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INTRODUCERE 

Considerăm un câştig pentru învăţământul românesc aprobarea noilor programe şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală pentru gimnaziu (OM 3393/28.02.2017). Astfel, elevii vor avea ocazia ca pe parcursul a patru ani şcolari să pornească într-o călătorie alături de profesorul diriginte şi de consilierul şcolar, al cărei scop este conturarea unor alegeri personale, de educaţie şi de carieră, echilibrate şi informate, dezvoltarea unor abilităţi de comunicare şi relaţionare pozitive, creşterea motivaţiei pentru învăţare, formarea unor capacităţi de reflecţie asupra procesului şi rezultatelor propriei învăţări, adoptarea unor comportamente responsabile care să contribuie la starea personală şi a altora de bine (well-being).  Suntem însă conştienţi şi de provocările pe care orice inovaţie le aduce. Construirea unor documente curriculare care afirmă curajos misiunea şcolii de a dezvolta competenţe reprezintă un pas important în generarea schimbării, dar insuficient dacă rămâne o experienţă izolată la nivel de politici curriculare, fără alte tipuri de măsuri care să asigure transpunerea reală a acestora în practica şcolară. Cadrele didactice au nevoie de formare adecvată, de sprijin metodologic şi de resurse didactice pentru ca noile programe şcolare de consiliere să devină un instrument cu adevărat util care să permită construirea la clasă a unor experienţe de învăţare autentică pentru elevi.   Întrucât noile programe şcolare au intrat în vigoare începând cu clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018, am considerat o prioritate focalizarea pe clasa a V-a şi elaborarea prezentului ghid ca răspuns la provocările identificate. El reprezintă o continuare firească a cercetării realizate în anul 2016: Consilierea şi orientarea în curriculumul 
şcolar gimnazial. Studiu comparativ - în care am oferit informaţii cu privire la necesitatea şi importanţa focalizării la ora de consiliere pe dezvoltarea competenţelor noncognitive şi am identificat elemente de continuitate şi inovaţie din experienţa românească şi a altor state.   Prezentul ghid se doreşte a fi un instrument practic de facilitare a înţelegerii şi aplicării la clasă a programei şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a. El se adresează în mod direct profesorilor diriginţi şi consilierilor şcolari care realizează ora de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a. Realizat în anul 2017 şi validat de către practicieni în domeniul consilierii, ghidul oferă informaţii teoretice, exemple de unităţi de învăţare, activităţi de învăţare şi fişe de lucru care pot fi utilizate de cadrele didactice la ora de consiliere, la clasa a V-a, complementar manualului utilizat în mod curent la clasă şi altor tipuri de resurse auxiliare.   Ne dorim ca acest ghid să ofere atât repere, cât şi inspiraţie pentru toţi profesorii care pornesc în călătoria dezvoltării emoţionale, sociale şi pentru carieră alături de elevii de clasa a V-a, călătorie atât de necesară pentru descoperirea, dezvoltarea şi punerea în valoare a potenţialului copiilor noştri!  
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STRUCTURA GHIDULUI 

Ghidul este structurat pe patru capitole. Fiecare capitol este dedicat uneia dintre cele patru competenţe generale prevăzute de către noile programe şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală (OM 3393/28.02.2017) a fi dezvoltate la elevi pe tot parcursul gimnaziului. Întrucât prima etapă de construcţie a acestora o reprezintă clasa a V-a, am considerat oportun ca în cadrul acestui ghid să oferim repere teoretice şi practice pentru activităţile dedicate dezvoltării competenţelor elevilor de clasa a V-a.  
Competenţele generale şi specifice Programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală (Anexa 1) prevede dezvoltarea la elevi a 4 competenţe generale pe parcursul gimnaziului: 

• CG1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat. 
• CG 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare. 
• CG 3. Reflectarea asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres în învăţare. 
• CG 4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informaţiilor despre sine, educaţie şi ocupaţii.  Derivate din cele 4 competenţe generale sunt propuse a fi dezvoltate următoarele 8 competenţe specifice pe parcursul clasei a V-a:  Competenţe generale Competenţe specifice CG1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat CS 1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei CS 1.2. Analiza surselor de stres şi a consecinţelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine  CG 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare CS 2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi CS 2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi  CG 3. Reflectarea asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres în învăţare CS 3.1. Identificarea factorilor personali şi de context care facilitează/blochează învăţarea CS 3.2. Prezentarea progreselor în învăţare, utilizând modalităţi variate de comunicare CG 4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informaţiilor despre sine, educaţie şi ocupaţii 

CS 4.1. Recunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei CS 4.2. Identificarea unor ocupaţii din domenii diferite de activitate şi a beneficiilor acestora pentru persoană şi pentru societate Tabel 1. Tabloul competenţelor generale şi specifice, Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a  
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Competenţele dobândite la ora de consiliere contribuie, alături de competenţele dobândite la alte discipline, la dezvoltarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu (aprobat prin OMENCS din 05.04.2016).   
Introducerea teoretică Pentru fiecare dintre cele 4 competenţe generale şi 8 competenţe specifice sunt prezentate concepte de bază şi date ale cercetărilor cu privire la importanţa dezvoltării respectivelor competenţe la elevi. Aspectele teoretice prezentate constituie un cadru minimal necesar cadrului didactic de orice specialitate pentru a putea desfăşura activităţile la ora de Consiliere şi dezvoltare personală, la clasa a V-a. Pe parcursul prezentării aspectelor teoretice ne vom referi la elevii de gimnaziu ca fiind “adolescenţi”. Cu toate că delimitarea clară a limitelor de vârstă ale adolescenţei este foarte dificilă, din raţiuni care ţin de variaţii interindividuale, dar şi culturale, pentru a păstra unitatea cu literatura de specialitate şi cu prevederile organismelor internaţionale (UNICEF, UNFPA, OMS, UNAIDS), vom considera ca fiind adolescenţi persoanele cu vârste cuprinse între 10 şi 19 ani (1).  
Proiectele unităţilor de învăţare Ghidul oferă exemple de proiectare didactică a 2 unităţi de învăţare, corespunzătoare a 8 ore şcolare. Pentru fiecare capitol, este prezentată selecţia din unitatea de învăţare corespunzătoare celor două activităţi prezentate. Anexa 2 prezintă integral cele 2 unităţi de învăţare, pentru o imagine de ansamblu. Cadrul didactic poate opta să includă unităţile de învăţare propuse de noi în proiectarea calendaristică personalizată la disciplina Consiliere şi dezvoltare personală, la clasa a V-a, adăugând alte unităţi de învăţare până la finalizarea dezvoltării competenţelor propuse prin programa şcolară.   
Activităţile de învăţare Pentru fiecare dintre competenţele specifice este oferit câte un exemplu de activitate de învăţare care poate fi aplicată la clasa a V-a, în cadrul orelor de Consiliere şi dezvoltare personală. În total, ghidul oferă 8 exemple de activităţi de învăţare. Acestea au fost construite pornind de la sugestiile oferite de programa şcolară (vezi nota de subsol ataşată titlului fiecărei activităţi). Activităţile propuse vor fi continuate cu alte tipuri activităţi până la achiziţia completă de către elevi a tuturor competenţelor specifice din programa de consiliere de clasa a V-a. De asemenea, activităţile propuse prin acest ghid pot fi aplicate exact în forma prezentată sau pot fi modificate pentru a se adapta cât mai bine stilului cadrului didactic şi nevoilor individuale şi ale clasei de elevi.   Activităţile de învăţare sunt prezentate după următoarea structură:  Titlul activităţii Unitatea de învăţare din care face parte activitatea Durata Materiale necesare Scopul activităţii Conţinuturi Pregătirea activităţii Desfăşurarea activităţii 
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• Energizare  
• Experimentare, explorare 
• Comunicare, observare 
• Reflecţie şi evaluare Portofoliu Indicatori/descriptori comportamentali Aprofundare şi dezvoltare (opţional) Aspecte critice  

Titlul activităţii - este formulat în termeni adecvaţi vârstei elevilor de clasa a V-a, astfel ca activitatea să poată fi aplicată direct la clasă.  
Unitatea de învăţare – indică numărul unităţii de învăţare în care este inclusă activitatea.  
Durata activităţii – indică resursele de timp necesare derulării activităţii.  
Materiale necesare – oferă lista tuturor resurselor materiale necesare derulării activităţii.  
Scopul activităţii – finalitatea, ceea ce îşi propune activitatea respectivă.  
Conţinuturile – pentru fiecare activitate sunt menţionate exact conţinuturile avute în vedere. Acestea sunt preluate din cadrul programei şcolare Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a şi se referă la mijloacele informaţionale prin care se urmăreşte formarea competenţelor la elevi (OM 3393/28.02.2017).    
Pregătirea activităţii – oferă indicaţii cadrului didactic cu privire la acţiunile de pregătire care trebuie realizate înainte de intrarea la clasă, pentru buna desfăşurare a activităţii.  
Desfăşurarea activităţii – oferă detalii cu privire la etapele parcurse pentru dezvoltarea competenţelor elevilor, pe durata activităţii. Am optat să structurăm activităţile urmând modelul învăţării la ora de Consiliere şi dezvoltare personală, prezentat în cadrul programei şcolare, pentru a accentua specificul învăţării la această disciplină şi importanţa deosebită care trebuie acordată experimentării concrete, comunicării rezultatelor şi reflecţiei. În cadrul fiecărei etape sunt menţionate metodele utilizate şi sunt oferite indicaţii concrete pentru aplicarea acestora. De asemenea, este menţionat un interval de timp alocat fiecărei etape, cadrul didactic având libertatea de a stabili timpul necesar în funcţie de stilul personal de derulare a activităţilor la clasă. Astfel, cele 8 activităţi sunt structurate astfel :  1. “Explorare/experimentare concretă (trăiesc, simt, exersez, testez, analizez, experimentez o secvenţă de învăţare şi reflectez asupra acestei experienţe).  2. Comunicare şi observare (comunic cu ceilalţi despre această experienţă, relatez propria mea perspectivă şi ascult perspectivele celorlalţi). 3. Reflecţie (Ce anume din tot ce am experimentat este important pentru mine? Ce iau cu mine din această experienţă? Ce îmi propun să fac pentru a aplica ce am învăţat?)” (OM 3393/28.02.2017, Programa şcolară de consiliere şi dezvoltare personală clasele V-VIII) . 
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Pe baza unităţilor de învăţare şi a indicaţiilor oferite în cadrul fiecărei activităţi prezentate în cadrul acestui ghid, cadrul didactic îşi poate contura cu claritate scenariul fiecărei activităţi la clasă, pe durata unei ore şcolare. Informaţiile oferite sunt exemple construite în scopul sprijinirii activităţii didactice de dezvoltare a competenţelor elevilor şi nu reprezintă elemente obligatorii. 
 
Portofoliu - se referă la modalitatea de includere în portofoliu a rezultatelor activităţii. Uneori sunt oferite sugestii cu privire la tipurile de rezultate ale activităţii deja derulate care pot fi incluse în portofoliu, alteori este prezentată o activitate distinctă ale cărei rezultate pot fi incluse în portofoliu. Detalii despre modalitatea de utilizare a portofoliului de învăţare la ora de Consiliere şi dezvoltare personală pot fi găsite în Anexa 1 – Programa şcolară de consiliere şi dezvoltare personală clasele V-VIII.  
Indicatori/descriptori comportamentali – se referă la rezultate concrete aşteptate de la elevi în urma implicării în activitate, etape în dobândirea competenţei/competenţelor specifice menţionată de programa şcolară.  
Aprofundare şi dezvoltare – oferă exemple de activităţi care pot fi realizate acasă de către elevi. Acestea sunt opţionale şi presupun adesea realizarea de proiecte cu implicarea familiei sau a altor membri ai comunităţii.  
Aspecte critice – includ recomandări, sugestii şi sfaturi pentru cadrele didactice cu privire la activitatea derulată, cum ar fi: punctarea unor aspecte sensibile asupra cărora cadrele didactice trebuie să fie cu precădere atente, prezentarea unor alte variante de realizare sau continuare a activităţii pentru a ţine cât mai bine cont de particularităţile şi facilităţile claselor cu care se lucrează.  
Fişele de lucru Activităţile sunt însoţite de un număr de 1-2 fişe de lucru pentru elevi. Acestea se regăsesc în ghid după fiecare activitate şi pot fi utilizate direct de către copii la clasă. 
 
Bibliografia În cadrul fiecărui capitol sunt prezentate cu rigurozitate resursele bibliografice utilizate pentru introducerea teoretică, acestea putând fi consultate de către cadrele didactice pentru aprofundarea tematicii prezentate. Informaţiile oferite elevilor vor fi selectate şi adaptate de către profesori nivelului de înţelegere al elevilor, conform conţinuturilor din programa şcolară de consiliere clasa a V-a.   
 

Bibliografie

 1. UNICEF. (2011). The state of the world's children 2011: adolescence-an age of 
opportunity. Unicef.   
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1. Competenţa generală 1 

 
Adoptarea atitudinilor pozitive faţă 
de sine şi a unui stil de viaţă sănătos 

şi echilibrat 
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1.1. ASPECTE TEORETICE 
 
 
Competenţa generală 1: Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat 
 
Atitudinile faţă de sine sunt studiate în psihologie sub denumirea de concept de sine. De asemenea, autoeficacitatea este un alt concept care se subsumează atitudinilor faţă de sine.  Conceptul de sine se referă la felul în care se percepe o persoană pe sine (1). Percepţia poate fi una globală sau diferenţiată pe anumite domenii ale vieţii. De exemplu, putem vorbi despre conceptul de sine şcolar (cum se percepe un elev în acest statut specific), despre imaginea corporală (percepţia unei persoane despre aspectul corpului său) sau despre conceptul de sine social (modul în care o persoană se percepe în interacţiunile sale cu ceilalţi).  În ceea ce priveşte conceptul de sine şcolar, există studii care dovedesc o relaţie pozitivă între rezultatele şcolare bune şi existenţa unui concept de sine şcolar favorabil (2). Relaţia este una bidirecţională: o imagine bună asupra sinelui şcolar duce la performanţe bune, iar performanţele bune conduc la rândul lor la o imagine pozitivă.  Perioada preadolescenţei şi a adolescenţei este considerată a fi una foarte importantă pentru dezvoltarea conceptului de sine, dovezi din domeniul neuroştiinţelor arătând că în această perioadă de dezvoltare, la nivelul creierului se constată o activitate neuronală intensă asociată cu procesarea sinelui (1).  Autoeficacitatea se referă la aprecierea subiectivă a capacităţii proprii de a realiza anumite acţiuni (3; 4). Spre deosebire de conceptul de sine, autoeficacitatea depinde întotdeauna de context. De exemplu, un anumit elev poate avea o autoeficacitate crescută la fizică şi scăzută la limba română, altă elevă poate avea o autoeficacitate crescută referitor la relaţiile cu semenii şi scăzută cu referire la activităţile sportive. În domeniul învăţării, se poate vorbi chiar şi despre autoeficacitatea autoreglării (5), care reprezintă convingerea unei persoane că îşi poate organiza, monitoriza şi controla propria învăţare.  Rezultatele studiilor de specialitate demonstrează că încrederea adolescenţilor în eficacitatea proprie este asociată cu succesul şcolar şi cu bunăstarea personală, relaţia fiind, ca şi în cazul conceptului de sine, una bidirecţională: autoeficacitatea crescută conduce la performanţe crescute, iar performanţele crescute se traduc ulterior într-o autoeficacitate crescută (6).  
Stilul de viaţă reprezintă totalitatea deciziilor şi a acţiunilor voluntare care ne afectează starea de sănătate (7). Stilul de viaţă poate fi predominant sănătos sau predominant patogen (negativ). Un stil de viaţă sănătos duce la menţinerea sănătăţii şi la prevenirea îmbolnăvirilor, în timp ce un stil de viaţă nesănătos are consecinţe negative asupra stării de sănătate. Prin starea de sănătate ne referim atât la sănătatea fizică, cât şi la cea psihică. 
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Cercetările au demonstrat că există anumite comportamente pe care le putem adopta pentru a asigura un stil de viaţă sănătos (7): 
- să dormim între 7 şi 9 ore/ zi; 
- să luăm micul dejun regulat; 
- să ne menţinem greutatea în limite normale (indexul de masă corporală, care poate fi calculat uşor cu formule care se găsesc pe internet, este un indicator util); 
- să nu fumăm (activ şi pasiv); 
- să nu consumăm alcool decât ocazional; 
- să facem exerciţii fizice regulat.  De asemenea, anumite comportamente ne predispun la riscul alterării sănătăţii fizice şi psihice (24): - fumatul; - sedentarismul; - alimentaţia neechilibrată; - expunerea neprotejată la soare; - stresul; - consumul de alcool, de droguri; - neutilizarea centurilor de siguranţă în autovehicule.  Nu întâmplător atitudinile faţă de sine şi stilul de viaţă sunt subsumate aceleiaşi competenţe generale, cele două fiind puternic inter-relaţionate (8), conceptul de sine pozitiv fiind un bun predictor al angajării în comportamente care asigură un stil de viaţă sănătos.  

Competenţa specifică 1.1: Identificarea resurselor personale şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei 
 Adolescenţa este stadiul de viaţă propice pentru explorarea sinelui, existând un mare interes pentru aceste acţiuni, dublat de capacităţi neurocognitive noi care permit sondarea propriilor capacităţi. Identificarea resurselor personale contribuie la dezvoltarea conştiinţei de sine, care reprezintă o componentă esenţială a competenţelor socio-emoţionale. Aceasta se referă la identificarea şi recunoaşterea emoţiilor, percepţia de sine adecvată, recunoaşterea punctelor tari, a nevoilor şi a valorilor personale, auto-eficacitate, spiritualitate (9). Împreună cu alte competenţe socio-emoţionale, dezvoltarea conştiinţei de sine îi ajută pe elevi să fie motivaţi, să creadă că pot avea succes, să comunice bine cu profesorii, să înveţe eficient şi să depăşească obstacolele.  În ceea ce priveşte caracteristicile dezvoltării în perioada adolescenţei timpurii (perioada cuprinsă între cca. 11 şi 14 ani), putem observa schimbări diverse şi rapide, atât în plan mintal, cât şi fizic (10; 11; 12). Este important de reţinut că variabilitatea interindividuală este crescută la această vârstă, fiecare adolescent având un traseu unic de dezvoltare. Reperele ce urmează constituie o medie a caracteristicilor acestui stadiu de vârstă, dar ele variază foarte mult de la individ la individ.  
Dezvoltare fizică: - un nou salt în creştere – înălţime, greutate, capacitate pulmonară, putere musculară, etc.; 
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- apariţia caracterelor sexuale secundare (creşterea sânilor la fete, a părului facial la băieţi, creşterea părului pubian); - din cauza creşterii bruşte pot fi neîndemânatici – exerciţiile fizice sunt foarte utile în această perioadă.  
Dezvoltare cognitivă: - încep să înţeleagă şi să fie atenţi la consecinţele pe termen lung ale acţiunilor, dar această abilitate este încă slab dezvoltată comparativ cu adulţii – capacitatea de autocontrol este încă în dezvoltare; - acceptă mai uşor diferite perspective asupra aceleiaşi situaţii, adică “nuanţele de gri”; - când trebuie să ia o decizie rapidă cu impact personal, se bazează mai mult pe sentimente, decât pe capacităţi raţionale; îşi utilizează capacităţile intelectuale, însă mai bine atunci când au de luat decizii ipotetice, cu impact personal mai scăzut (13).  
Dezvoltare emoţională şi socială: - încep să simtă nevoia de a deveni independenţi de familie, realizează că părinţii nu sunt perfecţi; - formarea identităţii personale; - capacitate mai crescută de a exprima verbal sentimentele şi trăirile, totuşi exprimându-se mai uşor prin acţiune decât prin verbalizare; - uneori trăiesc stări emoţionale puternice pe care le controlează cu greu; - importanţă crescândă acordată prietenilor, influenţa acestora fiind foarte puternică; acceptarea din partea grupului de prieteni devine foarte importantă. 
 
Sexualitate: - sunt preocupaţi de propria sexualitate; - pot experimenta cu propriul corp; - manifestă nevoia de intimitate. 
 
Comportamente de risc: - testează regulile şi limitele; - se pot angaja ocazional în consum de tutun, de alcool, de droguri; - cu toate că adolescenţii înţeleg riscul situaţiei şi sunt capabili de a lua decizii raţionale, de multe ori se angajează totuşi în situaţii de risc, fiind influenţaţi de stări emoţionale şi sentimente puternice şi de presiunea semenilor (14; 15).  
Competenţa specifică 1.2.: Analiza surselor de stres şi a consecinţelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine 
 
Starea de bine se referă la satisfacţia personală a vieţii şi la echilibrul între stările emoţionale pozitive şi negative, cât şi la atingerea unui sentiment de auto-realizare şi semnificaţie a vieţii (16; 17). Starea de bine a adolescenţilor depinde de diverşi factori, printre care reamintim competenţele socio-emoţionale (18), relaţiile cu părinţii şi starea de sănătate a părinţilor 
(19), genul, băieţii raportând în general o stare de bine superioară fetelor (20), acţiunea factorilor de stres. 
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Este important de menţionat că unul dintre factorii importanţi care duc la creşterea stării de bine a adolescenţilor, competenţele socio-emoţionale, pot fi dezvoltate prin intervenţii şcolare, existând dovezi consistente în acest sens (21; 22).  Există studii care au documentat existenţa unei relaţii pozitive între starea de bine a preadolescenţilor şi rezultatele lor şcolare ulterioare (23).  
Stresul este un fenomen care decurge din dezechilibrul perceput între situaţiile trăite şi capacităţile persoanei de a se adapta cu succes acestor situaţii. Stresul are o puternică componentă subiectivă (24), adică ceea ce este perceput ca dificil şi ameninţător pentru o persoană poate părea uşor pentru o alta.  Definiţia de mai sus a stresului conţine cele două componente principale ale stresului – factorii sau sursele de stres, respectiv resursele personale de confruntare cu situaţiile -, din a căror combinare rezultă a treia componentă, şi anume reacţiile la stres.  
Factorii de stres sunt reprezentaţi de solicitări frecvente sau intense care necesită reacţii de adaptare din partea individului (24). Aceştia pot fi: starea de boală fizică sau psihică, situaţiile de abuz, problemele economice, problemele şcolare, problemele familiale, slaba integrare în grupul de prieteni, dezastrele naturale, slaba dezvoltare a competenţelor personale socio-emoţionale (ex. neîncrederea în capacităţile proprii).  
Resursele personale constau în competenţe socio-emoţionale bine dezvoltate, suportul social, buna integrare în comunitate.  
Reacţiile la stres sunt de ordin fiziologic (ex. creşterea ritmului cardio-vascular, insomnii, oboseală cronică, viroze frecvente), cognitiv (ex. scăderea capacităţii de concentrare, probleme de gândire şi memorie, dificultăţi în luarea deciziilor), emoţional (instabilitate emoţională, anxietate, depresie) şi comportamental (performanţe scăzute la şcoală, retragere din grupul de prieteni, adoptarea unor comportamente de risc, tulburări de somn) (24).  Preadolescenţa şi adolescenţa reprezintă o perioadă de vulnerabilitate crescută la stres. Experienţa stresului la adolescenţi se asociază de multe ori cu adoptarea unor comportamente de risc pentru sănătate, cum ar fi lipsa activităţii fizice, consum de alcool şi tutun sau obezitate (25).  Nu trebuie însă să cădem în capcana patologizării acestei vârste, majoritatea adolescenţilor traversând această etapă a vieţii fără a întâmpina probleme psihologice semnificative, doar o minoritate dezvoltând probleme clinice, cum ar fi de exemplu depresia. Cu toate acestea, între o treime şi o jumătate dintre adolescenţi raportează stări subiective de deprimare, anxietate şi volatilitate emoţională, fără ca acestea să atingă praguri clinice. Prevalenţa acestor stări în adolescenţă este mai mare atât faţă de copilărie, cât şi faţă de perioada adultă (26).  Caracteristici ale dezvoltării fizice în această perioadă, cum ar fi plasticitatea creierului şi dezvoltarea sistemului hormonal, îi fac pe adolescenţi mai vulnerabili la stres, fiind identificate reacţii crescute la stres în cadrul mai multor sisteme fiziologice - hormonal, 
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cardio-vascular, cerebral (27). Pe de altă parte, însă, aceeaşi caracteristică facilitează şi succesul intervenţiilor care îşi propun să diminueze problemele emoţionale dobândite în etape anterioare ale vieţii (28), ceea ce îi face pe unii autori să numească perioada adolescenţei ca fiind una a riscurilor şi a oportunităţilor.  
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1.2. UNITATEA DE ÎNVAŢARE 1 

Resurse personale şi emoţii în relaţiile cu ceilalţi 
  Selecţia prezentată în cadrul acestui subcapitol se referă la primele 2 ore ale unităţii de învăţare 1.  Unitatea 1 în întregime poate fi consultată în Anexa 2. 

  

                                                 
1 CS = competenţe specifice 

Conţinuturi 
(detalieri) CS1 Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Resurse personale (interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, caracteristici pozitive, preferinţe) 

1.1. 2.2. 3.1. - exerciţiu de identificare a resur-selor personale ale unor perso-naje, în funcţie de acţiunile acestora 
- exerciţiu de identificare a carac-teristicilor personale pozitive şi notarea acestora pe post-it-uri colorate 
- prezentare a rezultatelor unui exerciţiu în faţa unui coleg sau a unui auditoriu 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări prestabilite 

- activitate frontală 
- activitate indivi-duală 
- fişe de lucru cu fragmente din cărţi 
- post-it 
- foi flipchart, markere/ tablă  1 oră 

- autoevaluarea cu ajutorul introspecţiei şi al reflecţiei personale 
- observarea siste-matică 
- portofoliul de în-văţare  

Surse/factori de stres, situaţii stresante, soluţii la stres  
1.2. 2.2. 3.1. - vizionarea filmuleţelor sau discu-tarea fişelor de autoprezentare personală realizate acasă pentru identificarea caracteristicilor personale ale elevilor 

- exerciţiu de identificare a facto-rilor de stres din viaţa personală 
- exerciţii de prezentare a stre-sorilor individuali în grup şi de identificare a asemănărilor şi deosebirilor cu colegii 
- explicaţie cu privire la stresori şi stres 
- realizarea unei reţete personale anti-stres, prin selectarea unor variante dintr-o listă dată 
- iniţierea unui jurnal săptămânal anti-stres pentru monitorizarea situaţiilor de stres din viaţa şcolară sau extraşcolară şi a modalităţilor de soluţionare 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări prestabilite 

- activitate în gru-puri 
- activitate frontală 
- activitate indivi-duală 
- fişe de lucru 
- coli de flipchart  1 oră 

- autoevaluarea cu ajutorul introspecţiei şi al reflecţiei personale 
- inter-evaluare 
- observarea siste-matică 
- jurnalul personal 
- portofoliul de în-văţare  
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1.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

1.3.1. Eu despre mine2 
 

    
Unitatea de învăţare: U1

  
 
 

  
Durata: 50 min.   

 Materiale necesare: flipchart/tablă, coli de flipchart, cretă colorată, markere, scotch, post-it-uri colorate, fişa de lucru    
Scopul activităţii este de a sprijini elevii pentru a identifica resursele personale (interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, caracteristici pozitive, preferinţe) şi a conştientiza profilul individual prin raportare la propria persoană, dar şi la ceilalţi.  Activitatea are în vedere următoarele conţinuturi din programa şcolară: caracteristici şi resurse personale - interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, caracteristici pozitive, preferinţe.  

 
 
Pregătirea activităţii

 
 Desenaţi pe tablă/flipchart un contur atractiv şi colorat în care să încapă 30 de post-it-uri cu titlul: „Comoara clasei a V-a”. Pregătiţi post-it-uri de variate culori. Printaţi fişa de lucru în exemplare suficiente pentru lucrul individual. Pregătiţi 10-15 bilete pentru exerciţiul de spargere a gheţii, respectiv situaţiile copiilor care desfăşoară anumite activităţi şi o cutie din care să poată fi extrase.   
                                                 
2 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în mediul online”, „Scrisoare către mine” 



 

– 22 – 

 
Desfăşurarea activităţii

 
 

• Exerciţiu de energizare: Ghici cine este? (5-10 min.) Solicitaţi elevilor/elevelor să ghicească resursele personale care definesc acţiunile personajelor descrise pe bilete. Elevii/elevele extrag, pe rând, câte un bilet, îl citesc cu voce tare şi răspund sarcinii. De exemplu: Irina găseşte soluţii la situaţii dificile. 
Nimic nu-i stă în cale. Reuşeşte chiar şi atunci când are un eşec. Ce putem spune 
despre ea? Ce calităţi are? Exemple de răspunsuri aşteptate din partea copiilor: Irina este perseverentă, ambiţioasă, inventivă, curajoasă, independentă etc. 

 

• Explorare, experimentare (5-10 min.)  Elevii sunt anunţaţi că vor avea de creat „comoara” clasei care va cuprinde resursele personale: calităţi, interese, abilităţi, aptitudini, aspiraţii, valori, caracteristici pozitive. Explicaţi pe scurt şi pe înţelesul elevilor ce înseamnă resursele personale. Elevii vor lucra individual şi vor nota pe post-it prenumele şi 3 resurse pozitive, aşa cum le percepe fiecare. La final, post-it-urile vor fi lipite în “Comoara clasei” pe flipchart/tablă.  
 

• Comunicare/ observare (15-20 min) Fiecare elev lipeşte individual post-it-ul în zona „Comoara clasei” pe locul în care doreşte şi prezintă colegilor/colegelor resursele personale. Adresaţi fiecărui elev întrebarea: Ce calităţi pozitive ai ales/notat pe post-it? Precizaţi că cel/cea care prezintă are 30 de secunde să îşi prezinte calităţile, este ascultat cu atenţie fără întreruperi şi este aplaudat la finalul prezentării.   
• Reflecţie şi evaluare (10-15 min.) După ce toţi copiii au aşezat post-itul în „Comoara clasei”, adresaţi frontal următoarele întrebări: 

 Cum ţi-ai dat seama că ai aceste calităţi? Unde le-ai folosit? 
 A fost uşor sau greu să identifici calităţi pozitive? 
 Dacă aveai mai mult timp, puteai să găseşti alte calităţi pozitive? Enumeră-le! 
 Ce ai învăţat/aflat despre tine în urma acestei activităţi? 
 Consideri că a fost greu/ uşor să vorbeşti despre tine? 
 Ce poţi spune despre Comoara clasei şi toate calităţile pe care le avem în grupul clasei noastre? 
 Există asemănări şi/sau deosebiri între tine şi alţi colegi? Accentuaţi existenţa unor:  -  asemănări - din perspectiva apartenenţei la aceeaşi categorie (de vârstă, clasă, şcoală – ce alte criterii mai puteţi adăuga?) -  diferenţe - din perspectiva unicităţii persoanei şi apartenenţei la categorii diferite (familie, etnie, religie – ce alte criterii puteţi adăuga?) 
 Fiecare persoană este unică şi valoroasă!  
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Indicatori/descriptori comportamentali

 
 

 Identifică resurse personale: calităţi, talente, abilităţi, valori, interese, aptitudini, preferinţe (din auto-evaluare sau din evaluarea altora). 
 Prezintă cu uşurinţă cel puţin 3 caracteristici personale. 
 Identifică exemple concrete/persoane/situaţii/activităţi din viaţa sa care pun în evidenţă respectivele calităţi personale. 
 Recunoaşte resurse personale în jocurile propuse. 
 Comunică informaţii despre sine în faţa unui auditoriu. 
 Rezolvă sarcina alocată individual sau în grup. 
 Respectă instrucţiunile de rezolvare a sarcinii şi timpul alocat. 
 Abordează cu interes noi modalităţi de explorare a resurselor personale. 
 Utilizează noi forme de prezentare în manieră creativă. 
 Oferă feedback pozitiv (ex: aplauze) în contextul potrivit.  

 
Portofoliu

 
 Elevii vor include în portofoliul personal de învăţare la ora de Consiliere şi dezvoltare personală fotografii cu produsele comune ale orei (“Comoara clasei”). 
 

 
Aprofundare şi dezvoltare (opţional)

  EU-SMART: Înregistrează-te acasă cu telefonul mobil (o secvenţă scurtă de 3-5 minute) în care să vorbeşti despre tine sau completează fişa de lucru 1.3.1. în scopul de a te auto-prezenta. Vizionează/discută prezentarea ta cu familia, prietenii/prietenele sau colegii/colegele de clasă.  
 
Aspecte critice

  
 

 Adaptaţi activităţile şi gestionaţi situaţiile dificile care pot să apară. În cazul copiilor cu dificultăţi de comunicare, acordaţi un timp mai mare pentru expunerea prezentării, încurajaţi prezentarea tuturor copiilor şi insistaţi asupra atitudinilor şi comportamentelor echitabile (ex: să nu se facă glume pe seama caracteristicilor prezentate). 
 Gestionaţi situaţiile în care copiii identifică aspecte negative în locul celor pozitive despre propria persoană. La începutul exerciţiului, daţi exemple de caracteristici pozitive şi focalizaţi prezentarea copiilor pe aspecte pozitive. Alocaţi timp suplimentar individual pentru identificarea unor alte caracteristici care corespund cerinţelor. 
 Pot exista situaţii în care un elev nu doreşte să prezinte în faţa clasei/în faţa colegului aspecte legate de propria persoană. Invitaţi elevii să aleagă ei locul în care să expună caracterizarea. Oferiţi indicaţii verbale scurte, clare, care creează siguranţă, pentru a încuraja elevul în auto-prezentare. Nu forţaţi elevii şi nu permiteţi feedbackuri negative. Reamintiţi regula de la ora de consiliere: prin comunicare învăţăm unii de la 
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alţii şi ne descoperim unii pe la alţii. Avem dreptul să nu vorbim despre propria 
persoană decât atunci când ne simţim pregătiţi. Scopul activităţilor este să ne 
cunoaştem resursele personale, să putem vorbi despre ele şi să le putem utiliza la 
şcoală sau acasă. Reveniţi cu solicitarea după prezentările altor colegi.  

 

Bibliografie în limba română

 
 1. Băban, A. (2009). Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 

şi consiliere. ASCR [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România]. 
2. Jigău, M. (coord.) (2006). Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. 

Bucureşti: Editura Sigma. 
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Fişa de lucru 1.3.1 – Cum mă văd eu? 
 

Cum mă văd eu? 
 Răspundeţi la întrebările: Cum mă văd eu? Ce apreciez eu la mine?, alegând 2 dintre cele 3 forme de auto-prezentare din tabel (ghicitoare, paragraf, desen): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cum mă văd eu?  (Ce apreciez eu la mine?) 
 

Ghicitoare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragraf „Eu despre mine” 
 
 
 
 
 
 

Desen 
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1.3.2. Cheia mea anti-stres3   
 
Unitatea de învăţare: U1

  
 
  

Durata: 50 min. 
 

 
 Materiale necesare: fişa de lucru   
Scopul activităţii îl reprezintă identificarea stresorilor acasă, la şcoală sau în comunitate precum şi a unor modalităţi simple de a face faţă acestora.  Activitatea are în vedere următoarele conţinuturi din programa şcolară: surse de stres, strategii de prevenire a stresului. 

  
Pregătirea activităţii

 
 - Pregătiţi bileţele cu denumiri de fructe, pentru împărţirea clasei în echipe: fiecare elev va extrage câte un bileţel pe care vor fi scrise denumiri de fructe (struguri, căpşuni, cireşe, portocale, caise, banane etc.).  - Toţi elevii care au extras acelaşi fruct vor forma o echipă.  

  
Desfăşurarea activităţii

  
• Explorare, experimentare (5-7 min.) Vizionaţi 1-2 înregistrări cu telefonul mobil şi discutaţi 1-2 fişe de auto-prezentare realizate de către copii cu privire la caracteristicile personale.   Anunţaţi elevii că profesorul de matematică v-a rugat să daţi un test, utilizând o fişă lăsată de el, din ultimele 3 lecţii la matematică, iar notele vor fi trecute în catalog. Arătaţi elevilor o foaie oarecare (“foaia cu subiectele”). După câteva minute precizaţi că a fost “alarmă falsă”, scopul fiind introducerea în tema activităţii de consiliere de astăzi: stresul. Întrebaţi elevii câţi dintre ei s-au “stresat” auzind că vor da un test şi că vor fi notaţi. 

                                                 
3 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: 
“analizarea unor texte scrise/filme pentru identificarea factorilor generatori de stres şi a efectelor stresului asupra 
vieţii personale”, precum şi : „crearea unor postere cu situaţii care produc stresul/situaţii care conduc la starea de bine” 
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Explorare, experimentare (15-20 min.) Scrieţi pe tablă cuvântul „Stresori”. Explicaţi faptul că stresorii sunt situaţii sau factori, care ne produc stres, precum în situaţia de mai sus în care stresorii a fost testul şi notele.  Individual, elevii vor identifica 5 stresori cu care s-au întâlnit în ultimul an (Ce mă 
stresează?) pe care îi vor nota pe o foaie. Formaţi apoi echipe (toţi elevii care au extras un anumit fruct vor forma un grup) care vor avea de rezolvat următoarele sarcini: a. să prezinte colegilor din grup stresorii personali şi să explice situaţiile în care au apărut; b. să observe şi să discute cu colegii din echipă despre asemănări şi deosebiri între stresorii prezentaţi de fiecare elev; c. să elaboreze lista comună a tuturor stresorilor menţionaţi. 
 

• Comunicare, observare: (5-7 min.) Fiecare echipă va prezenta stresorii identificaţi în cadrul echipei şi va explica situaţiile în care aceştia apar. Centralizaţi pe tablă/flipchart ideile fiecărei echipe şi realizaţi o “statistică” a stresorilor menţionaţi. Întrebări de analiză: 
 Care sunt stresorii care au fost menţionaţi de cele mai multe ori? 
 Care dintre stresori sunt legaţi de familie? 
 Care dintre stresori sunt legaţi de şcoală? 
 Care dintre stresori sunt legaţi de timpul liber? 
 Există stresori care aparţin şi altor categorii? Care? 
 Care dintre categoriile identificate anterior au cele mai multe elemente?  Explicaţi că stresul este o stare de tensiune, disconfort, încordare care apare atunci când ne confruntăm cu situaţii dificile (situaţii sau factori stresanţi/stresori) pe care avem senzaţia că nu le putem rezolva/nu îi putem gestiona. Precizaţi că scopul exerciţiului următor este de a înţelege cum putem să facem faţă situaţiilor stresante.  

• Explorare, experimentare (7-10 min.) Elevii vor primi fişa de lucru 1.3.2. care conţine modalităţi de a face faţă stresului (“Am grijă de mine, 11 paşi antistres”). O vor consulta şi vor reordona elementele, de la 1 la 11, pentru a crea propria “reţetă” antistres. Pot fi adăugate soluţii şi idei noi, pe care elevii le consideră importante şi care nu apar pe fişa primită.   
• Comunicare, observare: (5-7 min.) Solicitaţi 2-3 elevi să prezinte lista personală în faţa colegilor.  
• Reflecţie şi evaluare (5-7 min.) 

 La finalul activităţii, ce puteţi spune că sunt stresorii? Dar stresul? Solicitaţi elevilor “definiţii” şi formulări în termeni personali. 
 Vă întâlniţi rar/des cu stresorii în viaţa şcolară? Dar acasă? 
 Ce ai învăţat/aflat despre stres în urma acestei activităţi? Dar despre tine? 
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 Formulează un sfat pentru un prieten stresat. 
 Ce ai învăţat şi poţi aplica în viaţa de zi cu zi?  
 Spune un singur cuvânt despre cum te-ai simţit sau ce ai învăţat astăzi! (culoare, adjectiv, emoţie, interjecţie etc.). Notează-l pe fişa care va fi introdusă în portofoliu!  

  
Indicatori, descriptori comportamentali   

 Enumeră cel puţin 3 stresori (în general) acasă, la şcoală în comunitate. 
 Formulează în cuvinte personale o definiţie a stresului şi stresorilor. 
 Identifică cel puţin 2 modalităţi personale de a face faţă stresului/de prevenire a stresului. 
 Reflectează asupra situaţiilor stresante la nivel personal şi de grup. 
 Reflectează asupra posibilităţilor de aplicare în viaţa de zi cu zi a modalităţilor de a face faţă/de prevenire a stresului. 
 Prezintă informaţii în faţa unui auditoriu. 
 Comunică în echipe şi în grup. 
 Negociază în grup. 
 Finalizează sarcina individual sau în grup. 
 Respectă instrucţiunile de rezolvare a sarcinii şi timpul alocat. 
 Oferă feedback pozitiv.  

 
Portofoliu

 
 Elevii vor include în portofoliul personal de învăţare la ora de Consiliere şi dezvoltare personală: lista cu stresorii identificaţi la nivel individual, definiţiile personale ale stresului şi stresorilor, propria reţetă anti-stres, cuvântul care exprimă achiziţia după această oră de consiliere.  

 
Aprofundare şi dezvoltare (opţional)

  Elevii vor iniţia acasă un jurnal de 1 săptămână pentru monitorizarea stresorilor şi a situaţiilor de stres din viaţa şcolară sau extraşcolară, precum şi a modalităţilor prin care au făcut faţă acestora. Jurnalul va fi discutat la următoarea oră de Consiliere şi dezvoltare personală. Se vor organiza discuţii cu părinţii despre propriile modalităţi de a face faţă stresului acasă sau la serviciu. Soluţiile părinţilor sunt notate pe o foaie/în caiet şi prezentate în următoarea oră de consiliere.   
Aspecte critice

  
 

 Încurajaţi elevii să discute situaţii generice, fără referire la persoane cunoscute, colegi. 
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 Pot apărea situaţii în care elevii nu găsesc soluţii la situaţii stresante, nu pot rezolva o sarcină, nu doresc să se implice în activităţi sau nu doresc să prezinte rezultatele activităţilor individuale sau de grup. Reveniţi cu solicitarea după prezentările altor colegi, permiteţi elevilor să se exprime atunci când se simt pregătiţi sau identificaţi alte modalităţi de implicare cu care elevii se simt mai confortabil (ex.: răspuns scris, răspuns din bancă fără a ieşi în faţa clasei). Anumiţi elevi au nevoie de acomodarea cu rolul de raportor, de a vedea modelele oferite de colegi înainte de a se implica efectiv în acest tip de sarcină. 
 Este posibil ca discuţiile despre stresori să producă un anumit disconfort, de aceea nu aprofundaţi şi nu insistaţi pe detalierea aspectelor negative. Folosiţi umorul pentru a detensiona atmosfera şi solicitaţi elevilor îndeplinirea eficientă şi rapidă a sarcinilor, felicitându-i pentru acest lucru! 
 În urma unor anumite activităţi puteţi identifica situaţii care depăşesc competenţa dumneavoastră şi necesită îndrumare la cabinetul de consiliere şcolară. Discutaţi în mod particular cu elevul, după finalizarea orei, fără a-l expune în faţa grupului. Dacă este necesar, discutaţi şi cu părinţii.  

 

Bibliografie în limba română

 
 1. Băban, A. (2009). Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 
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Fişa de lucru 1.3.2. – Am grijă de mine, 11 paşi antistres 
 
 

Am grijă de mine, 11 paşi antistres 
 1. Respiră adânc. Atunci când eşti stresat, respiră adânc. Închide ochii, stai aşezat şi concentrează-te asupra unei respiraţii adânci. 2. Fă ceva amuzant, distractiv. Fă lucruri care îţi plac cu adevărat. Poţi repeta o coregrafie drăguţă, poţi confecţiona ceva din materiale colorate sau poţi asculta muzică. Cercetările au demonstrat că dacă ascultăm muzică liniştitoare, se reduce presiunea sângelui, bătăile inimii şi anxietatea, în timp ce melodiile mai ritmate înviorează. 3. Întâlneşte-te cu prietenii. Indiferent de anotimp, ieşi la joacă sau la plimbare cu prietenii apropiaţi (sau cu familia) atunci când eşti stresat.  4. Fă exerciţii fizice. Spre exemplu, poţi face câteva genuflexiuni în casă. O plimbare mai lungă îţi poate oferi timp de reflecţie şi poţi admira şi frumuseţea naturii.  5. Râzi. Acesta cu siguranţă nu face parte din categoria medicamentelor, dar conduce la reducerea cortizolului, cunoscut ca hormon al stresului. 6. Fii recunoscător. Fă o listă a lucrurilor pentru care poţi fi recunoscător. Simpla creare a listei te va ajuta să-ţi concentrezi atenţia pe aspectele bune din viaţa ta, chiar dacă acestea înseamnă lucruri mărunte (cum ar fi: am mâncat un desert delicios; mama mi-a spus că mă iubeşte; deşi am scăpat pe jos pixul preferat, acesta nu s-a spart). 7. Planifică. Este întotdeauna de ajutor să îţi faci o listă cu sarcinile urgente pentru o zi. Apoi le poţi tăia cu o linie pe cele pe care l-ai îndeplinit. Astfel poţi vedea cât de multe lucruri ai făcut şi ce ţi-a rămas pentru a doua zi. 8. Îmbrăţişează. Ia în braţe pe cineva din familie, animalul de casă, un prieten sau păpuşa preferată, transmite-le dragostea ta, primeşte-o pe a lor şi petrece câteva momente aşa. Vei simţi cu siguranţă că lucrurile sunt mai uşoare apoi. 9. Acceptă că nu poţi controla totul. Uneori pur şi simplu trebuie să faci un pas înapoi şi să realizezi că nu poţi controla totul. Unele lucruri nu le poţi controla (ex: vremea rea, tricoul preferat a rămas mic), deci de ce să te stresezi din cauza lor? 10. Rămâi pozitiv. Nu e întotdeauna uşor să rămâi pozitiv. Dar poţi face un efort să găseşti lucrurile pozitive din viaţa ta. Nu te focaliza pe aspecte negative precum: “Mie mi se întâmplă mereu lucruri rele”, ci găseşte lucrul frumos cu care te-ai întâlnit în ziua respectivă. Cu siguranţă într-o zi s-a întâmplat cel puţin un lucru frumos! Spre exemplu: pata de pe cămaşa preferată a ieşit la spălat, profesorul de istorie te-a ascultat din lecţia pe care o ştiai. 11. Meditează, fă o rugăciune. Câteva minute pe zi de meditaţie, de rugăciune te pot ajuta să îţi reduci stresul şi anxietatea.    
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 2. Competenţa generală 2 

 
Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în 

contexte şcolare şi extraşcolare 
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2.1. ASPECTE TEORETICE 
 
Competenţa generală 2: Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare  Competenţele socio-emoţionale se referă la acele cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care îi ajută pe elevi să îşi gestioneze stările emoţionale şi să aibă relaţii funcţionale cu ceilalţi 
(1). În general competenţele emoţionale şi cele sociale sunt prezentate şi studiate în tandem, întrucât au efecte directe unele asupra celorlalte, iar efectul general asupra funcţionării persoanei este unul cumulat. 
 
Competenţele emoţionale includ: 

• exprimarea şi trăirea emoţiilor, 
• înţelegerea emoţiilor, 
• reglarea emoţională (2). 

 Buna dezvoltare a competenţelor emoţionale contribuie la dezvoltarea competenţelor interpersonale şi la starea generală de bine, precum şi la atingerea rezultatelor şcolare bune (2). 
 
Competenţele interpersonale sunt folosite de o persoană pentru a interacţiona cu alţii. Printre ele se numără cooperarea, disponibilitatea de a folosi ceva în comun/de a împărţi cu alţii, sprijinul, comunicarea, exprimarea empatiei, oferirea de încurajare sau susţinere verbală, în general abordarea prietenoasă sau amabilă. 
 Relaţiile sociale pozitive din timpul pubertăţii şi adolescenţei joacă rolul unui “amortizor social”, ajutându-i pe tineri să facă faţă mai uşor diferitelor dificultăţi întâlnite în viaţă, rolul protectiv păstrându-se şi la vârsta adultă (3). La polul opus, competenţele interpersonale insuficient dezvoltate sunt asociate nu doar cu dificultăţi de adaptare socială, dar şi cu performanţe şcolare scăzute (4). 
 
Competenţa specifică 2.1: Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi  Recunoaşterea emoţiilor face parte din a doua componentă a competenţei emoţionale, şi anume cea de înţelegere a emoţiilor, care implică: 

• înţelegerea emoţiilor de bază (ex. bucurie, tristeţe, furie, frică), a situaţiilor în care se exprimă, a factorilor care le cauzează şi a consecinţelor pe care le au, 
• înţelegerea aspectelor mai complicate ale emoţiilor (de ex. că două persoane pot avea emoţii diferite la acelaşi eveniment), precum şi 
• discernământul în afişarea emoţiilor, înţelegerea emoţiilor amestecate şi a emoţiilor complexe (de ex. vină şi ruşine).  Copiii şi adolescenţii care au o înţelegere superioară a emoţiilor şi prin urmare pot interpreta corect emoţiile celorlalţi se bucură de un statut pozitiv între colegi, nu suferă de respingere şi victimizare, sunt mai bine evaluaţi social de către profesori, iniţiază mai des contactul social şi sunt mai capabili să îşi inhibe agresivitatea (5; 6; 7). 
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Competenţa specifică 2.2.: Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi  Oferirea feedback-ului este o formă aproape omniprezentă de comunicare. De la formele non-verbale: zâmbet încurajator, încruntare dezaprobatoare, dat din cap aprobator, până la formele verbale sofisticate, funcţia de bază a acestui comportament este de a regla comportamentul celorlalţi prin recompense (feedback pozitiv) sau pedepse (feedback negativ) sociale. Metoda este utilizată din plin de către părinţi în modelarea copiilor, de către profesori în educarea elevilor, în general de către partenerii de comunicare pentru reglarea relaţiei. Prin feedback le putem comunica altora ce este acceptabil şi ce nu, ce apreciem la comportamentul lor şi ce dezaprobăm, pe care comportamente să le continue sau să le dezvolte şi din contră, pe care să le inhibe. Primind feedback social învăţăm să ne reglăm comportamentul şi ne formăm identitatea socială. 
 În comparaţie cu copiii mai mici şi cu adulţii, pre-adolescenţii şi adolescenţii acordă o mai mare atenţie modului în care sunt percepuţi şi evaluaţi de către co-vârstnici (8; 9). Acceptarea socială la vârsta adolescenţei influenţează puternic comportamentul, cât şi dezvoltarea emoţională şi cognitivă, clădind un fundament pentru relaţiile intime la vârsta adultă (10). La polul opus, stresul psihosocial este unul dintre cei mai puternici predictori ai depresiei în adolescenţă (11), a cărei prevalenţă cunoaşte o creştere bruscă de la 2% în adolescenţa timpurie (între 13 şi 15 ani), la 15 % în adolescenţa mijlocie (între 15 şi 18 ani) (12). O sursă puternică de stres psihosocial în perioada adolescenţei este reprezentată de respingerea din partea co-vârstnicilor (13). 
 Feedback-ul interpersonal se poate oferi atât în legătură cu împărtăşirea evenimentelor pozitive, cât pentru abordarea evenimentelor interpersonale mai puţin plăcute. În prima situaţie, răspunsul activ şi constructiv la o relatare pozitivă a interlocutorului este asociat la nivel individual cu creşterea stărilor emoţionale pozitive, a stării subiective de bine, precum şi cu diminuarea sentimentului de singurătate, iar la nivelul relaţiei cu satisfacţie crescută, încredere, apropiere, stabilitate (14). În ce-a de a doua situaţie, una dintre modalităţile recomandate de ameliorare a comunicării (15, p. 96) se referă la utilizarea mesajelor la persona I sau aşa numitul “limbaj al responsabilităţii” (de ex. “M-a supărat când ai vorbit urât cu mine, pentru că asta mă face să cred că nu ţii la mine”, în loc de “Eşti un necioplit”).  
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2.2. UNITATEA DE INVAŢARE 1 

Emoţiile şi relaţionarea în grup 
 
 Selecţia prezentată în cadrul acestui subcapitol se referă la ultimele 2 ore ale unităţii de învăţare 1.  Unitatea 1 în întregime poate fi consultată în Anexa 2. 
  

  

Conţinuturi 
(detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Lumea emoţiilor 1.1. 1.2. 3.1. - exerciţiu de conştientizare a emoţiilor experimentate recent - exerciţii de identificare a calităţilor emoţiilor, pornind de la o listă dată - exerciţiu de conştientizare a modului în care emoţiile sunt gestionate în raport cu sine şi cu cei din jur - activitate de reflecţie şi evaluare 

- activitate frontală - activitate individuală - fişă de lucru 
-coli de flipchart, markere, post-it-uri, pixuri  1 oră 

-observarea sistematică - inter- evaluare - autoreflecţie - portofoliu individual de învăţare  Feedback pozitiv 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1.  
- exerciţiu de identificare a aspectelor pozitive în comportamentul unui personaj - exerciţiu de identificare a unei situaţii în care fiecare elev(ă) a făcut faţă unei situaţii dificile - exerciţiu de oferire de feedback pozitiv - activitate de reflecţie şi evaluare 

- activitate frontală - activitate organizată în echipe de 2-3 elevi - activitate individuală - coli de flipchart, - cronometru 1 oră 

- observarea sistematică - inter- evaluare - autoreflecţie - completare de fraze lacunare  
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2.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

2.3.1. Lumea emoţiilor4 
 
 

 
Unitatea de învăţare: U1

 
 
 

 
Durata: 50 de minute. 

 
 
Materiale necesare: flipchart, coli de flipchart, markere, scotch, post-it-uri. 

 
Scopul activităţii este de a construi un vocabular care să permită elevilor să identifice emoţiile cu care ei şi cei din jurul lor se confruntă în viaţa de zi cu zi. Activităţile îşi propun să valideze o atitudine pozitivă faţă de exprimarea emoţiilor în mediul şcolar şi să faciliteze trecerea peste emoţiile negative asociate cu exprimarea propriilor trăiri (ex. ruşine, ridicol, teama de a fi judecat).  Activitatea are în vedere următoarele conţinuturi din programa şcolară: recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi.  

Pregătirea activităţii
 

 - Pe o coală de flipchart desenaţi un copac, având grijă să ocupe o suprafaţă cât mai mare şi să aibă clar evidenţiate rădăcinile, trunchiul şi coroana. Ca alternativă la foile de flipchart se poate folosi şi tabla şcolară, dar există o serie de avantaje în utilizarea foilor (se reduce timpul necesar la clasă, pot fi afişate în diferite locuri, pot fi păstrate mai mult timp, conferă sentimentul unui produs comun tangibil).  - În timpul lecţiei, colectarea răspunsurilor se poate face pe post-it-uri sau direct pe tablă. Prima variantă creează un sentiment de personalizare mai puternic, dar presupune costuri aferente achiziţionării unui număr considerabil de post-it-uri. - Multiplicaţi lista cu emoţii (fişa de lucru 2.3.1. de la sfârşitul scenariului) pentru fiecare elev.   
                                                 
4 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: „selectarea unor imagini sau realizarea unor desene în vederea elaborării unei hărţi a emoţiilor umane” 
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Desfăşurarea activităţii

 
 

• Exerciţiu de captare a atenţiei (5-7 min.)  Elevii şi cadrul didactic se vor aşeza într-un cerc. Menţionaţi o serie 6-8 emoţii pe care le veţi insera în propoziţia „Cel puţin o dată în ultima săptămână m-am  
simţit ...”. De fiecare dată, elevii care se vor identifica cu acea emoţie vor face un pas în faţă, revenind apoi în cerc înainte de a se face referire la următoarea emoţie.   Scopul exerciţiului este de a pune în evidenţă multitudinea de trăiri cărora le facem faţă în viaţa de zi cu zi şi pe care le avem în comun cu cei din jur. Răspunsurile ar trebui să ajungă în zona conştientizării propriilor emoţii şi ale celor din jur.  
• Explorare, experimentare (5-10 min.) Distribuiţi lista emoţiilor către toţi elevii (fişa de lucru 2.3.1.). Rugaţi elevii să parcurgă lista şi să semnaleze eventuale emoţii necunoscute. Clarificaţi semnificaţia lor apelând la experienţe şi cunoştinţe ale elevilor. Rugaţi elevii să marcheze pe listă emoţiile pozitive, neutre şi negative („+”, „0”, „-”) din lista primită.  
 
• Comunicare, observare: (3-5 min.) 

 Câte dintre emoţiile din listă aţi încercat vreodată? 
 A considerat cineva că o emoţie este pozitivă, iar altcineva că este negativă?  
 De ce, în general, considerăm la fel emoţiile?  
 Ce s-ar întâmpla dacă le-am considera diferit? 
 La ce ne ajută emoţiile pozitive? Dar cele negative?  

 
• Explorare, experimentare (5-10 min.) Adresaţi elevilor întrebarea: „Există şi alte moduri în care pot fi împărţite emoţiile?” Ghidaţi, prin întrebări, pe elevi în a identifica alte criterii de a clasifica emoţiile (ex. 
controlate/necontrolate, dorite/nedorite, plăcere/neplăcere, confort/disconfort, 
cald/rece, apropiate/distanţate, intense/slabe, activare/dezactivare, subiectiv/ obiectiv etc.). Notaţi pe o coală de flipchart sau pe tablă 2-3 criterii propuse de elevi.  Solicitaţi elevilor să ofere câteva exemple pentru fiecare dintre criteriile alese. 
 
• Comunicare, observare: (3-5 min.) 

 Ce ne spune faptul că există atâtea calităţi ale emoţiilor? 
 Ce fel de emoţii căutăm de obicei? 
 Putem să influenţăm emoţiile noastre? 

 
• Explorare, experimentare (10-12 min.) Afişaţi coala de flipchart pe care aţi desenat anterior copacul.  Explicaţi elevilor că „unele emoţii le prezentăm public, pe unele le exprimăm când 
suntem cu persoane cunoscute, iar pe altele le ţinem doar pentru noi”. Rugaţi elevii să 
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noteze pe trei post-it-uri câte o emoţie corespunzătoare celor trei categorii, iar apoi să le lipească pe copac. Emoţiile cu care se simt confortabil să le prezinte public vor fi puse în coroană, cele rezervate proximităţii sociale (familie, prieteni) pe trunchi şi cele private, personale în zona rădăcinilor.  
• Comunicare, observare: (5-7 min.) 

 Ce păstrăm pentru noi şi ce spunem altora? 
 Cum sunt emoţiile pe care le prezentăm public, mai degrabă pozitive sau negative? 
 Putem să identificăm emoţiile celorlalţi când nu le spun? Cum? 
 Ce se întâmplă atunci când ţinem în noi emoţii puternice?  

• Analiză, reflecţie şi evaluare (5-10 min.) 
 Ce ai învăţat/aflat despre tine în urma acestei activităţi? Dar despre colegi? 
 Este ceva ce te-a surprins din ce au spus colegii tăi? 
 Care sunt emoţiile care au apărut cel mai des în ultima săptămână? Emoţiile respective te caracterizează sau sunt specifice săptămânii trecute? 
 Ce emoţie/emoţii te-ar caracteriza cel mai bine pe tine, în general? Rugaţi elevii să deseneze pe o foaie o faţă zâmbitoare, neutră sau tristă în funcţie de cum se simt după activitate.  

  
Indicatori/ descriptori comportamentali

 
 

 Identifică/recunoaşte emoţii personale şi emoţiile altora. 
 Identifică situaţii în care au apărut emoţiile la sine şi la alţii. 
 Prezintă caracteristici simple ale emoţiilor. 
 Verbalizează emoţiile. 
 Asociază corect emoţiile primare cu denumirea acestora. 
 Diferenţiază între tipuri/categorii de emoţii. 
 Plasează corect diferite emoţii în categoriile corespunzătoare. 
 Enumeră emoţiile primare. 
 Comunică rezultatele în faţa unui auditoriu. 

 

  
Modalitate de includere în portofoliu

 
 Elevii vor include în portofoliul personal de învăţare la ora de Consiliere şi dezvoltare personală lista emoţiilor pe care au lucrat.  

Aprofundare şi dezvoltare
  Rugaţi elevii ca pe parcursul următoarei săptămâni să ţină un jurnal al emoţiilor trăite în care vor asocia emoţiile din fişa de lucru 2.3.1. cu emoticoane din diferite aplicaţii de comunicare (ex. Whatsapp, Snapchat).   
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Aspecte critice

  

 
 Variante de aplicare: a doua etapă de explorare („Există şi alte moduri în care pot fi 

împărţite emoţiile?”) este opţională. Dacă ritmul de lucru este mai lent şi primele două etape de explorare iau mai mult timp, luaţi în considerare să parcurgeţi cea de a treia etapă într-o altă oră.  
 Gestionaţi situaţiile dificile care pot să apară: deşi activităţile nu urmăresc acest lucru, există posibilitatea ca ele să-i pună pe elevi în contact cu unele trăiri puternice. Este important ca la finalul activităţii să vă asiguraţi că nu a provocat disconfort semnificativ.  

 

 

Bibliografie în limba română

 
 1. Băban, A. (2009). Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 

şi consiliere. ASCR [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România]. 
2. Jigău, M. (coord.) (2006). Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. 

Bucureşti: Editura Sigma.   
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Fişa de lucru 2.3.1.: Lista emoţiilor 
 

Listă a emoţiilor 
 Surprindere  Optimism  Dor  Iritare  Agitaţie  Milă  Încredere  Amuzament  Uimire  Enervare  Izolare  Indiferenţă  Fericire  Uşurare  Exasperare  Respingere  Dezamăgire  Şoc  Încântare  Frustrare  Insecuritate  Remuşcare  Satisfacţie  Panică  Mânie  Simpatie  Groază  Apatie  Mândrie  Ostilitate  Alertă  Pasiune  Vină  Plăcere  Nervozitate  Tensiune  Repulsie  Entuziasm  Mulţumire  Amărăciune  Gelozie  Dispreţ  Durere  Melancolie  Ruşine     
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2.3.2. Feedback pozitiv5 
 

 
Unitatea de învăţare: U1

 
 

 
Durata: 50 de minute. 

 
 

 

Materiale necesare: cronometru, o coală de flipchart.  
Scopul activităţii este de a-i familiariza pe elevi cu conceptul de feedback pozitiv şi de a le oferi ocazia să-l exerseze. Activităţile îşi propun să încurajeze o atitudine pozitivă faţă de exprimarea trăirilor şi experienţelor în mediul şcolar.  Activitatea are în vedere următorul conţinut din programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a: acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi.  

 
Pregătirea activităţii

  Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră un cronometru (în general telefoanele mobile au o astfel de funcţie). Pe o coală de flipchart scrieţi următoarele începuturi de frază: 
 Am apreciat la personaj faptul că ... 
 Am fost surprins(ă) plăcut că ... 
 Sper ca pe viitor personajul să ...  

 
Desfăşurarea activităţii

 
 

• Exerciţiu de captare a atenţiei (10 min.):  Prezentaţi elevilor o situaţie în care un personaj (preferabil un elev) a făcut faţă cu succes unei dificultăţi. Este important ca această situaţie să fie din contexte familiare elevilor: personajul a reuşit să se orienteze într-un loc unde nu au mai fost, a gestionat o situaţie în care era sub presiunea timpului, a reuşit să înţeleagă o lecţie dificilă, a rezolvat un conflict la şcoală etc.  Afişaţi foaia de flipchart (sau scrieţi pe tablă începuturile de frază) şi invitaţi elevii să descrie personajul folosind începuturile de frază menţionate în Pregătirea activităţii.   
                                                 
5 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: „jocuri de oferire a feedbackului pozitiv prin notarea calităţilor unui coleg pe fişe individuale de lucru” 
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• Explorare, experimentare (20-30 min) Împărţiţi elevii în grupuri de câte doi, altele decât cele în care stau în bancă. Adresaţi următoarea introducere: „Cu toţii reuşim să facem faţă unor situaţii dificile în fiecare 
zi. În următoarele minute, fiecare dintre voi va avea ocazia să-i povestească colegului de 
echipă o situaţie în care a reuşit să treacă peste o dificultate. Alegeţi care dintre voi va fi 
primul. Aveţi la dispoziţie 5 minute pentru a povesti”. Cel care a ascultat oferă timp de 3 minute feedback celui care a povestit prin intermediul unor fraze care încep cu formulări precum: 

 „În ceea ce ai povestit am apreciat faptul că ...”,  
 „M-a surprins plăcut faptul că ...”,  
 „Sper ca pe viitor să ...”  Urmăriţi trecerea timpului cu ajutorul cronometrului şi indicaţi momentul când rolurile trebuie schimbate. După scurgerea celor 5 minute, la semnalul dumneavoastră, elevii vor inversa rolurile, iar cel care a oferit feeback va fi cel care va povesti.  Introduceţi noţiunile de „feedback” şi de „feedback pozitiv”, explicând elevilor că ceea ce a făcut cel care a ascultat a fost să ofere feedback pozitiv.  

• Analiză, reflecţie şi evaluare (10-15 min.) 
Întrebări de analiză şi reflecţie: 

 Ce aţi învăţat/aflat despre voi în urma acestei activităţi? Dar despre colegi? 
 Este ceva ce v-a surprins din ce v-au spus colegii? 
 Cum a fost să împărtăşiţi o situaţie dificilă? 
 Cum a fost să primiţi feedback apreciativ de la colegi? 
 Cât de des se întâmplă să primiţi astfel de feedback? 
 De ce este bine să oferim feedback pozitiv?  
 Când este bine să oferim feedback pozitiv? 

 

Evaluare Rugaţi elevii să deseneze pe o foaie o faţă zâmbitoare, neutră sau tristă în funcţie de cum se simt după activitate.  
  

Indicatori/ descriptori comportamentali
 

 
 Oferă feedback pozitiv în legătură cu 2 aspecte identificate în timpul exerciţiului. 
 Acceptă feedbackul pozitiv de la alţi colegi. 
 Oferă 2 argumente pentru care este bine să oferim feedback pozitiv. 
 Comunică rezultatele în faţa unui auditoriu. 
 Îndeplineşte la timp sarcini individuale şi de echipă. 

 
Modalitate de includere în portofoliu Elevii vor include în portofoliul personal de învăţare la ora de Consiliere şi dezvoltare personală fotografii cu produsele (desenele efectuate).   
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Aprofundare şi dezvoltare (opţional)

  Propuneţi elevilor ca pe parcursul următoarei săptămâni să ofere cel puţin la 3 persoane feedback pozitiv.   
Aspecte critice

  
 

 Gestionaţi situaţiile dificile care pot să apară. Un moment critic va fi atunci când elevii vor fi nevoiţi să schimbe rolurile. Pe măsură ce elevii se vor obişnui cu astfel de exerciţii, tranziţia va fi mai uşoară. 
 Deşi activităţile nu urmăresc acest lucru, există o mică posibilitate ca ele să-i pună pe elevi în contact cu unele trăiri puternice. Este important ca la finalul activităţii să vă asiguraţi că nu a fost provocat un disconfort semnificativ.  
 Variante de aplicare: a)  În loc de o povestire introductivă, puteţi să-i invitaţi pe elevi să schiţeze pe o coală de hârtie propria poveste. Desenul va fi folosit în a doua etapă, ca suport pentru a povesti situaţia. Gradul de detaliu al ilustraţiei sau nivelul artistic la care este realizată nu sunt importante. Oferiţi încurajări şi sprijin în cazul în care unii elevi au reţineri în a desena. b)  Pentru grupuri cu experienţă în lucrul în echipă puteţi să optaţi pentru o variantă în care introduceţi un al treilea rol – cel de observator, care va lua notiţe privind interacţiunea dintre ceilalţi doi. Procesul se desfăşoară de trei ori, astfel încât fiecare elev va experimenta fiecare dintre roluri.    Rol 1 Rol 2 Rol 3 Elev 1 povestitor reflector observator Elev 2 reflector observator povestitor Elev 3 observator povestitor reflector  c)  În cadrul exerciţiului de acordare de feedback, în loc ca acesta să fie oferit oral, el poate fi notat pe o foaie sau pe post-it-uri în timp ce este povestită situaţia. Foaia sau post-it-urile pot fi pregătite dinainte pentru a avea deja începuturile de frază care trebuie completate. Această variantă are avantajul de a avea un produs tangibil la care elevul poate să revină.  

 
Bibliografie în limba română

 
 1. Băban, A. (2009). Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 

şi consiliere. ASCR [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România]. 
2. Jigău, M. (coord.) (2006). Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici. 

Bucureşti: Editura Sigma.    
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3. Competenţa generală 3 
 

Reflectarea asupra motivaţiei şi 
eficacităţii strategiilor pentru 

progres în învăţare 
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3.1. ASPECTE TEORETICE  
Competenţa generală 3: Reflectarea asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres în învăţare 
 Competenţa generală 3 este implicată constant în învăţare şi este legată de una din cele opt competenţe cheie de învăţare pe tot parcursul vieţii stabilite la nivel european - a 
învăţa să înveţi. Această competenţă cheie este definită ca „abilitatea de a persevera în învăţare, de a organiza propria învăţare prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atât individual, cât şi în grup ... include conştientizarea procesului şi nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile şi abilitatea de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes ... acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi căutarea şi valorificarea serviciilor de consiliere şi orientare ... solicită ca cei care învaţă să pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare” (1). Cu toate acestea, nu este însă avută în vedere în studii comparative recente realizate de Comisia Europeană asupra politicilor statelor membre de integrare a competenţelor cheie în sistemele de învăţământ (2).  Importanţa dezvoltării acestei competenţe este evidenţiată de nivelul foarte scăzut de alfabetizare funcţională al elevilor din România comparativ cu media europeană şi internaţională, nivel relevat de testările internaţionale (PISA, TIMSS). În ţări cu o abordare pragmatică precum Statele Unite ale Americii, autorii identifică o situaţie îngrijorătoare: „mulţi absolvenţi nu deţin abilităţile necesare de raţionament pentru societatea actuală”. În plus, se constată că, deşi cei mai mulţi profesori (75%) pretind că urmăresc dezvoltarea gândirii critice, mai puţin de 19% au fost capabili să ofere o explicaţie clară a acesteia şi mai puţin de 10% au putut identifica criterii de evaluare a calităţii gândirii (3). Acestea şi multe alte rezultate similare indică faptul că practicile educaţionale actuale nu dau rezultate şi că mulţi elevi nu se implică în învăţare sau se implică în învăţare superficială şi fără sens (4).  
Abilităţile de studiu eficient reprezintă baza unei învăţări profunde şi permit o abordare sistematică şi independentă a sarcinilor de învăţare. Succesul academic este determinat de utilizarea permanentă a unor obiceiuri de studiu adecvate. Prin urmare „strategiile de a învăţa să înveţi se referă la a învăţa despre ce ştii, despre ce nu ştii şi despre ce poţi face în această privinţă” (5). Principalele atribute ale elevului care este deschis la învăţarea unor lucruri noi demonstrând dorinţa şi disponibilitatea de a experimenta (6) sunt: aspiraţia înaltă individuală pentru învăţare, auto-evaluarea precisă, curiozitatea, disponibilitatea de a readopta statutul de „ucenic” cu tot ce presupune aceasta. La nivelul simţului comun există, totuşi, multe supoziţii nefondate referitoare la modul în care elevii învaţă: „profesorii consideră că dacă ei predau, atunci în mod automat şi elevii învaţă ... elevii presupun că dacă lecturează atunci automat şi reţin fapte” (7).  
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Strategiile sunt modalităţi de rezolvare a problemelor utilizate de elevi în construirea înţelesului în contexte diferite. În ceea ce priveşte succesul şcolar sunt identificaţi principalii factori educaţionali şi abordările didactice corespunzătoare: 
• credinţele despre inteligenţă (8) - întrucât elevii sunt mai motivaţi dacă privesc inteligenţa şi abilitatea ca fiind dimensiuni care pot fi îmbunătăţite, profesorii ar trebui să încurajeze eforturile şi strategiile productive ale acestora şi să nu facă aprecieri asupra abilităţii lor; profesorii pot încuraja elevii să simtă că deţin controlul asupra propriei învăţări prin facilitarea stabilirii de scopuri de învăţare (de îmbunătăţire) şi nu scopuri de performanţă (obiective de competenţe sau aprobare exterioară). 
• motivaţia (8) - profesorii pot influenţa motivaţia elevilor prin: sarcini de lucru atractive şi dinamice sau tipul de recompensă oferită (verbală sau tangibilă, aşteptată sau neaşteptată, are loc imediat sau după un interval de timp, laudă oferită pentru efort, finalizare sau pentru calitatea rezultatelor). 
• abilitatea de monitorizare a propriei gândiri (8) - profesorii îi vor implica pe elevi în sarcini care le vor permite să monitorizeze în mod adecvat propria învăţare (testare, auto-testare, explicare); elevii sunt mai motivaţi şi au succes şcolar mai mare atunci când sunt acceptaţi în mediul şcolar, prin urmare, profesorii îi pot asigura pe elevi că îndoielile în ce priveşte sentimentul de apartenenţă reprezintă ceva normal şi că se vor diminua în timp şi îi pot încuraja să privească feedbackul critic al altora ca pe un semn al credinţei că sunt capabili să atingă standarde înalte. 
• adaptarea la nevoile elevilor cu performanţe scăzute (5): accentuarea sensului şi înţelegerii, încadrarea deprinderilor în context; încurajarea conexiunilor dintre domeniile de studiu şi dintre şcoală şi viaţa din afara şcolii. 
• înţelegerea dificultăţilor specifice ale învăţării independente care fac dificilă dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi deoarece această competenţă (5) presupune: un proces abstract de nivel cognitiv superior; necesitatea schimbării modelului mental de învăţare prin trecerea la un proces flexibil şi iterativ; asigurarea unor condiţii dificil de oferit, evaluat şi facilitat (ex. medii de învăţare securizante care permit experimentarea); evaluarea învăţării independente nu poate fi standardizată şi implică adesea chestionarea şi ajustarea obiectivelor şi măsurarea acestora. 
• utilizarea unor strategii didactice adecvate de a învăţa să înveţi (5): de explorare a textului (predicţia, lectura dirijată, confirmarea; brainstorming; planul prealabil de lectură; cunosc, vreau să învăţ, am învăţat; text lacunar; interogare; gândirea cu voce tare, cărţi cu text supradimensionat; cărţi fără cuvinte; povestea schemei); de extindere a sensului (hărţi conceptuale; reprezentare vizuală - prin desen; rezolvarea de probleme; predarea reciprocă; lectura în perechi; conversaţie în scris; răspuns ca scriitor la o lectură; jurnale şi înregistrări; jurnale personale; jurnale de dialog; jurnale de călătorie; notiţe de lectură; notiţe de învăţare; scrisori; proiect editorial; strategii de pronunţie; studiul literaturii; teatrul cititorilor; fragmente literare; cercetări realizate de elevi; întrebări-de lămurit).  
• asigurarea întregului ciclu specific abilităţii de a învăţa să înveţi (5): cunoaşterea de sine prin evaluarea onestă a atributelor personale/gestionarea resurselor, identificarea obiectivelor, stabilirea priorităţilor/strategiilor; 
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îmbunătăţirea concentrării şi utilizarea mai eficientă a timpului de studiu; deprinderea tehnicilor de învăţare eficientă şi urmarea unei rutine ciclice a învăţării care permit elevului „să înveţe mai mult în mai puţin timp cu mai puţin stres”; dezvoltarea unui vocabular adecvat presupune exersarea abilităţii de a înţelege sensul cuvintelor şi de a le selecta pe cele potrivite pentru comunicarea ideilor şi sentimentelor; citirea activă permite menţinerea interesului şi a angajării; trecerea în revistă a textului înainte de lectură şi stabilirea unui scop clar pentru fiecare sarcină şi auto-evaluarea periodică a învăţării; scrierea activă solicită atenţie concentrată, gândire critică şi implicare; dezvoltarea abilităţilor de ascultare şi de luare a notiţelor; învăţarea eficientă pentru examene, diminuează anxietatea şi îmbunătăţeşte rezultatele; stăpânirea disciplinelor de studiu nu prin învăţarea mecanică, ci prin crearea unui mediu favorizant pentru învăţare în vederea extinderii capacităţilor elevilor relevante pentru viaţă. 
 
Competenţa specifică 3.1: Identificarea factorilor personali şi de context care facilitează/blochează învăţarea 
 Această competenţă specifică se află în strânsă legătură cu activităţile de învăţare aferente competenţei specifice 1.1 care oferă inclusiv oportunităţi de dezvoltare a metacunoaşterii. Fiecare persoană prezintă o combinaţie unică de trăsături specifice în funcţie de vârstă, gen, spaţiu cultural şi modalităţile utilizate în prelucrarea informaţiilor. „Construirea unui mediu de învăţare complex, care să fie favorabil nevoilor individuale ale fiecărei persoane care învaţă este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă a profesorilor” (9). Factorii interni se află în relaţie de dependenţă reciprocă cu cei externi. În 1965, Gagné a realizat un studiu asupra condiţiilor învăţării umane încercând să clarifice mecanismele învăţării şi modul în care acestea pot fi gestionate. Gagné (10) a identificat opt tipuri de învăţare diferite ca grad de complexitate (învăţarea de semnale; învăţarea stimul-răspuns; învăţarea prin înlănţuire; învăţarea asociativ-verbală; învăţarea prin discriminare; învăţarea noţiunilor; învăţarea de reguli sau de principii; învăţarea socială). Învăţarea se produce atunci când persoana este pusă într-o „situaţie de învăţare”, mai exact atunci când sunt îndeplinite o serie de condiţii interne şi externe. În încercarea de a facilita condiţiile interne (predispoziţii, aptitudini, mecanisme ale învăţării) rolul profesorul este acela de a crea condiţiile externe optime (metode didactice, mijloace didactice, stimuli exteriori). 
 Verburg (11), în studiile publicate în 1976, face distincţia între învăţarea superficială 
şi cea profundă arătând că există o corelaţie între modul în care elevii învaţă şi rezultatele învăţării şi că, pentru ca elevii să poată aplica în viaţă cunoştinţele, ei trebuie să fie implicaţi într-o învăţare de profunzime. Spre deosebire de învăţarea superficială, în învăţarea profundă elevii „încearcă să obţină o înţelegere deplină a materiei de studiu…, examinează critic conţinutul, încearcă să îl lege de cunoştinţele anterioare şi să stabilească legături între diferitele elemente”.  
Stilul de învăţare definit ca „ansamblu compozit de factori cognitivi, afectivi şi fiziologici caracteristici unei persoane, factori care servesc ca indicatori relativ stabili ai modului în care aceasta percepe, interacţionează cu şi reacţionează la un mediu de învăţare” se referă la preferinţele individuale, acestea din urmă putând fi identificate la 
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elevi prin instrumente diferite de cunoaştere a personalităţii elevului. Studiile arată că abordări diferite ale aceleiaşi sarcini de lucru pot avea rezultate similare (12).   
Competenţa specifică 3.2: Prezentarea progreselor în învăţare, utilizând modalităţi variate de comunicare  Competenţa specifică 3.2. valorifică acţiunea de prezentare ca moment final al unui ciclu de învăţare ce urmează în mod natural etapelor de planificare, realizare şi evaluare a învăţării, de identificare, selectare şi conştientizare a rezultatelor.  
Comunicarea în sens general, reprezintă o relaţie între indivizi care implică „transmiterea, intenţionată sau nu, de informaţii destinate să lămurească sau să influenţeze un individ sau un grup de indivizi receptori, dar nu se reduce la aceasta, deoarece, în acelaşi timp, persoana care receptează mesajul îi va oferi un feedback emiţătorului” (13). De asemenea, clasa de elevi este alcătuită dintr-un grup de indivizi, care interacţionează, transmit şi receptează informaţii, punând foarte mult accent pe temele care se discută la clasă.  Prin comunicare, deseori sunt create relaţii care contează, ,,uneori mult mai mult decât conţinutul informaţional transmis, astfel că, rolul ei este acela de a crea comuniunea şi comunitatea” (14). Clasa de elevi, este ea însăşi o micro-comunitate, în care elevii îşi formează propria personalitate, dar îşi împărtăşesc şi experienţele, ideile, impresiile, având ocazia să descopere şi care sunt factorii care îi blochează să comunice. Pe de altă parte, comunicarea realizată faţă în faţă în mediul formal, este completată de comunicarea din cadre non-formale şi informale inclusiv prin intermediul noilor tehnologii informaţionale, pe care adolescenţii le utilizează ,,după ore, pentru a schimba idei şi informaţii despre teme, întâlniri cu noi prieteni şi pentru a furniza şi a primi suport social” (15). Literatura evidenţiază o serie de trăsături specifice ale ,,nativilor 
digitali”, copiii care încă din copilăria mică au utilizat dispozitive digitale, care reprezintă instrumente de comunicare şi de prezentare, atât în şcoală, cât şi la anumite competiţii, concursuri, olimpiade, serbări şi care au rolul de a facilita comunicarea în grupurile de egali. Competenţa digitală a elevilor este deosebit de relevantă la gimnaziu deoarece în această perioadă elevii ajung la vârsta legală de acces la medii/reţele sociale online.  
Comunicarea rezultatelor învăţării  Tradiţional, comunicarea educaţională era realizată într-o paradigmă magistrocentrică, sistemele actuale de învăţământ, inclusiv cel românesc, (16) valorizând în mai mare măsură autonomia în învăţare prin încurajarea elevilor să pună întrebări, să îşi exprime ideile sau nelămuririle. Activităţile de învăţare ale elevului, trebuie valorificate maximal pentru susţinerea noilor achiziţii, un instrument important în acest sens fiind 
portofoliul educaţional, ce reprezintă ,,cartea de identitate educaţională a elevului” 
(16).  Portofoliul educaţional, constă ,,într-o colecţie a celor mai reprezentative produse ale activităţii elevului (eseuri, referate, teme pentru acasă, proiecte etc.) care urmăreşte să evalueze progresul în pregătirea şcolară şi profesională a elevului, să sporească gradul de conştientizare de către elev a evoluţiei propriei învăţări sau să indice nivelul de dezvoltare din punct de vedere cognitiv, afectiv şi psihomotor al elevului” (17). 
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Elaborarea documentelor din portofoliul educaţional de către elevi, contribuie la creşterea autoreflecţiei, gândirii critice, responsabilităţii faţă de activitatea de învăţare şi la o înţelegere mai profundă a materialului studiat şi are ca scop controlul şi autoevaluarea învăţării (17).  În dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor trebuie urmărit modul în care indiciile nonverbale şi paraverbale susţin procesul comunicării. Este important ca elevii să utilizeze în mod optim formele comunicării în diferite contexte de învăţare. În plus, în funcţie de numărul persoanelor care se pot angaja într-o conversaţie, comunicarea la ora de consiliere, poate fi: intrapersonală (de exemplu, copilul poate avea un jurnal propriu, în care să-şi noteze propriile gânduri, idei etc.); interpersonală (de exemplu, atunci când comunică despre o activitate, un proiect, o sarcină cu un alt elev sau cu profesorul, precum şi o înţelegere mai clară a cerinţelor; de grup (de exemplu, copiii pot fi împărţiţi pe grupe mici, medii sau mari, în care vor găsi soluţii pentru problemele puse în discuţie de profesor sau de către ei singuri; publică, de exemplu, în timpul serbărilor, când copiii spun poezii, pun în scenă anumite pasaje din piese de teatru, realizează concursuri (14).  Într-un studiu derulat în perioada 2010 şi până în prezent (18), într-un amplu proiect de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar în şcoli din comunităţi dezavantajate din România, s-a constatat, din observaţiile directe, că profesorii interacţionează cu părinţii, cu precădere în cadrul şedinţelor, temele principale abordate fiind notele slabe şi comportamentele inadecvate ale copiilor, dar şi că părinţii nu reuşesc să depăşească limita colaborării formale. Directorul de şcoală a manifestat interes şi deschidere faţă de tema abordată, însă, mediul de rezidenţă al şcolilor influenţează foarte mult fluxul comunicării.  Un alt studiu, realizat în Statele Unite între 2003 – 2013, şi-a propus să analizeze articole pe tema comunicării online, a reţelelor online şi a stării de bine a copiilor. S-a demonstrat că, spre exemplu, crearea şi menţinerea unei prietenii pe reţelele de socializare este considerată ca un proces extrem de important pentru adolescenţă. Concluziile studiului au arătat că tehnologia reprezintă doar un facilitator pentru a se înfăptui interacţiunea umană (19).  Într-un alt studiu derulat în anul 2009, în Israel, s-au identificat diferitele opţiuni pe care le au adolescenţii în ceea ce priveşte comunicarea pe diferite canale. S-a constatat că, prin „interacţiunile cu diferiţi colegi, adolescenţii învaţă cum să coopereze şi să adopte diferite perspective” (20), (21). De asemenea, studiile au arătat că adolescenţii, „utilizează tehnologiile informaţionale şi comunicarea cu scopuri sociale” (22), (23), (24). Comunicarea eficientă reprezintă o condiţie şi totodată un indicator al calităţii învăţării, de aceea profesorul trebuie să urmărească modul în care elevii îşi dezvoltă în timp această abilitate, valorificând forme diverse de expresie la toate nivelurile comunicării – interioară, între egali, profesor-elev sau publică.   
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3.2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 
Învăţare, educaţie şi lumea ocupaţiilor 

  Selecţia prezentată în cadrul acestui subcapitol se referă la primele 2 ore ale unităţii de învăţare 2.  Unitatea 2 în întregime poate fi consultată în Anexa 2. 
 

  

Conţinuturi (detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Factorii care facilitează/ blochează învăţarea Motivaţia învăţării. Optimum motivaţional  

1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 4.2.  
- identificarea condiţiilor care determină succesul şi insuccesul activităţii de învăţare pornind de la experienţele personale anterioare  
- discutarea în grup a experienţelor de învăţare reuşite şi nereuşite şi condiţiilor specifice implicate 
- - discuţii cu întreaga clasă asupra factorilor învăţării 

- activitate individuală - activitate organizată în grupuri mici  - fişe de lucru - flipchart, post-ituri colorate 1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
-  fişă de lucru 

Portofoliul personal de învăţare: scop, principii şi rol în învăţare 

3.1. 3.2. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2.  

- gruparea elevilor în funcţie de interese (,,Peretele dorinţelor”) 
- demonstrarea unor rezultate ale învăţării (formale, nonformale) din domeniile comune de interes  
- sintetizarea în grup a ideilor principale pe coli A4, postere pe coli de flipchart - prezentarea posterelor în faţa clasei 

- coli A4 - post-ituri - flipchart    1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- fişă de lucru 
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3.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

3.3.1. Atuuri personale în învăţare6   
 
Unitatea de învăţare: U2   

 
Durata: 50 de minute   

 Materiale necesare: fişe personale de lucru multiplicate şi distribuite de profesor, coli A4 pentru notiţe la nevoie, markere colorate pentru sintetizarea discuţiilor de către profesor, (coli de) flipchart, pixuri, creioane. 
 
Scopul activităţii este de a dezvolta la elevi abilitatea de a regla/eficientiza propria (strategie de) învăţare pe baza unor reflecţii despre experienţele anterioare reuşite şi nereuşite de învăţare, respectiv despre condiţiile care au determinat aceste experienţe.  Activitatea are în vedere următoarele conţinuturi din programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a: factorii care facilitează/blochează învăţarea, strategii şi tehnici de învăţare eficientă.  

 
Pregătirea activităţii

 
 În cadrul activităţilor de învăţare realizate anterior aferente altor competenţe specifice profesorul va include momente de reflecţie despre elementele învăţării: stabilirea obiectivelor de învăţare, negocierea celor mai adecvate metode de lucru, modalităţi de monitorizare şi de evaluare a învăţării, respectiv de prezentare a rezultatelor obţinute.  În lecţia anterioară profesorul lansează o temă de reflecţie elevilor în pregătire pentru această activitate, şi anume să identifice o situaţie anterioară reuşită şi una nereuşită de învăţare (din context şcolar, personal etc.) şi să menţioneze „ingredientele” care au contribuit la succesul sau insuccesul acelei activităţi. 
                                                 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: „analiza unor experienţe de învăţare din viaţa elevilor (reuşite sau nereuşite) şi identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învăţarea, precum şi a contextelor în care greşeala a făcut parte din procesul de învăţare prin conversaţie în perechi, discuţii de grup, studii de caz, colaje, album foto, povestiri, filme familiare elevilor, liste de factori personali sau de context care facilitează/blochează învăţarea”  
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Desfăşurarea activităţii

  Activităţile vor valorifica cunoştinţele despre experienţele anterioare de învăţare permiţând reflecţii despre factorii care au condiţionat performanţa în învăţare (stilul personal de învăţare, efortul depus, adaptarea metodelor la nevoile individuale de învăţare, gradul de autonomie şi responsabilitate).  
• Exerciţiu de energizare - Lupul (5-10 min.) Dispuneţi elevii în cerc, unul dintre ei este plasat în mijloc, având rolul de lup. Prezentaţi regulile jocului moderând câteva ture pentru deprinderea acestora. Scopul este să nu devii lup, respectiv să nu „te laşi mâncat de lup”; acesta, după ce a identificat o persoană din cerc – prada, se deplasează din centru spre pradă şi dacă reuşeşte să ajungă la aceasta şi să o atingă pe umeri, respectiva persoană devine lup şi trece în centru făcând schimb de roluri. Noul lup trece în centru şi poate scăpa de acest rol doar când reuşeşte să prindă prada procedând în acelaşi fel. Prada poate fi salvată doar dacă atunci când îşi dă seama că reprezintă ţinta lupului şi mai înainte ca acesta să ajungă la el, face contact vizual cu altcineva din grup şi acesta îi strigă numele. Acest exerciţiu de energizare testează viteza de reacţie în situaţie de stres, situaţie în care este penalizată o altă persoană faţă de cea care greşeşte. Chiar în colectivele în care membrii se cunosc foarte bine, apar blocaje din cauza stresului. În lumea actuală suntem puşi în situaţia de a lua rapid decizii în condiţii dificile, iar abordarea superficială a unor decizii importante poate avea consecinţe grave. Invitaţi elevii să identifice individual o situaţie anterioară de viaţă în care încetineala în luarea unei decizii i-a costat mult în plan şcolar sau personal.  Distribuiţi fiecărui elev fişa de lucru 3.3.1., explicând că aceasta îi ajută să înveţe lucruri noi despre propria învăţare şi să fie mai eficienţi în viitor când studiază.  
• Explorare, experimentare (5-10 min.) Grupaţi elevii în echipe de 5-6 membri şi cereţi-le să îşi prezinte experienţele reuşite şi nereuşite de învăţare anterioară (identificate în urma solicitării profesorului din lecţia anterioară, spre exemplu: pregătirea pentru un concurs şcolar la o anumită disciplină, club de teatru etc.) şi să noteze pe fişa de lucru 3.3.1. principalele elemente care au condus la succesul, respectiv insuccesul acelor situaţii de învăţare.  
 

• Comunicare, observare (15-20 min.) Fiecare elev prezintă colegilor din grup experienţa de învăţare reuşită şi pe cea nereuşită, respectiv contextul şi condiţiile favorabile/nefavorabile resimţite.  Urmăriţi şi (dacă este necesar) notaţi aspecte relevante observate în decursul activităţii despre capacitatea elevilor de a identifica acele condiţii specifice ce potenţează sau inhibă propria învăţare.  
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• Analiză, reflecţie şi evaluare (15-25 min.) La final se discută cu întreaga clasă principalele concluzii. Profesorul realizează o generalizare pe baza dezbaterilor colective despre variate influenţe asupra învăţării realizând pe flipchart un organizator cognitiv şi punctează sintetic principalele concluzii. Un astfel de organizator cognitiv poate include următoarele categorii şi poate fi dispus în structură arborescentă, cercuri secţionate concentrice etc. Factorii învăţării:  
 psihologici 
o pregătirea anterioară pentru învăţare 
o interes, motivaţie, atitudine 
o aptitudini generale (inteligenţă cognitivă, afectivă, socială etc.) şi specifice 
o starea personală (frustrare, curiozitate, plictiseală etc.) 
o diferenţe individuale 

 fiziologici 
o sănătate 
o hrană adecvată 
o odihnă suficientă 

 de mediu socio-culturali 
o condiţii culturale 
o aşteptările din partea grupului 
o aşteptările din partea persoanelor semnificative 
o relaţiile cu membrii familiei 

 

  
Indicatori/descriptori comportamentali

  
 

 Prezintă în faţa colegilor situaţii reuşite şi nereuşite de învăţare. 
 Enumeră cel puţin 2 factori care au contribuit la reuşită/nereuşită în respectiva situaţie. 
 Identifică cel puţin 1 factor al învăţării din fiecare din cele trei categorii (psihologici, fiziologici, socio-emoţionali). 
 Identifică 1 calitate de valorificat şi 1 arie de îmbunătăţire pentru contextul ales. 
 Comunică informaţii despre sine în faţa unui auditoriu. 
 Rezolvă sarcina alocată individual sau în grup. 
 Respectă instrucţiunile de rezolvare a sarcinii şi timpul alocat.  

  
Portofoliu

  Fişa de lucru 3.3.1. completată va fi introdusă în portofoliul personal pentru învăţare.   
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  Aprofundare şi dezvoltare (opţional)
  Elevii pot realiza acasă o fişă de monitorizare pentru implementarea acţiunilor decise în fişa de lucru personală completată în clasă. 

   
Aspecte critice

 
 

 Din diferite motive ce ţin de mediul familial, şcolar sau cultural, elevii ajung să îşi piardă interesul natural pentru învăţare. După cum arată unii autori (6) aceştia ajung chiar să „găsească justificări ca să nu înveţe, iar când se confruntă cu oportunitatea unei noi învăţări, au de obicei reacţii imediate de tipul: `Durează prea mult, vechea metodă este potrivită pentru mine, pariez că nu e nimic valoros în aceasta`”. În calitate de profesor, trebuie să vă asiguraţi că elevii se centrează pe aspectele pozitive şi să nu permiteţi o întărire a lipsei de aspiraţie dată de explicaţiile negative care sunt declanşate în mod automat şi inconştient. Elevii care prezintă aspiraţia de a afla lucruri noi trebuie încurajaţi să facă şi trecerea la demararea propriu-zisă a procesului noii învăţări. 
 Elevii nu au abilitatea de a identifica în mod obiectiv propria nevoie de învăţare, auto-evaluarea propriilor cunoştinţe şi abilităţi fiind destul de imprecisă, din acest motiv se recomandă utilizarea de dovezi, probe obiective, rezultate măsurabile. 
 Disponibilitatea de a depune efort pentru a învăţa lucruri noi este uneori limitată. Iar elevii nu sunt dispuşi să accepte statutul de necunoscător. În plus, când încearcă ceva nou şi nu reuşesc, se confruntă cu stări afective negative, fapt care diminuează capacitatea de procesare disponibilă pentru noua învăţare. 
 Profesorul trebuie să se asigure că elevii pot identifica orice tip de situaţie de învăţare aferenta diferitelor inteligenţe multiple, fie din context şcolar (un mod de rezolvare a unui tip de problemă la matematică, o tactică de dribling la ora de football/handball, o tehnică de solfegiere la educaţie muzicală sau de combinare a culorilor la educaţia plastică), fie din context nonformal (un rol dificil la clubul de teatru, setări specifice ale unui program digital de tabletă pentru cercul de robotică de la Palatul copiilor), sau chiar informal („lecţie” de cusutul păpuşilor rupte, cu bunica).  

 

Bibliografie în limba română
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Fişa de lucru 3.3.1.- Atuuri şi limite personale în învăţare   Fişa personală Atuuri şi limite personale în învăţare  

Situaţia memorabilă de învăţare 

Situaţia de care sunt foarte mulţumit şi pentru care am fost lăudat ☺   Situaţia ………….   Ce trebuia să învăţ? ………….   Cum am învăţat? …………….   Care a fost rezultatul?………   

Situaţia pe care o consider un eşec personal în învăţare.    Situaţia ………….   Ce trebuia să învăţ? ………….   Cum am învăţat? …………….   Care a fost rezultatul?………   Factori de succes/insucces  Factori fizici ………………….  Factori psihici …………………..  Factori de mediu …………………….  

 Factori fizici ………………….  Factori psihici …………………..  Factori de mediu …………………….   Ce am învăţat?  Din situaţia de succes:      

 Din situaţia de eşec:  
  Ce fac în viitor?  O situaţie de viitor pe care ştiu că o rezolv bine…………….    O calitate personală pe care mă bazez…………….     

 O situaţie de viitor pe care doresc să o îmbunătăţesc………..    Ce strategie aplic……………….  
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3.3.2. Profesor pentru o zi7  
 

 

  
Unitatea de învăţare: U2  

 
Durata: 50 de minute.  

Materiale necesare: coli A4, markere, pixuri, creioane, carioci, coli de flipchart, post-it-uri.  
 
Scopul activităţii este de a dezvolta deprinderile de comunicare ale elevilor atât în perechi, cât şi în grup, necesare pentru a valorifica rezultatele învăţării, în orice context.   Activitatea are în vedere următoarele conţinuturi din programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a: motivaţia învăţării, strategii şi tehnici de învăţare eficientă. 

 
 
Pregătirea activităţii

  Cu 1-2 săptămâni înainte, anunţaţi elevii că urmează o activitate în care unii dintre ei vor deveni profesori pentru colegi. Activitatea va presupune 2 etape: 
• Alegerea unei teme preferate. Fiecare elev îşi va alege o temă preferată despre care ar dori să le vorbească şi colegilor. Prezentarea se va realiza în grupuri de câte 5 elevi, iar gruparea elevilor în echipe se va face în funcţie de interesele comune pentru o anumită temă (se va adapta numărul elevilor din grup, în funcţie de numărul total al elevilor din clasă). Pentru a-i ajuta să se grupeze, veţi realiza pe flipchart ,,Peretele dorinţelor”, iar elevii vor lipi post-ituri cu tema de interes. Veţi decide la final gruparea, în funcţie de zonele de interes ale elevilor. Fiecare elev va realiza acasă documentarea pentru tema aleasă utilizând Internetul, biblioteca proprie sau a şcolii, manualele şcolare sau broşurile/ghidurile din programele educaţionale în care au participat. 
• Alegerea elevilor-profesori. Anunţaţi elevii că în cadrul activităţii vor avea de realizat un joc de rol în care numai unul dintre ei va deveni profesor în echipa de 5. Alegerea elevului-profesor se poate face prin intermediul următorului joc: în 

                                                 
7 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: „evaluarea în perechi/în grup a rezultatelor învăţării colegilor şi oferirea unui feedback pentru recunoaşterea progreselor celorlalţi”  
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cadrul fiecărei echipe elevii vor ridica pe rând mâna, în mod aleatoriu, iar în momentul în care dumneavoastră, fiind întors cu spatele, veţi spune STOP şi vă veţi întoarce, elevul care va avea mâna ridicată, va deveni profesor pentru echipă. Puteţi realiza alegerea şi în alte modalităţi sau puteţi decide cine va fi profesor în cadrul fiecărei echipe, dacă veţi considera necesar ca anumiţi elevi să fie în această postură. În cadrul orei de consiliere în care aţi realizat alegerea temei, a elevilor-profesori şi împărţirea pe grupe, distribuiţi elevilor fişa de lucru 3.3.2. (rolurile profesorului şi ale elevilor). Acordaţi elevilor 5-10 minute pentru a putea discuta în fiecare echipă despre rolurile pe care le vor îndeplini, despre ce vor trebui să realizeze pe parcursul activităţii, cum ar trebui să-şi dea feedback unii altora, care este tema echipei şi ce va prezenta fiecare elev, ca să nu existe suprapuneri.  
 
Desfăşurarea activităţii  Împărţiţi elevii conform grupelor anterior stabilite, în funcţie de tema de interes. Prezentaţi sarcina şi timpul alocat: cei patru elevi vor discuta între ei tema pe care au ales-o, iar profesorul-elev va conduce activitatea şi discuţiile. Solicitaţi elevilor să recitească în fiecare echipă rolurile menţionate în fişa de lucru 3.3.2. şi să respecte aceste instrucţiuni.   

• Explorare, experimentare (15-20 min.) Elevii vor prezenta colegilor de echipă temele alese. Profesorul-elev conduce discuţiile în echipă, întrerupe vorbitorii dacă au depăşit timpul şi intervine atunci când ,,elevii” întâmpină dificultăţi. Elevii vor fi atenţi la informaţiile transmise de către fiecare coleg şi vor nota ideile care li se par interesante pe o foaie A4.   
• Explorare, experimentare (15-20 min.) După ce toate prezentările s-au încheiat, fiecare echipă va transcrie ideile cele mai interesante pe o foaie de flipchart. Profesorul–elev coordonează activitatea, îi sprijină şi le oferă feedback. Flipchart-ul va căpăta forma unui poster, schemă, ilustraţie, afiş, care să prezinte cât mai atractiv ideile prezentate în cadrul echipei. La final, echipa pune un titlu posterului şi menţionează prenumele celor care au contribuit la realizare lui. Posterul va fi expus în clasă, pe holurile şcolii sau în curtea şcolii.  
• Comunicare, observare (10-15 min.) Fiecare echipă va expune propriul afiş/poster/schemă în clasă, pe holurile şcolii sau în curtea şcolii, iar elevii vor trece pe la fiecare pentru a vedea rezultatele. Elevii şi profesorul-elev îşi vor scrie pe o coală/post-it feedback-ul, unii altora şi îl vor adăuga în portofoliul individual. Pe lângă acest feedback, elevii vor primi şi un feedback de la profesorul de consiliere, pe care îl vor adăuga tot în portofoliu. 
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Analiză, reflecţie şi evaluare Întrebări de analiză şi reflecţie 
 Ce ţi-a fost uşor/greu de îndeplinit în jocul de rol? 
 Ce a fost diferit când aţi avut ca profesor un coleg de-al vostru? 
 Ce feedback puteţi să-i daţi acestuia? 
 Doriţi să reluăm activitatea şi alţi elevi să fie profesori? 
 Ce aţi învăţat despre tema aleasă? 
 Cum aţi comunicat cu întreaga echipă?  
 Ce a fost uşor să comunicaţi? Ce a fost dificil?  
 S-a schimbat modul în care îi vedeţi pe profesori în urma acestei activităţi?  
 Alegeţi un cuvânt care să exprime cel mai bine ce aţi învăţat din această activitate.  

 
Indicatori comportamentali

  
 

 Prezintă cu uşurinţă sarcina realizată individual, cât şi în grup. 
 Comunică informaţii individual şi în grup despre tema aleasă. 
 Capacitatea de a reflecta asupra activităţii şi conţinuturilor studiate anterior. 
 Rezolvă sarcina alocată individual sau în grup. 
 Respectă instrucţiunile de rezolvare a sarcinii şi timpul alocat. 
 Abordează cu interes noi modalităţi de explorare a resurselor personale. 
 Utilizează noi forme de prezentare în manieră creativă. 
 Oferă feedback pozitiv (ex: aplauze) în contextul potrivit.  

  
Modalitate de includere în portofoliu

  Elevii vor introduce în portofoliu fotografii ale posterului realizat în echipa din care au făcut parte (sau un filmuleţ din timpul realizării posterului), precum şi feedback-ul dat de colegi şi de profesorul-consilier.  
 

 
Aprofundare şi dezvoltare  Elevii vor prezenta familiei (bunici, părinţi, fraţi) posterul, în modalităţi variate de comunicare. 

   
Aspecte critice

  

 
 Clarificaţi foarte bine sarcina de lucru. Vorbiţi cu elevii dumneavoastră cu suficient timp înainte că vor avea de realizat o activitate în care ei înşişi vor deveni profesori, 
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că vor fi împărţiţi pe echipe, că fiecare copil trebuie să prezinte colegilor o temă de interes, dar numai un singur copil din grup va putea fi profesor. 
 Discutaţi cu fiecare elev despre ce presupune fiecare rol. Daţi-le sfaturi şi încurajaţi grupurile. Trimiteţi informaţii părinţilor/bunicilor, pentru a-i ajuta în pregătirea activităţii.  
 Pregătiţi elevii şi pentru situaţii speciale (profesorul-elev face parte din categoria elevilor hiperactivi, cu dizabilităţi, cu rezultate şcolare mai scăzute etc.). Spuneţi-le că trebuie sa îi încurajeze, să îi susţină, să fie alături de ei şi să îi ajute. În aceste cazuri sunt necesare modificări şi adaptări în diferite etape ale activităţii. 
 Trebuie să gestionaţi foarte bine timpul de lucru din clasă.  

 

Resurse în limba română

  1. Bercu, N., Căpiţă, L., & Nasta, D.I. (2010). Domeniul de competenţe cheie a învăţa să 
înveţi. Ghid metodologic. ISE [Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei] 2. Coman A. (2008). Tehnici de comunicare. Proceduri şi mecanisme psihosociale. Bucureşti: Editura C. H. Beck.  3. Goia, D. (2010). Proiect PRESTO. Instrumente de Susţinere a Educaţiei între Egali 142301 – LLP – 1- IT- COMENIUS – CMP. Goia D. Ghid al activităţilor pentru a învăţa să înveţi în şcoli. 4. Ţibu S., Botnariuc P. (coord.), Gavriliţă A., Goia D., Iacob M., & Tăsica, L. (2010). 
Portofoliul pentru educaţie permanentă. Bucureşti: Editura Afir. 5. http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm, accesat la data de 27.07.2017.  
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Fişa de lucru 3.3.2. – Jocul de rol “Profesor pentru o zi”   Jocul de rol “Profesor pentru o zi”  Număr de copii într-o echipă: 5   Roluri:  
• 1 copil va fi profesorul 
• 4 copii vor fi elevi  

 Descrierea rolurilor   Profesor Elev Ce face profesorul? - conduce activitatea în fiecare echipă - explică membrilor echipei ce au de făcut şi timpul alocat fiecărei prezentări - observă colegii - oferă feedback - ajută colegii atunci când au nevoie  - sprijină şi ascultă - adresează întrebări - se încadrează în timpul stabilit - evaluează colegii la finalul lecţiei.  

Ce fac elevii? - prezintă colegilor de echipă tema aleasă - oferă feedback colegilor - iau notiţe pe parcursul prezentării colegilor, - răspund la întrebările profesorului - se încadrează în timpul stabilit - realizează posterul - afişează posterul pe holul şcolii, în clasă etc. Prezentările despre tema aleasă, în echipe: 3 min./elev Realizarea posterului: 20 min.   
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 4. Competenţa generală 4 
 

Luarea deciziilor legate de 
continuarea studiilor şi carieră prin 

valorificarea informaţiilor despre 
sine, educaţie şi ocupaţii 
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4.1. ASPECTE TEORETICE 
 
Competenţa generală 4: Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informaţiilor despre sine, educaţie şi ocupaţii.   
Decizia de carieră reprezintă procesul care duce la alegerea unei alternative de carieră din variantele existente la un moment dat. Etapele luării unei decizii sunt: a. definirea deciziei şi identificarea alternativelor; b. explorarea şi evaluarea alternativelor existente; c. stabilirea unui plan de carieră (scop, obiective, strategii de realizare, termene, resurse, posibile obstacole); d. implementarea deciziei; e. reevaluarea deciziei (1). Starea de 
pregătire pentru carieră (career readiness) necesită din partea unei persoane o cunoaştere adecvată a sinelui şi a ocupaţiilor; capacitatea de a integra informaţiile despre sine şi despre ocupaţii, precum şi capacitatea eficientă de a lua decizii şi a planifica propria carieră. Starea de pregătire pentru carieră presupune ca o persoană să parcurgă următorii paşi: să dobândească o cunoaştere de sine adecvată şi informaţii despre ocupaţii, să le integreze pe ambele, să demonstreze capacitatea de a lua decizii eficace de carieră şi să realizeze un plan al carierei (2). În egală măsură, este important ca o persoană să aibă acces la informaţii despre sistemul de educaţie şi formare.  O serie de cercetări în legătură cu dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii au arătat că o dată cu înaintarea elevilor în vârstă şi în parcursul şcolar, aceştia îşi dezvoltă capacitatea de a lua decizii în mod realist (3).   Adolescenţa a fost asociată în literatura de specialitate cu stadiul explorării în vederea dezvoltării capacităţii de a lua decizii de carieră (4). O serie de cercetări au arătat că explorarea şi planificarea carierei sunt corelate în mod pozitiv cu angajamentul şi 
capacitatea de a lua decizii (decidedness) în adolescenţă (5). Alte cercetări (6) au demonstrat faptul că adaptarea informaţiei la nevoile curente ale elevilor poate facilita 
dezvoltarea abilităţii de luare a deciziilor. O intervenţie realizată la momentul potrivit, adaptată nevoilor elevilor, precum şi încurajarea în şcoală a capacităţii de reflecţie a elevilor pot spori beneficiile intervenţiilor de consiliere şi orientare.   
Informaţii despre sine, educaţie şi ocupaţii 
 
Informaţiile despre sine cele mai relevante pentru planificarea carierei sunt: interesele, valorile, aptitudinile, deprinderile şi abilităţile transferabile, caracteristicile de personalitate. Acestea reflectă cel mai bine expectanţele referitoare la carieră şi atitudinea pe care persoana o are faţă de sine şi faţă de carieră, în general (7).  Adolescenţii explorează opţiuni viitoare ale carierei şi implementează planuri ale carierei, bazate pe propriile interese, aptitudini şi valori (8). Procesul de explorare a 
carierei implică examinarea lumii educaţiei, a muncii, a sinelui şi înţelegerea modului în care acestea sunt interconectate (9). Există studii care au arătat că adolescenţii explorează lumea muncii şi îşi dezvoltă primele scopuri ocupaţionale cu ajutorul propriilor interese, valori şi convingeri. Elevii cu vârste cuprinse între 10-12 ani sunt capabili să îşi utilizeze interesele, abilităţile, valorile şi convingerile pentru a se orienta asupra a cum şi asupra a ce învaţă, precum şi pentru formularea unor scopuri 
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ocupaţionale în relaţie cu lumea muncii (10). Capacitatea de a lua decizii de carieră (eng. 
career decidedness) se corelează cu o serie de trăsături de personalitate, cum ar fi: stabilitatea emoţională şi convingerile despre controlul intern (internal control beliefs) 
(11).  
Informaţiile despre educaţie şi ocupaţii sunt colectate şi analizate de către elevi prin explorare educaţională şi ocupaţională, care este un comportament sistematic de colectare de informaţii.   
Informaţiile despre educaţie includ descrieri ale modalităţilor de organizare a sistemului de învăţământ şi a componentelor acestuia (spre exemplu: şcoli generale, licee, universităţi), cu toate facilităţile oferite: cursuri, profiluri şi specializări, burse, bibliotecă, sală de sport, acces la cantină sau la mijloace de transport etc. Aceste informaţii pot fi explorate prin consultarea unor materiale tipărite (broşuri, pliante etc.) sau a unor materiale disponibile online, precum şi prin vizite, participarea la activităţi şi discuţii cu elevi şi profesori din instituţiile respective. Există autori care consideră că doar furnizarea de informaţii nu este suficientă pentru luarea unor decizii adecvate. Este important contextul, spre exemplu, sistemul de educaţie, care reprezintă un filtru prin intermediul căruia informaţia este procesată şi evaluată de către elevi (12).  
Informaţiile despre ocupaţii vizează aspecte, precum: natura muncii ce urmează a fi efectuată, cerinţele educaţionale pentru a accede la un post de muncă, perspectivele de angajare, mediul muncii, câştiguri, etc. (13). Aceste informaţii pot fi consultate în formă scrisă sau online (profiluri ocupaţionale, broşuri, monografii profesionale etc.), precum şi prin vizite în companii sau participarea la activităţi practice. Pe măsură ce înaintează în vârstă, copiii aspiră tot mai mult spre ocupaţii care pun accentul pe lucruri şi oameni şi de asemenea, dezvoltă o afinitate pentru profesiile care sunt valorizate social (14). Există cercetări care au arătat că la vârsta de 10-11 ani, elevii deţin suficiente informaţii despre ocupaţii şi despre sine în cadrul ocupaţiilor (self-in-occupations) (15)), precum şi faptul că aceste informaţii se dezvoltă o dată cu înaintarea în vârstă a elevilor (16). Dacă la 8 ani elevii îşi bazează percepţiile despre munca adulţilor mai degrabă pe integrarea liberă a fanteziilor şi a presupunerilor, precum şi prin observaţii asupra muncii adulţilor, la 11 ani se observă o înţelegere mai realistă a muncii adulţilor, incluzând informaţii inclusiv despre salarii sau cerinţe ale formării profesionale (17).  Alţi autori (18) au raportat rezultatele unei cercetări realizate cu elevi de 11-12 ani, care au dezvoltat o mai bună înţelegere a surselor de informaţii ocupaţionale, un interes mai mare pentru informarea pe teme legate de carieră şi o mai bună percepţie a relaţiei dintre şcoală şi locul de muncă, ca rezultat al activităţilor de educaţia carierei. De asemenea, s-a constatat că elevii manifestau o mai bună capacitate de a lista ocupaţiile şi de a identifica o ocupaţie preferată, ca urmare a lecţiilor de educaţia carierei. Rezultatele unui alt studiu au arătat că intervenţia şi participarea elevilor la ateliere de educaţia carierei au îmbunătăţit în mod direct pregătirea elevilor în ceea ce priveşte alegerea carierei, fapt care a condus către dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor în legătură cu planificarea carierei (19). 
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Competenţa specifică 4.1: Recunoaşterea oportunităţilor pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei  
Oportunităţile oferite de educaţie pentru alegerea carierei Oportunităţile educaţionale au în vedere: resursele informaţionale şi de formare disponibile, situaţiile şi activităţile de învăţare oferite elevilor. Oferta educaţională cuprinde descrieri ale modalităţilor de organizare a sistemului de învăţământ şi a componentelor acestuia (şcoli, licee, facultăţi), cu toate facilităţile oferite: specializări, cursuri, şcoli de vară, burse, formare continuă etc. (20).  
Alegerea carierei Super consideră că termenul de „alegere” poate avea înţelesuri diferite la vârste diferite, spre exemplu, deciziile luate la vârste mici nu sunt la fel de realiste ca cele adoptate mai târziu. În viziunea lui Super, preferinţa desemnează o acţiune care nu a fost dusă la bun sfârşit, aceasta fiind caracteristică deciziilor timpurii sau etapelor premergătoare stadiului final de intrare efectivă a elevului într-o formă de activitate (şcolară sau profesională). Aceasta înseamnă că alegerea şcolară şi profesională este mai cuprinzătoare decât preferinţa, în sensul că toate alegerile făcute de elevi presupun în mod obligatoriu preferinţe, dar nu toate preferinţele elevilor presupun şi alegeri. Indiferent de vârstă, alegerea şcolară şi profesională poate fi definită ca ceea ce elevul prevede că va face în viitor, iar preferinţa este ceea ce i-ar plăcea să facă (21).  Conştientizarea alegerilor care trebuie făcute, precum şi informarea şi planificarea necesare pentru acestea constituie predictori ai unor alegeri de succes ale carierei şi ai unei tranziţii adecvate de la şcoală la piaţa muncii (22).  Opţiunea de alegere a carierei se referă la disponibilitatea de a profita de oportunităţi şi de a face faţă obstacolelor din domeniul carierei (23). Procesul alegerii carierei este marcat de factori, precum: mediul şi viaţa fiecărui individ, tipul şi nivelul de educaţie şi formare profesională, cât şi de caracteristicile personalităţii şi afectivităţii, tipurile de valori la care persoana aderă (24).  
Competenţa specifică 4.2: Identificarea unor ocupaţii din domenii diferite de activitate şi a beneficiilor acestora pentru persoană şi pentru societate  
Ocupaţia este activitatea desfăşurată efectiv de o persoană şi care reprezintă sursa de existenţă a acesteia. Descrierile ocupaţiilor ar trebui să ofere informaţii în următoarele arii, conform recomandărilor Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Carierei din Statele Unite: responsabilităţi şi natura muncii, mediul de lucru şi condiţiile de muncă, pregătirea necesară şi cerinţele speciale, metodele de angajare, veniturile şi beneficiile, posibilităţile de avansare, perspectivele de angajare, posibilităţile de a câştiga experienţă şi de a explora ocupaţii complementare, precum şi sursele suplimentare de informaţii 
(25). Există cercetări care subliniază faptul că este important să se ofere intervenţii sistematice sub forma programelor de educaţia carierei, tinerilor aflaţi în stadii incipiente de dezvoltare. În consecinţă, programele de educaţia carierei ar trebui să se concentreze asupra explorării întregii game de opţiuni profesionale, pentru a promova explorarea sistematică în procesul de alegere a carierei (26).  
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Mai multe studii au examinat modul în care cunoştinţele despre ocupaţii ale copiilor se schimbă în timp. Cunoştinţele despre ocupaţii ale copiilor devin mai cuprinzătoare şi detaliate pe măsură ce aceştia cresc şi devin adolescenţi. Elevii din şcoala primară trec de la o gândire egocentrică şi concretă la percepţii mai abstracte şi obiective despre ocupaţii atunci când devin adolescenţi. Aceştia au tendinţa să descrie ocupaţiile cu ajutorul activităţilor şi comportamentelor, în timp ce elevii mai mari sunt predispuşi să se concentreze asupra intereselor, aptitudinilor şi abilităţilor necesare (27).  
Beneficiile ocupaţiilor pentru persoană şi pentru societate au în vedere aspecte, cum ar fi: remuneraţia, perspectivele de angajare, stilul de viaţă, prestigiul, contribuţia la rezolvarea unor probleme globale (spre exemplu: invenţii ştiinţifice, tratamente de eradicare a unor boli). Există cercetări care au arătat că pe măsură ce înaintează în vârstă, elevii dovedesc o cunoaştere mai precisă a ocupaţiilor în termeni de statut, cerinţe sau câştiguri (28).  
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4.2. UNITATEA DE INVAŢARE 2 
Învăţare, educaţie şi lumea ocupaţiilor 

 Selecţia prezentată în cadrul acestui subcapitol se referă la ultimele 2 ore ale unităţii de învăţare 2. Unitatea 2 în întregime poate fi consultată în Anexa 2. 

 

Conţinuturi 
(detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Rolul educaţiei în alegerea unei cariere 

1.1. 2.1. 3.2. 4.1. 4.2. 
- exerciţiul „Fazan”- de relaţionare şi cooperare între elevi 
- brainstorming despre avantajele educaţiei pentru elevi  
- discuţii în grupuri mici pentru a repartiza sarcinile de lucru în cadrul echipei (exemplu: cine va fi moderator şi raportor, cine va căuta informaţii etc.) 
- discuţii în grupuri mici pentru completarea fişelor: „Discipline şcolare-activităţi”, „Şcoala ideală” 
- exerciţiu de completare în scris a unor fraze despre comporta-mentul elevilor la şcoală 

- activitate frontală 
- activitate organizată în grupuri mici  
- activitate individuală 
- fişe de lucru 
- coli de flipchart, markere, scotch, tablă şcolară, plicuri, bol cu jetoane colorate, plicuri colorate, minge 1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- proiectul de grup 
- completare de fraze lacunare 

Ocupaţii şi 
domenii de 
activitate 

1.1. 
3.2. 
4.2. 

- exerciţiu de intercunoaştere şi comunicare „Caruselul" 
- exerciţiu de tip concurs de identificare a unor ocupaţii cu ajutorul unei întrebări şi a unor indicii (cuvinte cheie) 
- discuţie de grup pentru a decide în echipă care este răspunsul corect 
- discuţie de grup despre ocupa-ţiile identificate pe parcursul concursului şi caracteristicile acestora 
- consultarea (la alegere) a unor profile ocupaţionale sau a site-ului web Ghidul ocupaţiilor pentru identificarea unor infor-maţii despre o anumită ocupaţie 
- completarea de către elevi a unei fişe a unei ocupaţii (la alegere), ca urmare a discuţiei cu părinţii, bunicii sau alte rude despre ocupaţiile acestora şi includerea acesteia în portofoliul individual de învăţare 

- activitate frontală 
- activitate organizată în 2 echipe de elevi 
- activitate individuală 
- fişe ale ocupaţiilor 
- fişe de lucru 
- profile ocupaţionale 
- site-ul web Ghidul ocupaţiilor  
- computer conectat la Internet, clopoţel, flipchart sau tablă şcolară, carioci, coli de flipchart, cretă, hârtie colorată, foarfece 1 oră 
 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- portofoliu individual de învăţare 
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4.3. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

4.3.1. De ce mergem la şcoală?8 
 
 

 
Unitatea de învăţare: U2

 
 
 

 
Durata: 50 minute  

 
  

Materiale necesare: flipchart, coli de flipchart, markere, scotch, minge colorată, plicuri, bol cu jetoane colorate, fişe de lucru, plicuri colorate.  
 
 

Scop: înţelegerea şi conştientizarea de către elevi a rolului educaţiei în viaţa unui om.  Activitatea are în vedere următorul conţinut din programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a: rolul educaţiei în alegerea unei cariere.   
 
Pregătirea activităţii

  Aşezaţi mobilierul din sala de clasă şi pregătiţi materialele necesare pentru a putea lucra în 6 echipe, dar şi un spaţiu pentru a forma un cerc cu elevii. Identificaţi modalitatea în care veţi împărţi clasa în 6 echipe. Pregătiţi un bol cu jetoane de culori diferite şi colile de flipchart pe care le veţi folosi în activitatea în echipă. Desenaţi pe o coală de flipchart nişte cadrane sub forma unui puzzle şi scrieţi în interiorul lor literele amestecate ale cuvântului educaţie. 
  

                                                 
8 În programa şcolară Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: „discuţii în perechi/echipe –” De ce mergem la şcoală?” 
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Desfăşurarea activităţii 

 
• Exerciţiu de energizare: Fazan (5-7 min.) Invitaţi elevii să se adune în cerc. Rugaţi un elev (la alegere) să spună alfabetul în gând, iar la un moment dat spuneţi STOP. Acesta se va opri la o anumită literă, apoi fiecare elev va trebui să găsească şi să spună un cuvânt care începe cu litera respectivă din anumite categorii (spre exemplu: meserii/discipline şcolare/ scriitori etc.). Oferiţi elevilor o minge colorată şi cereţi-le să o paseze de la unul la altul după ce vor da răspunsul, aşa vor şti care va fi următorul care va răspunde (fiecare va alege cui va dori să o paseze, dar nu unui elev care a răspuns deja). Acordaţi elevilor acelaşi timp pentru a da răspunsul potrivit, precum şi libertatea de a nu răspunde, dacă nu doresc acest lucru, „sărind” peste cei care nu doresc sau nu ştiu să-şi exprime opţiunea.  
• Explorare, experimentare (3-5 min.) Invitaţi elevii să descopere cuvântul ascuns de pe coala de flipchart (Exemplul fig. 1)  

u a e c i  ţ e d 

   Fig.1  
 Prin brainstorming, elevii vor fi provocaţi să răspundă la întrebările: Ce vă vine în minte când auziţi cuvântul educaţie? Ce avantaje vă poate aduce educaţia?  
 

• Comunicare, observare (3-5 min.) Notaţi pe coala de flipchart toate cuvintele/expresiile pe care elevii le asociază cu termenul de educaţie, astfel încât veţi forma o hartă mentală9 a educaţiei. Precizaţi că fiecare elev îşi va spune părerea, nu trebuie adresate definiţii, ci primele aspecte care pot oferi răspuns la întrebările adresate (spre exemplu: un cuvânt, o idee, un proverb, o experienţă personală etc.)  
• Explorare, experimentare (20-30 min.) Împărţiţi clasa în 6 echipe. Fiecare elev va extrage câte un jeton dintr-un bol. Jetoanele vor avea culori diferite (roşu, albastru, verde, galben, portocaliu, mov). Toţi elevii care au extras aceeaşi culoare vor forma o echipă. Fiecare echipă va primi un plic în care se vor regăsi 2 sarcini. Elevii vor avea sarcina de a propune soluţii, idei şi afirmaţii conform instrucţiunilor de pe bileţelele din plicurile colorate. Fiecare echipă va nota pe foaia de flipchart răspunsurile.  

                                                 
9 Harta mentală este o reprezentare clară şi vizuală a ierarhiilor şi legăturilor între diverse concepte şi idei, ce vă ajută să puteţi vedea în acelaşi timp, atât imaginea de ansamblu, cât şi detaliile. Este un instrument care ajută la structurarea, organizarea şi învăţarea unor informaţii într-un mod organizat şi totodată încurajează creativitatea şi flexibilitatea în gândire. 
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 Rugaţi ca fiecare echipă să desemneze:  
− un raportor care să noteze toate informaţiile pe coala de flipchart şi să prezinte la final rezultatele, 
− un elev care să modereze discuţiile, 
− un elev care să monitorizeze timpul de discuţie.  
Sarcina 1  Daţi exemple de discipline şcolare şi activităţi cu ajutorul cărora vă puteţi decoperi şi dezvolta talentul (Exemple: Educaţie plastică – desenul, creativitatea, Educaţie muzicală – cântecul, instrumente muzicale, Educaţie fizică – jocurile sportive, Educaţie tehnologică – cusut, lucru în lut şi lemn, culinar, brodat etc.).  

Discipline şcolare Activităţi 
  
  
  
  
  
   
• Comunicarea rezultatelor, observare (5-7 min.) Aflaţi apoi şi opiniile celorlalţi colegi din clasă! Colile de flipchart cu răspunsurile echipelor vor fi afişate pe tablă, în sala de clasă. Fiecare moderator va ieşi în faţă şi va argumenta răspunsurile. Invitaţi elevii să răspundă la următoarele întrebări: Care sunt beneficiile acestor discipline şcolare? Pot 
ajuta acestea în alegerea unei cariere?  
Sarcina 2 Notează 7-10 cuvinte, expresii sau idei despre Ce ai vrea să găseşti intr-o şcoală 
ideală?  

 

 

• Comunicarea rezultatelor, observare (5-10 min.) Colile de flipchart cu răspunsurile echipelor vor fi afişate pe tablă, în sala de clasă. Fiecare moderator va ieşi în faţă şi va argumenta răspunsurile. Ceilalţi elevi vor putea pune întrebări sau vor putea completa/adăuga alte idei. 

Ce ai vrea să găseşti într-o şcoală 
ideală? 

 1. 2 3 4 5 6 .... 
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• Analiză, reflecţie (5-10 min.)  
 Ce ai ştiut înainte de această oră şi ce ai aflat nou despre educaţie?  
 De ce mergem la şcoală?  
 Care este rolul educaţiei în viaţa unui om? Dar în alegerea carierei? 
 Cum aţi comunicat cu colegii din echipă? Ce a fost uşor să comunicaţi? Ce a fost dificil?  
 Care din echipa ta a avut cea mai interesantă idee ? 
 Cum poţi folosi în viitor ceea ce ai învăţat? 

 

 
Indicatori/descriptori comportamentali

  
 

 Prezintă 2 argumente privind rolului şcolii şi al educaţiei - principii şi valori. 
 Exprimă liber păreri personale. 
 Îndeplineşte cu perseverenţă şi în termen sarcinile. 
 Comunică pentru rezolvarea sarcinii de grup cu colegii. 
 Prezintă rezultatele grupului la finalul activităţii.  
Aprofundare şi dezvoltare (opţional)  Distribuiţi elevilor câte o fişă de lucru pe care să o completeze individual, acasă. Apoi să compare răspunsurile cu colegul de bancă si să discute pe baza acestora (fişa de lucru 4.3.1.). 

 

 
Portofoliu individual de învăţare

  Fişele completate de către elevi după discuţia între ei vor fi incluse în portofoliul individual de învăţare.   
 

 

Bibliografie în limba română

  1. Băban, A. (2009). Consiliere educaţională: ghid metodologic pentru orele de dirigenţie 
şi consiliere. Cluj-Napoca, ASCR [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România]. 2. Spencer G. Niles, & JoAnn Harris-Bowlsbey (2015). Intervenţii în dezvoltarea carierei 
în secolul 21. Cluj-Napoca, ASCR [Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România]. 
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Fişa de lucru 4.3.1. – Eu la şcoală   Completează fişa de lucru – Eu la şcoală!  

   
• La şcoală activităţile mele preferate sunt........................................................................................... 
• La şcoală cel mai mult îmi place să........................................................................................................ 
• La şcoală nu îmi place să............................................................................................................................ 
• La şcoală aş dori să învăţ mai mult despre ..........................................deoarece mă ajută să .............................................................................................................................................................................. 
• Materia mea preferată este........................................................................................................................ 
• Dacă ar fi să compar cu ceva, şcoala este pentru mine ca ............................................................ 
• La şcoală cel mai uşor îmi este să............................................................................................................ 
• La şcoală cel mai greu îmi este să............................................................................................................ 
• Mi-as dori să schimb la şcoala în care învăţ........................................................................................  
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4.3.2. Ghiceşte ocupaţia 10   
  

Unitatea de învăţare: U2
 

 
 

 
Durata: 50 minute   
 Materiale necesare: fişe ale ocupaţiilor, profile ocupaţionale, clopoţel, calculator cu acces la Internet, flipchart sau tablă şcolară, carioci, coli de flipchart, cretă, hârtie colorată, foarfece   
Scop: familiarizarea elevilor cu diferite ocupaţii şi caracteristici specifice ale acestora.  Activitatea are în vedere următorul conţinut din programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a: ocupaţii şi domenii de activitate.  

 
Pregătirea activităţii

 Aşezaţi mobilierul din sala de clasă, astfel încât să permită realizarea exerciţiului de energizare şi gruparea elevilor în două echipe de lucru. Pregătiţi echipamentele şi materialele necesare: fişe cu ocupaţii, profile ocupaţionale, calculator cu acces la Internet. Puteţi decupa şi printa pe hârtie colorată fişele ocupaţiilor (Anexa 1).  
 
Desfăşurarea activităţii

 

 
• Exerciţiu de captare a atenţiei/energizare - Caruselul (7-10 min.)  Invitaţi elevii să se ridice din bănci şi să vină cu toţii acolo unde este un spaţiu liber în sala de clasă. Rugaţi-i să îşi aleagă un coleg cu care să discute faţă în faţă, preferabil unul pe care nu îl cunosc foarte bine. Daţi semnalul sonor (puteţi utiliza un clopoţel sau muzică înregistrată) şi invitaţi-i pe elevi să discute timp de 3 minute, stând în picioare, aşezaţi faţă în faţă şi să răspundă fiecare pe scurt la următoarele întrebări: 

                                                 
10 În programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a, activitatea apare descrisă astfel: 
„documentarea şi prezentarea de către elevi a unor fişe ale unor ocupaţii „Dacă aş fi şofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc. unde aş lucra/în ce condiţii/ce calităţi personale /ce pregătire ar fi necesare/ce stil de viaţă as avea/aş putea găsi un loc de muncă/ce salariu aş avea/aş putea să inventez ceva nou” şi „introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învăţare” . 
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- Care este materia ta şcolară preferată? Din ce motiv? - Care este activitatea preferată desfăşurată de tine în timpul liber? Din ce motiv? Monitorizaţi timpul astfel încât fiecare sesiune de discuţii să aibă 3 minute. După expirarea celor 3 minute, daţi semnalul sonor şi invitaţi elevii să aleagă un alt coleg cu care să discute. La finalul exerciţiului, invitaţi elevii să împărtăşească pe scurt cum s-au simţit în timpul exerciţiului şi ce au aflat nou şi interesant despre colegii de clasă cu care au discutat.   
• Explorare, experimentare (20-30 min.)  Explicaţi modul de organizare a activităţii sub forma unui concurs cu tema „Ghiceşte ocupaţia”, care le va permite elevilor să exploreze ocupaţii şi caracteristici specifice ale acestora. Clasa de elevi va fi împărţită în două echipe. Elevii din cadrul fiecărei echipe vor adresa, pe rând întrebările înscrise pe fişele despre ocupaţii (fişa de lucru 4.3.2.a.). Fiecare membru al echipei va extrage pe rând câte o fişă, care conţine o întrebare şi 3 cuvinte-cheie, care să permită ghicirea de către echipa adversă a ocupaţiei descrise. Elevul desemnat va citi întâi întrebarea şi va aştepta ca elevii din echipa adversă să rostească denumirea ocupaţiei. În cazul în care aceştia nu identifică ocupaţia, elevul va utiliza şi cuvintele-cheie. Pentru fiecare ocupaţie identificată doar pe baza întrebării, echipa va primi un punct. În cazul în care vor fi folosite şi cuvintele cheie, echipa va primi 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.  
Exemplu  Elevul desemnat va citi întâi întrebarea Cine creşte plante şi animale pentru hrană în 
propria fermă şi vinde produsele la piaţă/magazine? şi va aştepta ca elevii din echipa adversă să denumească ocupaţia (fermier). În cazul în care aceştia nu identifică ocupaţia cu ajutorul întrebării, elevul va citi şi indiciile: Culturi agricole, Maşini 
agricole, Animale şi păsări. 
 Veţi monitoriza timpul şi punctajul obţinut de către fiecare echipă, astfel încât aceasta să aibă la dispoziţie un minut pentru a ghici ocupaţia de pe fişă. Veţi încuraja participarea tuturor membrilor echipei, veţi nota denumirile ocupaţiilor identificate de elevi, precum şi punctajul obţinut de către fiecare echipă pe tablă/o coală de flipchart. Veţi superviza activitatea ambelor echipe, veţi facilita procesul de învăţare, veţi oferi feedback, veţi reaminti timpul de lucru disponibil şi veţi acorda sprijin elevilor, dacă este nevoie. Puteţi adapta modalităţile de desfăşurare a concursului în funcţie de particularităţile individuale şi ale clasei de elevi. Puteţi crea fişe ale altor ocupaţii decât cele indicate în Anexa 1 prin consultarea lucrării ISE, CNROP (2008). Profile ocupaţionale, Bucureşti: Editura Afir. Disponibil online la: http://www.ise.ro/wp- 
content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf  
• Comunicarea rezultatelor, observare (5-7 min.) Invitaţi elevii să răspundă la următoarele întrebări:  

 Ce ocupaţii noi aţi identificat pe parcursul concursului desfăşurat astăzi? 
 Ce aţi aflat interesant despre acestea? 
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• Reflecţie şi evaluare (5-10 min.) 
 Cum aţi comunicat cu colegii din echipă? 
 Cum aţi lucrat individual? 
 Ce aţi învăţat/aflat nou despre ocupaţia de ....?  
 Care este cel mai interesant aspect pe care l-aţi aflat despre ocupaţia...? 
 V-ar plăcea/nu v-ar plăcea să fiţi....?  

 
Indicatori/descriptori comportamentali:   

 Identifică ocupaţiile cu ajutorul unor indicii. 
 Îndeplineşte cu perseverenţă şi la timp sarcinile. 
 Comunicarea pentru rezolvarea sarcinii de grup cu colegii. 
 Comunică rezultatele în faţa unui grup. 
 Discută informaţiile identificate cu colegii din echipă. 
 Reflectează asupra activităţilor desfăşurate. 
 Consultă profile ocupaţionale pentru a afla informaţii despre meserii/ocupaţii.  
Aprofundare şi dezvoltare (opţional)

  După modelul fişelor discutate în clasă, elevii vor completa o fişă a unei alte ocupaţii (la alegere), ca urmare a discuţiei cu părinţii, bunicii sau alte rude despre ocupaţiile acestora (fişa de lucru 4.3.2.b). Elevii pot consulta (la alegere) următoarele surse:  - profilele ocupaţionale (ISE, CNROP, 2008); - site-ul web Ghidul ocupaţiilor, disponibil la adresa: www.go.ise.ro sau http://www.occupationsguide.cz/en/ pentru a identifica informaţii despre ocupaţii.  
 

 
Portofoliu individual de învăţare

  Fişele completate de către elevi ca urmare a discuţiei cu părinţii, bunicii sau alte rude vor fi incluse în portofoliul individual de învăţare.   
 
Aspecte critice

  
 

 Pot apărea situaţii în care unele ocupaţii să fie considerate de către elevi mai puţin importante sau utile. Interveniţi şi subliniaţi faptul că toate ocupaţiile sunt importante şi utile în societate. Spre exemplu, poate fi realizat următorul exerciţiu: 
Ce ne-am face fără….(medici, electricieni, gunoieri etc.). 

 Pot exista situaţii în care unii elevi nu contribuie la discuţiile din cadrul echipei pentru identificarea ocupaţiilor sau cazuri în care alţi elevi vorbesc prea mult. Încurajaţi participarea tuturor elevilor accentuând faptul că ideile fiecăruia sunt importante şi astfel, echipa devine mai puternică. 
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Bibliografie în limba română

 
 1. ISE, CNROP (2008). Profile ocupaţionale, Bucureşti: Editura Afir. Disponibil online la: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf 2. Ghidul ocupaţiilor: www.go.ise.ro sau http://www.occupationsguide.cz/en/     
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Fişa de lucru 4.3.2.a. – Fişele ocupaţiilor 
 

Fişele ocupaţiilor  
adaptate pe baza lucrării: ISE, CNROP (2008). Profile ocupaţionale, Bucureşti: Editura Afir 
Căpitan de avion  Cine are sarcina de a supraveghea pregătirile dinainte de zbor şi în timpul zborului cu avionul? Plan de zbor Instrumente şi echipamente de pe aeronavă Turnul de control din aeroport  

Recepţioner de hotel Cine repartizează camerele în funcţie de cerinţele şi solicitările clienţilor la hotel? Întâmpinare oaspeţi Hoteluri, cabane Muncă de birou 
Îngrijitor la grădina zoologică Cine are grijă de animalele sălbatice care sunt ţinute în cuşti speciale? Animale sălbatice Unelte şi echipament Administrarea hranei şi asigurarea curăţeniei animalelor 

Jurnalist Cine informează publicul prin mass-media despre evenimentele din diferite domenii? Reportofon  Microfon Studiouri de televiziune şi radio, birouri ale redacţiei 
Instalator  Cine testează, repară şi reconstruieşte sistemele de ţevi (de apă şi de gaze), precum şi sistemele de scurgere şi alte echipamente? Ţevi Clădiri Şantiere de construcţii 

Fermier Cine creşte plante şi animale pentru hrană în propria fermă şi vinde produsele la piaţă/ magazine? Culturi agricole Maşini agricole Animale şi păsări 
 

Fizioterapeut  Cine îi ajută pe oamenii care au suferit accidente, intervenţii chirurgicale sau au probleme cu musculatura şi cu articulaţiile? Antrenament şi terapie fizică Centre medicale şi spitale Aparate pentru exerciţii 

Sticlar Cine execută lucrări de fineţe din sticlă, precum şi piese artistice din sticlă? Obiecte din sticlă Ateliere Echipament de producţie 

Măcelar Cine taie, porţionează, prelucrează, procesează şi uneori vinde carne şi produse din carne? Animale Abatoare, fabrici, măcelării Metode de procesare a produselor din carne 

Poliţist  Cine are grijă de respectarea legilor şi a ordinii publice în oraşe sau localităţi? Infracţiuni Secţia de poliţie  Amenzi, confiscări   
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Fişa de lucru 4.3.2.b - Fişa ocupaţiei de… 
 
 

Fişa ocupaţiei de ... 
  Discutaţi cu părinţii, bunicii sau alte rude despre ocupaţiile acestora. Pe baza modelului discutat în clasă, exemplificaţi una dintre aceste ocupaţii completând spaţiile libere din fişa de mai jos. Includeţi fişele completate în portofoliul individual de învăţare.    Ocupaţia de .....  Care este principala activitate desfăşurată?  ....      Unde lucrează?  ....      Ce instrumente, unelte foloseşte?  ....      Care sunt rezultatele activităţii sale ?  ....        
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ANEXA 1 – PROGRAMA ŞCOLARĂ de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a  
Programa şcolară de Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a – extras din Anexa 2 a OMEN nr. 3393/ 28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare pentru gimnaziu, Programele şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală clasele V-VIII   Anexa 2 a OMEN 3393/ 28.02.2017 care cuprinde integral programele şcolare de Consiliere şi dezvoltare personală clasele V-VIII poate fi descărcată de la adresa: http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/118-Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala.pdf  
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ANEXA 2 – UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE - Consiliere şi dezvoltare personală clasa a V-a 
 
 
Anexa cuprinde 2 unităţi de învăţare pe baza cărora au fost dezvoltate activităţile din acest 
ghid. 
 
 
UNITATEA DE INVAŢARE 1: Resurse personale şi emoţii în relaţiile cu ceilalţi 
 Şcoala: ….. /Clasa: a V-a Nr. ore pe săptămână: 1/ Disciplina: CDP      Săptămâna/Anul:………. Unitate de învăţare: Resurse personale şi emoţii în relaţiile cu ceilalţi/ Nr. ore alocate: 4  

Conţinuturi 
(detalieri) CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

Resurse personale (interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, caracteristici pozitive, preferinţe) 

1.1. 2.2. 3.1. - exerciţiu de identificare a resurselor personale ale unor personaje, în funcţie de acţiunile acestora 
- exerciţiu de identificare a caracteristicilor personale pozitive şi notarea acestora pe post-it-uri colorate 
- prezentare a rezultatelor unui exerciţiu în faţa unui coleg sau a unui auditoriu 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări presta-bilite 

- activitate frontală 
- activitate individuală 
- fişe de lucru cu fragmente din cărţi 
- post-it 
- foi flipchart, markere/ tablă  1 oră 

- autoevaluarea cu ajutorul introspecţiei şi al reflecţiei personale 
- observarea  sistematică 
- portofoliul de  învăţare  

Surse/factori de stres, situaţii stresante, soluţii la stres  

1.2. 2.2. 3.1. - vizionarea filmuleţelor sau discutarea fişelor de auto-prezentare personală rea-lizate acasă pentru identifi-carea caracteristicilor perso-nale ale elevilor 
- exerciţiu de identificare a factorilor de stres din viaţa personală 
- exerciţii de prezentare a stresorilor individuali în grup şi de identificare a asemănărilor şi deosebirilor cu colegii 
- explicaţie cu privire la stre-sori şi stres 
- realizarea unei reţete perso-nale anti-stres, prin selecta-rea unor variante dintr-o listă dată 
- iniţierea unui jurnal săptă-

- activitate în grupuri 
- activitate frontală 
- activitate  individuală 
- fişe de lucru 
- coli de flipchart  1 oră 

- autoevaluarea cu ajutorul introspecţiei şi al reflecţiei personale 
- inter-evaluare 
- observarea  sistematică 
- jurnalul personal 
- portofoliul de  învăţare  
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mânal anti-stres pentru monitorizarea situaţiilor de stres din viaţa şcolară sau extraşcolară şi a moda-lităţilor de soluţionare 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări presta-bilite Lumea emoţiilor 2.1. 1.1. 1.2. 3.1. 
- exerciţiu de identificare a emoţiilor experimentate re-cent 
- identificarea calităţilor emo-ţiilor, pe baza unei liste date 
- exerciţiu de conştientizare a modului în care emoţiile sunt gestionate în raport cu sine şi cu cei din jur 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări presta-bilite 

- activitate frontală 
- activitate individuală 
- fişă de lucru 
- coli de flipchart, markere, post-it-uri, pixuri  1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- portofoliu individual de învăţare  

Feedback pozitiv 2.1. 2.2. 1.1. 1.2. 3.1.  
- exerciţiu de identificare a aspectelor pozitive în com-portamentul unui personaj 
- identificarea unei situaţii în care fiecare elev(ă) a făcut faţă unei situaţii dificile 
- exerciţiu de oferire de feedback pozitiv 
- exerciţii de autoreflecţie ghidate de către profesor pe baza unor întrebări presta-bilite 

- activitate frontală 
- activitate organizată în echipe de 2-3 elevi 
- activitate individuală 
- coli de flipchart, 
- cronometru 1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- completare de fraze lacunare  
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UNITATEA DE INVAŢARE 2: Învăţare, educaţie şi lumea ocupaţiilor  Şcoala: …./ Clasa: a V-a Nr. ore pe săptămână: 1 /Disciplina: CDP      Săptămâna/Anul:………. Unitate de învăţare: Învăţare, educaţie şi lumea ocupaţiilor/ Nr. ore alocate: 4  
Conţinuturi 
(detalieri) 

CS Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Factorii care facilitează/blochează învăţarea Motivaţia învăţării. Optimum motivaţional  

3.1. 4.1. 4.2. 1.1. 2.1.  
- identificarea condiţiilor care determină succesul şi insuc-cesul activităţii de învăţare pornind de la experienţele personale anterioare  
- discutarea în grup a expe-rienţelor de învăţare reuşite şi nereuşite şi condiţiilor spe-cifice implicate 
- discuţii cu întreaga clasă asupra factorilor învăţării 

- activitate individuală 
- activitate organizată în grupuri mici  
- fişe de lucru 
- flipchart, post-ituri colorate 1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
-  fişă de lucru 

Portofoliul personal de învăţare: scop, principii şi rol în învăţare 
3.1. 3.2. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2.  

- gruparea elevilor în funcţie de interese ,,Peretele dorinţelor” 
- demonstrarea unor rezultate ale învăţării (formale, nonfor-male) din domeniile comune de interes  
- sintetizare în grup a ideilor principale pe coli A4, postere pe coli de flipchart 
- prezentare poster în faţa clasei 

- coli A4 - post-ituri - flipchart 1 oră 
- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- fişă de lucru 

Rolul educaţiei în alegerea unei cariere 4.1. 4.2. 1.1. 2.1. 3.2.  
- exerciţiul „Fazan”- de relaţio-nare şi cooperare între elevi 
- brainstorming despre avan-tajele educaţiei pentru elevi  
- discuţii în grupuri mici pentru a repartiza sarcinile de lucru în cadrul echipei (exp. cine va fi moderator şi raportor, cine va căuta informaţii etc.) 
- discuţii în grupuri mici pentru completarea fişelor: „Disci-pline şcolare-activităţi”, „Şcoala ideală” 
- exerciţiu de completare în scris a unor fraze despre comportamentul elevilor la şcoală 

- activitate frontală 
- activitate organizată în grupuri mici  
- activitate individuală 
- fişe de lucru 
- coli de flip-chart, markere, scotch, tablă şcolară, plicuri, bol cu jetoane colorate, plicuri colorate, minge. 1 oră 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
- proiectul de grup 
- completare de fraze lacunare  

Ocupaţii şi domenii de activitate 4.2. 1.1. 3.2.  
- exerciţiu de intercunoaştere şi comunicare „Caruselul" 
- exerciţiu de tip concurs de identificare a unor ocupaţii cu 

- activitate frontală 
- activitate organizată în 

- observarea sistematică 
- inter-evaluare 
- autoreflecţie 
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ajutorul unei întrebări şi a unor indicii (cuvinte cheie) 
- discuţie de grup pentru a decide în echipă care este răspunsul corect 
- discuţie de grup despre ocu-paţiile identificate pe par-cursul concursului şi caracte-risticile acestora 
- consultarea (la alegere) a unor profile ocupaţionale sau a site-ului web Ghidul ocupa-

ţiilor pentru identificarea unor informaţii despre o anumită ocupaţie 
- completarea de către elevi a unei fişe a unei ocupaţii (la alegere), ca urmare a discuţiei cu părinţii, bunicii sau alte rude despre ocupaţiile aces-tora şi includerea acesteia în portofoliul individual de învăţare 

2 echipe de elevi 
- activitate individuală 
- fişe ale  ocupaţiilor 
- fişe de lucru 
- profile ocupaţionale 
- site-ul web 

Ghidul  
ocupaţiilor  

- computer conectat la Internet, clopoţel, flipchart sau tablă şcolară, carioci, coli de flipchart, cretă, hârtie colorată, foarfece 1 oră 

- portofoliu individual de învăţare  
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