și relaționarea armonioasă care pune accent 
pe cunoașterea și acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea 
resurselor personale, familia ca valoare: responsabilități, roluri 
de gen, stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală și 
non-violentă, autoeducare etc.

Modulul 2 — Asigurarea calității vieții
Asigurarea calității vieții, pune accent pe integritate, gestionarea 
eficientă a resurselor, responsabilitatea pentru o dezvoltarea 
 durabilă, buna gospodărire etc.

Modulul 3 — Modul de viață sănătos 
Modul de viață sănătos îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de 
 sănătatea fizică și emoțională, alimentația sănătoasă, contracara-
rea viciilor: drogurile, alcoolul, fumatul, influențele  negative de 
 diferit gen etc.

Modulul 4 — Proiectarea carierei profesionale  
și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antre-
prenorial, pune accent pe înțelegerea profesiilor din perspectiva 
pieței muncii, planificarea carierei și luarea deciziilor de carieră, 
antreprenoriatul ca opțiune de carieră etc.

Modulul 5 — Securitatea personală
Securitatea personală, oferă elevilor contextul de formare a unui 
comportament orientat spre asigurarea securității proprii și a 
 celorlalți.
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Aceste module sunt folosite drept concepte principale în orice Ghid de „Dezvoltare 
 personală”. Proiectele didactice pentru un an școlar sunt desfășurate, la fiecare modul 
revenind în mod specific în jur de patru proiecte. Prin urmare, Ghidul pentru fiecare clasă 
conține în total 20 de proiecte. Cu toate acestea, temele și sarcinile pentru elevi se 
 suprapun uneori și în module. De exemplu, o sarcină la modulul privind modul de viață 
sănătos se va referi și la aspecte legate de asigurarea calității vieții și a artei cunoașterii 
de sine, o sarcină la modulul privind proiectarea carierei profesionale pentru elevii mai 
mari se va referi și la aspecte legate de cunoașterea de sine și asigurarea calității vieții 
etc. Prin urmare, în cadrul disciplinei „Dezvoltare personală”, chiar dacă sunt structurate 
în aceste cinci module, sarcinile nu pot fi privite ca separate între ele.
Abordarea modulară nu semnifică o delimitare strictă a problematicii abordate, ci in-
sistă asupra unei intervenții educaționale cu un pronunțat caracter integrator, specific 
dezvoltării competențelor. Demersul integrator este aplicat atât în cadrul fiecărui mo-
dul, între cele cinci module, cât și în valorificarea achizițiilor din cadrul altor discipline 
școlare, precum și din mediul de viață al elevului. Curriculumul dat folosește această 
abordare deoarece disciplina Dezvoltarea Personală se axează pe dezvoltarea compe-
tențelor, mai ales a valorilor și atitudinilor.

CUM AR TREBUI SĂ PREDAU MODULELE?
Acest Ghid este structurat într-o ordine cronologică progresivă în care urmează a fi 
 predate modulele și atribuite proiectele. Vă recomandăm să urmați această schemă, 
 deoarece diferitele abilități de viață se formează prin aplicarea principalelor concepte 
ale demersului pedagogic. Metodele de învățare utilizate în Dezvoltarea personală se 
axează pe metodele de învățare bazată pe sarcini și prin cooperare. Ambele metode 
au  la  bază o concepție cognitiv-constructivistă a învățării, în care elevii își formează 
 cunoștințele prin auto-implicare într-o anumită sarcină în mod individual, prin schimbul 
de cunoștințe în cadrul unor discuții cu un coleg sau într-un grup și prin împărtășirea 
rezultatelor cu clasa. Principiul „gândiți – lucrați în perechi – comunicați” se regăsește 
în  mai multe sarcini și contribuie la dezvoltarea abilităților sociale și de cooperare. 
 Reflecția de sine stătătoare și reflecția împreună cu alți colegi asupra proceselor de 
 învățare reprezintă o parte importantă a dezvoltării personale și se poate regăsi în 
 cadrul diferitor proiecte. 

CE ROL AM ÎN CALITATE DE CADRU DIDACTIC?
Rolul cadrului didactic în implementarea disciplinei „Dezvoltare personală” este să 
 inițieze și să orienteze procesele de învățare, să antreneze și să însoțească elevii în 
procesul de învățare și să-i ajute să depășească dificultățile. Cadrele didactice trebuie 
să înțeleagă că pentru aceasta ar trebui să se transforme din lectori în facilitatori. 
Această transformare se referă și la evaluarea proceselor de învățare, a realizări-
lor  și  a  rezultatelor învățării. În cadrul lecțiilor de „Dezvoltare personală”, elevii sunt 
 rugați să găsească propriile căi de a rezolva o problemă, de a evalua o situație, de a 
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evalua critic diferite modalități de soluționare. Prin urmare, rezultatele și produsele 
elevilor sunt privite din perspectiva unui standard orientat spre fiecare elev în parte. 
Rezultatele dezvoltării personale nu pot fi clasificate în mod sumativ într-un statut 
 social. Procesele de învățare trebuie evaluate în mod formativ: cadrele didactice 
 monitorizează și evaluează continuu procesele de învățare ale elevilor, nu doar rezul-
tatele acestora. Opiniile individuale devin o parte foarte importantă în activitatea 
 cadrelor didactice. 

CUM ESTE STRUCTURAT GHIDUL?
Orice Ghid pentru cadrele didactice la Dezvoltarea personală este structurat în ace-
lași mod. La paginile următoare cadrele didactice pot găsi o descriere mai detaliată 
a modulelor și abilităților de viață pentru fiecare clasă în parte. Astfel, fiecare ghid va 
avea 20 de proiecte de lecții, împărțite în cele cinci module. Toate proiectele sunt 
structurate la fel. În partea stângă, cadrele didactice pot găsi obiectivele, abilitățile 
și prezentarea ordinii de predare, durata aproximativă de timp necesară, materialele 
și pregătirea necesară pentru realizarea sarcinii. Unele proiecte constau într-un pro-
ces de învățare din două părți, și presupun teme pentru acasă și analiza lor la lecția 
următoare. Mai jos poate fi găsită o descriere didactică detaliată pas cu pas. În partea 
dreaptă sunt prezentate instrucțiunile pentru elevi și exemple (schițe) cu posibile pre-
zentări la tablă sau fișe de lucru. Într-o secțiune specială cu alternative/indicații sunt 
oferite informații despre posibile forme de diferențiere și adaptare pentru scopuri 
specifice sau aspecte sensibile, cu potențiale riscuri care trebuie minimizate și luate 
în considerare (de exemplu, structura specială a unui grup, alte forme de prezentare, 
alternative ale jocurilor etc.). 

CE MATERIAL TREBUIE SĂ FOLOSESC SUPLIMENTAR?
În acest ghid sunt indicate materialele necesare pentru fiecare sarcină. Ar putea fi 
 nevoie de hârtie, pixuri, creioane colorate, dar și de telefoane mobile sau calculatoare. 
La unele proiecte, cadrele didactice vor trebui să descarce materiale suplimentare de 
pe internet, după cum va fi indicat, sau să se bazeze pe cunoștințele și experiențele acu-
mulate anterior. Dacă este cazul, acest lucru este indicat.

UNDE ÎȘI NOTEAZĂ ELEVII SARCINILE REALIZATE?
În cadrul disciplinei Dezvoltarea personală pot fi folosite diferite materiale de lucru. 
 Întrucât elevii nu au manual, cadrele didactice pot decide cum ar dori ca aceștia să-și 
noteze sarcinile realizate. 
 • Elevii lucrează pe fișele individuale pe care le primesc de la cadrul didactic. 

 Toate  fișele sunt apoi adunate într-un portofoliu. Un astfel de portofoliu, ușor de 
 realizat, poate fi creat la începutul anului școlar pentru lecțiile de „Dezvoltare 
 personală”. În acest portofoliu pot fi adăugate cu ușurință materiale suplimentare 
(fotografii etc.).
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 • Elevii pot folosi caiete la dezvoltarea personală, la fel cum o fac și la alte discipline. 
În aceste caiete ei vor include toate schițele, notițele, eseurile etc. Sunt ca niște 
 jurnale personale unde lucrurile nu se pot pierde. Caietele pot fi decorate după 
 placul fiecăruia.

 • Cadrele didactice le pot solicita părinților să le cumpere copiilor caiete individuale. 
În funcție de situația socio-economică a părinților, despre acest lucru se poate 
 discuta la o ședință cu părinții, drept subiect introductiv. 

CUM ÎMI EVALUEZ PROPRIA PREDARE? 
Ca și în toate formele de predare, este important să evaluăm și să reflectăm periodic 
asupra propriului proces de predare. Acest lucru se poate face prin autoevaluare, utili-
zând întrebări de bază care se axează pe obiectivele stabilite, competențele elevilor, 
 rezultatele învățării, activitatea elevilor etc. Reflecția poate fi realizată, de asemenea, 
împreună cu un coleg, după asistarea reciprocă la lecțiile de „Dezvoltare personală”. 
Pentru aceasta se recomandă stabilirea unor repere de observare și comunicarea 
 acestora partenerului înainte ca asistările la lecții să aibă loc. Acest lucru este necesar 
pentru a obține ceva concret din acest schimb de experiență. Feedbackul trebuie oferit 
în mod critic-constructiv și discutând față în față.

CUM SUNT PĂRINȚII INTEGRAȚI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ?
Lecțiile de „Dezvoltare personală” au loc la școală. Totuși, în cazul a mai multe sarcini 
elevii vor avea teme pentru acasă, pentru care ar putea fi necesar să solicite anumite 
informații de la părinți sau rude (de exemplu, despre biografia lor, despre reguli, despre 
trecut etc.). Vă recomandăm ca la începutul anului școlar, la o ședință cu părinții, să le 
faceți o prezentare generală despre lecțiile de „Dezvoltare personală”. Părinții și familiile 
sunt o parte importantă a procesului de dezvoltare personală, întrucât consolidează și 
influențează aspecte legate de identitate, norme, valorile și perspectivele viitoare ale 
elevilor. Cadrele didactice trebuie să le povestească părinților despre specificul orelor 
de „Dezvoltare personală”, să le descrie în linii generale fiecare modul și modalitatea 
în  care elevii vor lucra la lecții (nu doar individual, ci și în perechi sau în grupuri etc.). 
 Părinții pot fi încurajați să joace un rol activ în procesele de învățare ale copiilor lor și 
să se asocieze cu școala într-un mod pozitiv.

LITERATURĂ DE SPECIALITATE
 • Bruner, J. (1960) The Process of Education [Procesul educației], Cambridge,  

Mass.: Harvard University Press.
 • Organizația Mondială a Sănătății (2001): Partners in Life Skills Education [Parteneri în 

educația privind deprinderile de viață]. Concluzii de la o întrunire inter-agenție cu 
Națiunile Unite. Geneva: Organizația Mondială a Sănătății.
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PAGINA MOSTRĂ A GHIDULUI

Elementele ghidului ...
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Modulul 1
IDENTITATEA PERSONALĂ  
ȘI RELAȚIONAREA ARMONIOASĂ 

Identitatea personală și relaționarea armonioasă care pune accent 
pe cunoașterea și acceptarea de sine, explorarea și autoevaluarea 
  resurselor personale, familia ca valoare: responsabilități, roluri de gen, 
stereotipuri, comunicarea asertivă, non-conflictuală și non-violentă, 
autoeducare etc.



 
CLASA A 5-A — MODULUL 1 — SARCINA 1 Dezvoltarea personală – Ghid pentru cadrele didactice Exemple de sarcini 2019/2016

Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul le prezintă elevilor sarcina – Acesta 

sunt eu când eram mic, desenând diferite 
 imagini și părți de propoziții pe tablă (sau pe o 
fișă de lucru). Profesorul adună ideile elevilor 
sub forma unui dialog (frontal).

2. Elevii sunt rugați să se gândească la copilăria 
lor și să completeze răspunsurile. Sarcina 
le  rămâne ca temă pentru acasă, unde vor 
 încerca să afle diferite răspunsuri de la părinți 
sau rude. Ei adună fotografii sau desene sau 
aduc obiecte la școală pentru a arăta cum erau 
când erau mici (poate cineva a păstrat jucăria 
preferată, poze, hăinuțe etc.).

Partea 2
1. Elevii revin cu obiectele lor. Își împărtășesc 

răspunsurile în perechi (alegând unde să 
se așeze sau să stea). Profesorul îi încura-
jează să compare răspunsurile între ei și să 
 discute despre cum s-au schimbat de atunci.

2. Profesorul roagă elevii să formeze un cerc 
din scaune. Ei își iau obiectele cu ei. 

3. Profesorul le cere elevilor să le prezinte 
 cole gilor cum erau când erau mici, arătând 
obiectele pe care le-au adus. Dezavantaj: 
Nu toți elevii ar putea dori să încerce.

4. Lecția se încheie cu o scurtă discuție despre 
diferite caracteristici ale unei persoane 
care se schimbă în timp. Profesorul adună 
 ideile  elevilor și împreună le clasifică în cate-
gorii, de exemplu: aspectul, gusturile, intere-
sele,  activitățile, înălțimea, greutatea etc.

5. Toate obiectele sunt afișate pe perete, numele 
elevilor fiind indicate pe ele. 

Sarcina 1
EU ÎNSUMI  
– DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII MELE 

 
 Elevii apreciază nevoia de schimbare pe măsură ce o persoană evoluează. 
Ei își schimbă perspectivele față de trecut, prezent și viitor. 

     
Timp necesar
P1 → 45 minute 
P2 → 45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în pereche 
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Sarcinile scrise pe tablă 

sau pe fișe de lucru
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 1 
Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

Recomandat pentru 

Clasa a 5-a
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Sarcini pentru elevi

Partea 1
Acesta sunt eu când eram mic
1. Uitați-vă la întrebări și imagini.
2. Întrebați-i pe părinți și pe membrii mai 

mari ai familiei.
3. Notați sau desenați cum erați.
4. Adunați lucrurile care vă plăceau atunci 

când erați mici. Aveți și fotografii?
5. Aduceți-le la școală.

Ce îmi plăcea să mănînc

Primul meu cuvânt

Ce jocuri îmi plăceau

Locul preferat

Cîntecul care mi-a plăcut

Lucrurile preferate
(jucăriile preferate,  

jocuri etc.)

Partea 1 – Acesta sunt eu când eram mic

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul schițează pe tablă o mână mare. 

Apoi le cere elevilor să pună o mână pe o 
 bucată de hârtie și să marcheze conturul ei 
cu ajutorul unui creion, iar pe încheietura 
 mâinii să-și scrie numele.

2. Fiecare elev roagă cinci colegi să scrie pe fie-
care deget ceva ce le place la el. Menționați 
că vor scrie doar lucruri pozitive despre colegi.

3. Elevii citesc ce au scris ceilalți și se gândesc 
dacă sunt sau nu de acord.

4. Toți elevii formează un cerc. Profesorul începe 
să discute despre percepția de sine și per-
cepția față de ceilalți. Acesta inițiază discu-
ția cu întrebări precum: Sunteți de acord cu 
ceea ce au scris colegii voștri despre voi? 
Ce lucruri au fost noi pentru voi? Ce lucruri 
sunt importante pentru voi? Se așteaptă 
 răspunsuri prin care elevii să numească 
 valori  precum  prietenia, încrederea, ajutorul 
reciproc, siguranța, umorul, atenția etc.

5. După discuție, elevii își decorează „mâna cu 
preferințe” și, afișează desenele în clasă. 

Partea 2
1. Elevii stau într-un cerc. Profesorul face refe-

rință la „mâinile cu preferințe” afișate. Acesta 
subliniază faptul că, uneori, părerile altor 
 persoane despre noi nu coincid cu ale noastre. 
Uneori ele sunt atuurile pe care nu le-am obser-
vat, alteori sunt punctele slabe sau prejude-
cățile care sunt greșite. Este foarte periculos 
să etichetăm o persoană din cauza lucrurilor 
pe care le vedem doar la suprafață . Ce fel de 
lucruri sau impresii ne fac să-i etichetăm pe 
ceilalți? Ce fel de etichete ați auzit în adresa 
semenilor voștri sau, în general, a oamenilor? 
Cum vă simțiți când auziți asemenea expresii?

2. În mijlocul cercului, profesorul pune niște 
 cartonașe pe care sunt scrise niște cuvinte. 
Apoi, profesorul adună de la elevi idei despre 
cum aceste aspecte ne pot influența percep-
țiile și părerile despre alte persoane înainte 
de a le cunoaște. Elevii discută despre exem-
plele lor. 

3. Elevii formează perechi. Împreună își imagi-
nează o situație în care un elev este etichetat 
de către un alt elev după o anumită impresie 
sau prejudecată. Ei se gândesc la o situație și 
 inventează un joc de rol. Exersează jocul de rol.

Sarcina 2
CREAREA PROPRIILOR MELE VALORI  
– ILUSTRAREA LOR ÎNTR-O „MÂNĂ CU PREFERINȚE”

  Elevii dezvoltă atitudini pozitive față de ei înșiși și alții și se gândesc 
la  valori și etichetări.

     
Timp necesar
P1 → 30 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
• Lucru individual 
• Lucru în perechi
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Hârtie, creioane colorate
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 1 
Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

Recomandat pentru 

Clasa a 6-a
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Sarcini pentru elevi

Partea 1
Mâna mea cu preferințe
1. Luați o foaie de hârtie și marcați conturul 

 mâinii voastre. Aceasta este mâna voastră 
cu preferințe. În jurul încheieturii, scrieți-vă 
numele.

2. Mergeți prin clasă și rugați cinci colegi să 
scrie pe fiecare deget ceva ce le place la voi. 

3. Citiți ce au scris. Sunteți de acord? Ce a fost 
nou pentru voi? 

4. Adunați-vă într-un cerc împreună cu mâinile 
voastre cu preferințe.

4. Revin în cerc și prezintă jocul de rol. Profesorul 
facilitează o discuție, în baza jocurilor de rol, 
despre consecințele negative ale etichetărilor 
pentru relațiile dintre oameni.

Partea 2 – Este periculos să-i etichetăm pe alții 

Alternative/indicații

Nicolai
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Elevii se gândesc la lucrurile care îi fac feri-

ciți și lucrurile care îi fac triști. Pe o foaie 
dehârtie ei vor scrie sau vor desena ceva 
ce-i face fericiți, iar pe altă foaie – ceva ce-i 
face triști. Profesorul le explică ce trebuie 
să facă și le oferă foi de hârtie, dacă este 
 nevoie. 

2. Profesorul le dă instrucțiunea de a lucra în 
 perechi. Elevii discută despre experiențele 
lor fericite și triste. Ei discută despre ce 
i-a ajutat în trecut să facă față stărilor de 
 tristețe. Aceștia decupează o stea din hârtie. 
Pe ea scriu o strategie de a face față stărilor 
de  tristețe. 

3. Stelele sunt afișate pe perete sau pe podea. 
Elevii le citesc și se gândesc la moduri diferite 
și similare de a face față stărilor de tristețe. 
După care elevii discută despre strategiile 
prin care pot face față tristeții. Profesorul 
strânge stelele și le afișează undeva. Acesta 
moderează discuția și îi încurajează pe elevi 
să se gândească la diferite strategii.

4. Elevii își împărtășesc strategiile și gândurile 
referitor la ceea ce îi ajută să facă față tristeții. 
Profesorul îi ajută pe elevi să-și împărtășească 
gândurile și să completeze stelele cu strategii.

Partea 2
1. Profesorul prezintă proverbul suedez „O bucurie 

împărtășită este o bucurie dublă, o durere 
 împărtășită este o jumătate de durere”.

2. În mod individual, elevii se gândesc la semnifi-
cația proverbului. Ei se gândesc și la situații în 
care au împărtășit bucurie și durere. După care 
în grup discută despre semnificația proverbu-
lui și despre experiențele lor de a împărtăși 
 bucurie și durere. Profesorul le explică sarcina. 
După care se primblă în jurul grupului și ascultă 
discuțiile. Dacă este necesară explicarea pro-
verbului, profesorul îi ajută pe elevi și ar putea 
să le ofere niște exemple.

3. Elevii formează grupuri a câte patru. Ei se gân-
desc la o situație în care cineva împărtășește 
bucurie sau durere. Apoi, în baza acestei situa-
ții, schițează scenariul unui scurt joc de rol. 
Profesorul le oferă instrucțiuni. Dacă este nevoie, 
el îi sprijină în desfășurarea jocului de rol. 

Sarcina 3
SENTIMENTELE ȘI EMOȚIILE MELE  
– CUM LE FAC FAȚĂ

  Elevii reflectă asupra modului în care fac față diferitor emoții.  
Aceștia dezvoltă strategii pentru a face față emoțiilor negative.

     
Timp necesar
P1 → 45 minute 
P2 → 45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în pereche
•  Lucru în grup
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Hârtie, foarfece, bandă 

adezivă
•   Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 1 
Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

Recomandat pentru 

Clasa a 7-a
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4. Când toți au terminat, grupurile își prezintă 
 jocul de rol. Profesorul întreabă elevii cum 
se simt și ce au învățat din jocul de rol. 
Este  important ca elevii să iasă din rolurile 
pe care le-au jucat.

Sarcini pentru elevi

Partea 1
Ce mă face fericit și trist
1. Gândiți-vă la lucrurile care vă fac fericiți și la 

lucrurile care vă fac triști.
2. Pe o foaie, descrieți în scris sau desenați 

 lucrurile care vă fac fericiți, iar pe alta – lucrurile 
care vă fac triști.

3. Alegeți un coleg și discutați împreună lucrurile 
voastre fericite și triste.

4. Ce v-a ajutat în trecut să faceți față stărilor 
de tristețe? Ce puteți face atunci când sunteți 
triști?

5. Decupați o stea din hârtie. Scrieți pe ea ceva 
ce vă ajută să faceți față stărilor de tristețe.

6. Strângeți toate stelele și puneți-le pe un perete 
sau pe o bancă. Priviți stelele și gândiți-vă la 
modurile diferite și similare de a face față 
 stărilor de tristețe.

7. Discutați împreună diferite lucruri care vă ajută 
să faceți față tristeții.

Partea 2
Împărtășesc bucurie și durere
1. Discutați în grup posibila semnificație a pro-

verbului „O bucurie împărtășită este o  bucurie 
dublă, o durere împărtășită este o  jumătate 
de durere”.
 • Gândiți-vă la situații în care ați împărtășit 

bucurie și situații în care ați împărtășit durere.
 • Povestiți grupului despre aceste situații.

2. Prezentați un joc de rol.
 • Formați grupuri a câte patru.
 • Gândiți-vă la o situație în care cineva 

 împărtășește bucurie sau tristețe/durere.
 • Creați un scurt joc de rol despre această 

 situație.
 • Când toți au terminat, grupurile își prezintă 

jocurile de rol.

Alternative/indicații

Partea 1
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Descrierea lecției
 
Eșecurile și dezamăgirile fac parte din viața 
 noastră, ele se întâmplă tuturor. Este important 
să analizați cu atenție de ce s-au întâmplat și să 
le faceți față. „Învăță din greșelile proprii” e ușor 
de spus, nu și de făcut. Este nevoie de respect 
pentru emoțiile implicate, reflecție critică și crea-
tivitate pentru a găsi soluții potrivite. 

Partea 1
1. Profesorul prezintă pe scurt tema „eșecul”, 

de exemplu numind niște situații obișnuite în 
care elevii sau adulții eșuează. După care el 
 încurajează elevii să se gândească la o situa-
ție de eșec personal, iar cei care doresc, 
pot să o povestească colegilor, împreună cu 
posibilele motive pentru acel eșec.

2. Împărtășirea eșecurilor nu este ușoară, însă 
ne poate învăța multe lucruri noi – elevii vor 
 putea să facă acest lucru. Apoi încep să caute 
care ar fi motivele din spatele eșecurilor. 
 Profesorul subliniază faptul că întotdeauna 
există mai multe motive, nu doar unul.

3. Profesorul moderează următoarea discuție 
în clasă. Accentul este dublu: elevii trebuie 

Sarcina 4
EȘEC! EȘEC? 

  Elevii recunosc eșecul ca parte a vieții și analizează diferite cauze posibile 
care îl pot determina. Ei învață să găsească modalități de a-i face față, 
atât emoțional, cât și prin acțiuni preventive.

     
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
• Lucru în grup
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Sarcină pe tablă  

sau pe o fișă de lucru
•   Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 1 
Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

Am eșuat!

Recomandat pentru 

Clasa a 8-a
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să înțeleagă de ce s-a întâmplat ceva și dacă 
acest lucru ar fi putut fi prevenit sau nu. Ca 
temă pentru acasă, elevii trebuie să schimbe 
perspectiva: de la tineri la adulți. La această 
lecție elevii se vor pregăti să manifeste interes 
față de experiențele altor persoane, precum 
și să acționeze cu tact.

Partea 2
1. Pentru a împărtăși experiențele adulților, sunt 

necesare grupuri mai mari, de cel mult cinci 
persoane.

2. Grupurile analizează mai atent toate motivele 
posibile ale eșecurilor și le notează pe o foaie 
de hârtie. Dacă este nevoie, profesorul îi va 
 ajuta. Elevii fac o legătură între aceste motive 
și lucrurile discutate mai înainte.

3. În baza tuturor motivelor pentru eșec, grupu-
rile trebuie să alcătuiască o listă cu sugestii 
practice pentru a preveni eșecurile viitoare   
și/sau cum să le facă față.

4. Pentru a face un rezumat, listele vor fi fixate 
pe perete. Acordați timp pentru a citi toate 
 motivele menționate de grupuri și pentru a le 
oferi niște comentarii scurte.

Sarcini pentru elevi

Partea 1
1. Gândiți-vă când ultima oară ați suferit un eșec, 

când ați fost dezamăgiți. S-ar putea să fi fost 
un incident mai mare sau mai mic, să se fi 
 întâmplat în școală sau în afara acesteia, să fi 
fost sau nu cuprinși de mai multe emoții. 
 Găsiți un titlu și notați cel puțin două lucruri 
care ar fi cauzat acest eșec – întotdeauna 
 există mai multe motive.

2. În grupuri a câte patru, împărtășiți-vă experi-
ențele și emoțiile pe care le-ați simțit atunci. 
Tratați-vă reciproc cu respect și manifestați 
interes față de cele trăite de colegii voștri. 
Apoi analizați motivele pentru care eșecurile 
s-au produs. Faceți o listă cu motivele cele 
mai des menționate.

3. În clasă, fiecare grup își prezintă lista. Apoi 
 discutați împreună:
 • Sunt explicabile motivele eșecurilor? De ce? 

De ce nu?
 • Care eșecuri ar fi putut fi prevenite, care 

sunt inevitabile?
4. Ca temă pentru acasă, întrebați doi adulți pe 

care îi cunoașteți, dacă doresc să vă povesteas-
că despre vreun eșec pe care l-au avut, moti-
vele acestuia și modul în care i-au făcut față.

Partea 2
1. În grupuri a cel mult cinci elevi, povestiți des-

pre eșecurile cu care s-au confruntat adulții 
și cum le-au făcut față.

2. Apoi notați toate „motivele eșecurilor” pe care 
le-a adunat grupul vostru. Care motive cores-
pund unui eșec menționat anterior? Care motive 
nu au fost menționate? Aveți vreo idee de ce?

3. Când analizați toate motivele posibile, puteți 
elabora strategii pentru a preveni eșecurile 
sau pentru a face față dezamăgirilor. Creați un 
scurt ghid sub forma unei liste de „șase suges-
tii practice pentru a face față eșecurilor”.

4. Afișați listele grupurilor pe perete sau pe feres-
tre, citiți câteva dintre ele și oferiți un scurt 
 comentariu oral la două grupuri.

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul împarte sala de clasă în două 

 părți cu ajutorul unei linii trasate cu o bucată 
de  cretă sau sfoară. După care, numește 
pe rând mai multe caracteristici. De îndată 
ce aud  caracteristica, elevii care recunosc 
că au acea caracteristică trec linia.

Exemple: toți cei care ...
 • poartă blugi
 • au ochi albaștri
 • sunt mai mari
 • au vizitat alte țări din Europa
 • citesc periodic ziare
 • au fost discriminați
 • au prieteni de altă etnie
 • au prejudecăți legate de oamenii de alte 

 etnii etc. 

Elevii pot fi rugați să sugereze și ei unele carac-
teristici, însă profesorul trebuie să fie conștient 
de lucrurile care ar putea fi sensibile pentru 
unii elevi. 

Partea 2
Elevii sunt împărțiți în grupuri mici a câte patru 
sau cinci persoane și discută următoarele 
 aspecte:

1. S-a pomenit cineva într-un grup cu un coleg 
cu care credeați că nu aveți nimic în comun?

2. Cum e să faceți parte dintr-un grup mai mare?
3. Cum e să vă simțiți singuri?
4. Cât de greu este să justificați o opinie sau o 

 experiență?
5. Ce tipuri de întrebări sunt greu de răspuns în 

public?

Fiecare grup mic alege din timp un vorbitor și 
un moderator. Moderatorul se asigură că fiecărui 
membru al echipei i se permite să vorbească. 
 Vorbitorul va lua notițe și va prezenta frontal 
 rezultatul principal.

Sarcina 5
TOȚI DIFERIȚI – TOȚI EGALI

  Elevii învață să se cunoască și să se accepte reciproc într-un grup. 
 Elevii descoperă lucrurile pe care nu le știau că le au în comun.  
Elevii devin conștienți de diferite atitudini și practici.

     
Timp necesar
P1 → 15 minute 
P2 → 30 minute

Forme de activitate
• Lucru în grup
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Bucată de sfoară (8 m.)
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 1 
Identitatea personală și 
relaționarea armonioasă

Recomandat pentru 

Clasa a 9-a
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Sarcini pentru elevi

Partea 2
Înainte de începerea discuției, decideți cine va 
modera discuția de grup și cine va fi vorbitorul în 
plen. Poate că de această dată vorbitorul ar putea 
fi cineva care nu are atât de multă experiență în 
acest sens. Această experiență ca moderator ar 
putea fi un element al dezvoltării personale.

După prezentările grupurilor, profesorul va face 
un rezumat, fără a moraliza sau comentarii „înțe-
lepte”. Ar trebui să fie mai degrabă un comentariu 
prin care profesorul își arată admirația față de 
 discuțiile și onestitatea participanților. Înainte de 
a încheia lecția, profesorul le poate pune elevilor 
întrebări asupra cărora să reflecteze.

Alternative/indicații
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Modulul 2
ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII
Asigurarea calității vieții, pune accent pe integritate, gestionarea 
 eficientă a resurselor, responsabilitatea pentru o dezvoltarea durabilă, 
buna gospodărire etc.
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul le prezintă elevilor sarcina, dese-

nând pe tablă sau arătându-le o imagine cu 
doi prieteni. 

2. Profesorul îi roagă pe elevi să se gândească 
la prietenii lor. La fel, el le spune să încerce 
să răspundă la câteva întrebări despre 
ce-i face deosebiți pe prietenii lor și de ce 
au  nevoie  într-o prietenie. 

3. După care, profesorul le spune elevilor să 
facă schimb de idei despre prietenie împreună 
cu un coleg. Ei își schimbă rolurile și ascultă 
explicația partenerului.

4. Atunci ei pot să decidă cum vor să descrie 
sau să-și exprime părerea față de prietenie. 
Elevii pot face un desen, pot scrie o poezie 
sau o istorioară despre o întâmplare cu cel 
mai bun prieten etc.

5. Ca temă pentru acasă, profesorul le spune 
 elevilor să finalizeze lucrările despre prietenie. 

Partea 2
1. Elevii stau într-un cerc. Profesorul le cere să 

prezinte descrierile lor despre semnificația 
 prieteniei și să le pună pe podea în mijlocul 
 clasei. Elevii sunt rugați să le prezinte colegi-
lor, în plen, părerile lor despre prietenie. 

2. Profesorul le pune acum întrebări: Ce puteți 
face cu și pentru prietenii voștri? Ideile 
sunt adunate. După care, este schimbată 
perspec tiva: În ce mod vă pot ajuta prietenii? 
Și de această dată ideile sunt colectate. 

3. În continuare, elevii sunt rugați să își noteze 
ideile și sugestiile. 

După ce au finalizat, fac schimb cu un partener. 
Împreună, citesc sugestiile fiecăruia. Ambii 
 parteneri marchează cu o bifă (✓) punctele cu 
care sunt de acord și cu o cruce (✗) punctele 
cu care nu sunt de acord.

Sarcina 6
RELAȚIILE  
– PRIETENII ȘI MODUL ÎN CARE ÎI TRATEZ

  Elevii reflectă asupra semnificației și importanței prieteniei.  
Ei colectează diferite lucruri pe care le pot face cu și pentru prietenii lor. 

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
• Lucru individual
• Lucru în pereche
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Imagini și întrebări pe 

 tablă sau pe fișa de lucru 
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 2 
Asigurarea calității vieții

Recomandat pentru 

Clasa a 5-a
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Sarcini pentru elevi

Partea 1
Imagine cu două persoane  
(care sunt prieteni) 

Întrebări
1. Ce este un prieten adevărat? Ce este prietenia?
2. De ce prietenia este importantă?
3. Avem nevoie de prieteni?
4. Ce face ca cel mai bun prieten al vostru să fie 

special?
 

Partea 2
Ce pot face cu și pentru prietenii mei 

Întrebări
1. Ce puteți face cu și pentru prietenii voștri? 
2. Ce puncte forte le place la voi?
3. În ce mod vă pot ajuta prietenii? 
4. Care sunt punctele lor forte?

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul pune pe tablă niște imagini cu 

 persoane celebre (din țară, de peste hotare 
și din toate genurile. Imaginile ar putea să fie 
aduse și de către elevi). Împreună cu elevii, 
profesorul află ce știu ei despre aceste per-
soane. 

2. Ulterior, elevii se gândesc în mod individual la 
persoana care este un model de urmat pentru 
ei. Trebuie să aleagă doar o persoană (dacă 
această persoană nu este pe tablă, atunci ei 
scriu numele ei în caiet). Elevii scriu tot ce 
știu despre modelul lor de urmat. Pentru infor-
mații pot consulta și internetul.

3. Elevii formează un cerc și își prezintă modelul 
de urmat. Toți ceilalți elevi pot pune întrebări.

4. Profesorul le prezintă elevilor câteva întrebări 
(pe tablă, pe o foaie multiplicată xerox sau 
pe foi de hârtie). Împreună discută întrebările.

5. Ca temă pentru acasă, elevii răspund în scris 
la aceste întrebări și revin cu ele la școală.

Partea 2
1. Elevii formează perechi și fac schimb de 

 răspunsuri între ei. Ce cred ei?
2. Profesorul prezintă următoarea sarcină. 

 Elevii creează descrierea personală a propriei 
persoane și a ceea ce este important pentru 
ei. Ei singuri decid ce vor să creeze: poster, 
eseu, poezie, desen, desene animate, filmuleț 
pe telefon etc. 

3. Opera pe care o vor crea trebuie să le repre-
zinte valorile și normele. Pentru aceasta, 
 profesorul scrie pe tablă niște cuvinte cheie 
care pot fi sugestii sau impulsuri pentru elevi. 
El citește  cuvintele, iar dacă este necesar 
–  explică  unele dintre ele. El subliniază faptul 
că acestea sunt valori.

4. Apoi, în mod individual, elevii creează lucrările 
personale. 

5. Când au terminat, profesorul organizează ca 
un fel de târg unde toate lucrările pot fi afișate 
și analizate.

Sarcina 7
INTEGRITATEA, NORMELE ȘI VALORILE  
– ACESTE LUCRURI SUNT IMPORTANTE PENTRU MINE

  Elevii înțeleg semnificația valorilor și a normelor. Ei învață cum să dezvolte 
o relație între norme și valori și propria lor persoană. 

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
• Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuție frontală 

Organizarea clasei
•  Imagini cu persoane 

 celebre pe tablă
•  Scrieți cuvinte cheie 

pe tablă
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 2 
Asigurarea calității vieții

Recomandat pentru 

Clasa a 6-a
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6. La final, profesorul solicită de la elevi comen-
tarii. Fiecare elev menționează pe scurt un 
 lucru care a fost ușor pentru el/care a mers 
bine și o provocare cu care s-a confruntat. 

Sarcini pentru elevi

Partea 1
Modelul meu de urmat 
1. Priviți imaginile.
2. Care dintre aceste persoane vă impresionează 

cel mai mult? Pe cine ați dori să alegeți drept 
model de urmat?

3. Adunați și notați informații despre această per-
soană. Ce știți despre modelul vostru de  urmat? 
 • Din ce țară este?
 • Unde locuiește?
 • Câți ani are?
 • La ce se descurcă bine?
 • Ce mai știți despre această persoană?

4. Reveniți în cerc și prezentați informațiile 
 voastre.

Întrebări pentru tema de acasă
1. Ce lucruri bune puteți spune despre această 

persoană? Dar lucruri rele?
2. În ce mod ați vrea să fiți ca el/ea? În ce mod 

nu ați vrea?
3. În afară de abilitățile de a fi bun la ceva  (fotbal, 

cântat etc.), pentru ce pledează această 
 persoană? Încearcă să fie bun cu alții? Luptă 
pentru o cauză bună? 

Partea 2
Ce este important pentru mine
1. Gândiți-vă la lucrurile care sunt importante 

pentru voi.
2. Citiți cuvintele cheie de pe tablă și folosiți-le 

pentru lucrarea voastră.
3. Puteți să alegeți ce fel de lucrare vreți să 

 faceți, de exemplu un poster, un eseu, o 
 poezie, un desen animat sau un filmuleț video.

4. Începeți lucrarea. În ea trebuie să reprezentați 
toate valorile importante pentru voi.

5. După ce ați terminat, afișați lucrările voastre 
la târg.

6. Formați cerc și analizați cum v-ați descurcat 
la această sarcină.

Partea 2 – Cuvinte cheie

Alternative/indicații

onestitate

corectitudine

curiozitate

loialitate

succes

deschidere

fericire

spirit  
comunitar

grijă

creativitate

umor

respect

prietenie

înțelepciune

aventură
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Descrierea lecției
 
Partea 1
Cine sunt eu?
Profesorul prezintă exercițiul și le explică elevilor 
că vor primi o fișă de lucru (a se vedea „Sarcini 
pentru elevi”) sau o vor pregăti singuri, copiind 
sarcina de pe tablă. După care, profesorul le dă 
 următoarele instrucțiuni:
 • Vedeți aici o listă de caracteristici, care ar 

 putea sau nu să vă reprezinte. Încercați să vă 
acordați o notă între 0 și 5 pentru fiecare 
 caracteristică. În cazul în care nu știți răspun-
sul, puneți semnul întrebării (?).

 • După ce ați terminat, îndoiți foaia de hârtie 
pentru a ascunde notele și transmiteți-o la 
doi colegi de clasă. Dacă acordați altui coleg 
note, încercați să fiți drăguți, nu răutăcioși. 
Când vedeți ce note v-au dat alți colegi, fiți 
 recunoscători pentru părerile lor.

Partea 2
 Cum ne ajută faptul că învățăm lucruri 
 despre alte persoane?
În a doua parte, veți organiza o discuție în clasă 
despre modul în care vă văd alții. 
 • Cât de dificil a fost să vă acordați o notă?
 • Cât de dificil a fost să acordați o notă altcuiva?
 • Ce învățați din părerile altora?
 • A fost greu să acceptați?
 • Erați altfel acum 5 ani?
 • Cum ați vrea să fiți peste 5 ani?

Sarcina 8
CUM MĂ VĂD PE MINE?  
CUM MĂ VĂD ALȚII PE MINE?

  Elevii află mai multe despre ei înșiși. Ei fac diferența între diferite 
 caracteristici și învață să fie cinstiți cu ei înșiși. Ulterior ei află cum îi văd 
ceilalți și analizează diferențele posibile.

    
Timp necesar
P1 → 25 minute 
P2 → 20 minute

Forme de activitate
• Lucru individual
• Lucru în grup
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Sarcină pe tablă sau pe 

o fișă de lucru 
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 2 
Asigurarea calității vieții

Recomandat pentru 

Clasa a 7-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
Cine sunt eu?
1. Cum mă văd pe mine? Acordați-vă o notă de 

la 0 la 5. Dacă nu puteți decide, scrieți semnul 
întrebării (?).

2. Apoi acordați note la doi colegi de clasă.
3. Înainte de a le transmite foaia, îndoiți-o, astfel 

încât notele să nu poată fi văzute.

bun ascultător bun ascultător bun ascultător

prietenos prietenos prietenos

plăcut de alții plăcut de alții plăcut de alții

o companie plăcută o companie plăcută o companie plăcută

sincer sincer sincer

iresponsabil iresponsabil iresponsabil

amabil amabil amabil

demn de încredere demn de încredere demn de încredere

extravertit extravertit extravertit

egoist egoist egoist

încrezător încrezător încrezător

agresiv agresiv agresiv

timid timid timid

atractiv atractiv atractiv

Partea 1 – Cine sunt eu?

Evaluați de la 0 la 5 Evaluați de la 0 la 5 Evaluați de la 0 la 5

Alternative/indicații

Pliați aici Pliați aici

Cum mă văd  
pe mine

Cum mă vede 
 colegul de clasă 1

Cum mă vede 
 colegul de clasă 2 ?  ?  ?
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Descrierea lecției

1. Profesorul îi ajută pe elevi să creeze o listă 
 personală de verificare, în care pot include 
 desene sau ornamente. Dacă este posibil, 
 lista ar trebui laminată. 

2. Următoarele liste de bază pot fi adaptate 
la  necesitate. Lista oferită a fost special 
 pregă tită pentru sarcinile de învățare.

3. Când vor finaliza, elevii vor discuta răspun-
surile împreună cu un alt coleg. Ei vor dis-
cuta despre stilurile lor diferite de învățare.

Sarcini pentru elevi

1. Astăzi vă veți gândi cum învățați cel mai bine 
și ce vă ajută să vă îmbunătățiți procesul de 
 învățare.

2. Priviți întrebările pregătite de către profesor.
3. Există întrebări care se concentrează pe 

 pregătirea procesului vostru de învățare și 
 întrebări care se concentrează pe reflecția 
asupra procesului vostru de învățare.

4. Încercați să răspundeți la ele în mod individual, 
notând răspunsurile.

5. Comparați răspunsurile cu cele ale unui 
 coleg și discutați despre stilurile voastre de 
 învățare.

Sarcina 9
ȘTIU CUM SĂ-MI FAC PLANURI  
ȘI SĂ MĂ ORGANIZEZ 

  Elevii planifică și reflectează asupra propriului proces de învățare  
și dezvoltare ca parte a învățării pe tot parcursul vieții. Ei creează în mod 
individual lista lor de verificare.

    
Timp necesar
45 minute  
adițional tema pentru  
acasă

Forme de activitate
• Lucru individual
•  Lucru în grup

Organizarea clasei
•  Sarcină pe tablă sau pe 

o fișă de lucru 
•  Cerc de scaune pentru 

discuție frontală

Modulul 2 
Asigurarea calității vieții

Alternative/indicații

Recomandat pentru 

Clasa a 8-a
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Sarcini de pregătire
Îmi voi stabili următoarele obiective:
 • Astăzi mă voi ocupa de următoarele sarcini: ...
 • Sunt deosebit de interesat de: ...
 • Am anumite dificultăți la: ...
 • Am stabilit următorul plan: ... (Ce voi face mai întâi? Ce voi face după aceea? Unde voi învăța?  

Când voi avea pauză? Când îmi voi termina lucrarea?)
 • Voi discuta despre planul meu cu: ...
 • Voi fi mulțumit de învățarea mea dacă voi reuși să: ...
 • Voi pune la dispoziție următoarele materiale de învățare: ...
 • Ca să mă asigur că pot lucra fără să fiu întrerupt, voi lua următoarele măsuri: ...
 • Pentru a-mi îmbunătăți învățarea, le voi cere ajutorul acestor copii: ...
 • Când voi fi obosit, îmi voi reîncărca bateriile prin ...
 • Dacă nu îmi va mai plăcea să învăț, voi ...

Suport pentru reflecție
 • Care au fost primele mele activități de învățare?
 • Care au fost următorii mei pași de învățare?
 • Când mi-am permis să fac o pauză?
 • Cât timp am învățat singur?
 • Cât timp am învățat împreună cu un alt copil?
 • Când am învățat într-un grup?
 • Am învățat bine în grup?
 • Mi-am desfășurat activitățile de învățare conform planului personal?
 • Am putut să mă concentrez asupra lucrării mele fără a fi deranjat?  

Am fost distras în vreun moment? Trebuie să mă concentrez mai bine?
 • M-am asigurat că am învățat bine?
 • M-am simțit plictisit când învățam?
 • Am învățat plin de bucurie?
 • Când mi-a plăcut să învăț?
 • M-am simțit sigur în timp ce învățam că voi reuși? (Învățarea cu încredere în sine)
 • Cum am devenit interesat de un subiect și cum a început să-mi placă să învăț?
 • Ce strategii și tehnici de învățare am aplicat?
 • Am învățat bine? Ce am făcut bine, ce nu am făcut bine?
 • Unde am întâmpinat dificultăți? Cum le-am depășit?
 • Ar trebui să lucrez mai repede sau mai încet?
 • Trebuie să schimb ceva?
 • Cum aș putea să-mi îmbunătățesc viața?
 • La următoarea sarcină de învățare voi încerca să obțin următoarele:...

Listă de verificare
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul împarte elevii în grupuri de cel mult 

șase persoane. Grupurile trebuie să fie formate 
dintr-un număr par de elevi. Fiecare grup 
 primește o foaie de hârtie și un creion colorat/
marker.

2. Profesorul le cere la jumătate din grupuri să 
deseneze caricatura unui învingător social, 
pe când cealaltă jumătate va desena caricatura 
unui învins social.

3. Profesorul le cere grupurilor să enumere carac-
teristicile modelului lor: nivelul socio-economic, 
profesia, sexul, grupul etnic, activitățile în 
 timpul liber, alegerea hainelor, mentalitatea de 
bază, modul de viață, tipul locuinței, obiceiurile 
de consum

Partea 2
Profesorul le cere grupurilor să schimbe între ei 
desenele și să le interpreteze.

1. Desenele sunt agățate pe perete. În fața 
 întregii clase, fiecare grup este rugat să inter-
preteze desenul pe care l-a primit.

2. „Artiștii” își comentează intențiile. Comunicând 
ideile din spatele desenelor și efectul pe care 
acestea îl au asupra privitorilor, este posibil 
ca elevii să atingă următoarele întrebări:
 • Care sunt caracteristicile principale ale 

 succesului?
 • Care sunt caracteristicile principale ale 

 eșecului?
 • Care sunt factorii care fac diferența între 

 „învingători” și „învinși”?
 • Sunt oamenii reprezentați ai anumitor 

 grupuri?
 • Indiferent de statutul social, toți oamenii 

au aceleași șanse de succes?
 • Să câștigi este ușor, să pierzi este greu: 

cum reacționez când pierd? 

Sarcina 10
SUNTEM TOȚI EGALI,  
DAR UNII SUNT MAI EGALI DECÂT ALȚII

  Elevii identifică și analizează motivele discriminării altor persoane. 
Acest exercițiu se concentrează asupra modului în care factorii 
 socio-economici afectează șansele de succes social.

    
Timp necesar
P1 → 25 minute 
P2 → 20 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în grup
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Sarcină pe tablă sau pe 

o fișă de lucru, Poster 
 învins/învingător, 
 creioane colorate 

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală

Modulul 2 
Asigurarea calității vieții

Recomandat pentru 

Clasa a 9-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
Poster „Învins – învingător”
Desenați două persoane: un învingător și un învins. 
Încercați să integrați caracteristicile posibile în 
 desenele voastre și să le descrieți cu cuvinte-cheie.
 • nivelul socio-economic
 • profesia
 • sexul
 • grupul etnic
 • activitățile în timpul liber
 • alegerea hainelor
 • mentalitatea de bază
 • modul de viață
 • tipul locuinței
 • obiceiurile de consum

Partea 2
Spuneți-i clasei despre ideile pe care le aveți. 
 Comunicând ideile din spatele desenelor și efectul 
pe care acestea îl au asupra privitorilor, ați putea 
discuta despre întrebările din descrierea lecției 
Partea 2. 

Alternative/indicații
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Modulul 3
MODUL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 
Modul de viață sănătos îi ghidează pe elevi în aspecte ce țin de 
 sănătatea fizică și emoțională, alimentația sănătoasă, contracararea 
viciilor: drogurile, alcoolul, fumatul, influențele negative de diferit 
gen etc.
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Sarcina 11
SĂNĂTATEA MEA ESTE IMPORTANTĂ

  Elevii reflectă asupra propriului mod de viață și fac cunoștință cu 
 piramida alimentară. 

    
Timp necesar
45 minute

Forme de activitate
• Lucru individual
• Lucru în grup
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Definiția „Sănătății” propusă 

de Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS), scrisă pe 
tablă. Imprimați piramida 
alimentară pe o foaie de 
hârtie A4.

•  4 bănci pentru activitățile 
în grup. Cerc de scaune 
pentru discuție frontală.

Modulul 3 
Modul de viață sănătos

Descrierea lecției

1. Profesorul lasă elevii să citească definiția 
 sănătății propusă de OMS.

2. Profesorul le explică elevilor elementele 
 acestei definiții. 

3. Profesorul scrie în rând pe tablă următoarele 
cuvinte cheie: somn, sport, mic dejun, pauze, 
bunăstare. El discută despre acești termeni 
 diferiți. 

4. Elevii merg la tablă pentru a-și scrie răspun-
surile (15 min): Somn: De câte ore de somn 
aveți nevoie noaptea pentru a vă odihni?  
Sport: Câtă mișcare faceți în timpul zilei?  
Mic dejun: Cine ia micul dejun? Ce mâncați 
 înainte de școală? Pauze: Cine are nevoie 
de odihnă după școală? Cum vă odihniți? 
 Bunăstare: Ce înseamnă pentru elevi acest 
 cuvânt?

5. Clasa este împărțită în patru grupe. Toate gru-
purile primesc câte 10 bucăți mici de hârtie. 
Elevii discută despre ceea ce mănâncă în 
 timpul zilei și scriu 10 produse alimentare pe 
bucățile de hârtie.

6. După ce au terminat, profesorul va recurge la 
o discuție frontală pentru a organiza produ-
sele alimentare ale tuturor grupurilor în funcție 
de piramida alimentară. 

7. Profesorul discută cu toți elevii despre cum vor 
să-și îmbunătățească modul de viață. Vor să 
facă mai mult sport? Vor ca în timpul lecției să 
exerseze timp de 5 minute într-un cerc? Sau ar 
dori să pregătească o salată pentru familia lor 
acasă? Etc.

8. După două săptămâni, profesorul urmărește 
schimbările în modul de viață al elevilor. 
El îi motivează ca la următoarea lecție să vină 
cu câteva idei, cum ar fi să facă împreună o 
 sesiune de 5 minute de yoga condusă de către 
un elev la începutul următoarei lecții, la altă 
lecție să aducă o rețetă culinară sănătoasă 
sau să prezinte propriul mod de planificare a 
pauzelor în timpul zilei. Urmăriți schimbările 
elevilor! 

Recomandat pentru 

Clasa a 5-a
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Sarcini pentru elevi

Definiția OMS pentru „sănătate”:
„Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă 
atât fizic, mintal, cât și social, și nu doar absența 
 bolilor sau a infirmităților.”

Explicație: Sănătatea fizică înseamnă că o 
 persoană doarme suficient, face suficiente 
 exerciții fizice în timpul zilei și mănâncă sănătos. 
Sănătatea mintală este o componentă a sănătății 
generale, incluzând bunăstarea și satisfacția. 
 Bunăstarea nu este ușor de definit deoarece 
 implică aspecte individuale, precum mediul 
 social, prosperitatea, autorealizarea, calitatea 
vieții și participarea în societate, care joacă un 
rol important. 

1. Discutați despre modul vostru de viață: 
De câte ore de somn aveți nevoie? Faceți 
sport? Luați micul dejun în fiecare dimineață? 
Luați pauze în timpul zilei? Ce înseamnă 
 pentru voi cuvântul bunăstare? 

2. Mergeți la tablă și scrieți răspunsurile voastre 
în tabelul pregătit de către profesor.

3. Formați patru grupuri. 
4. Ce mâncați de obicei în timpul zilei? În grup, 

notați pe foițe 10 produse alimentare.
5. După ce ați terminat, reveniți în plen și prezen-

tați toate cele 40 de produse alimentare. 
6. Cu ajutorul profesorului, aranjați aceste 

 produse în piramida alimentară. Gândiți-vă 
dacă: Ați dori să schimbați ceva? 

Veniți cu câteva idei pentru un mod de viață 
 sănătos la lecția următoare.

Alternative/indicații
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6 Dulciuri, Gustări sărate și Alcool

5 Uleiuri, Grăsimi și Nuci

4 Produse lactate, Carne, Pește, Ouă, Tofu

3 Cereale, Cartofi și Paste

2 Legume și Fructe

 1 Băuturi

6

5

4

3

2

1

Piramida alimentelor
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Descrierea lecției

1. Profesorul împarte clasa în două grupuri. 
2. Profesorul oferă testul pe tema alcoolului unei 

jumătăți de clasă și testul pe tema tutunului – 
celeilalte jumătăți. 

3. Elevii rezolvă testul individual. 
4. După 15 minute, răspunsurile sunt discutate 

plenar. Profesorul întreabă anumiți elevi să 
ofere răspunsuri și justificări ale opiniilor lor.  

5. În timp ce răspunsurile la ambele teste sunt 
afișate în clasă, elevii le pot vedea (în mod 
 individual) imediat ce finalizează de rezolvat 
testele. 

6. După aceasta, fiecare elev elaborează un 
 poster în care va rezuma cele mai importante 
informații. Fiecare elev trebuie să includă 
 lucrurile pe care le-a învățat. 

7. Profesorul poate sugera elevilor să împărtă-
șească aceste informații cu părinții și să caute 
acasă informații suplimentare pe internet. 

Sarcini pentru elevi

1. Rezolvați testul pe tema alcoolului sau a 
 tutunului. Între timp, gândiți-vă la o justificare 
pentru fiecare răspuns pe care îl dați. Cât de 
multe știți deja?

2. După ce ați terminat, uitați-vă la răspunsuri și 
corectați-le pe ale voastre în mod independent 
și prezentați clasei răspunsurile voastre.

3. Creați un poster A4 pe tema alcoolului sau a 
 tutunului. Alegeți o temă și scrieți sau desenați 
cele mai importante informații pe care le-ați 
învățat astăzi.

4. Poate doriți să luați posterul acasă și să discu-
tați aceste informații cu cineva? 

5. Gândiți-vă la o întrebare la tema voastră și 
 căutați mai multe informații pe internet. 
 Despre ce întrebări sau aspecte ați vrea să 
 discutați mai mult? Găsiți un partener cu care 
să faceți aceasta. 

Sarcina 12
FUMATUL ȘI ALCOOLUL  
– TENTAȚII PERICULOASE

  Elevii cunosc câteva informații importante despre alcool și tutun.  
Ei află cum să caute informații suplimentare și înțeleg efectele dăunătoare 
ale stimulanților. 

    
Timp necesar
45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual 
• Lucru de grup
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Chestionarul la tema 

 alcoolului și a tutunului 
multiplicate fiecare 
 pentru jumătate din 
 clasă. Răspunsurile la 
 întrebări, multiplicate 
pe 1 exemplar și fixate în 
colțurile opuse ale clasei.

Modulul 3 
Modul de viață sănătos

Recomandat pentru 

Clasa a 6-a
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1 2 3
Ce substanță, printre altele,  
se găsește în fumul de tutun? 

Arsenic Zaharină Cofeină

După cît timp fumatul devine dependent? Prima săptămână Câteva săptămâni Jumătate de an

Ce metodă de renunțare este recomandată? Pas cu pas Fumat mai puțin
Decid în ziua 

 renunțării

Cât timp durează pentru ca organismul  
să-și revină după renunțarea la fumat? 

20 minute 12 ore 24 ore

Ce boală poate cauza fumatul? SIDA Cancer Infecția urechii

Cât de periculos este fumatul pasiv? Total inofensiv Neînsemnat Vătămare corporală

Cât de dăunătoare sunt țigările ușoare  
în comparație cu țigările obișnuite? 

La fel Mai puțin Mai mult

De ce producătorii de țigări adaugă tutun, 
 amoniac, cacao sau lemn dulce în țigări? 

Reduce riscul  
de cancer

Dependență  
mai rapidă

Pentru că producerea 
este mai ieftină

adevărat fals

Toți maturii consumă alcool. ×
Copiilor li se permite să cumpere alcool. ×
Nu poți deveni dependent de alcool. ×
Alcoolul poate afecta toate organele (creier, ficat, rinichi, inima). ×
Alcoolul este mai periculos pentru copii și tineri. ×
După consumul de alcool, persoana face deseori lucruri, pe care nu  
le-ar face de obicei. ×
Majoritatea tinerilor, la vârsta de 15 ani au fost beți mai mult de o dată. ×
După prea mult consum de alcool nu este permis sa mergeți pe bicicletă. ×

Chestionare

Chestionar privind fumatul

Chestionar privind alcoolul

Alternative/indicații

1

2

2

1

3

3

4

5

6

7

8

4

5

6

7

8

Litere îngroșate = corect
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Descrierea lecției 

Elevilor li se descriu sarcinilor (vezi sarcinile 
elevilor). Pentru ca ei să-și îndeplinească sarci-
nile, profesorul scrie o pregătește cartonașe 
cu următoarele cuvinte cheie, de exemplu: 
„Tu ești ceea ce mănânci”; „Mătură-ți propriul 
prag”; „Obiceiurile vechi mor greu”.

1. În timpul sesiunilor de lucru profesorul rămâne 
pregătit să ofere răspunsuri, să susțină grupu-
rile, să ofere suport organizațional dacă este 
necesar.

2. Apoi, are loc un discurs plenar, moderat de 
 către profesor, unde elevii reflectă asupra 
 lucrurilor pozitive și negative.

3. Profesorul propune elevilor să planifice și să 
realizeze un scurt proiect propriu de protecție 
a mediului. De exemplu: Cum putem reduce 
cantitatea deșeurilor? Am putea să plantăm 
niște copaci împreună? Cum putem economisi 
energia sau apa? 

Sarcini pentru elevi 

1. Ce înseamnă pentru voi cuvântul „conservare”? 
Adunați ideile voastre împreună cu alții.

2. Alegeți o temă din cele fixate pe perete în 
 clasă. Formați un grup de 4 – 5 elevi. 

3. Fiecare grup se va împărți în două. Doi elevi vor 
căuta exemple referitoare la protecția mediu-
lui, iar ceilalți doi vor căuta exemple referitoare 
la daunele aduse mediului. 

4. Aveți la dispoziție 15 - 20 de minute pentru a 
vă primbla prin jurul școlii și a curții și a căuta 
exemple prin care mediul este protejat sau nu. 
Dacă aveți aparat foto la telefon, fotografiați 
exemplele pe care le găsiți. Dacă nu, notați-le 
pe o bucată de hârtie. 

5. După 15 - 20 de minute, reveniți în clasă.
6. În grupuri a câte 4 sau 5, arătați unul la altul 

ce ați găsit și alegeți cel mai bun exemplu al 
grupului vostru referitor la protecția mediului 
și la daunele aduse mediului.

Sarcina 13
REPORTER DE MEDIU

   Elevii studiază tema protecției mediului și pot explica cu cuvintele proprii 
ce înseamnă conservarea. Ei reflectă asupra atitudinilor personale 
față de ecologism. Ei descoperă modurile prin care mediul este afectat. 
Ei se gândesc la inițiative în școală și învață să ia decizii în grup.

    
Timp necesar
45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
• Lucru în pereche
• Lucru în grup 
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Foaie A4, un telefon mobil 

al unui elev, cu aparat de 
fotografiat (pentru fiecare 
grup), cartonașe tematice 
de hârtie (A6) afișate pe 
peretele clasei 

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală

Modulul 3 
Modul de viață sănătos

Recomandat pentru 

Clasa a 7-a
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7. Împreună cu toată clasă, discutați lucrurile 
 pozitive și negative pe care le-ați văzut.  
Ce v-a surprins?

8. Dacă la această lecție sau după lecție veți 
avea timp, gândiți-vă la realizarea unui scurt 
proiect de protecție a mediului. Puteți începe 
un concurs pentru a economisi energie elec-
trică sau apă, planta copaci, reduce cantitatea 
de deșeuri sau colecta lucrurile reciclabile. 
Dacă aveți nevoie de idei, puteți de asemenea 
să căutați informații online. Cea mai bună idee 
ar putea fi aleasă de clasă, iar apoi realizată 
împreună ca un proiect al clasei. 

Alternative/indicații

EȘTI ceea ce 
MĂNÎNCI 

OBICEIURILE 
vechi 

mor greu

Protejează viața!

Global – regional – echitabil 

VIITORUL 
este în  
mâinile 
tale 

Mătură-ți 
 propriul 
prag



48
 

CLASA A 8-A — MODULUL 3 — SARCINA 14 Dezvoltarea personală – Ghid pentru cadrele didactice Exemple de sarcini 2019/20

Descrierea lecției 

Partea 1
Cunoștințe de bază  
– prezentare de către profesor
Profesorul prezintă unul dintre elementele 
 sexualității sănătoase: reflecția asupra propriei 
persoane prin intermediul celor 5 caracteristici 
(vedeți mai jos). El prezintă cele cinci caracte-
ristici sub forma unui desen și oferă o explicație 
suplimentară:
 • Dragoste de sine: Acceptarea propriei 

 persoane
 • Autocunoaștere: Înțelegerea sentimentelor 

și a caracterului propriu
 • Încredere în sine: Conștientizarea lucrurilor 

pe care le puteți face bine
 • Respect de sine: Considerarea propriei 

 persoane ca una de valoare
 • Auto-exprimare: Felul de a vă arăta individu-

alitatea exprimându-vă ca bărbat sau femeie

Partea 2
Principiul „gândiți – lucrați în perechi –  
împărtășiți”
Dacă nu ați avut posibilitatea să pregătiți copii 
 pentru elevi, aceștia vor reproduce modelul cu cele 
5 caracteristici în caiet sau pe o bucată de hârtie. 

Ei se gândesc mai întâi de sine stătător, iar apoi 
fac notițe pentru următoarele întrebări (Pasul 1):
 • De ce aceste caracteristici au legătură cu 

 sexualitatea sănătoasă?
 • Pe o scară de la 1 la 10, ce notă v-ați da 

 pentru fiecare dintre cele 5 caracteristici?
 • De ce ne este dificil să vorbim despre 

 sexualitate?

Când sunt gata, elevii formează echipe mici  pentru 
a lucra în perechi și a discuta primele idei (Pasul 2):
 • Cum comentăm aceste 5 caracteristici? 

 Lipsește ceva? Ce legătură are cu modul în 
care înțelegem sexualitatea? Cum descriu 
 majoritatea oamenilor sexualitatea?

Sarcina 14
BĂRBAȚI ȘI FEMEI – CINE SUNT EU?

   Elevii studiază relația strânsă dintre identitatea lor și o sexualitate 
 sănătoasă. Ei reflectă asupra propriilor păreri și asupra posibilei dezvoltări 
a personalității lor din perspectiva unei abordări „gândiți – lucrați în perechi 
– împărtășiți”.

    
Timp necesar
P1 → 10 minute 
P2 → 35 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în grup 
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Imaginea cu 5 caracte-

ristici sexualități sănă-
toase pe tablă, flipchart, 
power point sau pe 
fișa de lucru

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală

Modulul 3 
Modul de viață sănătos

Recomandat pentru 

Clasa a 8-a



49Dezvoltarea personală – Ghid pentru cadrele didactice Exemple de sarcini 2019/20 CLASA A 8-A — MODULUL 3 — SARCINA 14 

 • Încrederea în sine pare să fie o precondiție 
foarte importantă pentru o sexualitate 
 sănătoasă. Încercați să explicați acest lucru, 
faceți notițe și fiți pregătiți să împărtășiți 
 ideile voastre cu toată clasa.

 • Alegeți cel puțin încă o caracteristică și 
 împărtășiți ideile voastre despre relevanța 
acesteia.

Pasul 3: Echipele comunică în plen ideile și propu-
nerile întregii clase. Profesorul trebuie să modere-
ze foarte atent  aceste discuții.  Atenție! Moderarea 
nu înseamnă impunerea unor păreri! La această 
discuție,  profesorul ar putea să sublinieze diferențe 
în  argumentări, să pună  întrebări etc.

Sarcini pentru elevi 

Partea 2
După prezentarea făcută de către profesor, 
 înțelegeți cele 5 caracteristici (Vedeți descrierea 
lecției, Partea 1).

Pasul 1 
Gândiți-vă de sine stătător și luați notițe la 
 următoarele întrebări:
 • De ce aceste caracteristici au legătură cu 

 sexualitatea sănătoasă?
 • Pe o scară de la 1 la 10, ce notă mi-aș da pentru 

fiecare dintre cele 5 caracteristici?
 • De ce ne este dificil să vorbim despre sexuali-

tate într-un mod normal?
 
Pasul 2 
Formați echipe mici pentru a lucra în perechi și 
a discuta primele voastre idei.
 • Cum comentăm aceste 5 caracteristici? 

 Lipsește ceva? Ce legătură are cu modul în 
care înțelegem sexualitatea? Cum descriu 
 majoritatea oamenilor sexualitatea?

 • Încrederea în sine pare să fie o precondiție 
foarte importantă pentru o sexualitate 
 sănătoasă. Încercați să explicați acest lucru, 
faceți note și fiți pregătiți să împărtășiți ideile 
voastre cu toată clasa.

 • Alegeți cel puțin încă o caracteristică și descri-
eți ideile voastre despre relevanța acesteia.

 
Pasul 3 
Împărtășiți concluziile voastre întregii clase.

Alternative/indicații

Dragostea  
de sine

Încrederea  
în sine

Respectul 
 de sine

Auto-exprimare Auto-cunoașterea
Sănătatea 
Sexulală
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Descrierea lecției 

Tinerii doresc să facă o schimbare pentru 
 mediul înconjurător în toată lumea. Aceasta este 
super! Însă ei trebuie să știe cum să o facă și 
cum să  planifice această schimbare pas cu pas. 
1. Elevii dezvoltă dorința de a asculta și de a 

 înțelege diferite păreri și interese, indiferent 
dacă sunt sau nu de acord cu ele.

2. Elevii învață să anticipeze consecințele și 
 implicațiile unor opțiuni.

3. Elevii participă la un proces decizional într-un 
cadru democratic. Acesta trebuie să fie 
un echilibru între participare și eficiență.

4. Informație de bază: într-o comunitate deschi-
să, adică în una în care se învăță, binele comun 
nu este definit de nici o autoritate. 

Partea 1
1. Elevii formează perechi. Fiecare pereche pri-

mește o copie a propunerii de proiect elabora-
tă de clasă și o fișă de rol. O pereche de elevi 
vor conduce dezbaterea care urmează.

2. Perechile alcătuiesc o listă cu toate beneficiile 
și problemele aferente proiectului.

3. Totul are loc din perspectiva persoanei al cărei 
rol ei îl joacă.

4. Împreună decid dacă sunt pentru sau împotriva 
proiectului (15 minute).

5. Pe rând, fiecare pereche își prezintă poziția 
grupului și explică motivele sale.

6. În cadrul unei dezbateri, fiecare pereche trebu-
ie să spună ce lucruri ar dori să vadă realizate. 
Pentru fiecare elev, dar și pentru întreaga 
 dezbatere, trebuie stabilită o limită de timp.

Sarcina 15
PROIECTUL NOSTRU DE MEDIU

  Elevii înțeleg structurile de dependență reciprocă într-o comunitate 
 într-o perioadă de schimbare (climatică). Elevii înțeleg că fiecare soluție 
trebuie acceptată și susținută de către toți membrii unei comunități.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în pereche
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Elevii at elaborat 

 versiunea preliminară a 
unui proiect de mediu. 
Profesorul a pregătit 
 fișele de rol.

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală

Modulul 3 
Modul de viață sănătos

Recomandat pentru 

Clasa a 9-a
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Partea 2
1. Elevii votează ca să decidă dacă implemen-

tarea proiectului va avea sau nu loc. 
2. Dacă da, încep activitățile ulterioare:

 • Există alte grupuri ale căror opinii trebuie 
consultate?

 • În ce măsură a fost influențată opinia 
 voastră de opinia celorlalți?

 • Le influențează pe celelalte grupuri interese-
le particulare apărate de unul dintre grupuri?

 • Soluția pentru care majoritatea a votat este 
cea mai bună pentru întreaga societate și 
pentru mediu?

Sarcini pentru elevi 

Partea 1
Fișe de rol
Profesorul creează fișe de rol precum:
 • Un proprietar al unei mici afaceri
 • Un activist
 • O pasăre
 • Un angajat cu patru copii care lucrează 

 într-o companie care ar putea fi închisă din 
 cauza proiectului

 • Un jurnalist
 • Un politician
 • Un gunoier
 • …

 
Rolurile trebuie să fie potrivite proiectului. 
 Unele roluri trebuie întotdeauna să fie prezente, 
de ex. persoane care ar avea de câștigat sau 
 pierde,  politicieni, jurnaliști …

Alternative/indicații

Un activist
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

Un jurnalist
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

O pasăre
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

Un gunoier
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

Partea 1
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Modulul 4
PROIECTAREA CARIEREI 
 PROFESIONALE ȘI DEZVOLTAREA 
SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antrepre-
norial, pune accent pe înțelegerea profesiilor din perspectiva 
 pieței muncii, planificarea carierei și luarea deciziilor de carieră, 
 antreprenoriatul ca opțiune de carieră etc.
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Sarcina 16
PUTERILE DORITE  
– SUNT UN ANIMAL PENTRU O ZI

  Elevii reflectă asupra respectului pe care îl au față de animale. Își imaginează 
că sunt un animal pentru o zi. Ei învață cum să schimbe perspectiva.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în pereche
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Imagini cu animale 

 decupate din reviste.  
Fișă de lucru sau caiete, 
creioane colorate.

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală 

Modulul 4 
Proiectarea carierei 
 profesionale și 
 dezvoltarea spiritului 
 antreprenorial

Recomandat pentru 

Clasa a 5-a
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul prezintă imagini cu diferite ani-

male (atât animale domestice, cât și animale 
 sălbatice).

2. Elevii stau într-un cerc și discută: În ce mod 
animalele sunt importante pentru noi? 
 Profesorul adună răspunsurile elevilor (de exem-
plu, ne ajută la diferite munci, servesc drept 
companie, mențin mediul înconjurător într-un 
ciclu de viață echilibrat (albinele etc.)).

3. Profesorul îi roagă pe elevi să aleagă un animal 
din imaginile prezentate. Aceștia se pun în 
 locul animalului ales. Ce cunosc despre acest 
animal? Unde trăiește? Cum interacționează cu 
oamenii? Este o specie pe cale de dispariție? 
Elevii se gândesc la aceste întrebări vreo 20 
de minute, făcând notițe. De asemenea, ei pot 
să caute repede informații în cărți, pe internet 
etc.

4. Apoi, timp de 15 minute, elevii se plimbă prin 
clasă și vorbesc între ei în rolul de animal pe 
care îl au.

5. Revin în cerc. Ei discută despre cum ar trebui 
oamenii să se comporte față de animale. 
 Cunosc oameni care maltratează animalele?

6. Ca temă pentru acasă, elevii se gândesc la 
 animalul pe care l-ar alege dacă ar putea fi un 
animal pentru o zi.

Partea 2
1. Elevii revin în cerc cu animalul ales.
2. Ei prezintă și argumentează dorințele pe care 

le au (de exemplu, vreau să fiu leu pentru că leii 
sunt puternici. Vreau să fiu pisică pentru că 
toată lumea iubește pisicile etc.). Profesorul le 
sugerează adjective/caracteristici care descriu 
animalele. 

3. Apoi, elevii se întorc la locurile lor și scriu un 
scurt paragraf despre animalul pe care l-ar 
 alege și motivele pentru care ar face asta. 

4. După ce au terminat, elevii pot să-și deseneze 
animalul sub textul pe care l-au scris.

5. Fișele de lucru sunt afișate în clasă. 

 

Sarcini pentru elevi 

Partea 1
Animalele sunt importante 
1. Priviți aceste animale diferite. În ce mod ani-

malele sunt importante pentru noi? 
2. Alegeți un animal. Gândiți-vă sau căutați rapid 

informații la următoarele întrebări: Ce cunoaș-
teți despre acest animal? Unde trăiește? 
Este o specie pe cale de dispariție? Cum inter-
acționează cu oamenii? Faceți notițe.

3. Mergeți prin clasă ca și cum ați fi acest animal. 
Discutați cu alți colegi în rolul acestui animal. 
Ce le puteți spune?

4. Reveniți în cerc și discutați: Cum ar trebui 
 oamenii să se comporte față de animale? 
 Cunoașteți oameni care maltratează anima-
lele? 

5. Temă pentru acasă: Dacă ați putea fi un animal 
pentru o zi, ce animal ați alege și de ce?

Partea 2
Sunt un animal pentru o zi
1. Discutați în cerc: Ce animal ați alege și de ce? 

Argumentați.
2. Scrieți o descriere a animalului pe care l-ați 

ales. Includeți și motivele pentru care l-ați ales. 
Dacă este posibil, descrieți cum ar arăta o zi în 
viața voastră fiind în rolul acestui animal.

3. Fixați descrierea pe perete.

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul pune în diferite colțuri (sau zone) 

ale clasei opt imagini (sau cuvinte) care repre-
zintă aproxi mativ diferite domenii profesionale 
 (vedeți imaginea cu pânza păianjenului la 
 sfârșitul sarcinii 17). El explică ce înseamnă 
imaginile (sau cuvintele).

2. Profesorul îi roagă pe elevi să se gândească la 
domeniul profesional la care se descurcă foarte 
bine. Ei se duc spre imaginea care reprezintă 
domeniul la care se descurcă cel mai bine.

3. În runda a doua, profesorul îi roagă pe elevi 
să se gândească care este al doilea domeniu 
 profesional la care se descurcă cel mai bine. 
Elevii își schimbă locurile. De fiecare dată pro-
fesorul comentează și analizează distribuția 
elevilor. El subliniază faptul că toți au atuuri 
 diferite.

4. Profesorul desenează pe tablă o schiță a 
 pro filului (sau distribuie câte o fișă de lucru 
 xeroxată). Cele opt domenii profesionale sunt 
afișate la capetele axelor profilului.

5. Elevii trebuie să se gândească acum la ce sunt 
foarte buni, buni, medii, mai puțin buni sau 
 deloc buni (5 = foarte buni). Pe fiecare axă ei 
marchează niște cruciulițe.

6. După care ei unesc cruciulițele între ele și obțin 
un profil. 

7. Elevii formează perechi și fac schimb de profi-
luri cu un partener. Cu ajutorul unor propoziții 
complete, ei le explică partenerilor profilul 
 personal. Ei compară asemănările și deosebi-
rile și primesc de la partenerul lor comentarii 
despre estimarea proprie a atuurilor.

8. Toate profilurile sunt puse alături. Profesorul îi 
implică pe elevi într-o discuție despre atuurile 
clasei.

9. Ca temă pentru acasă, elevii se gândesc la 
 modul în care ar dori să-și folosească atuurile 
la viitorul lor loc de muncă. Ei fac notițe, cu 
care vin la următoarea lecție.

Sarcina 17
DOMENIILE PROFESIONALE ȘI ATUURILE PERSONALE  
– PROFILUL MEU

  E levii dezvoltă o înțelegere a atuurilor personale în raport cu anumite 
 domenii profesionale. Ei înțeleg că fiecare persoană are un profil unic de 
atuuri.

    
Timp necesar
P1 → 45 minute 
P2 → 45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în pereche
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Imagini (sau cuvinte) ce 

 reprezintă opt domenii 
profesionale, schița unui 
profil pe tablă (sau pe o 
fișă de lucru). Fișe de lucru.

•  Cerc de scaune pentru 
 discuție frontală

Modulul 4 
Proiectarea carierei 
 profesionale și 
 dezvoltarea spiritului 
 antreprenorial

Recomandat pentru 

Clasa a 6-a
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Partea 2
1. Elevii formează un cerc, luând cu ei notițele 

și profilurile lor. Profesorul îi întreabă cine 
ar dori să-și împărtășească gândurile referi-
toare la o viitoare profesie. Când vorbesc, 
 elevii folosesc notițele făcute și profilul lor 
în calitate de explicații.

2. De sine stătător, elevii scriu un eseu de o 
 pagină despre profesia pe care doresc că o 
aibă. Ei își motivează atuurile pe care le-au 
 folosit în profilurile lor. Ei pot adăuga și rezul-
tatele școlare (la o anumită disciplină) sau 
pot elabora un plan pentru a-și îmbunătăți 
 rezultatele la o anumită disciplină, necesare 
pentru alegerea profesiei.

3. Eseurile finalizate sunt strânse și amestecate 
într-un cerc. Fiecare elev extrage câte unul 
și îl citește. Ei pot să se joace de-a ghicitul 
– toți elevii încearcă să ghicească cine sunt 
 autorii eseurilor.

Sarcini pentru elevi 

Partea 1
Profilul meu 
1. Priviți imaginile și cuvintele. Gândiți-vă cât de 

buni sunteți la fiecare competență, după păre-
rea voastră. Faceți o cruciuliță (5 = foarte buni, 
4 = buni, 3 = mediu, 2 = puțin, 1 = deloc buni).

2. Uniți toate cruciulițele cu o linie ca să obți-
neți o pânză de păianjen. Acesta este profilul 
vostru.

3. Acum, schimbați profilul cu un partener. 
 Explicați-vă profilul utilizând propoziții com-
plete. Partenerul vostru vede aceleași atuuri 
la voi? Vedeți atuurile sale în același mod? 
 Discutați despre ce v-a surprins.

4. Acum, priviți toate profilurile. Ce vă uimește? 
Vorbiți împreună despre aceasta.

5. Ca temă pentru acasă, gândiți-vă la viitorul 
vostru loc de muncă. Se potrivește cu atuurile 
din profilul vostru? Faceți notițe și reveniți 
cu ele la școală.

Partea 2
Locul de muncă la care visez
1. Reveniți în cerc cu notițele și profilul vostru.
2. Cine vrea să ne explice în ce constă locul 

de muncă la care visează și cum acesta se 
 potrivește cu profilul său?

3. Pe o pagină A4, scrieți un eseu despre locul de 
muncă pe care doriți să-l aveți, argumentând 
alegerea. Utilizați profilul vostru pentru a 
 explica de ce acest loc de muncă ar fi potrivit 
pentru voi. Ce competențe sunt necesare 
 pentru acest loc de muncă? Puteți să includeți 
și notele de la anumite discipline ca să argu-
mentați de ce acest loc de muncă ar fi potrivit 
pentru voi. 

4. Puneți-vă eseul de o pagină în cerc. Acum 
 fiecare va extrage câte unul și îl va citi. Puteți 
ghici al cui este? 

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul prezintă ideea generală: Știți câte 

locuri de muncă/profesii diferite sunt în jurul 
vostru: în satul vostru/parte a orașului, în 
 familia voastră și în vecinătate? Elevii lucrează 
apoi individual. 

2. În grupuri a câte patru, ei adună constatările 
făcute și încearcă să le organizeze. Ei trebuie 
să-și dezvolte propriile principii de organizare: 
doar două le sunt date. Acordați-le timp și 
 sprijin, dacă este nevoie! 

3. Principiile de organizare sunt adunate de la 
toate grupurile. 

4. Fiecare grup prezintă un principiu la alegere, 
însoțit de exemple. Pentru a încheia, discutați 
despre avantajele și dezavantajele principiilor 
menționate cel mai frecvent. 

5. Profesorul le cere elevilor să meargă acasă 
și să găsească trei persoane pe care le cunosc 
și pe care ar putea să le intervieveze despre 
profesia lor. 

Partea 2
1. Cele trei foi cu tema de acasă sunt puse pe 

 podea sau fixate pe tablă. 
2. E timpul pentru lectură. Se va ține cont de 

trei întrebări: 
 • Locuri de muncă/profesii  frecvente? 
 • Necunoscute/slab cunoscute?
 • Care principii de organizare sunt cele mai 

utile? 
3. Profesorul ghidează discuția în jurul celor trei 

întrebări, încercând să le ofere elevilor cât 
mai mult timp de vorbire posibil, structurând 
doar acolo unde este necesar. 

Sarcina 18
DIFERITE LOCURI DE MUNCĂ

  Elevii identifică în jurul lor o serie de profesii diferite și oameni care lucrează 
acolo. Ei obțin o imagine de ansamblu a locurilor de muncă colectate și 
identifică un set de principii de organizare.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 30 minute

Forme de activitate
• Lucru individual 
• Lucru în grup
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Sarcină pe tablă sau pe 

o fișă de lucru, cartele din 
hârtie nescrisă/bucăți de 
hârtie 

•  Grupați băncile. Un semi-
cerc pentru prezentări.

Modulul 4 
Proiectarea carierei 
 profesionale și 
 dezvoltarea spiritului 
 antreprenorial

Recomandat pentru 

Clasa a 7-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
1. Mai întâi de toate, lucrați de sine stătător și 

scrieți pe cartele sau pe fișele de lucru toate 
locurile de muncă care vă vin în minte. Gândiți-vă 
la ele în termeni foarte concreți: Cine și ce face 
în vecinătatea mea? Ce fac părinții, rudele, 
 vecinii mei sau oamenii pe care-i cunosc? 

2. În grupuri a câte patru, puneți toate cartelele 
pe bancă și aranjați-le conform unui principiu 
de organizare pe care îl definiți: de ex. locuri 
de muncă în aer liber – locuri de muncă în birou, 
durata instruirii necesare etc. Găsiți încă cel 
puțin două principii de organizare și rearanjați 
cartelele! 

3. Profesorul alege un elev care să scrie pe tablă 
toate principiile de organizare menționate în 
prezentările elevilor. 

4. Fiecare grup prezintă principiul care le place 
cel mai mult, cu exemple ilustrative.

5. Pentru lecția următoare, gândiți-vă la trei 
 persoane cu care puteți lua legătura ușor și 
pe care ați dori să le intervievați. De ce vă 
 interesează experiențele lor profesionale? 
La ce oră/în ce zi este posibil să le intervievați? 
Scrieți numele a trei parteneri posibili pentru 
intervievare și locurile lor de muncă, câte unul 
pe fiecare foaie (puteți folosi și partea din 
 spate a unor foi utilizate). 

Partea 2
1. Înainte de lecție, puneți pe podea fișele de 

 lucru pe care le-ați pregătit pentru astăzi. 
2. Cinci minute de lectură: toată lumea citește 

în liniște cât mai multe foi
3. Clasa, împreună cu profesorul, se aranjează 

 într-un semicerc în jurul foilor și discută: 
 • Unele locuri de muncă sunt numite mai des? 

De ce? 
 • Există locuri de muncă/profesii pe care nu 

le cunoașteți sau le cunoașteți foarte puțin? 
 • Puteți să aranjați foile conform unui singur 

principiu de organizare? Există un alt princi-
piu util?

Alternative/indicații

Principiul de organizare 1

Principiul de organizare 2
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul începe cu o imagine dintr-o revistă, 

în care sunt ilustrate ambele aspecte – „lucrul” 
și „timpul liber”. Elevii trebuie să argumenteze 
care aspect prevalează.

2. Elevii lucrează în perechi și aleg o imagine care 
îi ajută să-și clarifice propriul punct de vedere: 
Ce este pentru ei o activitate în timpul liber? 
Când începe lucrul serios? Ei își evaluează 
 imaginea cu o notă de la 1 la 10 pentru fiecare 
aspect.

3. Perechile prezintă succint ce au aflat, concen-
trându-se să explice de ce au evaluat imaginea 
cu o notă sau alta (de ex. „3” sau „10”).

4. Cu cele văzute și auzite, elevii acum au 
 sufi ciente impresii pentru a completa tabelul 
„loc de muncă vs. timp liber” (vezi sarcina 
 pentru elevi).

5. Profesorul le cere elevilor să meargă acasă 
și să se gândească la slujbe mici pe care le-ar 
 putea face în familie sau localitate („lucru”).

Partea 2
1. Elevii sunt grupați în perechi la întâmplare, 

 fac schimb de constatări și întreabă „Te intere-
sează și pe tine?”

2. După care, ei încearcă să găsească o activitate 
care este potrivită pentru ambii.

3. În cele din urmă, li se cere să prezinte două 
 activități. Ei nu au voie să folosească cuvinte, 
ci doar gesturi, iar clasa trebuie să ghicească.

Alternative/indicații

Sarcina 19
ÎN CE CONSTĂ LUCRUL?

  Lucru sau timp liber? Elevii se gândesc la valorile și experiențele lor și iau 
decizii în baza lor. Ei analizează activitățile care îi interesează cel mai mult și 
legătura pe care o pot avea cu lucrul.

    
Timp necesar
P1 → 45 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
• Lucru în perechi
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Articole/imagini decupate 

din ziare, reprezentând 
lucrul sau timpul liber

Modulul 4 
Proiectarea carierei 
 profesionale și 
 dezvoltarea spiritului 
 antreprenorial

Recomandat pentru 

Clasa a 8-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
1. Profesorul vă arată o imagine, iar voi trebuie 

să argumentați: „Timp liber, lucru sau ambele 
variante?”

2. În perechi, alegeți una dintre cele șase 
 imagini. Lucrați asupra următoarelor puncte:
 • Dați imaginii un titlu interesant.
 • Găsiți cuvinte concise pentru a descrie 

 activitatea. De asemenea, gândiți-vă 
la  elemente care au legătură cu imaginea, 
chiar dacă acestea nu sunt vizibile.

 • Decideți și dați o notă de la 1 la 10: activita-
tea din imagine este timp liber sau lucru?

 • Explicați nota dată: experiența, ipotezele, 
ideile voastre.

3. În clasă, prezentați pe scurt constatările voas-
tre și comparați-le cu cele ale elevilor care au 
avut aceeași imagine: Au dat aceleași note? 
Care sunt explicațiile lor?

4. Întoarceți-vă la partenerul vostru și descrieți 
ce înseamnă „lucru” și „timp liber” pentru ambii. 
Desenați un tabel cu două coloane și comple-
tați-l cu cuvintele cheie care sunt tipice pentru 
fiecare activitate.

5. Ca temă pentru acasă, adunați 2 sau 3 idei 
 despre ce fel de slujbe mici sau „lucru” în gene-
ral ați vrea să faceți, în funcție de interesele 
voastre. Aceste locuri de muncă se pot găsi în 
familia sau localitatea voastră. 

Partea 2
1. Lucrați în perechi, alese în mod aleatoriu. 

 Prezentați unul altuia ideile pentru „slujbe 
mici”. Ce i-ar plăcea colegului vostru să facă? 
Aveți aceleași interese?

2. Încercați să găsiți o slujbă care să vă intere-
seze pe ambii. Una din cele prezentate? 
Una nouă?

3. Pregătiți-vă să mimați (folosiți gesturi, nu 
 cuvinte) două activități pe care să le arătați 
 colegilor. Ei trebuie să le ghicească.

Lucru sau timp liber?
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Descrierea lecției

Partea 1
Elevii sunt pregătiți să realizeze o cercetare/ex-
plorare amplă pentru a afla ce slujbe/oportunități 
de muncă există în cartierul lor.
1. Elevii merg pe diferite drumuri de la casă spre 

școală.
2. Ei aduna toate locurile de muncă diferite pe 

care le identifică.
 • Magazine mici
 • Hoteluri
 • Companii

3. Pentru a-i pregăti, profesorul ia școala ca 
exemplu și, împreună, numesc toate profesiile 
diferite care sunt necesare pentru a conduce 
o școală. S-ar putea să existe niște surprize 
mari!

4. Elevii ar putea face acest lucru în perechi.

Partea 2
Elevii vin cu rezultatele pe lista pregătită. Unii ar 
putea, de asemenea, să aducă imagini pe care 
să le prezinte cu ajutorul unui powerpoint.
1. Elevii stau în jurul hărții mari a cartierului. 

Ei marchează acum cu un steguleț sau alt 
semn pe locul exact pe hartă pentru fiecare loc 
de muncă pe care l-au identificat. Brutărie, 
magazinul de pantofi etc. 

2. Propunerile sunt colectate în categorii pe tablă 
sau flipchart :
 • Arte și divertisment
 • Afaceri
 • Industriale și manufacturiere
 • Organe de drept și forțe armate
 • Știință și tehnologii
 • Asistență medicală și servicii medicale

3. Discuție în clasă, moderată de către profesor:
 • Ce v-a surprins?
 • La ce tip de lucru nu ne-am așteptat?
 • Ce loc de muncă lipsește?
 • Unde putem învăța pentru a avea aceste 

 locuri de muncă?

Sarcina 20
UNDE SUNT LOCURILE DE MUNCĂ?

  Elevii realizează un sondaj despre posibilitățile de lucru din vecinătatea 
 casei și a școlii lor.

    
Timp necesar
P1 →  60 minute  

(temă pentru acasă)
P2 → 45 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual pentru 

acasă
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Propunerea pentru sarcina 

elevilor de a fi expusă pe 
fișa de lucru, tablă, power 
point sau flipchart. O hartă 
mare a cartierului din 
 jurul școlii inclusiv casele 
elevilor (2 × 2 m.) Stegulețe 
mici sau ace pe care să le 
puneți pe hartă.

Modulul 4 
Proiectarea carierei 
 profesionale și 
 dezvoltarea spiritului 
 antreprenorial

Recomandat pentru 

Clasa a 9-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
În drum spre școală, timp de câteva zile, adunați 
toate oportunitățile de muncă pe care le puteți 
găsi și notați-le cât mai detaliat posibil în lista 
voastră. 

Alternative/indicații

Tipul de loc 
de muncă/slujbă

Denumirea  companiei Persoana de contact 
Adresa

Diferite oportunități 
de lucru

Frizerie Coafura perfectă Dna. Silvia Negru
str. Creangă, nr. 88
Tel: …………
E-mail: …………

• Stilist junior
• Stilist superior
• Coordonator vânzări
• Administrator de 

marketing
• Contabil
• Persoană de serviciu

Companie auto „VW Service” ………
………
………

• Mecanic auto
• Coordonator vânzări
• Contabil
• Spălător auto
• Șofer

 

 

 

Partea 1 – Temă pentru acasă 

Oportunități de anjajare
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Modulul 5
SECURITATEA PERSONALĂ
Securitatea personală, oferă elevilor contextul de formare a 
unui  comportament orientat spre asigurarea securității proprii  
și a celorlalți.
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul prezintă o schemă aproximativă a 

drumurilor din jurul școlii ca ajutor pentru elevi. 
Profesorul îi întreabă pe elevi din ce direcții 
ei vin spre școală și unde traversează străzile. 
Elevii iau carioci și desenează traseele lor 
spre școală. 

2. Profesorul le spune elevilor că ei vor desfă șura 
un sondaj despre siguranța pe stradă.  Elevii 
formează perechi. Profesorul oferă  fiecărei 
 perechi câte o cartelă cu întrebări. 

3. Elevii desfășoară sondajul, după care revin 
în cerc.

4. Profesorul adună toate răspunsurile și le 
 completează pe tablă. 

5. Ei discută sondajul. Cum a răspuns majoritatea? 
Unde sunt cele mai înalte riscuri? Când este 
cel mai greu pentru șoferi să vă vadă? Ce pot 
face șoferii ca să vă protejeze? 

6. Ca temă pentru acasă, profesorul le cere 
 elevilor să creeze un pliant pentru elevi (noi) 
despre cum ei pot rămâne în siguranță pe 

 stradă. Ei pot crea pliantul cum doresc, dar 
acesta trebuie să conțină cel puțin cinci reguli 
de comportament sigur. Profesorul le poate 
da  exemple.

Partea 2
1. La lecția următoare, elevii aduc pliantele și le 

afișează în clasă.
2. Toți elevii merg prin clasă și privesc pliantele, 

ca la o expoziție.
3. Apoi ei își iau pliantele și formează un cerc, în 

care oferă exemple din regulile lor. Profesorul 
strânge exemplele.

4. Ulterior, ei ies pe stradă și practică compor-
tamentul sigur pe străzi cu pliantele lor. În 
funcție de clasă, profesorul ar putea forma 
grupuri mai mici, a câte patru persoane, în 
care elevii să exerseze comportamentului și 
să-și ofere comentarii reciproc.

5. Ulterior, ei se vor întoarce în clasă, vor reveni 
în cerc și vor discuta dacă regulile lor au fost 
realiste și dacă ei le-au respectat.

Sarcina 21
SIGURANȚA PE STRĂZI

  Elevii învață cum să efectueze un sondaj. Ei identifică riscurile de trafic 
 rutier din mediul lor – în jurul școlii și pe străzi. Ei dezvoltă un comportament 
inteligent în trafic și învață cum să rămână în siguranță.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 40 minute

Forme de activitate
•  Lucru în perechi
•  Lucru în grup
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Hartă schematică a zonei 

din vecinătatea școlii, 
 întrebările pentru sondaj 
(pe cartele) și pe tablă, 
modelul pentru graficul 
cu bare pe tablă

•  Cerc de scaune pentru 
 discuția frontală

Modulul 5
Securitatea personală

Recomandat pentru 

Clasa a 5-a
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Sarcini pentru elevi

Partea 1
Siguranța pe străzi – sondaj
1. Găsiți un partener. 
2. Efectuați sondajul. Deplasați-vă prin clasă și 

întrebați celelalte perechi care le sunt părerile. 
3. Scrieți răspunsurile lor, numărând răspunsul 

 fiecărei persoane.
4. Adunați toate răspunsurile DA și NU și scrieți 

sumele respective în casete.
5. Reveniți în cerc cu întrebările din sondajul 

 vostru.

Partea 2
Exersarea regulilor de siguranță
1. Fixați pe perete pliantul pe care l-ați făcut. 

Plimbați-vă prin clasă și citiți toate pliantele, 
ca la o expoziție.

2. Acum, ieșiți în stradă și exersați regulile voas-
tre. Formați grupuri a câte patru și ascultați 
profesorul.

3. Unul dintre voi alege o regulă și o exersează. 
Ceilalți observă și comentează. 

4. Fiecăruia îi vine rândul să exerseze. 
5. Apoi reveniți în clasă și discutați dacă regulile 

voastre au funcționat.

 
 • Credeți că drumurile din localitatea voastră 

pot fi periculoase pentru copiii care se 
 plimbă sau merg pe bicicletă? 

 
 • Când vă plimbați sau mergeți cu bicicleta 

pe drumuri, vă faceți vreodată griji că ați 
 putea fi loviți de o mașină? 

 
 • Ați fost vreodată loviți sau aproape loviți 

de un vehicul când vă plimbați sau mergeați 
pe bicicletă?

 
 • Credeți că uneori în localitatea voastră 

 mijloacele de transport circulă prea rapid?
 
 • Credeți că traseul de acasă până la școală 

trebuie să fie amenajat mai sigur, încât 
 copiii să poată merge pe jos sau pe bicicletă?

 
 • Credeți că v-ați plimba mai mult și ați merge 

mai mult pe bicicletă dacă ar fi mai sigure 
drumurile din localitatea voastră?

 
 • Ați vrea să vă plimbați și să mergeți pe bici-

cletă mai mult? De exemplu ca să ajungeți 
la școală, în parc sau în vizită la prieteni.

 
 • Credeți că în localitatea voastră este nevoie 

de mai multe trotuare, cărări sau  treceri de 
pietoni pentru ca să mergeți pe jos sau cu 
bicicleta în parc sau la magazine, în vizită la 
prieteni sau la școală?

 
 • Ați fost vreodată într-o mașină cu un șofer 

care credeți că circula cu o viteză prea 
mare?

 
 • Ați fost vreodată într-o mașină cu un șofer 

care vorbea la telefon sau scria mesaje?
 
 • Ați văzut șoferi vorbind la telefon în locali-

tatea voastră?

Alternative/indicații

Întrebări
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Sarcina 22
UTILIZAREA SIGURĂ A TELEFOANELOR MOBILE  
ȘI A REȚELELOR DE SOCIALIZARE

  Elevii învață într-un mod distractiv despre riscurile utilizării telefonului mobil 
și a rețelelor de socializare. 

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 30 minute

Forme de activitate
•  Lucru în perechi
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Pachet de țigări cu 

 avertizare de sănătate. 
Imagini ale persoanelor 
care folosesc telefonul 
mobil, decupate din ziare. 
Hârtie, creioane colorate, 
foarfece, clei, reviste.

•  Cerc de scaune pentru 
discuție frontală

Modulul 5
Securitatea personală

Rețelele de 
 socializare pot 

dăuna sănătății 
tale mintale

Fumatul
poate să ucidă

Recomandat pentru 

Clasa a 6-a
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5. Elevii sunt rugați să creeze semne de averti-
zare hazlii pentru telefoanele mobile. Acestea 
ar putea avea design de etichetă care poate 
fi  lipită pe telefonul mobil sau de caricatură 
sau combinații de text și imagine sub forma 
unui „meme” clasic. Au la dispoziție 20 minute 
pentru a îndeplini sarcina.

6. În cele din urmă, o serie de lucrări finalizate 
vor fi prezentate într-o sesiune plenară.

Partea 2
Elevii organizează o expoziție a lucrărilor lor în 
 incinta școlii.

Sarcini pentru elevi 

Partea 1
1. De ce pachetele de țigări au avertismente pe 

ele, iar telefoanele mobile nu au?
2. Ce riscuri cunoașteți privind utilizarea tele-

foanelor mobile și a rețelelor de socializare?
3. Formați perechi și faceți o hartă a minții 

 despre riscurile pe care le reprezintă telefoa-
nele mobile și rețelele de socializare. 

4. Ce ați aflat? Împărtășiți ideile cu toată clasa.
5. Creați un avertisment hazliu despre utilizarea 

telefoanelor mobile sub forma unei etichete 
ce poate fi lipită de telefon sau sub forma unei 
 caricaturi sau a unui „meme” – aveți la dispozi-
ție 20 de minute.

6. După ce ați finalizat, prezentați lucrarea la 
 toată clasa.

Descrierea lecției

Context
În multe țări, pe pachetele de țigări este plasat un 
avertisment de sănătate care informează despre 
efectele nocive ale țigărilor asupra sănătății 
 (cancer pulmonar, îmbătrânirea pielii, boli gingivale, 
impotență etc.). Telefoanele și aplicațiile mobile 
nu au obligația de a avea astfel de avertismente. 
Elevii se gândesc la potențialele riscuri de utilizare 
a telefoanelor mobile și de consum al rețelelor de 
socializare și creează semne de avertizare pentru 
ele. Avertizările pot fi serioase sau umoristice. 
Acestea ar putea lua forma unui autocolant sau 
etichetă care poate fi lipită pe telefonul mobil sau 
a unei caricaturi sau combinații de text și imagine, 
cum ar fi un „meme”. 
În cele din urmă, clasa selectează cea mai reușită 
creație, iar premiul se acordă pentru două criterii. 
Criteriile sunt: 1. cea mai bună critică la adresa 
 rețelelor de socializare și 2. cel mai bun simț al 
umorului. 
Pot fi abordate următoarele subiecte: emoții nega-
tive generate de compararea socială; pier derea de 
timp; dependența (de jocuri, rețele de socializare); 
costuri înalte; riscul de a intra în  datorii din cauza 
contractelor pentru telefoane, aplicații sau cum-
părături în aplicații; frica de a rata ceva; mânie 
când nu vine răspuns la con tactele față-în-față 
sau în chat; sustragere de la  îndeplinirea unor sar-
cini importante; risc de  deces în trafic rutier din 
cauza neatenției. 

Partea 1
1. Profesorul arată un pachet de țigări cu un aver-

tisment de sănătate și îi întreabă pe elevi de ce 
telefoanele mobile nu au astfel de avertismente.

2. Apoi profesorul îi întreabă pe elevi ce știu ei 
despre riscurile utilizării telefonului mobil și a 
rețelelor de socializare.

3. În perechi, elevii produc o hartă a minții cu  toate 
problemele posibile la acest subiect.

4. Apoi problemele sunt adunate într-o discuție 
plenară și, la necesitate, profesorul le va 
 completa.

Alternative/indicații
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Descrierea lecției

1. Profesorul le prezintă elevilor o imagine, 
 oferindu-le timp să o analizeze detaliat.

2. Profesorul întreabă ce experiențe personale 
își amintesc elevii atunci când văd imaginea 
 respectivă. Profesorul poate să ceară răs-
punsuri. Experiențele sunt adunate în timpul 
unei sesiuni plenare.

3. Profesorul le cere elevilor să formuleze niște 
mesaje de memorat, care pot fi deduse din 
exemplele oferite (de exemplu „Întotdeauna 
 indică sursa, dacă folosești imagini, text sau 
muzică care nu îți aparține.” sau „Când este 
 posibil, cere permisiune să folosești o imagine, 
o secvență muzicală sau de text care nu îți 
aparține.” sau „Nu înveți nimic făcând copy- 
paste de pe internet.” Sau, „Plagiatul poate 
duce la probleme mari.”).

4. Unele mesaje de memorat sunt colectate și 
scrise pe tablă.

5. În cele din urmă, profesorul le cere elevilor 
să explice diferența dintre plagiere și citare. 
Plagiatul este situația când un text scris de 
 altcineva este folosit ca și cum ar fi propriu. 
Un citat este o secvență de text, marcată 
clar, care este scrisă de altcineva și autorul 
 căreia este indicat.

Alternative/indicații

Sarcina 23
LUCRAREA MEA – LUCRAREA TA

  Elevii știu ce înseamnă plagiatul, ce este un citat și care este importanța 
respectării drepturilor intelectuale și de autor.

    
Timp necesar
40 minute

Forme de activitate
•  Lucru în perechi 
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Ilustrații a plagiatului 

 copiat, schițat pe tablă 
sau pe powerpoint

•  Cerc de scaune pentru 
discuția frontală

Modulul 5
Securitatea personală

Recomandat pentru 

Clasa a 7-a
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Sarcini pentru elevi 

1. Priviți ilustrația: 
 • Vi se pare cunoscută această situație?
 • S-a întâmplat vreodată ca o imagine, text sau 

idee de-a voastră să fie folosită de altcineva 
fără permisiune? Cum v-ați simțit când s-a 
întâmplat acest lucru? 

 • Ați luat vreodată idei, imagini, texte de-ale alt-
cuiva și le-ați folosit ca și cum vă aparțineau?

2. Formați perechi și formulați câteva mesaje de 
memorat la acest subiect.

3. Puteți explica diferența dintre plagiere și 
 citare?
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Descrierea lecției

Partea 1
1. Profesorul roagă elevii să se gândească la 

emoțiile care pot fi în legătură cu anumite 
 tipuri de conținut media sau anumite situații 
în care se consumă conținut media.

2. Elevii discută pe scurt acest subiect în perechi 
(aproximativ 3 minute).

3. Profesorul colectează câteva experiențe și mai 
adaugă dacă este necesar (de exemplu asculți 
muzică pentru a-ți face dispoziție, privești o 
comedie la care să râzi împreună cu ceilalți, 
te simți nesatisfăcut după ore de navigare pe 
internet, te simți rău când alte persoane adună 
mai multe like-uri etc.).

4. Elevii desenează pe o fișă de lucru acel tip 
de media pe care îl utilizează cu regularitate 
(de exemplu filme, seriale, rețele de socializare 
sau, în general, telefon, laptop, TV etc.). Ei se 
gândesc la sentimentul pe care îl au față de 
 fiecare formă de conținut media și îl ilustrează 
prim emoticoane și comentează în scris senti-
mentele pe care le au. 

5. Elevii își prezintă rezultatele în grupuri mici. 
Profesorul se deplasează de la un grup la altul 

pentru a acorda sprijin și pentru a cunoaște 
 rezultatele.

6. Câțiva elevi sunt selectați să-și prezinte expe-
riențele pentru toată clasa. 

Partea 2
Elevii produc un pliant cu o listă de activități medi-
atice care dau oamenilor senzații pozitive și o listă 
de activități mediatice care dau oamenilor senza-
ții negative sau problematice. 

Alternative/indicații

Sarcina 24
CONȚINUTUL MEU MEDIA, EMOȚIILE MELE

  Elevii devin conștienți de faptul cum consumul de conținut media poate 
fi legat de emoții pozitive, negative sau ambivalente și că emoțiile cuiva 
pot fi influențate în mod direct de consumul de conținut media.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 20 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
•  Lucru în perechi
•  Lucru în grup
•  Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Ilustrație a diferitelor 

 rețele sociale schițate 
pe tablă, powerpoint sau 
pe fișa de lucru

•  Cerc de scaune pentru 
discuția frontală

Modulul 5
Securitatea personală

Recomandat pentru 

Clasa a 8-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
1. Cunoașteți anumite legături dintre consumul 

de conținut media și emoții? Discutați niște 
exemple cu un partener pentru aproximativ trei 
minute. 

2. Împărtășiți experiențele voastre cu toată clasa.
3. Vă rog să desenați acel conținut media pe care îl 

utilizați în timpul săptămânii. Puneți emoticoane 
(emoji) lângă desene pentru a vă exprima emo-
țiile față de acel conținut media. Exemplele 
voastre ar putea să se refere atât la dispozitive 
media (de exemplu radio), cât și la produse 
 media (de exemplu filme). Comentați în scris.

4. Comparați cu vecinul.
5. Împărtășiți experiențele voastre cu toată clasa.

Partea 2
Creați un pliant cu sfaturi despre activitățile 
 mediatice. Pe o parte includeți acele activități 
care sunt utile, de ajutor sau bune pentru oameni, 
iar pe cealaltă parte includeți activitățile care 
sunt problematice, dăunătoare sau chiar pericu-
loase. 

Sarcina 24 – Partea 1

Media Emoții Note

TV
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Descrierea lecției
 
Partea 1
1. Elevii citesc un citat pentru a începe o discuție: 

„Dacă femeile de pe pământ s-ar trezi mâine 
simțindu-se cu adevărat pozitive și puternice 
în corpurile lor, economiile globului pămân-
tesc s-ar prăbuși peste noapte.”  
(Laurie Penny, Meat Market, 2012).

2. Elevii discută în perechi sensul acestui citat 
pentru aproximativ trei minute.

3. Profesorul îi roagă să facă un rezumat al 
 dis cuției pentru întreaga clasă. În funcție de 
 comentariile elevilor, se poate discuta mai 
 departe (de exemplu de ce „femei” și de ce nu 
„toți oamenii”? Cine anume profită de faptul 
căoamenii nu se simt bine în corpurile lor? 
Dați exemple cum ar fi industria cosmetică, 
producătorii de produse dietetice, chirurgii 
plastici, industria fitness etc.). Ce poate fi 
 făcut ca oamenii să aibă o părere mai bună 
despre sine?

Partea 2
1. Este prezentat proiectul „Cea mai bună parte a 

mea”: Elevii desenează sau fotografiază partea 
preferată a corpului lor și scriu un text scurt 
(ar putea fi o poezie) despre această parte și 
de ce ea este preferată.

2. Rezultatele proiectului sunt afișate în clasă 
sau pe holurile școlii.

Sarcina 25
EU, CORPUL MEU ȘI CONȚINUTUL MEDIA

   Elevii își formează o înțelegere critică a imaginii de corp ideal, care 
este utilizată în publicitate ca strategie de promovare a vânzărilor.  
Ei învață să-și accepte corpurile și cum să se protejeze de influențele 
 negative ale mass-media.

    
Timp necesar
P1 → 40 minute 
P2 → 30 minute

Forme de activitate
•  Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuție frontală

Organizarea clasei
•  Citat scris pe un poster 

sau pe tablă, powerpoint
•  Cerc de scaune pentru 

discuția frontală

Modulul 5
Securitatea personală

Recomandat pentru 

Clasa a 9-a
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Sarcini pentru elevi 

Partea 1
1. Citiți acest citat și discutați-l cu un partener.
2. Împărtășiți ideile și asociațiile voastre cu toată 

clasa.

Partea 2
1. Proiectul următor, „Cea mai bună parte a mea”, 

se referă la aprecierea propriei persoane și a 
propriului corp.

2. Desenați pe o fișă de lucru partea preferată 
a corpului vostru și scrieți un text mic alături. 
Textul nu neapărat trebuie să fie în versuri 
 (următoarele întrebări ar putea fi de ajutor: 
Care este partea preferată din corpul vostru? 
Ce poate face ea? De ce ea este partea prefe-
rată din corpul vostru?). 

Alternative/indicații

Sarcina 25 – Partea 2


