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Acest ghid îşi propune să pregătească elevii claselor V-VIII, cu
sprijinul cadrelor didactice sau alţi profesionişti din domeniul
educaţiei cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a
copiilor cu privire la importanţa alegerii unui viitor parcurs
academic şi profesional dar şi a importanţei autocunoaşterii
în procesul de luare a deciziilor cu privire la viitorul şcolar, în
speţă alegerea unui liceu.
De ce aceste teme?
Pentru că ﬁecare dintre ele construieşte, la un întreg sistem
de referinţă a criteriilor de autevaluare şi evaluare în luarea
deciziilor pe termen lung, legate de parcursul şcolar al ﬁecărui
elev.

INTRODUCERE

INFORMAŢII WORLD VISION ROMÂNIA

Fundaţia World Vision România este o organizaţie
neguvernamentală care pune în centrul activităţii
sale bunăstarea copilului. Suntem parte din marea
familie World Vision International, prezentă în
aproape 100 de ţări din întreaga lume. Lucrăm cu
persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent
de religie, rasă, etnie sau gen.
Credem că toţi copiii, indiferent că trăiesc la sate
sau în oraşe, au dreptul la şanse egale de dezvoltare.
De aceea desfăşurăm programe pe termen lung în
comunităţi rurale, cu accent pe educaţie şi protecţia
copilului, angajament civic, agricultură şi
antreprenoriat rural.
Misiunea World Vision România este de a construi o
lume în care toţi copiii îşi pot atinge potenţialul
deplin, prin educaţie pentru toţi! Aducem nevoile
celor mai vulnerabili copii pe agenda publică şi
milităm pentru respectarea drepturilor lor.

Propunem soluţii de impact, testate în programele
noastre, care ştim deja că funcţionează.
Pentru a îndeplini aceste obiective, FWVR are o
intervenţie pe mai multe niveluri, în următoarele
sectoare:
› Participare/Implicare comunitară
› Integrarea tinerilor pe piaţa muncii
› Educaţie şi prevenire abandon şcolar
› Lanţuri de valoare agricolă/Dezvoltare
ferme
› Servicii integrate în comunitate
› Start-up solidar/dezvoltare
economică/economie socială
› Măsuri integrate pentru studenţii care
participă la programe de antreprenoriat
› Protecţie - dezvoltarea serviciilor sociale
comunitare
› Educaţie şi prevenire abandon şcolar

Toolkitul a fost dezvoltat în cadrul proiectului Învăţ ce-i bine pentru mine! - dezvoltarea de cunoştinţe, abilităţi şi valori sănătoase pentru
copiii din comunităţi rurale. Acesta este derulat de Fundaţia World Vision România şi susţinut de Societe Generale Global Solution Centre.
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Fişă profil
financiar
Nume Prenume

Îmi place să cumpăr

Îmi place să economisesc (cum)

Particip la cumpărăturile casei (la ce anume)

Vârsta
Particip la treburile gospodăreşti
(la ce anume)

Fac planuri ﬁnanciare (ce fel)

Îmi place să cheltuiesc

Pe ce cheltuiesc

Îmi place să mă aventurez

Practic sporturi extreme (care)
*Fişele pot deveni mai complexe prin introducerea
de noi informaţii, spre exemplu: materiile preferate,
animalele de companie pe care le au, cărţi preferate,
modalităţi de petrecere a timpului liber, muzica
ascultată, pasiuni, ﬁlme urmărite, profesia dorită,
mâncarea preferată etc.
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RESPONSABILITATE FINANCIARĂ

FII DEŞTEPT!

Timp necesar
1 oră 30 minute

Mărimea maximă
a grupului
30 persone
ani

Vârsta participanţilor
8-18 ani
?

Diﬁcultate
mare

Proﬁl joc
Educaţie ﬁnanciară,
economică şi socială

Menţiune: este important ca
participanţii să poată face calcule cu
sute şi mii. Totodată, elevii trebuie să
înţeleagă care sunt grupele de
cheltuieli care au o frecvenţă lunară
(intră în categoria nevoi) şi care sunt
cele ce pot ﬁ ocazionale (intră în
categoria dorinţe).
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RESPONSABILITATE FINANCIARA˘

FII DEŞTEPT!

Obiectiv:

experimentarea interacţiunii de grup pozitive şi constructive, respectiv
dezvoltarea de competenţe ale personalităţii (cognitive,
socio-emoţionale, psihomotorii).

Competenţe:

la sfârşitul activităţii, participanţii vor ﬁ capabili să creeze o atmosferă
pozitivă în grup, să îşi antreneze memoria şi alte procese cognitive, să
dezvolte spiritul de observaţie, să îşi formeze capacitatea de cooperare
într-un grup.

Rezultate anticipate:

• familiarizarea cu folosirea elementelor de joc în vederea realizării
sarcinilor didactice propuse.
• cooperarea în grup, conştientizarea disciplinei.
• transpunerea în sistemul educaţiei non-formale.

Evaluare:

prin evaluare stimulativă, fără a se aprecia cu note sau caliﬁcative.

Necesar logistică:

•
•
•
•
•

minge uşoară de mici dimensiuni.
ecuson nume (numărul este stabilit în funcţie de numărul
participanţilor).
steguleţ colorat/grupă (numărul de steguleţe este stabilit în funcţie
de numărul de grupe).
călăreţ/grupă (numărul de călăreţi este stabilit în funcţie de numărul
de grupe).
tablă cu marker sau ﬂip-chart.

Descriere joc:
Participanţii la joc vor ﬁ împărţiţi în mod egal
în mai multe grupe (de preferat ar ﬁ 5-6
persoane într-o grupă). Echipele sunt stabilite
pentru a se realiza o distribuţie aleatoare, dar
cu respectarea unei echităţi în componenţă
după vârstă şi sex. Fiecare grupă primeşte un
steag colorat şi este rugată pentru început să-şi
aleagă un nume reprezentativ pentru grup şi un
lider al grupului (timp alocat 15 min.).Vor ﬁ
înmânate tuturor participanţilor ﬁşele
construite pentru a ﬁ completate în mod
individual, urmând ca ﬁecare elev să-şi prezinte
propriul proﬁl ﬁnanciar (1 min/elev). Odată
terminată prezentarea, trainerul strânge ﬁşa.
Concursul va ﬁ realizat prin confruntarea între
2 grupe. Liderii acestora vor ﬁ atenţi la

prezentarea proﬁlului ﬁnanciar făcut de ﬁecare
dintre participanţii echipei adverse şi îşi vor
coordona proprii coechipieri pentru a putea
asimila cât mai multe informaţii din
prezentările efectuate. Concursul constă în
prezentarea de către lideri a unui număr cât
mai mare de elemente speciﬁce proﬁlului
ﬁnanciar al ﬁecărui participant aﬂat în echipa
adversă. Trainerul confruntă caracterizarea cu
ﬁşa colectată şi notează cu un punct ﬁecare
aﬁrmaţie corectă făcută faţă de adversar (de
exemplu, echipa A şi echipa B, unde A găseşte 7
răspunsuri corecte pe ﬁşele echipei B şi B
găseşte 5 puncte corecte pe ﬁşele echipei;
rezultat ﬁnal: A – 7 pct., B – 5 pct.). Cel
caracterizat va conﬁrma/inﬁrma caracterizarea.
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RESPONSABILITATE FINANCIARĂ

FII DEŞTEPT!

1/1.1

Fiecare echipă colectează punctele pentru
caracterizările corect reţinute, însumând dacă
există mai multe grupe adverse. Câştigă echipa
care adună punctajul cel mai mare.

Timp alocat/grupă – 7 min. Tensiunea jocului
poate ﬁ crescută dacă desemnarea echipelor ce
vor concura va ﬁ efectuată după prezentarea
individuală a proﬁlului ﬁnanciar al ﬁecărui elev!

FIŞA DE JOC
Luna
1
2

Venit lunar (salariu/ bursa)
Venit lunar (+ economii/ datorii - )
Linia 1 + / Linia 4 (l una precedentă) -

Chi ri e
Asigurarea locuinţ ei
Întreţin ere: apă, gaz, căldură
Ig ienă personală
Curăţen i a ca s ei
Hrană de ba ză
Îmbrăcăminte de bază
Încălţăminte de bază

3. CHELTUIELI

M ed i ca m en te
Cărţi

4

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9

S p ecta col e, con certe
Papetă ri e
Alimentaţie complexă
Distracţ i e
Tr ansport urban
Aparatu ră electronică
Aparatu ră electrocasnică
Lenjerie, veselă etc.
Ca d ou ri
An i m a l e d e com p a n i e
Personal pentru curăţ en i e
B i j u te r i i
Îmbrăcăminte şi încălţăminte de lux
Hrană a n i m a l e d e com p a n i e
Sucu ri, bă u tu ri
S p ort
Călători i
Asigurare de călă tori e
TOTAL ch el tu i el i ( TC )
+ economii lunare / - datorii lunare
( Linia 1 – TC sau Linia 2 – TC)
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RESPONSABILITATE FINANCIARA˘

OCUPAŢIILE CARE ÎMI PLAC

Timp necesar
1 oră

Mărimea maximă
a grupului
30 persone
ani

Vârsta participanţilor
7-14 ani
?

Diﬁcultate
scăzută

Proﬁl joc
Educaţie ﬁnanciară
şi socială
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RESPONSABILITATE FINANCIARA˘

OCUPAŢIILE CARE ÎMI PLAC

1/1.2

Obiectiv:

familiarizarea şi învăţarea noţiunilor elementare aferente pieţei
ﬁnanciare şi bugetului.

Competenţe:

cunoaşterea componentelor bugetului (venituri şi cheltuieli), a
salariului,identificarea unor aspecte ﬁnanciare ce intervin în viaţa
profesională; formarea deprinderii legate de planificarea ﬁnanciară pe
termen lung.

Rezultate anticipate:

recunoaşterea unor termeni economici şi ﬁnanciari.

Evaluare:

prin dialog, modalitatea de înţelegere la exempliﬁcarea prin joc.

Necesar logistică:

• tablă şi marker sau ﬂip-chart.
• foi A4, creioane.

Descriere joc:
Participanţii se vor desena pe o foaie. Apoi vor
explica în grup (individual) sau pe pereche
(partenerului), în funcţie de numărul total al
celor ce participă, desenul făcut,
povestindu-i de ce îi place să facă
această activitate şi care sunt
aşteptările
ﬁnanciare (venituri)
şi implicaţiile ﬁnanciare
(costuri) ale meseriei
alese.
În continuare, grupul sau perechea va discuta
despre diversitatea implicaţiilor ﬁnanciare ale meseriei alese,
diferenţele dintre ocupaţiile alese de participanţi, ce au aﬂat nou
despre meserie sau despre sine şi despre ceilalţi etc.
Exerciţiul este însoţit de explicaţii, concepte ce privesc piaţa ﬁnanciară.
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COMPETENTE
¸ PERSONALE SI
¸ SPRIJIN
PENTRU ALEGEREA LICEULUI POTRIVIT

COPACUL VIEŢII

Timp necesar
1 oră

Mărimea maximă
a grupului
30 persone
ani

Vârsta participanţilor
7-14 ani
?

Diﬁcultate
scăzută

Proﬁl joc
Educaţie socială şi
economico - ﬁnanciară
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COMPETENTE
¸ PERSONALE SI
¸ SPRIJIN
PENTRU ALEGEREA LICEULUI POTRIVIT

COPACUL VIEŢII

2/2.1

Obiectiv:

familiarizarea şi învăţarea noţiunilor aferente nevoilor şi dorinţelor

Competenţe:

cunoaşterea comportamentelor în funcţie de nevoi şi dorinţe,
identiﬁcarea unor aspecte ﬁnanciare ce intervin în viaţă.

Rezultate anticipate:

recunoaşterea unor termeni economici şi ﬁnanciari.

Evaluare:

prin dialog, modalitatea de înţelegere la exempliﬁcarea prin joc.

Necesar logistică:

•
•

tablă şi scotch.
foi A4, creioane.

Descriere joc:
Fiecărui participant i se repartizează o foaie şi
creioane şi li se adresează cerinţa de a desena
în 10 minute un copac „al vieţii” care va
reprezenta: rădăcinile – familia din care provine
ﬁecare; tulpina – viaţa actuală a ﬁecăruia;
frunzele/coroana de frunze – viaţa adultă
pe care şi-o doresc; mugurii/ﬂorile –
speranţele de viitor. În dreptul ﬁecărui
element vor trece care cred ei că
sunt cheltuielile ﬁnanciare aferente
respectivei situaţii (de exemplu, ce
cheltuieli crede ﬁecare că a avut
familia sa pentru a avea un copil, ce
cheltuieli crede ﬁecare că există
pentru creşterea sa, ce cheltuieli vede
ﬁecare că va avea în viaţa de adult, ce
cheltuieli crede că va avea ﬁecare
pentru îndeplinirea unor dorinţe din
viitor). Foile se vor aﬁşa la ﬁnal (lipite la loc
vizibil) şi se va purta o discuţie referitoare
la semniﬁcaţia cheltuielilor legate de vârstă, a
veniturilor, diferenţe între nevoi şi dorinţe,
importanţa planiﬁcării ﬁnanciare pe termen
lung.
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COMPETENTE
¸ PERSONALE SI
¸ SPRIJIN
PENTRU ALEGEREA LICEULUI POTRIVIT

DOMENIILE PROFESIONALE ŞI
PUNCTELE MELE FORTE
DESCRIEREA LECŢIEI
Partea
Scop
Elevii realizează care sunt
punctele forte personale
în raport cu diferitele
domenii profesionale.
Ei înţeleg că ﬁecare are
un proﬁl unic al punctelor
forte.
Timp necesar
45 minute
2 45 minute
Forme de activitate

• Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuţie în plen
Organizarea clasei
Scaune aşezate în cerc pentru
discuţia în plen

2

Desene/simboluri
reprezentând cele 8
domenii profesionale;
Schiţa unui proﬁl
personal pe tablă sau
ﬁşa de lucru.T abelul
desenat pe tablă
Hârtie

Proﬁl joc
Proiectarea carierei
profesionale şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial

1. Profesorul aﬁşează, în diferite locuri din clasă, opt imagini (sau
cuvinte) care reprezintă domeniile profesionale şi le cere elevilor să
se gândească la domeniul în care cred că sunt foarte buni. Elevii se
mută lângă imaginea cu cel mai bun domeniu al lor.
2. În a doua rundă, profesorul le cere elevilor să se gândească la al
doilea domeniu profesional în ordinea calităţilor lor. Ei schimbă
locurile. Profesorul subliniază că ﬁecare are diferite puncte forte.
3. Profesorul întocmeşte o schiţă a unui proﬁl personal pe tablă (sau le
arată o ﬁşă de lucru). Cele opt domenii profesionale sunt notate la
capetele axelor proﬁlului.
4. Elevii trebuie să se gândească la ce sunt foarte buni, la ce sunt medii,
mai puţin buni sau deloc buni (5 = foarte buni). Ei marchează cu „×”
valorile pe ﬁecare axă.
5. Unesc semnele între ele şi obţin un proﬁl.
6. Elevii formează perechi şi îşi prezintă reciproc proﬁlurile, folosind
propoziţii complete. Ei compară asemănările şi diferenţele şi obţin
feedback cu privire la propria estimare a punctelor forte.
7. Toate proﬁlurile sunt aﬁşate în sala de clasă. Profesorul angajează
elevii într-o discuţie despre punctele forte ale întregii clase.
8. Ca temă pentru acasă, elevii se gândesc şi îşi notează idei despre
modul în care ar dori să îşi folosească punctele forte într-un viitor
loc de muncă. Aduc notiţele la lecţia următoare.
Partea

2

1. Elevii, cu notiţele şi proﬁlurile lor, se aşază în cerc. Profesorul
întreabă cine ar dori să-şi împărtăşească gândurile despre o viitoare
profesie.
2. Individual, elevii scriu un eseu de o pagină despre profesia dorită. Se
referă la proﬁlul lor. De asemenea, îşi pot adăuga performanţa
şcolară (la o anumită disciplină).
3. Eseurile sunt colectate şi amestecate. Un elev extrage unul şi îl
citeşte. Pot juca un joc, să ghicească al cui este eseul respectiv.
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COMPETENTE
¸ PERSONALE SI
¸ SPRIJIN
PENTRU ALEGEREA LICEULUI POTRIVIT
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DOMENIILE PROFESIONALE ŞI
PUNCTELE MELE FORTE
Profilul meu

Să gândesc
5
4
Să discut cu
oamenii
faţă în faţă

3

Să repar
diferite lucruri

2
1

Să cânt,
să dansez

Să pictez,
să desenez

Să ajut oamenii

Să soluţionez
o problemă
Să lucrez cu cifre
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¸ DE LEADERSHIP SI
¸ COMUNICARE
COMPETENTE

CINCI STRATEGII DE
SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR
DESCRIEREA LECŢIEI

Scop
Elevii înţeleg cum
funcţionează strategiile, şi
care sunt atuurile şi punctele
lor slabe. Ei sunt capabili să
folosească mai multe
strategii în soluţionarea
conﬂictelor de zi cu zi.

Timp necesar
25 minute
2 20 minute

Există cinci strategii pe care oamenii le folosesc în mod normal pentru
rezolvarea conﬂictelor. Deşi toată lumea are o strategie preferată, cei mai
mulţi dintre noi folosim toate metodele, în funcţie de situaţie.

Partea
1. Profesorul explică subiectul lecţiei şi prezintă cele cinci strategii.
Fiecare strategie este aﬁşată într-un loc separat în sala de clasă.
Profesorul menţionează că ﬁecare strategie are argumente pro şi
contra.
2. Profesorul le cere elevilor să se aşeze lângă strategia pe care ei cred
că o cunosc cel mai bine. Unele strategii vor atrage mulţi elevi, altele
mai puţini, ceea ce este normal. Dacă cineva stă singur, el/ea va alege
un alt grup pentru a i se alătura. Elevii discută în grupuri exemple
concrete în care au folosit această strategie.

Forme de activitate

• Lucru în perechi
• Lucru în grup
• Discuţie în plen

3. Grupul analizează punctele forte şi punctele slabe ale strategiei lor.
Care sunt principalele avantaje ale acestei strategii? Şi care sunt
dezavantajele?

Partea 2
Organizarea clasei
Numărul şi denumirea ﬁecărei
strategii scrise cu markerul pe
1. Acum este timpul să cunoaştem mai bine o altă strategie. Fiecare
o foaie de hârtie;
elev ridică mâna şi arată numărul strategiei sale, apoi îşi alege ca
Bandă adezivă
partener un elev care arată numărul strategiei de care este
interesat. Profesorul ghidează asocierea, acolo unde este necesar.
Când toate perechile sunt formate, acestea îşi aleg un loc unde să
stea împreună.
Proﬁl joc
Identitatea personală şi
2. Fiecare elev îşi explică strategia, dă exemple şi încearcă să îşi
relaţionarea armonioasă
convingă ascultătorul de avantajele acesteia, fără a ascunde
dezavantajele.
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¸ DE LEADERSHIP ¸SI COMUNICARE
COMPETENTE

3/3.1

CINCI STRATEGII DE
SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR
Strategii de soluţionare a conﬂictelor

Să vă susţineţi neclintit
propriul punct de vedere

Să colaboraţi

Să acceptaţi compromisul

Să evitaţi conﬂictul

14 / Ghid pentru educatori şi facilitatori şcolari

Să cedaţi
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¸
¸ COMUNICARE
COMPETENTE
DE LEADERSHIP SI

PRIMELE IMPRESII SUNT
IMPORANTE. CUM MĂ PREZINT
DESCRIEREA LECŢIEI
Partea

Scop
Elevii învaţă să se prezinte
şi să ofere feedback
celorlalţi.

1. Profesorul scrie câteva cuvinte-cheie, pe tablă sau pe o coală de
hârtie.
2. Profesorul îi roagă pe elevi să se gândească la cum s-ar prezenta,
de exemplu, pentru un loc de muncă în timpul lor liber (bonă,
asistent etc.).

Timp necesar
45 minute
2 45 minute

3. Profesorul menţionează ce este important pentru autoprezentare.
El ascultă ideile elevilor (de exemplu, vor utiliza propoziţii clare,
vor vorbi cu voce tare, vor folosi mijloace vizuale, vor păstra
contactul vizual etc.).

Forme de activitate

4. Elevii se pregătesc pentru autoprezentare. Pentru aceasta, ei pot
utiliza foi de hârtie (cel mult şase), pe post de slide-uri PowerPoint.
Pe ﬁecare foaie pot scrie câteva cuvinte sau pot face un desen.

• Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuţie în plen

5. Elevii fac schimb de idei şi îşi testează prezentarea împreună cu un
coleg. Pe parcurs, dacă este necesar, pot adapta prezentarea.
6. Ca temă pentru acasă, elevii vor exersa autoprezentarea.

Organizarea clasei
Cuvinte-cheie scrise
pe tablă/pe hârtie, coli
de hârtie (A5 sau A4)
2 Bileţele autoadezive
pentru feedback
(de exemplu, post-it);
scaune aşezate în cerc
pentru prezentare

Partea

2

1. În lecţia următoare, elevii, având notiţele, se pregătesc pentru
autoprezentare. Colegii ascultă şi oferă feedback pentru ﬁecare
prezentare. Ei notează o remarcă pozitivă şi o sugestie de
îmbunătăţire. Profesorul se asigură că feedbackul este constructiv,
oferit în mod respectuos şi la subiect.
2. În ﬁnal, profesorul reﬂectează împreună cu elevii asupra modului în
care s-au simţit elevii în timpul prezentărilor.

Proﬁl joc
Proiectarea carierei
profesionale şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial

3. Apoi, are loc o discuţie despre profesia visată pe care elevii ar alegeo, dacă ar putea.
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IMPORANTE. CUM MĂ PREZINT

3
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Acesta sunt eu – aşa mă prezint

Despre mine

Familia mea
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Interesele
mele

Punctele
mele forte

4

4/4.1

GÂNDIRE CRITICA˘

ADEVĂRAT SAU FALS

DESCRIEREA LECŢIEI
Partea
Scop
Elevii identiﬁcă oportunităţi
şi resurse pentru
informare şi învăţare.
În reclame, ei diferenţiază
nevoile reale de cele false
şi calitatea produsului
de costul raţional.

Timp necesar
45 minute
2 45 minute

1. Profesorul scrie pe tablă cuvântul „informaţie”. El le spune elevilor
să se gândească de unde primesc informaţii şi cum contribuie
acestea la procesul lor de învăţare. Ori de câte ori un elev are o
idee, merge şi o scrie pe tablă. Profesorul şi clasa privesc
însemnările şi fac schimb de păreri.
2. Se discută despre: „Cum poate contribui publicitatea la procesul de
învăţare? Ce este adevărat în reclame, ce este fals? Care este scopul
reclamelor? Cum se pot diferenţia informaţiile reale de cele false?”
3. Fiecare elev alege două reclame dintre cele aduse de profesor. Una
ar trebui să includă informaţii reale/utile, iar cealaltă ar trebui să
conţină informaţii false.
4. Elevii decupează reclamele, le lipesc pe hârtie şi notează motivele
pentru care le-au grupat în cele două categorii.

Forme de activitate

• Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuţie în plen

5. Elevii fac schimb de foi cu un partener şi îşi prezintă ideile. Apoi,
foile sunt aﬁşate în clasă.
Partea

Organizarea clasei
Scaune aşezate în cerc
pentru discuţia în plen;
Exemple de reclame din
reviste, ziare, de pe internet

Proﬁl joc
Asigurarea calităţii vieţii

2

1. Profesorul scrie pe tablă trei perechi de cuvinte cu semniﬁcaţie
opusă (polarităţi): „nevoie reală – nevoie falsă”, „calitate înaltă –
calitate scăzută”, „preţ mare – preţ mic”.
2. În perechi, elevii aleg un produs dintr-o reclamă şi discută:
• „Am nevoie sau nu de acest produs?”
• „Ce are special acest produs?”
• „Preţul este justiﬁcat?”
• „Pentru ce folosesc acest produs? Cât durează acest produs?”
3. Perechile îşi prezintă constatările în plen.
4. Profesorul îi întreabă pe elevi ce ar face dacă ar găsi un milion de
euro? Elevii ar trebui să aplice în luarea deciziilor cele trei polarităţi
(a se vedea materialul pentru elevi).
5. Fiecare elev scrie un eseu despre acest subiect. Îşi termină eseul
acasă şi îl aduce la lecţia următoare.
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GÂNDIRE CRITICĂ

ADEVĂRAT SAU FALS
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Partea

www

INFORMAŢIE

Partea

2

Polarităţi

nevoi reale

$$ $
nevoi false
calitate înaltă
calitate scăzută

%

preţ mare
preţ mic
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GÂNDIRE CRITICĂ

4

4/4.2

AR TREBUI SAU NU AR TREBUI?
DECIZIA CORECTĂ.

DESCRIEREA LECŢIEI
Partea
Scop
Elevii înţeleg ce înseamnă
un comportament corect.
Ei pot face diferenţa între
situaţiile în care este
nevoie de curaj şi cele
unde curajul este
contraproductiv.

1. Profesorul arată imagini cu „supereroi” (de exemplu, superman sau
femeia păianjen). El/ea îi întreabă pe elevi despre alţi eroi pe care îi
cunosc.
2. Profesorul arată cele patru postere goale şi scrie pe ﬁecare
începutul unei propoziţii:
• Pentru mine, un erou / o eroină este cineva care...
• Este nevoie de un erou / o eroină în situaţii precum...
• În viaţa de zi cu zi eroii / eroinele fac lucruri de genul...
• Încercarea de a ﬁ erou / eroină poate ﬁ riscantă deoarece...

Timp necesar
45 minute
2 45 minute

3. Posterele sunt aﬁşate pe patru table. Fiecare elev completează, pe
rând, câte o propoziţie pe ﬁecare aﬁş. Toţi elevii lucrează la toate
aﬁşele. Împreună reﬂectează asupra conţinutului aﬁşelor.

Forme de activitate

4. Ca temă pentru acasă, elevii fac un sondaj despre eroi printre
membrii familiei din diferite generaţii. Ei aduc rezultatul anchetei la
lecţia următoare.

• Lucru individual
• Lucru în perechi
• Discuţie în plen

Partea

2

1. Profesorul le cere elevilor să lucreze în perechi şi să-şi împărtăşească
rezultatele sondajelor.

Organizarea clasei
Scaune aşezate în cerc pentru
discuţia în plen; Fotograﬁi de
supereroi din reviste sau de pe
Internet; Patru postere mari
pentru „metoda grafﬁti”

3. Profesorul îi întreabă pe elevi dacă au fost vreodată eroi/eroine? El le
cere să se gândească la cuvântul „curaj”.

Proﬁl joc
Asigurarea calităţii vieţii

4. Elevii iau în considerare: A - Când au nevoie de curaj. B - Când nu
este înţelept să ﬁe curajoşi. Se autoevaluează şi completează
constatările în tabel, motivându-le.

2. Apoi, în plen, elevii analizează de ce alte generaţii au alţi eroi/ eroine.

5. În ﬁnal, unele dintre rezultatele din tabel sunt discutate în plen.
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4/4.2

AR TREBUI SAU NU AR TREBUI?
DECIZIA CORECTĂ.

Sunt o persoană curajoasă?
Adevărat Fals

Susţin ceea ce este corect, chiar dacă sunt singurul care o face.
Nu cedez în faţa unei presiuni negative.
Teama de eşec nu mă împiedică să încerc să fac unele lucruri.
Nu mi-e teamă să-mi exprim ideile doar pentru că unii oameni m-ar putea dezaproba.
Lucrez pentru rezolvarea problemelor fără violenţă.
Niciodată nu ridiculizez, nu stânjenesc sau nu rănesc intenţionat pe cineva.
Cred că sunt o persoană curajoasă pentru că…

Cred că nu sunt o persoană curajoasă pentru că…

Când este potrivit curajul?
Situaţii în care este bine să ﬁu curajos

Situaţii în care este greşit şi riscant să ﬁu curajos

Motivele

Motivele
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SURSE:
https://wp-content/uploads/2020/04/caiet-jocuri.pdf
https://ipe-textbooks.phzh.ch/globalassets/ipe-textbooks.phzh.ch/romanian/personal-developmentro/dezvoltare_personala_clasa_5_web.pdf
https://ipe-textbooks.phzh.ch/globalassets/ipe-textbooks.phzh.ch/romanian/personal-developmentro/dezvoltare_personala_clasa_6_web.pdf
https://ipe-textbooks.phzh.ch/globalassets/ipe-textbooks.phzh.ch/romanian/personal-developmentro/dezvoltare_personala_clasa_7_web.pdf
https://ipe-textbooks.phzh.ch/globalassets/ipe-textbooks.phzh.ch/romanian/personal-developmentro/dezvoltare_personala_clasa_8_web.pdf
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Global Solution Centre

Toolkitul a fost dezvoltat în cadrul proiectului Învăţ ce-i bine pentru mine! - dezvoltarea de cunoştinţe, abilităţi şi valori sănătoase pentru
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