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Proiect de lecție 
 

DATA:  

TIPUL ACTIVITĂŢII: consiliere colectiă demonstrativă în cadrul Cercului metodic nr. 

1 al profesorilor consilieri educativi 

DISCIPLINA:  CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

DOMENIUL: AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI 

ECHILIBRAT 

TEMA ACTIVITĂŢII: Cum decid?  

GRUP ŢINTĂ: clasa a V a A 

PROPUNĂTORI: prof. Camelia Grigoraș – diriginte și prof. consilier școlar Corina 

Bârlădeanu 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor și evitarea 

situațiilor stresante 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să stabilească contract de grup favorabil atât pentru elevi (individual şi de grup), cât 

şi pentru profesori; 

O2 – să-şi dezvolte capacitatea de autoprezentare într-un grup, participand activ la 

exercitiile propuse; 

O3 – să-şi dezvolte empatia prin cooperare şi printr-o bună înţelegere reciprocă; 

O4 – să conștientizeze comportamentul evitativ; 

O5 – să înțeleagă consecințele pe termen lung ale evitării; 

O6 – să își dezvolte abilitățile decizionale 

 
COMPETENȚE VIZATE:  

 completarea unor fișe/chestionare pentru identificarea unui set de valori relevante pentru 

viața elevilor; 

 explorarea unui set de valori relevante pentru viața copiilor;  

 analiza unor texte scrise/filme pentru identificarea factorilor generatori de stres și a 

efectelor stresului asupra vieții personale; 

 rezolvarea unor studii de caz prin exprimarea opiniilor despre situaţii în care stresul a 

avut efecte asupra stării de bine, luarea deciziilor în general și legate de viața școalară, în 

special. 

 

 

CONCEPTE CHEIE: 



 Decizie 

 Autocunoaștere  

 Empatie  

 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, expunerea, 

problematizarea, brainstormingul, dezbaterea, jocul didactic, observaţia, prezentarea 

power-point 

MATERIAL DIDACTIC: foi, marker, scoci, carioci, prezentarea power-point pe tema 

pusă în discuţie, flip-chart, videoproiector. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
 

 

I. Moment organizatoric: 
- pregătirea materialelor necesare. 

- crearea unui climat favorabil desfăşurării optime a activităţii de consiliere 

 

II. Anunţarea temei activităţii: 
- profesorul diriginte precizează tema şi obiectivele activităţii 

 

III. Scenariul activităţii: 
1. Contractul de grup 

Profesorul consilier şcolar reaminteşte de confidenţialitatea orelor de consiliere şi 

dirigernție şi precizează că atât profesorul, cât şi elevii din grup sunt o oglindă care nu 

judecă, ci reflectă persoana asa cum este şi nu arată mai mult decât lasă ea să se vadă. 

  Elevii stabilesc un contract de grup care conţine regulile grupului, reguli care  

trebuie respectate la toate orele de consiliere şi dezvoltare personală. 

Strategii didactice: conversaţia euristică, explicaţia. 

Analiza activităţii/ evaluare: se verifică dacă toţi elevii din grup şi-au spus părerea. 

2. Auto-prezentare 



Elevii se prezintă, spunându-şi numele şi precizând care este activitatea preferată.  

 

Strategii didactice: conversaţia euristică, exerciţiul individual de autoprezentare 

Analiza activităţii/ evaluare: se asigură feed-back-ul după fiecare prezentare, se verifică 

tonusul elevilor şi sunt întrebaţi dacă au învăţat ceva nou despre ei şi despre colegii lor. 

 

3. Ce este o decizie? 

Profesorul diriginte scrie pe tablă cuvântul decizie și solicită elevii să realizeze 

asociații verbale. 

Strategii didactice: conversaţia euristică, brainstormingul  

Analiza activităţii/ evaluare: se asigură feed-back-ul după fiecare răspuns. 

 

4. Studiu de caz – „Povestea lui Marcus”  

Elevilor li se prezintă un studiu de caz pe care l-am numit „Povestea lui Marcus” 

și sunt invitați, în grupe de 5 să listeze soluțiile. (Anexa nr. 1).  

Profesorul diriginte citeşte prima parte din poveste, apoi le solicită elevilor să 

listeze cât mai multe soluții; după aceea a doua parte şi tot aşa până la finalul povestii. 

Pornind de la acest studiu de caz, elevii sunt provocaţi să povestească despre propriile 

situaţii problematice, cum s-au comportat şi ce consecinţe a avut comportamentul lor. 

După ce elevii au povestit din experienţa lor, li se cere să formeze două grupe şi 

fiecare dintre grupe are ca sarcină să identifice situaţii în care evitarea poate fi un 

comportament sanatos (5 min). Apoi se citesc rezultatele şi se discută  pe marginea 

lor. 

 Strategii didactice: conversaţia euristică, problematizarea, explicatia, brainstorminng. 

Analiza activităţii/ evaluare: se verifică dacă toţi elevii din grup şi-au spus părerea cu 

privire la studiul de caz propus. 

 

5. „Cum luăm o decizie cât mai bună?” – vizionarea unui material power point care 

conține pașii pe care, fiecare dintre noi, ar fi indicat să-i urmeze în luarea unei 

decizii. 

Strategii didactice: prezentare power-point, conversaţia euristică  

Analiza activităţii/ evaluare: se verifică dacă toţi elevii sunt atenți. 

 

6. Continuă povestea: 

Elevii vor continua, pe rând, o povestire propusă de profesorul diriginte, prin care 

se evaluează de fapt întreaga activitate. 

   Au fost o data un colectiv de  colegi, la ora de dirigenție  care.......................şi 

.......................unde.............................când...............apoi...............însă.......................etc. 

 

IV. Încheierea activităţii 
 Elevii primesc un „cadou”. Cadoul este reprezentat de vizionarea unui filmuleţ 

sugestiv power-point „Alegerea drumului în viață” cu scopul de a reflecta până la ora 

următoare de dirigenție asupra importanței luării deciziilor.  

*** dacă timpul nu permite, povestea metaforică va fi oferită cadou sub forma unei foi 

volante. 

Anexa 1 



 

 

Povestea lui Marcus 

 

a) 

Marcus are note mici la matematică și știe că va primi extemporal/test  mâine. 

Este deja seara târziu și nu se simte pregătit pentru a-și corecta media. 

 

- Ce alternative ar putea avea Marcus?  - pe grupe 

- Care sunt avantajele şi dezavantajele acestora? - frontal 

 

Se acordă timp de gândire elevilor și se discută pe echipe, apoi frontal. 

 

 

b)  

 Marcus hotărăște să nu meargă la ora de matematică. Colegii lui primesc 

extemporal/ test prima parte a orei, după care doamna profesoara predă o nouă lecție. 

Marcus își copiază de la colegi lecția predată, dar nu înțelege mai nimic. Mai mult, de 

data aceasta știe că va fi ascultat în fața întregii clase și se rușinează. 

 

- Ce alternative ar putea avea Marcus?  - pe grupe 

- Care sunt avantajele și dezavantajele acestora? - frontal 

 

Se discută cu elevii decizia lui Marcus și efectele pe care aceasta le-a avut, apoi se 

continuă povestea: 

 

c) 

 Marcus a chiulit și de această dată de la ora de matematică. Acum materia i se 

pare chiar și mai greu de înțeles. Nu prea știe ce sa facă. 

  

- Ce alternative ar putea avea Marcus? – pe grupe 

- Care sunt avantajele şi dezavantajele acestora? - frontal 

 

Se discută cu elevii referitor la comportamentul lui Marcus și la consecințele fiecărei 

decizii pe care a luat-o. Rog elevii să identifice situația initială de care îi era acestuia frică 

și situația în care se afla Marcu şi în urma lanțului decizional. 

 Se analizează, împreună cu elevii, consecințele pe termen scurt ale chiulului 

(diminuarea stării de stres) și pe termen lung și se solicită părerea elevilor dacă aceasta 

era cea mai buna metodă de a-și rezolva problema. 

Se generalizează asupra evitării situațiilor stresante: Este evitarea o metodă 

eficientă de rezolvare a problemelor? 

 

 

 

 

Fișă cadou 



Alegerea drumului în viață 

 

 

Se spune că erau trei prieteni care doreau să urce un munte pentru că în vârful lui 

trăia un bătrân plin de înţelepciune pe care doreau să-l cunoască. 

 

La un moment dat au ajuns la o răscruce şi fiecare a ales un alt drum, după cum i-

a îndemnat sufletul. 

 

Primul a ales o cărare abruptă, ce urca drept către vârf. Nu-i păsa de pericole, 

dorea să ajungă la bătrânul din vârful muntelui cât mai repede. A doua cale nu era chiar 

atât de abruptă, dar traversa un canion îngust şi accidentat, străbătut de vânturi puternice. 

Al treilea a ales o cărare mai lungă, care ocolea muntele şerpuind în pante line. 

După 7 zile, cel care urcase pe calea cea abruptă a ajuns în vârf extenuat, plin de 

răni sângerânde. Plin de nerăbdare, s-a aşezat să-şi aştepte prietenii. După 7 săptămâni, 

ameţit de vânturile puternice care i se împotriviseră, ajunse şi al doilea. Se aşeză în tăcere 

lângă cel dintâi, aşteptând. După 7 luni sosi şi cel de-l treilea, cu faţa strălucindu-i de 

fericire, semn al unei profunde stări de linişte şi mulţumire interioară. 

Ceilalţi doi erau furioşi pentru că drumul lor a fost greu şi au avut mult de 

aşteptat, în timp ce drumul celui de-al treilea a fost o adevărată plăcere.  

   Aşa că l-au întrebat pe bătrânul înţelept care a ales cel mai bine. 

- Ce ai învăţat tu? îl întrebă pe primul. 

- Că viaţa este grea şi plină de pericole şi greutăţi; că este plină de suferinţă şi adeseori 

ceea ce întâlnesc în cale îmi poate provoca răni; că, pentru fiecare pas înainte, trebuie să 

duc o luptă crâncenă care mă sleieşte de puteri. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună 

către tine? 

- Da! ai ales bine…  

- Şi tu, ce ai învăţat? îl întreă pe al doilea. 

- Că în viaţă multe lucruri mă pot abate din cale; că uneori pot să pierd drumul, ajungând 

cu totul altundeva decât doresc, dar dacă nu îmi pierd încrederea, reuşesc până la urmă. 

Aşadar, am ales eu calea cea mai bună către tine? 

- Da! ai ales bine…  

Uimiţi de răspunsurile bătrânului, cei trei prieteni au căzut pe gânduri.  

Şi au înţeles, în sfârşit, că la orice răscruce POT ALEGE…, iar viaţa fiecăruia este 

rezultatul alegerilor făcute de-a lungul ei. 

 


