
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ARGUMENT : 
 

Clasa a VIII-a  este considerată de mulți colegi o piatră de încercare pentru că 

devine, de cele mai multe ori, o clasă de nestăpânit. În încercarea de a veni în sprijinul 

colegilor mei am conceput acest opţional prin care să creez cadrul propice unei schimbări 

atitudinale în  rândul  elevilor  (prin  schimburi  de idei,  opinii,  activități formale,  non- 

formale), în scopul formării competențelor cheie antreprenoriale, civice, interculturale și 

sociale. Aceastea pot fi dezvoltate cu ajutorul programelor bazate pe modelul influenţei 

sociale, cognitive, în mod particular; în aceast opțional fac referire la abilităţile 

interpersonale şi intrapersonale. În literatura de specialitate, şi din ce în ce mai mult în 

mediul şcolar, se face referire la aceste   competenţe ca abilităţi de viaţă. Abilităţile de 

supravieţuire reprezintă capacitatea de a-I aprecia şi respecta pe ceilalţi, de a crea relaţii 

pozitive cu familia şi cu prietenii, de a asculta şi comunica eficient, de a avea încredere în 

ceilalţi şi de a-ţi asuma responsabilitatea. Definite în acest fel, abilităţile de supravieţuire 

pot diferi în funcţie de cultură. Cu toate acestea este setul de competenţe, care se află la 

baza iniţiativelor de promovare a sănătăţii şi a bunăstării copiilor şi adolescenţilor. 

Am construit demersul plecând de la ideea că grupul are o dinamică care poate 

încuraja / facilita schimbarea comportamentală; fiecare membru al grupului este un 

potenţial terapeut; se consolidează abilităţile elevilor de-a lucra în echipă. 
Grupul-colectivul de elevi este o microreţea socială de suport, contribuind la 

creşterea stimei de sine a fiecăruia, creşte coeziunea şi oferă sentimentul de apartenenţă, 
oferă suport colegului cu nevoi şi experienţe asemănătoare. 

Lecțiile din optional au fost structurate pe strategiile interactive și de grup. În 
acest sens am pus accent pe metode de învățare în cooperare, colaborare, de stimulare a 
gândirii critice care au avut ca și suport – mijloace de învățământ moderne. Prin 
organizarea experienţei senzoriale a elevilor, mi-am propus ca mijloacele de învăţământ 
alese să contribuie în bună măsură la constituirea şi consolidarea structurilor perceptive 
operatorii, ameliorând capacitatea elevului de a înregistra, prelucra si interpreta 
informaţiile primite,  operaţiile perceptive de explorare,  comparare,  fixare,  precum  şi 
caracterul raţional al acţiunilor perceptive. 

Pentru ca strategia didactică bazata pe utilizarea unui mijloc tehnic de instruire 

sa fie eficientă, am considerat necesar ca informaţiile transmise cu ajutorul mijloacelor 

tehnice să fie supuse unor prelucrări, interpretări, restructurări, să se realizeze verbalizări, 

corelaţii (adaptări la particularităţile de vârstă  şi gradul de înţelegere) etc., iar noile 

cunoştinţe să fie integrate în sistemul cognitiv al elevilor. 

Utilizarea platformelor: SpisyNodes – aplicații ”Why SpicyNodes?”și a unor site- 

uri pentru construirea demersurilor didactice interactiv, cu elevii: GLIFFY – Create Great 

Looking Diagrams – free,  http/ creately.com/ contribuie în mare măsură și la dezvoltarea 

competențelor digitale atât la elevi cât și la profesori.



 

 

 
 

OBIECTIVE  CADRU: 
 

1.   Revalorizarea propriei persoane; 

2.   Remodelarea/ recalibrarea spiritului de inițiativă și antreprenorial; 

3.   Facilitarea orientării profesionale; 

4.   Posibilitatea dobândirii unui stil de viaţă sănătos; 

5.   Cunoaşterea şi asumarea responsabilităţilor; 

6.   Îmbunătăţirea relaţionării. 
 

 
 

COMPETENŢE  GENERALE : 

 
1.   Realizarea  unor  relaţii  stabile  între  cunoştinţele  dobândite  şi  aplicarea 

acestora în evaluarea şi optimizarea soluţiilor unei situaţii – problemă/ 

situaţie de risc; 

2.   Înţelegerea, explicarea unor fapte, fenomene din domeniul juridic; 

3.   Identificarea  unor  fapte,  fenomene  şi  procese  din  domeniul  social,  a 

relaţiilor dintre acestea; 
 

 
 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

 
1.   Analiza  unor  tipuri  de  comportamente  pro-sociale  prin  comparaţie  cu 

modele indezirabile; 

2.   Evaluarea unor comportamente în diverse contexte situaţionale; 

3.   Adoptarea unei conduite adecvate cerinţelor unei situaţii date; 

4.   Recunoaşterea   unor   tipuri   de   relaţii   interpersonale,   comportamente, 

atitudini, factori de risc,  în situaţii date; 

5.   Definirea,  recunoaşterea,  argumentarea  unor  fenomene  complexe  ca: 

toleranţă, dependenţă, etc. 
 

 
 

CONŢINUTURI: 

 
1.   Comportamente pro-sociale şi antisociale; 

2.   Atitudinile sociale şi evoluţia lor; 

3.   Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi dezvoltarea personalităţii. 
 

 

a). prin cooperare: 
Metode de lucru folosite :

- Metode și tehnici de predare-învățare în grup: mozaicul, jocul didactic, 

studiul de caz, conversația euristică;



 

 

 

-    Metode și tehnici de fixare și sistematizare a cunoștințelor/ competențelor: 

harta conceptuală, lotus, portofoliul, investigația; 

-    Metode și tehnici de rezolvare de probleme prin stimularea creativității: 

breinstorming, ciorchinele, etc. 

b). prin colaborare: 

Tehnologii de învățare: 
-   Utilizarea resurselor on-line pentru crearea hărților conceptuale – site-uri 

care pot fi accesate ușor în timpul lecțiilor – http/ creately.com/ 

-   GLIFFY – Create Great Looking Diagrams – free; 

-   SpisyNodes – aplicații ”Why SpicyNodes?” 
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PLANIFICARE  ANUALĂ 
Nr. 
crt 

Conţinut  tematic Obiective specifice Nr. 
ore 

Săptămâna 

1. Introducere,        Regulile 
grupului 

-      prezentarea       membrilor 
grupului; 

- dezvoltarea unei ambianţe 

optime în vederea desfăşurării 

activ. următoare. 

 
1 

 
1 

2. Autocunoastere, 
cunoaşterea sistemului 

propriu de valori, a 

deprinderilor, a 

aptitudinilor, intereselor 

- realizarea unui portofoliu cu 
fişe, chestionare interpretate de 

prof., în scopul conturării 

profilului psihologic al fiecărui 

elev. 

 
2 

 

3. “Traficul       de       fiinţe 
umane” 

-  cunoaşterea  fenomenului  ( 
cauze,   desfăşurare, 

consecinţe); 

- prevenţia fenomenului; 

- studii de caz, simularea unor 

situaţii de risc, identificarea de 

posibilităţi de mascare, 

demascare  a  situaţiilor,  tipuri 

de comportamente adecvate, 

soluţii. 

 

 
 

2 

 

4. Toleranţă, dependenţă - definirea fenomenelor; 
- enumerarea factorilor de risc, 

a substanţelor care creează 

dependenţă, a modificărilor ce 

le suportă organismul; 

- prevenirea fenomenului; 

- studii de caz, simularea unor 

situaţii de risc, identificarea de 

posibilităţi de mascare, 

demascare  a  situaţiilor,  tipuri 

de comportamente adecvate, 

soluţii. 

 
 
 
 

2 

 

5. Comportamente deviante -    definirea,    cunoaşterea    şi 
asumarea normelor, regulilor 

sociale; 

- dobândirea unor abilităţi 

pentru evitarea situaţiilor de 

risc; 

-  responsabilitate,  status,  rol 

 
 
 
 

2 

 

 

 
 



 

 

  social; 
- studii de caz, simularea unor 

situaţii de risc, identificarea de 

posibilităţi de mascare, 

demascare  a  situaţiilor,  tipuri 

de comportamente adecvate, 

soluţii. 

  

6. Lumea în care trăim -    familiarizarea    cu    unele 
convenienţele sociale; 

identificarea oportunităţilor, 

constrângerilor sociale; 
- imaginea publică – definirea 
personalităţii; 

-  descoperirea  resurselor 

proprii în adoptarea unei 

conduite asertive; tehnici de 

autocontrol; 

- identificarea/ înţelegerea 

rolului pe care-l poate avea o 

persoană în viaţa sa/ altora, în 

situaţii critice. 
-       socializare       –       dezv. 
interrelaţiilor sociale. 

 
 
 
 

2 

 

7. Comunicarea ,   o soluţie 
eficientă?! 

-     tipuri     de     comunicare; 
cunoaşterea        semnificaţiilor 

limbajului nonverbal; asertiv; 

- reguli de comunicare; 

- importanţa comunicării în 

viaţa personală, în comunitate; 

- identificarea barierelor în 

comunicare şi deprinderea 

modalităţilor, tehnicilor de 

soluţionare; 

- accesarea şi gestionarea 

informaţiilor pe internet; 

 
 
 
 

 
2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLANIFICARE  SEMESTRIALĂ 

SEMESTRUL I 
Nr. 
crt 

Detaliere 
conţinuturi 

Obiective Activitate Evaluare 

1. Introducere. 
Regulile grupului 

-    pregătirea    unei 
atmosfere   de   lucru 

relaxante; 

identificarea 

particularităţilor 

colectivului; 
controlul 
comportamentelor 
indezirabile. 

- jocuri; 
- chestionare; 

- problematizarea, 

- convorbirea; 

- turul galeriei 

-      mod      de 
implicare, 

atitudinea    faţă 

de activităţi; 

-  lista  regulilor 

grupului. 

2. Autocunoaștere. 
Cunoaşterea 

sistemului    propriu 

de        valori,        a 

deprinderilor,       a 

aptitudinilor, 

intereselor: 

- Cine sunt EU 

- Punctele mele tari 

şi slăbiciunile mele 

-    Tipul    meu    de 

inteligenţă 

- Stima de sine 

-             cunoaşterea 
propriului profil 

psihologic   de către 

fiecare elev; 

- identificarea 

resurselor    necesare 

în diverse situaţii de 

risc. 

- jocuri; 
- chestionare; 

- vizionare de 

prezentări   în 

power-point, filme 

documentare; 

-      grad      de 
activism; 

-       portofoliul 

elevilor. 

3. “Traficul             de 
persoane” 

-             cunoaşterea 
fenomenului; 

- situaţii de risc, 

definire,  tipuri, 

criterii ; 

- recunoaşterea 

situaţiilor de risc; 

- prevenţie. 

-     vizionare     de 
prezentări   în 

power-point, filme 

documentare; 

- joc de rol, studii 

de                     caz, 

identificarea 

reportajelor, 

articolelor din ziare 

referitoare  la  tema 

dată; 

-       discuţii       cu 

invitaţi; 

-      tipul      de 
atitudine faţă de 

fenomen; 

-    oferirea    de 

soluţii; 

- argumentarea 

punctului de 

vedere; 

- realizarea unui 

portofoliu( date, 

articole, 

informaţii 

selectate  de  pe 

internet, 

campanii, 

soluţii) 

4. Toleranţă, 
dependenţă 

-        tabloul        de 
dezvoltare          bio- 

-             întocmirea 
tabelului  de  dezv. 

-         realizarea 
portofoliului; 

 

 



 

 

  psihică  a  puberului 
11-14 ani; 

-              enumerarea 

principalelor 

substanţe   care   dau 

dependenţă; 

- explicarea 

fenomenului de 

dependenţă, de 

toleranţă; 
-          recunoaşterea 
situaţiilor  de  risc,  a 
predispoziţiilor 
anumitor   organisme 
pentru        adoptarea 
comportamentelor 
deviante; 
- identificarea 
metodelor de 
prevenţie; soluţii. 

cu                  datele 
corespunzătoare – 

accesarea  de  site- 

uri și completarea 

hărții conceptuale; 

- Alcoolul, cauze, 

efecte ale 

consumului 

excesiv; 

- Tutunul... 

- Drogurile... 

-  vizionarea  de 

filme educaţionale, 

prezentări power- 

point; 

- invitaţi- discuţii; 

- studii de caz. 

- participarea la 
activităţi cu 

informaţii şi 

materiale găsite 

pe internet de 

către elevi; 

-  listarea  unor 

soluţii ; 

-       test       de 

cunoştinţe; 

-         realizarea 

unor      pliante, 

afişe,  campanii 

ce se pot derula 

în    şcoală,    în 

scopul 

prevenirii, 

5. Lumea     în     care 
trăim 

-   familiarizarea   cu 
convenienţele 

sociale; identificarea 

oportunităţilor, 

constrângerilor 

sociale; 

- imaginea publică – 

definirea 

personalităţii; 

- descoperirea 

resurselor proprii în 

adoptarea unei 

conduite asertive; 

tehnici de 

autocontrol; 
- identificarea/ 
înţelegerea rolului pe 
care-l poate avea o 
persoană în viaţa sa/ 
altora, în situaţii 
critice. 
- socializare – dezv. 
interrelaţiilor 

sociale. 

-    Legi,    drepturi, 
obligaţii, îndatoriri, 

norme –  delimitări 

conceptuale; 

-     “Oglinda”      – 

imaginea publică; 

- Tehnici de 

autocontrol 

- Ghiceşte colegul 

- Autoportret 

- Rol, status, - “Un 

gest” 

- jocuri de rol, 

- studii de caz, 

- vizionarea unor 

filme educaţionale, 

prezentări   în 

power-point. 

- portofoliu; 
- fişe de lucru, 

- realizarea unui 

proiect, a unor 

prezentări în 

power-point. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMESTRUL II 

6. Comportamente 
deviante 

-                 definirea, 
cunoaşterea şi 

asumarea normelor, 

regulilor sociale; 

- dobândirea unor 

abilităţi pentru 

evitarea situaţiilor de 

risc; 

- responsabilitate, 

status, rol social; 

-    studii    de    caz, 

simularea           unor 

situaţii      de      risc, 

identificarea          de 

posibilităţi             de 

mascare,   demascare 

a situaţiilor, tipuri de 

comportamente 

adecvate, soluţii.. 

-                definirea 
conceptelor 

utilizate; 

-      rol      asumat- 

argumentare, 

-            explicarea, 

exemplificarea 

situaţiilor de risc; 

-          test          de 

agresivitate; 

-                tipologia 

comportamentelor 

deviante, 
-    cauze,    efecte, 
soluţii posibile. 

- portofoliu; 
- fişe de lucru, 

- realizarea unui 

proiect, a unor 

prezentări în 

power-point. 

7. Comunicarea -          tipuri          de 
comunicare; 

cunoaşterea 

semnificaţiilor 

limbajului 

nonverbal; asertiv; 

-         reguli         de 

comunicare; 

- importanţa 

comunicării în viaţa 

personală, în 

comunitate; 

-            identificarea 

barierelor               în 

comunicare            şi 

deprinderea 

modalităţilor, 

tehnicilor              de 

soluţionare; 

-       accesarea       şi 

gestionarea 

informaţiilor; 

-        tipuri         de 
comunicare; 

-        reguli        de 

comunicare; 

-       bariere       de 

comunicare; 

-       Mesaj       EU, 

aserţiuni; 

- comunicare 

asertivă  –  joc  de 

rol; 
- Cuvântul spus/ 
vorbit- gestul – 
mimica . 
- Zâmbetul 
-   Alte   tipuri   de 

comunicare 

(exprimare   a   eu- 

lui); 

- Internetul – sursa 

de informaţii. 

- portofoliu; 
- fişe de lucru, 

- realizarea unui 

proiect, a unor 

prezentări în 

power-point. 

 
 
 




