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Lecția 1: Lecție introductivă. Prezentare ghid

Imaginează-ți că vaporul tău a naufragiat în apropierea unei 
insule. În ultimile minute înainte de a se scufunda ai șansa să iei 
cu tine trei obiecte. Care ar fi acelea?

1. Privește imaginea, citește și răspunde la întrebări. 

1 2 3

2. Desenează cum te-ai simțit în fiecare situație.

3. Discută cum ți s-a părut fiecare sarcină.
 - Care dintre sarcini ți s-a părut mai ușoară? De ce? 
 - Cum te-ai simțit în fiecare situație? Ce emoții ai trăit?
 Discută despre obiectele alese, în pereche cu un coleg/o colegă!
 - Ai ales aceleași obiecte ca și perechea ta? De ce?
 - Când a fost mai ușor să alegi cele trei obiecte? De ce?

4. Discutați despre situațiile neprevăzute pe care le-ați trăit.
 - Care au fost acestea?
 - Ce a fost cel mai greu?
 - Cum le-ați făcut față?
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Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Imaginează-ți că pleci în vacanță la bunici. Alege trei obiecte pe 
care vrei neapărat să le iei cu tine. Care ar fi acestea?

1 2 3

Neprevăzutul poate să te îngrijoreze. Cu cât stăpânești mai 
multe strategii pentru a face față unei situații neprevăzute, cu 
atât ai mai multă încredere în tine!



5. Îți amintești de prima zi de școală din clasa pregătitoare?
 Descrie în câteva propoziții cum te-ai simțit, ce ți-a plăcut și ce te-a pus pe gânduri!

6. Discutați în grup și elaborați liste de idei pentru a completa tabelul de mai jos:

Ce te-a îngrijorat la intrarea în clasa pregătitoare? Ce te-a ajutat să faci față noului început?

Scrie o scrisoare unui coleg/unei colege care începe școala pe baza experienței acumulate în clasele 
primare. Formulează câteva sfaturi utile din experiența ta!

Repere teoretice

Înțeleg

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Este normal să te simți agitat(ă) sau nesigur(ă) atunci când începi 
o activitate nouă, când mergi într-un loc nou sau când începi o 
clasă nouă. La început multe lucruri îți par străine, nu le cunoști și 
te temi să nu greșești. E important să te pregătești, să te 
informezi, să știi de la cine poți cere ajutor și să ai încredere în 
tine. Orice situație provocatoare are o soluție!

Portofoliul clasei

Învățăm împreună
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Care sunt întrebările tale despre ce vei face în cadrul acestui program? 
Listează întrebările! Citește pentru a afla în ce măsură vei găsi răspunsurile pe care le cauți!

PREZENTARE GHID
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Exersezi comportamente responsabile, cum să ai 
un stil de viață sănătos și să te bucuri de viață. 

Proiect: ȘCOALA – O COMUNITATE

Afli cum poți să te organizezi ca să înveți mai 
bine, mai repede, mai eficient! 

Devii din ce în ce mai autonom/autonomă în 
învățare!

Proiect: TOTUL DESPRE CLASA A V-a

Înveți să te descoperi mai bine pe tine, cu 
emoțiile, aptitudinile, talentele și vulnerabilitățile 

tale.
Descoperi cum să-ți cultivi punctele tari și să 

progresezi.

Proiect: DĂRUIEȘTE SPERANȚA

Înveți cum să te împrietenești cu colegi/colege noi. 
Exersezi cum să relaționezi mai bine cu ceilalți 
pentru a vă rezolva orice conflict pașnic, prin 

comunicare!

Proiect:  DREPTURILOR ZIUA UNIVERSALĂ A
COPILULUI

Reflectezi și înveți făcând referire continuă la tine 
ca persoană, la experiențele tale și viața ta, așa 

cum este ea în școală, în familie și în comunitatea 
în care trăiești. 

La ce poate 

să mă ajute 

acest 

program?

Cum pot să fiu 

mai pregătit(ă) 

pentru a face 

față provocărilor 

clasei a Va?

Voi învăța 

să-mi gestionez 

emoțiile acestui 

nou început?

Voi găsi sugestii 

cum să mă 

organizez să-mi 

fac toate 

lecțiile?

Mă poate ajuta 

să am mai 

multă încredere 

în mine?

Înveți cum să faci față schimbărilor care te 
așteaptă, atât la școală, cât și în familie sau 

comunitate. 
Într-un mediu predictibil, totul devine posibil!

Proiect: CITESC CEI MARI PENTRU CEI MICI



Despre schimbare și emoții

Dezvoltare socio-emoțională
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Unitatea 1

- Îmi examinez îngrijorările privind viitorul! Stabilesc strategii pentru a le depăși.

- Conștientizez acumulările din școala primară.

- Mă alfabetizez emoțional!

- Învăț despre și exersez empatia!

- Aplic strategii pentru a combate comportamentul de bullying!

PROIECT: CITESC CEI MARI PENTRU CEI MICI!

U1



Cred că o să uit acasă temele sau 
lucrurile necesare la școală!

- Mă gândesc înainte care sunt 
lucrurile de care am nevoie; îmi 
fac o listă. 

Orice situație nouă presupune adaptare. Pentru a avea succes 
dezvoltăm reziliența.

1. Clasa a IV-a a început și va trece foarte repede! În curând vei fi în clasa a V-a. 
 Citește situațiile pe care le poți întâlni în noul ciclu școlar. Reflectează asupra fiecăreia, apoi completează 

în funcție de ceea ce simți:

2. Este important să analizezi ce știi, ce gândești și ce simți față de școala în care te afli. 
 Ca să depășești eventualele probleme, e important să analizezi onest îngrijorările tale. 
 Fiecare situație provocatoare are o soluție!

Exemplu:

Cred că nu o să găsesc laboratoarele. 
O sa mă rătăcesc în școală.
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Lecția 2: Eu și atitudinea mea față de schimbare

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Profesori noi

Alți colegi în clasă

Teme mai multe

Teme mai dificile

Probe noi la educație fizică

Discipline noi de studiu

Reguli noi

Program după amiaza

Profesori mai exigenți

Colegi mai mari

Sunt entuzismat(ă) de:

Sunt îngrijorat(ă) de:

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

- Citesc planul școlii.
- Îmi stabilesc puncte de reper.
- Îmi iau o rezervă de timp ca să nu 

întârzii.

Soluții

Soluții

U1



Repere teoretice

Înțeleg

Rezilienţa implică capacitate de adaptare. Aceasta este un 
proces continuu care necesită timp și efort. Reziliența implică 
comportamente, gânduri şi acțiuni care pot fi învățate şi 
dezvoltate de către oricine și nu înseamnă că persoana 
respectivă nu experimentează dificultăți, dar găsește strategii de 
a le depăși.

3. Eu și soluțiile mele!
 -  Cât de îngrijorat(ă) mă simt pentru că urmează clasa a V a?
 Notează unde te afli pe o scală de la 1 la 10 unde 1 reprezintă cel mai îngrijorat, iar 10 deloc îngrijorat!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pe o scală de la 1 la 10 sunt la . Cred că sunt la punctul pentru că ......................................... ...................... 

......................................................................................................................................................................... 

Mi-aș dori să urc la  pe scală. Pentru aceasta, trebuie să:................

 1. ..............................................................................................................................................................

 2. ..............................................................................................................................................................

 3. ..............................................................................................................................................................

 4. .............................................................................................................................................................. 

În călătoria mea mă pot ajuta: ,  , . Voi ști că .................................. ............................................... ................ 

am atins punctul pe care mi l-am propus atunci când . .................................................................................. 

4. Listați pe o foaie mare toate îngrijorările voastre. 
 Lucrați în grupuri pentru a elabora soluții pentru fiecare îngrijorare. 
 Așezați îngrijorările pe fiecare piesă roșie și completați soluțiile voastre în forme grafice care să-i inspire 

și pe ceilalți!

Scrie în jurnal cu onestitate: 
 - Ce ai avea nevoie să afli pentru a face față în 

viitor?
  - Ce ai învățat despre tine? 
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Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

 - În ce activitate/moment nu te-ai simțit 
foarte bine?

  - Ce ai învățat din experiența celorlalți?
 - Ce te-a făcut să te simți cel mai bine?



1. Reflectează cum te-ai transformat de când ai început școala. Pentru aceasta, completează un autoportret la 
6 ani și altul la vârsta de acum:

Eu, azi!

2. Completează o listă cu 10 acțiuni pe care le poți face acum și nu le puteai face la intrarea în școala primară. 
Asociază fiecare acțiune cu emoțiile tale acum și în urmă cu 4 – 5 ani:

Ce simt acum? 

autonomie, bucurie

Ce simțeam?

teamă
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Lecția 3: Eu și schimbările din viața mea

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!
Încă din prima zi de viață învățăm lucruri noi. Ai auzit de 
expresia învățare pe tot parcursul vieții?

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Eu, la 6 ani!

Ce pot face acum?

Exemplu: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Merg singur(ă) la școală

U1



4. Află de la colegii de clasa a V-a sau a VI-a despre schimbările pe care le aduce trecerea la gimnaziu și 
modul în care au fost resimțite de aceștia. Pentru aceasta, organizați-vă în grupuri cu roluri diferite:

 - formulați întrebările, completând lista de mai jos:
  ● Ce aspecte îți plac mai mult acum comparativ cu școala primară?
  ● Ce aspecte îți plac cel mai puțin?
  ● Ce ți s-a părut cel mai greu când ai trecut la gimnaziu?
  ● Care a fost cel mai motivant aspect?
 - decideți cum veți aplica întrebările (chestionar sau interviu verbal)
 - prelucrați răspunsurile obținute.
 Discutați ce ați aflat de la colegii/colegele mai mari. Cum puteți folosi informațiile dobândite?

Împărtășește-ți grijile. Dacă ești îngrijorat de un anumit aspect, nu îl ține pentru tine. 
Cere ajutor. Vorbește cu învățătoarea, diriginta/dirigintele, unul dintre profesorii tăi. 
Spune-le părinților ce te preocupă! Pentru început, scrie în jurnal!

Simbolul meu
Eu voi avea ...
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Repere teoretice

Înțeleg

Schimbările aduc aspecte pozitive în viața noastră. În tranziția 
de la o perioadă la alta traversăm diferite stadii: stadiul încercării 
de a ne desprinde de mediul cunoscut, stadiul insecurității în 
mediul nou, stadiul siguranței. Modalitățile prin care oamenii 
fac față schimbărilor sunt un indicator al sănătății lor mentale. 
Aceasta este o capacitate individuală și este exprimată în 
echilibrul dintre risc și reziliență.

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Eu vreau să fiu ....

Mă voi simți ...

Eu voi face ...

Eu voi...

Eu voi fi ...

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

3. Te-ai întors în timp și ai reflectat asupra ta la începutul școlii primare. Apoi ai analizat ce poți să faci azi. 
Gândește-te acum la viitor. Cum vrei să fii? Ce vrei să simți? Ce vrei să faci? Ce vrei să acumulezi?

 Imaginează-ți un simbol care să te reprezinte. Completează apoi enunțurile începute:
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1. Privește imaginile. Identifică emoțiile reprezentate. 
 Asociază-le cu situații pe care le-ai trăit în familie sau în școală.

În ce măsură poți să asociezi emoțiile de mai sus cu discipline școlare sau cu aspecte care se întâmplă la 
școală. Desenează emoticoane!

2. Discută în grup sau în pereche ce senzații se asociază cu unele emoții. Analizează senzațiile pe care le 
ai în cazul fiecărei emoții, completând lista de mai jos:

Lecția 4: Eu și emoțiile mele

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Pentru a învăța, e nevoie să fii calm(ă), să ai o stare de liniște. 
Nimeni nu învață în stare de stres. 

3. Identifică în pereche strategii pentru a-ți schimba dispoziția în cazul senzațiilor ca cele de mai sus. De 
exemplu, atunci când simți că îți este groază de un anumit lucru, ce poți face pentru a depăși starea 
respectivă?

Imediat dispoziția ta se va îmbunătăți!

Schimbă activitatea 
cu ceva diferit!

Desfășoară o 
activitate fizică!

Implică-te și fă un 
bine cuiva! 

Limba română Limba modernă

GeografieEducație civică

Pauzele

Istorie

Perioada de dinainte de începerea orelor

Muzică și mișcare

Arte vizuale și abilități practice

Matematica Științe ale naturii

Furie 

Groază 
Stres

BucurieMirare

Entuziasm Supărare

Marchează cu  în cercuri strategiile pe care deja le folosești!√

U1

Stres
Nu te poți concentra

Ești lipsit(ă) de apetit

Ai reacții exagerate

Te simți rău

Respiri agitat

Tristețe

Îți vine să plângi. Plângi

Nu poți dormi

Simți că nu ai energie

Nu vrei să te implici

Îți pierzi interesul să faci 

anumite lucruri

...

Furie
Țipi

Ameninți

Arunci cu lucruri 

Trântești uși

Îți faci rău

... ...



4. Lucrează în perechi, apoi în grupuri mici pentru a identifica emoțiile pe care le trăiești în fiecare dintre 
următoarele situații. Identifică apoi soluții pentru situațiile prezentate, posibile la trecerea la gimnaziu. 
Notați, prin rotație, toate ideile. Analizați similaritățile și diferențele dintre soluțiile așa cum le-a 
identificat fiecare grup.

Profesorul de științe este foarte pasionat în predare. Totuși, 
sunt mulți colegi în clasă care nu sunt interesați de oră, 
întrerup și strigă porecle către ceilalți copii. Acești colegi 
așteaptă ca și tu să faci același lucru.

Cea mai bună prietenă a ta are o nouă prietenă. Nu te simți 
bine în preajma acesteia, mai ales pentru că găsește multe 
motive să te umilească atunci când sunteți toate trei.

Abia ai intrat în clasa a V-a și ieși în continuare cu prietenii din 
clasele primare. Observi însă că aceștia îi agresează deseori 
pe copiii mai mici din școală, le strigă porecle, chiar îi lovesc. 

În clasă sunt colegi care au telefoane performante, tablete, 
inclusiv trafic de date mobile. Tu, ca majoritatea copiilor din 
clasă, nu aveți asemenea echipamente. Simți gelozie și îți este 
foarte greu să relaționezi normal cu colegii.

Îți faci întotdeauna tema la limba română. Unii dintre copiii 
din clasă îți cer foarte ferm să le dai să copieze tema în pauza 
dinaintea orei. Ți-e teamă că profesoara va descoperi 
înșelăciunea.

Ți se întâmplă deseori de când ai intrat în gimnaziu să-ți 
dispară pachetul de mâncare în pauza mare.

Discutați în grup mare: 
 - Cum te-ai simți dacă ai fi protagonista/ul fiecărei situații? Ce gândești? 
 - Ce poți să faci singur? 
 - Ce poți să faci împreună cu colegii tăi?
 - În ce situație ai nevoie de ajutorul adulților?

Scrie în jurnal cu onestitate: 
 - Care sunt emoțiile tale predominante la școală? Cum te simți cu ele?
 - Tu cum îți schimbi o dispoziție negativă?
 - Ce ai avea nevoie să afli pentru a face față în viitor?
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Alfabetizarea emoțională se dobândește prin conștietizarea 
emoțiilor, recunoașterea și verbalizarea lor, analiza privind 
validitatea lor și capacitatea de a le depăși. 

Repere teoretice

Înțeleg

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună



1. Construiește axa vieții tale. Ia în considerare dacă până în prezent viața ta a curs liniar sau a avut suișuri și 
coborâșuri.  Reprezintă-le după modelul formelor de relief! Nu uita că Poți să identifici aceste momente?
fiecare dintre noi traversăm momente bune și mai puțin bune. Povestește cu colegul/colega despre cele 
mai importante momente.

2. Este important cum alegi să reacționezi în situațiile pe care le traversezi. Analizează fiecare situație și 
stabilește care dintre acestea te reprezintă! Completează apoi cu cel puțin o situație nouă: 

Discută împreună cu colegii/colegele: 
 - Toți alegem să ne comportăm în același fel?
 - De ce facem alegeri diferite?
 - Când facem alegeri similare? 
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Lecția 5: Respect diversitatea, cultiv empatia

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!
Emoțiile noastre sunt conectate cu gândurile, cu vorbele și cu 
faptele noastre. 

Naștere Acum

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Ce credem despre noi ne conduce să acționăm în diferite 
feluri!

Ce s-a întâmplat?
Descrie situația!

Ce crezi despre ce s-a întâmplat?
Descrie gândurile tale!

Ce alegi să crezi?
Descrie comportamentul tău!

- Poate sunt plictisitoare și nu 
mai vrea să fie prietenă cu 
mine!

- Poate se grăbea.

- Aleg să mă simt abandonată și 
sunt tristă!

- Aleg să plec de la școală și să 
găsesc ceva plăcut de făcut.

Prietena mea a plecat de la școală 
cu alte colege și nu m-a așteptat.

M-a ascultat la Științe și am luat 
Bine.

- Mă simt nedreptățit!
- Pe viitor am să studiez mai 

mult! 

- Doamna nu m-a evaluat corect!
- Au fost câteva întrebări la care 

nu am știut să răspund.

U1



3. Așezați-vă la o linie de start! Ascultați cu atenție enunțurile și înaintați un pas dacă v-ați aflat în acea 
situație. După ce ați făcut pasul, reflectați 10 secunde. Apoi vă întoarceți la locul vostru!

- Scrie o scrisoare unui coleg/unei colege care a avut aceeași experiență ca și tine. Împărtășește-i experiența 
ta și cum ai depășit situația respectivă. 

- Scrie un mesaj unui coleg/unei colege care a avut o experiență care te-a emoționat. Gândește-te ce poți să 
faci pentru el/ea. 

4. Reflectează asupra unei cărți pe care ai citit-o de curând. Gândește-te la personaje. Există un personaj 
despre care ai simțit că are viața conectată cu viața ta? Scrie propria poveste pentru a celebra identitatea ta 
unică!

Realizați un eveniment în care să expuneți poveștile și desenele voastre pentru a celebra diversitatea!

- Descrie un moment în care ai simțit empatie față de cineva din școala sau comunitatea ta. Ai simțit bucurie 
sau tristețe deodată cu personajul întâmplării? Cum te-ai comportat?

- Descrie care crezi că este scopul empatiei!
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Repere teoretice

Înțeleg

Empatia este abilitatea unei persoane de a înțelege și a împărtăși 
emoțiile pe care le trăiește o altă persoană. Empatia este ca orice 
altă abilitate. Cu cât o practici mai mult, cu atât devine mai 
puternică. 

- Am pierdut un membru al familiei!
- Am rămas peste noapte la spital, fără părinți!
- S-a întâmplat să mă culc nemâncat(ă).
- Am fost hărțuit(ă) la școală.
- Mi-a murit un animal de companie!
- Când am ajuns în această clasă m-am simțit dat(ă) la o 

parte!....

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună



Diferențele dintre noi ne fac unici, dar cu toții suntem ființe 
umane. Fiecare persoană este diferită și nimeni nu merită să fie 
hărțuit pentru acest lucru!

- Cât de dificil a fost să îți identifici cartoful? De ce?
- Ce constatări poți face?Compară diferențele dintre voi cu diferențele dintre cartofi. 

Totul a pornit de pe terenul de volei unde un grup de copii ne jucam. Am avut o pasă puternică, dar acesta nu a fost 
interceptată de adversare și a lovit una dintre colegele care stătea pe margine. De la un semn mare și roșu pe obraz a 
început tot coșmarul meu. Fata lovită fost foarte furioasă și la început m-a așteptat după ore, împreună cu grupul ei de 
prieteni. M-a împins în gardul școlii și mi-a tras o palmă tare peste față. De atunci, de fiecare dată când ne vedem, fie 
îmi strigă porecle, fie imi ia lucrurile. O dată mi-a luat ghiozdanul și l-a răsturnat în mijlocul holului. Viața mea nu mai 
e la fel. Mă trezesc în toiul nopții și mă gândesc ce mai urmează! (Nicoleta)

Discută împreună cu colegii cum se simte Nicoleta. Reflectați împreună 
ce ar putea să facă. Cine ar putea să ia atitudine?

Sunt mic de statură și port ochelari. Îmi place să studiez. Nici una dintre aceste caracteristici nu mă ajută. Am fost 
întotdeauna o țintă pentru agresori. Băieții din clasă nu mă plac, dar pentru că nu ies în pauză, în clasă sunt oarecum în 
siguranță. La orele de educație fizică sunt ținta glumelor, poreclelor și chiar a loviturilor. Uneori mă prefac că mi-e rău 
înainte de ora de educație fizică, să pot rămâne în clasă. I-am spus mamei ce se întâmplă și mi-a spus că sunt prea 
sensibil. E cazul să învăț să mă apăr! (Albert)

1. JOC
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Lecția 6: Combat comportamentul de bullying!

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Primești un cartof. Inspectează-l cu atenție și reține toate 
caracteristicile lui (ce formă are, dacă are diferite semne 
distinctive, lovituri). 
Pune cartofului tău un nume. Construiește o poveste despre el 
(ce face ca să se distreze, ce mâncare îi place, ce vârstă are, dacă 
are frați sau surori). Fiecare își prezintă cartoful.
Pune cartoful tău într-o pungă alături de cartofii colegilor. După 
ce îi amestecați bine, fiecare dintre voi încearcă să-și identifice 
cartoful. 

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2.   Citiți povestirile de mai jos. 

În grupuri mici, jucați scena în care Albert este agresat de colegi la ora de 
educație fizică. Înainte de a începe, pregătiți câteva posibile reacții ale 
lui Albert. Jucați pe rând rolul lui Albert. Căutați cele mai bune soluții de 
răspuns la comportamentul de bullying al colegilor. 

U1



3. Verifică schema de mai jos. Marchează ce înțelegi tu prin bullying. Împărtășește celorlalți 
perspectiva/experiența ta. 

4. Elaborează împreună cu colegii o listă cu top trei locuri unde se întâmplă cel mai des incidentele de 
bullying. Ce ar putea să facă adulții din școală?

5. Gândește-te cum se pot simți oamenii în situația de bullying și cum pot reacționa. Completează 
cercurile de mai jos:

6. Revino la exemplele Nicoletei și al lui Albert. 
 Continuă lista cu toate sugestiile pe care le poți aplica atunci când ești ținta într-o situație de bullying:

 - Spune cuiva în care ai încredere. 
 - Dacă te simți amenințat ȚIPĂ pentru a atrage atenția. FUGI de pericol. SPUNE imediat   profesorului.
 - Păstrează mesajele neplăcute drept dovadă. ARATĂ-LE celor în care ai încredere.
........................................................................................................................................................................
Continuă lista cu tot ce poți face ești martorul unei situații de bullying:
 - Nu rămâne observator! SPUNE cuiva!

- Fii alături de țintă. Încurajeaz-o prin cuvinte și fapte!

Scrie în jurnal cu onestitate: 
 - Ce strategii ai avea nevoie să afli pentru a face față în viitor?
 - Cum crezi că te pot susține părinții dacă ești într-o situație de bullying?
 - Cum crezi că ar putea să te susțină școala?
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Repere teoretice

Înțeleg

Bullying reprezintă un comportament agresiv îndreptat asupra 
unei persoane sau a unui grup și care are următoarele 
caracteristici: se repetă, rănește în mod intenționat, iar relația 
implică un dezechilibru de forțe.

BULLYING VERBAL
cuvinte batjocoritoare, folosirea de 
porecle, tachinarea, amenințarea 
folosind cuvinte sau fraze. 

BULLYING FIZIC
împins, lovit, ciupit, furt sau 
distrugere de bunuri

CYBERBULLYING
Mesaje de amenințare, mesaje de 
ofensă sau umilire în mediul online

BULLYING SOCIAL ȘI 
EMOȚIONAL
excludere, ridiculizare, umilire, 
împrăștiere de zvonuri

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Sala de mese
La dulapuri

Pe terenul de joacă

Pe holuri

În autobuz

În mediul online

În grupurile sanitare
La ora de sport

În clasă

depresie

Portofoliul clasei

Învățăm împreună



DE CE este nevoie să citim și să-i
ajutăm pe alții să citească?

Printre beneficiile cititului pentru cititorii 
experimentați se numără: creșterea stimei de 
sine, creșterea capacității de concentrare a 
atenției și a motivației de a învăța. 
Printre beneficiile cititului pentru cititorii 
începători se numără: îmbogățirea vocabularul 
copiilor, dezvoltarea abilității de a comunica și a 
încrederii în sine, încrederea de a pune întrebări, 
abilitatea de socializare, deschiderea către 
dialogul cu copii mai mari.
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CINE va organiza evenimentul?

Evenimentul poate fi organizată de elevi și 
profesori, în colaborare cu părinții, bibliotecara 
școlii, membrii comunității locale, reprezentanții 
unor organizații nonguvernamentale pentru 
literație.

C ÂÂ TND C și  timp va dura proiectul?

Proiectul se poate organiza oricând în timpul 
anului școlar, pe parcursul unei luni. Unele din 
activităţi se pot prelungi pe parcursul întregului 
an şcolar.

CUM se va organiza evenimentul?

Proiectul presupune parcurgerea mai multor 
etape și a unor activități așa cum veți citi în 
continuare.

CUM apreciați că s-a desfășurat
proiectul ?

Discutați despre persoanele care v-au sprijinit, 
despre rezultatele obținute, despre ecoul 
proiectului vostru și despre cum ați reușit să 
creați o comunitate de cititori!

UNDE se vor desfășura activitățile?

Activitățile se pot desfășura în şcoală, în clasă 
sau la bibliotecă, dar şi în comunitate, la 
biblioteca municipală sau comunală.

Lecția 7: Proiect Citesc cei mari pentru cei mici U1



Priviți imaginile de mai jos. 
Lăsați-vă inspirați de ele pentru a contura cât mai complet proiectul !Citesc cei mari pentru cei mici
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Etapa de organizare

Ÿ Discutați în clasă despre scopul proiectului, cum doriți să vă implicați, care sunt activitățile pe care 
doriți să le organizați, cine vă poate sprijini, care sunt resursele de care aveți nevoie și cine 
coordonează proiectul.

Ÿ Obțineți acordul Consiliului de Administrație al școlii pentru derularea proiectului.

Etapa de implementare a proiectului

Ÿ  Derulați activitățile propuse: 
 - Stabiliți un program în care derulați activitățile de citire o dată pe săptămână pentru cititorii 

începători. Afișați-l!
 - Stabiliți perechile de cititori, unul avansat și unul începător formulând împreună criteriile 

de grupare. Puteți schimba perechile o dată la două întâlniri.  
 - Alegeți cărțile pe care le citiți. 
 - La fiecare oră de lectură, asigurați-vă că aveți atât timp pentru lectură, dar și timp pentru o 

discuție despre personaje și acțiune, exerciții de recunoaștere a literelor sau a cuvintelor de 
către cititorii începători, sau timp pentru a realiza mici desene care să ilustreze povestea 
citită. 

 - Puteți elabora un top al cărților preferate de cititorii începători, top pe care să-l supuneți 
atenției celorlalți copii din școală. 

 - Puteți elabora un top al personajelor celor mai îndrăgite de către copii. Și pe care să-l 
supuneți atenției tuturor copiilor din școală. 

 - Creați împreună o siglă pentru o insignă a proiectului vostru, pentru a-i motiva și pe alți 
copii să citească. 

 - Realizați un afiș pentru promovarea proiectului.  
 - Realizați în școală o expoziție cu desene realizate de copii, inspirate din cărțile citite.
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Etape în realizarea proiectului

Etapa de informare

Ÿ Identificați la biblioteca școlii dacă există un spațiu disponibil pentru întâlniri cu două clase de 
copii, o clasă de cititori experți (clasa a IV-a) și o clasă de cititori începători (clasa pregătitoare sau 
clasa I). 

Ÿ Stabiliți împreună cu bibliotecara școlii și cu doamna învățătoare dacă există atâtea cărți adecvate 
vârstei de 5 – 6/7 ani câți copii sunt la clasa cititorilor începători. Dacă acest fond de carte nu 
există, va trebui să organizați un eveniment pentru a completa fondul de carte. Vă puteți gândi la o 
campanie de donație de carte! 

Ÿ Realizați o campanie de informare a claselor pregătitoare și a claselor I despre proiectul vostru și 
despre ce beneficii poate aduce el. Pentru aceasta, câte doi reprezentanți ai clasei voastre pot 
merge și pot povesti cum se va derula proiectul. De asemenea, se poate organiza și o demonstrație 
a activității de citire care se va derula în pereche, cu un copil de clasa a IV-a și un copil de clasa 
pregătitoare, respectiv clasa I-a. 

Ÿ Stabiliți clasa parteneră împreună cu doamna învățătoare și corpul profesoral.

U1



√  Realizați fluturași cuprinzând informații și curiozități din bibliotecile lumii.

 - Știați că în Malaesia s-a deschis o bibliotecă cu program 24 de ore din 24, 7 zile din 7?

 - În perioada Evului Mediu, în bibliotecile publice din Europa, cărțile erau prinse cu lanțuri de raft? 
Lanțul era suficient de lung să permită luarea cărții de pe raft și citirea ei, dar nu putea fi scoasă din 
bibliotecă. Motivul pentru aceasta practică pe care o regăsim până în secolul al XVIII-lea era valoarea 
fiecărui exemplar. 

√   Invitați copiii să scrie recenzia unei cărți citite și așezați-o la raftul de cărți de la bibliotecă, astfel încât 

potențiali cititori să afle despre impresia produsă. 

√ Realizați Top 10 cele mai îndrăgite cărți ale copiilor de la clasa pregătitoare, respectiv clasa a I-a.

√ Organizați punerea în scenă a unor fragmente din cărțile îndrăgite de copii. 

Gândiți-vă și la alte idei pentru îmbunătățirea condițiilor din biblioteca școlii, a comunității sau a 
climatului școlar:

19

Alte produse posibile:

- Supuneți atenției 
colegilor din 
școală ideea de a 
organiza o zonă cu 
rafturi cu reviste 
pentru copii la care 
să aibă acces toți 
copiii din școală. 

- Realizați 
schimburi de cărți, 
aducând la școală, 
în zone special 
amenajate, cărțile 
citite și luând o 
carte de care ai 
auzit și care te 
interesează. 



Cercetătorii au identificat factori protectivi pentru starea de bine a copiilor și sănătatea 
mentală:

- Experiență sigură de atașament

- Abilități bune de comunicare și sociabilitate

- Simțul umorului

- Capacitatea de a reflecta la ceea ce se întâmplă

- Abilități de rezolvare de probleme

- Atitudine pozitivă față de o situație

- Cel puțin o relație bună/suportivă cu unul dintre părinți/adulții de referință

- Disciplină consistentă

- Susținerea parcursului educațional de către adulții din jur

- Condiții bune de locuit.
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SUGESTII PENTRU CADRELE DIDATICE ȘI PĂRINȚI

Sugestii pentru cadrele didactice

Este importat să aveți în vedere factorii de risc 
individuali care influențează tranziția de la o 
etapă de școlaritate la alta:

- Influențe genetice

- Dificultăți de învățare

- Întârzieri în dezvoltare

- Dizabilități de comunicare

- Un temperament dificil

- Dizabilități fizice

- Rezultate academice slabe în trecut

- Un nivel scăzut al stimei de sine.

Sugestii pentru părinți

Este importat să aveți în vedere factorii de risc 
care țin de familie și care influențează 
tranziția de la o etapă de școlaritate la alta:

- Conflicte parentale frecvente

- Familii destrămate

- Disciplină inconsistentă sau neclară

- Relații ostile sau de respingere

- Abuz fizic, sexual sau neglijare 
emoțională

- Alcoolism, abuz de substanțe

- Moartea sau pierderea unei persoane 
dragi.
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Conștientizarea situației de bullying de 
către părinți 

Dacă observi la copilul tău unele din 

următoarele comportamente, caută ajutor: 

- Copilului îi este frică să se ducă la 

școală

- Copilul se simte singur, retras, îl 

afectează faptul că este diferit

- Copilul este descris drept prea sensibil

- Copilul se simte rău, e deprimat pentru 

că se simte constant stresat

- Stima de sine a copilului este foarte 

scăzută

- Copilul vine acasă cu hainele sau 

cărțile rupte

- Are coșmaruri

- Începe să agreseze alți copii sau frații 

mai mici. 

Organizați o întâlnire profesori – părinți pentru a discuta și revizui, dacă se impune, politica anti-

bullying a școlii. Acordați atenție în special momentelor de tranziție din familie la clasa pregătitoare și 

de la clasa a IV-a la clasa a V-a. 
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Ia problema în serios. 

Investighează incidentul. 

Intervievează separat victima și 

agresorul/agresorii.

Intervievează martorii la incident. 

Decide care sunt măsurile cele mai potrivite, 

precum: 

- Impune sancțiuni agresorului

- Informează părinții agresorului

- Insistă să se returneze bunurile stricate

- Desfășoară activități despre bullying cu 

toată școala

- Asigură un mediu sigur pentru elevi pe 

timpul orelor de curs

- Asigură cadre didactice care pot susține 

copilul victimă, țintă a 

comportamentelor de bullying.

- Organizează întâlniri ulterioare cu 

copilul pentru a observa progresul

- Organizează în școală panouri de 

afișare a politicii anti-bullying, de tipul 

Școală cu toleranță zero la bullying

- Stabilește un parteneriat cu părinții în 

legătură cu politica de bullying a școlii.

Acțiuni ale școlilor în cazurile de bullying
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PAGINĂ DE REFLECȚIE

În cadrul întâlnirilor cu părinții pentru pregătirea inserției copiilor în 
clasa a V-a discutați și reflectați împreună asupra următoarelor idei care 

se regăsesc în studii și cercetări. 
Ce acțiuni concrete puteți face pentru a aplica cele transcrise în 

continuare?

Tranziția nu este un eveniment și trebuie tratată ca un proces continuu.

Copiii sunt capabili să participe la consultări privind tranziția, în acord cu 
stadiul lor de dezvoltare.

PĂRINȚI

În cadrul întâlnirilor metodice discutați și reflectați împreună asupra 
următoarelor idei care se regăsesc în studii și cercetări. 

Cum puteți îmbunătăți tranzițiile din școala voastră în echipa 
învățători - profesori?

Tranziția nu este un eveniment și trebuie tratată ca un proces continuu.

Întotdeauna puneți bunăstarea socială și emoțională a copilului în centrul 
procesului de tranziție!

Întregul personal are nevoie de formare adecvată pe tema tranziției și de 
înțelegere a politicii instituției referitoare la acest subiect.

Profesioniștii au nevoie să știe cum pot să abordeze situațiile dificile pe 
care le întâlnesc. 

CADRE 
DIDACTICE
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Învăț despre colegialitate și prietenie. 

Exersez strategii pentru a rezova pașnic 
conflicte.

Învăț să comunic eficient. 

Exersez rolul de receptor și emițător pentru o 
comunicare eficientă!

PROIECT: ZIUA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR COPILULUI

Despre comunicare și relații sociale

Dezvoltare socio-emoțională

Unitatea 2
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The only way to have a
friend is to be one.

Ralph Waldo Emerson

U2

Singurul mod pentru a avea un
prieten, este să fii unul!



Atunci când ești capabil(ă) să îți faci prieteni, te simți mai puțin 
stresat(ă) în situații de tranziție la altă clasă sau în altă școală.

1. Reflectează cum te simți când îți faci un nou prieten sau o nouă prietenă. Continuă lista de mai jos, apoi 
discută cu colegul sau colega de bancă.

2. Analizează modul în care relaționezi cu o cunoștință spre deosebire de un prieten. Completează tabelul de 
mai jos luând în considerare toate lucrurile pe care le fac sau nu le fac prietenii adevărați. Pentru aceasta 
gândește-te la experiența ta, la momentele în care simți că prietenii te ascultă când ai o problemă, te susțin 
în momentele grele, dar și la clipele în care te-ai simțit dezamăgit în relația de prietenie.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!
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Lecția 8: Cum relaționez cu ceilalți (Despre prietenie)

Cum mă simt când îmi fac prieteni noi?

- Mă simt mai bine la școală.  Crește încrederea în mine.
- ....................................................................... .......................................................................
- ....................................................................... ........................................................................
-   ....................................................................... ........................................................................

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Lucruri pe care le face un adevărat prieten Lucruri pe care NU le face un adevărat prieten 

- Te ascultă.
- Păstrează un secret.
- Îi pasă de tine.

- Te minte.
- Râde de tine atunci când faci o greșeală.
- Îți ia bunurile fără să-ți ceară permisiunea.

3. Participă la realizarea unui poster al clasei  folosind ideile pe care le-a emis Cum să fii un prieten bun?
fiecare în cadrul exercițiului anterior. 

4. Oprește-te și reflectează la tine ca prieten. Evaluează-ți abilitatea de a fi prieten bun, pe o scară de la 1 la 
10! Notează unde te situezi!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abilități scăzute Abilității medii Abilități excelente

Care sunt abilitățile pe care este nevoie să ți le dezvolți?
.........................................................................................................................................................................
Cine crezi că te poate ajuta?
.........................................................................................................................................................................
Vorbește cu un prieten din clasă în legătură cu autoevaluarea ta. Ce constatări poți face?
.........................................................................................................................................................................
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5. Atunci când vezi pe cineva cu care vrei să ai o relație de prietenie, este important să găsești modalități de a 
iniția relația. Discută într-un grup mic ce ai putea face. 

 De exemplu poți să cauți pasiuni comune sau poți să propui să petreceți un timp împreună pentru a vă 
cunoaște.

 Elaborați un grup o listă cu cel puțin 5 sugestii. Comparați-o cu lista altui grup. Ce observați?
6. Discutați care este diferența dintre a fi popular și a fi un bun prieten. Încercați să vă gândiți la situațiile pe 

care le trăiți în școală. Fără să vă referiți la anumite persoane, gândiți-vă dacă puteți Există copii populari? 
să fiți popular și să nu fiți un bun prieten. Decideți dacă este mai important să fii popular sau să fii un bun 
prieten. Argumentați fiecare răspuns. 

7. În anumite situații, relațiile dintre copii se complică. Fiecare trebuie să alegă cum acționează.
 Pentru fiecare dintre situațiile descrise, răspundeți în grup la următoarele întrebări:

- Cum te-ai simți în această situație?
- Cum poate fi soluționată situația dată într-o manieră pozitivă?
- Cum poate să se desfășoare situația într-o manieră care rănește? 
- Cum alegi să acționezi? Cu ce argumente?

Repere teoretice

Înțeleg

Mulți copii se tem de momentul tranziției de la o etapă școlară la 
alta sau de momentul în care se transferă dintr-o clasă în alta. 
Pentru a trece cu bine de aceste momente este foarte important să 
știm să relaționăm, să avem abilități de a ne face prieteni. 
Cel mai bun mod de a avea un prieten bun este să fii unul, adică: 
să știi să asculți, să fii empatic cu celălalt, să îl apreciezi pe 
celălalt, să fii onest, demn de încredere. E important să îi tratezi 
pe ceilalți așa cum dorești să fii tratat. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună
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Prietenul tău spune în continuare sau face lucruri 
care te rănesc.

Prietena ta a început să se poarte în modalități pe 
care le consideri greșite: este nepoliticoasă, a 
început să fure.

Prietena ta te invită la film. La o oră după ce 
accepți, te sună ca să anuleze întâlnirea. După 
câteva zile, afli că prietena ta a fost la film cu alte 
colege din clasă.

Și tu și prietenul tău vreți să concurați pentru 
aceeași poziție în consiliul clasei.
 

Imaginează-ți că peste ani vei avea un copil. Scrie-i o scrisoare pe care copilul tău să o citească atunci când 
va avea vârsta ta. Povestește-i despre ce înseamnă un prieten adevărat și un prieten fals, dar și despre cum ai 
învățat să relaționezi ca să fii un bun prieten. Dă-i câteva sfaturi despre cum poate să-și păstreze prietenii la 
vârsta de 10 – 11 ani. Referă-te la ce loc ocupă râsul sau distracția într-o relație de prietenie, dar și secretele!



Comunicarea se plasează între artă și știință. Fiecare dintre noi 
are stilul său de comunicare.

1. Citește cu atenție descrierea stilurilor de comunicare următoare și răspunde la întrebări:

2. Ca să comunici eficient este necesar ca și emițătorul și receptorul să respecte anumite condiții. 
Analizează schema de comunicare de mai jos. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!
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Lecția 9: Cum comunic eficient

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

STIL PASIV STIL AGRESIV STIL ASERTIV

Sau stilul timid

Nu spune ceea ce gândește.
Pune mai presus drepturile și 
nevoile altora.
Se profită de el și nu este 
respectat.
Se simte trist, singur și retras.

Sau stilul josnic, mârșav

Își impune părerea în fața 
tuturor.
Pune mai presus drepturile și 
nevoile lui.
Îi sperie pe ceilalți.
Se comportă ca un agresor și nu 
înțelege de ce are puțini 
prieteni.

Sau cel mai bun stil 

Spune ceea ce gândește într-o 
manieră adecvată.
Pune drepturile și nevoile 
celorlalți pe același plan cu ale 
sale.
Este luat în serios de ceilalți și 
este respectat.
Se simte bine în pielea lui.

- Recunoști aceste stiluri de comunicare în ceilalți? 
- Ce stil de comunicare ți se potrivește? În ce fel?
- Dă exemple de comportament pasiv sau agresiv în comunicare. 
- Găsește argumente pentru care stilul asertiv este cel mai adecvat.

Dacă nu ești un ascultător bun, nu poți fi un comunicator bun!

1. Emițătorul 
transmite un mesaj. 
Cum transmiți 
mesajul ca să fie bine 
înțeles?

3. Emițătorul clarifică 
mesajul.

2. Receptorul ascultă 
mesajul transmis. 
Apoi răspunde pentru 
a verifica înțelegerea 
mesajului. Cum te 
asiguri că ai înțeles 
mesajul? 

4. Receptorul 
confirmă înțelegerea 
mesajului

emițător receptor

1

3

2

4
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3. Practică în pereche comunicarea, respectiv ascultarea, jucând pe rând rolul de emițător și receptor. 
Emițătorul poate vorbi 3 minute despre un subiect precum responsabilitatea față de mediu sau importanța 
deciziilor participative la nivelul comunității școlii. Receptorul se va concentra atât pe vocabularul, pe 
vocea, dar și pe limbajul nonverbal. 

 Scrie apoi, în grup, cel puțin încă trei sfaturi pentru a fi un bun comunicator și ascultător!

Repere teoretice

Înțeleg

Când comunicăm față în față, primim mesaje atât prin 
intermediul cuvintelor, al inflexiunilor vocii (tonul, viteza 
vorbirii, emoțiile pe care le transmitem), dar mai ales prin 
comportamentul nonverbal (expresii faciale, gesturi, limbajul 
corpului). Atunci când comunicăm sau receptăm o comunicare 
trebuie să fim atenți la toate acestea! Pentru o comunicare 
eficientă, fiecare trebuie să devină conștient și în control privind 
modul în care spune anumite lucruri.

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

27

Studiile arată că vorbim cu 150 cuvinte pe minut, dar putem auzi 1000 cuvinte pe minut! De asemenea, 
înțelepciunea populară ne transmite: Avem două urechi și o singură gură pentru a putea asculta de două ori 
mai multe decât putem vorbi!
Scrie în câteva paragrafe ce părere ai tu despre relația dintre comunicare și ascultare pentru a fi eficiente. Ce 
lecții poți împărtăși din experiența ta de emițător și receptor?

Comunic bine atunci când: Sunt un bun ascultător atunci când:

- Transmit ideile într-un mod clar și concis.
- Comunic pe un ton potrivit al vocii, cu 

cuvinte care sunt înțelese de public și cu un 
limbaj al corpului care este în acord cu 
mesajul.

Ÿ Nu mă gândesc la ce am de gând să răspund 
atunci când cineva încă vorbește. 

Ÿ Mă concentrez pe ceea ce spune vorbitorul, 
dar și pe inflexiunile vocii și pe limbajul 
corpului. 

4. Unele obiceiuri în ceea ce privește ascultarea sunt defectuoase. Evaluează-ți propriile obiceiuri verificând 

printr-un ✔ lista de mai jos. Fii cinstit/cinstită cu tine! 

Întrerup des comunicarea sau încerc să finalizez propoziția altuia. 

Mă reped să formulez concluziile.

Îmi formulez o idee înainte de a avea toate informațiile.

Îmi pierd cumpătul când aud lucruri cu care nu sunt de acord.

Încerc să schimb subiectul cu ceva care se leagă de propria mea experiență.

Mă gândesc mai mult la răspunsul pe care să-l dau decât la ceea ce se spune!



Conflictele fac parte din viața noastră, de aceea este important să 
le gestionăm corect. Reacția noastră la conflict poate influența 
într-o mare măsură rezultatul acestuia! Chiar dacă le evităm, 
conflictele nu dispar!

Discută apoi în grupul clasei care au fost motivele care te-au 
determinat să te așezi acolo unde te-ai așezat și în poziția aleasă. 

3. Amintește-ți ultimul conflict la care ai luat parte. Poate te-ai luptat pentru cămașa preferată cu fratele tău 
sau pe aceeași carte din biblioteca școlii, cu un coleg. Poate te-ai luptat cu sora ta pentru a te juca mai mult 
timp la computer sau poate te-a împins un coleg pe holul școlii.

- Scrie pe scurt despre ce a fost vorba și cum s-a finalizat conflictul.
- Discută apoi cu perechea ta etapele posibile propuse mai jos în rezolvarea conflictelor. Aplică etapele de 

mai jos la un conflict trăit de tine. Ar putea fi de ajutor?

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!
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Lecția 10: Cum îmi rezolv conflictele

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Pentru a lua în considerare aspectele pozitive ale unui conflict, formulează în grup o definiție a conflictului 
încercând să nu folosești termeni negativi. Discută în grupul clasei definițiile elaborare. 

Joacă-te împreună cu cadrul didactic și întreaga clasă 
următorul joc: Cadrul didactic, stând în centrul clasei, spune: 
Eu sunt CONFLICTUL! Ia în considerare modul în care 
reacționezi în mod obișnuit atunci când trăiești un conflict. 
Așează-te în relație cu mine în ce parte din sala de clasă și în ce 
poziție reprezintă mai bine răspunsul tău la un conflict!

De exemplu: Conflictul este o neînțelegere care apare între două sau mai multe persoane.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

- Povestește care sunt consecințele negative ale unui conflict.
- Argumentează folosind experiența personală dacă prietenii pot să experimenteze conflicte.
- Un conflict poate avea și rezultate pozitive? 

1. Stai pe loc! Calmează-te!
Orește-te din ceea ce faci! 
Rămâi calm. 
Respiră adânc!

2. Găsiți împreună o soluție!
Propuneți pe rând soluția care vă convine. 
Ascultă cu atenție și propunerea celeilalte părți. 

3. Folosește mesajul EU
Vorbește când îți vine rândul. 
Spune cum te simți în situația dată. 
Ascultă ce are de spus și cealată parte implicată 
în conflict. 

4. Ajungeți la un compromis
Stabiliți o soluție. Faceți o înțelegere. 
Dacă este necesar, cereți-vă scuze!
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4. Discută în grup amintind conflicte recente în care au fost implicați membrii grupului pentru a reține 
strategiile de soluționare. Elaborează o listă cu aceste strategii: 

Repere teoretice

Înțeleg

Rezolvarea de conflicte reprezintă o abilitate importantă pe care 
este nevoie să o înveți atât pentru a face față vieții de școlar, dar 
mai ales vieții de zi cu zi în afara școlii. Este important să înveți 
să rezolvi conflictele într-o manieră pașnică. Pentru aceasta este 
decisiv:

- să înțelegi situația și care sunt efectele negative asupra 
persoanelor implicate

- să empatizezi cu cei aflați în conflict
- să analizezi situația din perspectiva responsabilității 

fiecărei părți
- să comunici folosind cuvinte pentru a ajunge la o 

înțelegere
- să alegi dintre mai multe strategii de rezolvare a 

conflictelor.

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună
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Scrie în jurnal cum te-ai simțit pe parcursul activității despre rezolvarea conflictelor. Identifică momentul în 
care te-ai simțit cel mai bine și acela în care te-ai simțit cel mai tulburat. Care sunt lecțiile pe care le-ai 
învățat pentru viață în cadrul acestei activități? Scrie cel puțin două idei!

5. Pentru a dobândi abilitatea de a rezolva conflicte, împreună cu perechea ta, gândește-te la un conflict 
curent, fără să folosești numele copiilor implicați. Poți folosi băiatul X, fata Z. 

 Conflictul pe care dorim să-l soluționez se referă la .................................................................................

 În acest conflict sunt implicați: ..................................................................................................................

 Dat fiind acest conflict, mă simt: ...............................................................................................................

 Dat fiind acest conflict, celelalte persoane se simt: ...................................................................................

 Pentru a rezolva acest conflict, am să fac următorii pași: .........................................................................

 Dacă acești pași nu funcționează, am să ...................................................................................................

 Rezultatul pe care îl aștept este .................................................................................................................

 O să realizez momentul în care conflictul a fost soluționat pentru că .......................................................

Îndepărtează-te! Schimbă activitatea! Fă un compromis!



30

DE CE este nevoie să sărbătorim Ziua 
Universală a Drepturilor Copilului în 
școală?

Este important ca toți copiii să știe care sunt 
drepturile copilului, unde pot citi despre ele, cum 
și le pot exercita. 

CINE va organiza evenimentul?

Evenimentul poate fi organizat de elevi și 
profesori, în colaborare cu părinții, membrii 
comunități i  locale,  reprezentanții  unor 
organizații de protecție a copilului.

C ÂÂ TND C și  timp va dura proiectul?

Proiectul se poate organiza oricând în timpul 
anului școlar, dar vernisajul expoziției cu 
lucrările copiilor poate avea loc în jurul datei de 
20 Noiembrie pentru a marca Ziua Internațională 
a Drepturilor Copilui.

CUM se va organiza evenimentul?

Proiectul presupune parcurgerea mai multor 
etape și a unor activități.

CUM apreciați că s-a desfășurat
proiectul ?

Discutați despre persoanele care v-au sprijinit, 
despre rezultatele obținute, despre ecoul 
proiectului vostru și despre cum ați reușit să 
creați o comunitate care respectă drepturile 
copiilor. 

UNDE se vor desfășura activitățile?

Activitățile se pot desfășura în şcoală, în clasă, iar 
expoziția poate să se desfășoare pe holul școlii 
sau în comunitate, într-o sală care poate fi vizitată 
și de toți cei interesați.

Lecția 11: Proiect Ziua Universală a Drepturilor Copilului U2



Priviți informațiile de mai jos. Lăsați-vă inspirați de ele pentru a contura cât mai complet proiectul 
Ziua Universală a Drepturilor Copilului!
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Etapa de organizare

Ÿ Discutați în clasă despre scopul proiectului, cum doriți să vă implicați, care sunt activitățile pe care 
doriți să le organizați, cine vă poate sprijini, care sunt resursele de care aveți nevoie și cine 
coordonează proiectul.

Ÿ Obțineți acordul Consiliului de Administrație al școlii pentru derularea proiectului.

Etape în realizarea proiectului

Etapa de informare

Ÿ Stabiliți împreună cu doamna învățătoare care sunt grupurile cărora doriți să vă adresați: părinți, 
familii, profesori, toți adulții din comunitate. 

Ÿ Realizați o campanie de informare în școală pentru a decide dacă aveți parteneri din rândul 
colegilor de la celelalte clase. 

Ÿ Realizați o campanie de informare a părinților și a autorităților locale în legătură cu proiectul 
vostru, cu scopul de a identifica alți voluntari sau de a beneficia de sprijin uman sau material.
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Etapa de implementare a proiectului

Ÿ  Derulați activitățile propuse: 
 - Organizați sesiuni de informare în școală privind drepturile copiilor (1 – 15.11).

- Realizați un concurs de desene prin care să fie ilustrate drepturile copilului. Organizați o 
expoziție cu toate desenele realizate (20.11). 

- Realizați o selecție a celor mai reușite 10 desene pentru a fi transformate în cărți poștale cu 
mesaje privind drepturile copilui. 

- Realizați o dezbatere în școală despre dreptul de participare al copiilor la viața școlară. 
Discutați ce vor să învețe copiii la școală, ce activități vor să desfășoare.

- Invitați copiii din școală la un concurs de povestiri pe tema drepturilor copilului. 
- Realizați o expoziție de fotografii în care ilustrați drepturile copiilor. 
- Folosiți fotografii sau desene pentru promovarea drepturilor copilului. 
- Organizați o dezbatere despre părerea copiilor despre procesul de învățare din școală. 
- Organizați o întâlnire cu activiști pntru drepturile omului.
- Realizați o investigație în legătură cu încălcarea drepturilor copilului în comunitatea 

voastră. Discutați despre ce ați putea face împreună cu reprezentanții Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului.



Organizați o Săptămâna a filmului privind drepturile copilului și proiectați filme artistice, filme 
documentare sau materiale din campaniile pentru promovarea drepturilor copiilor. 

Faceți o listă cu filmele care merită văzute. Sfătuiți-vă cu adulți, părinți sau cadre didactice.
Organizați serile de film urmate de dezbateri. Căutați pentru fiecare dezbatere un moderator. 
Scrieți și afișați impresiile voastre și relația cu drepturile copilului într-un loc public, poate chiar la 
cinematograful din localitate. 

Idei de filme artistice pentru copii: 

Alte produse posibile:
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The way home, Coreea The Red Balloon, Franța

În căutarea lui Nemo Neînfricata



Atunci când copiii au prieteni, se adaptează mai ușor, reușesc să depășească dificultățile, fie că acestea 

se referă la aspecte relaționale sau academice. Nu uitați să încurajați relațiile de prietenie și să susțineți 

învățarea copiilor unii de la ceilalți, în clasă și în afara ei.

Lucrați cu elevii din clasă și stabiliți cele mai importante 5 idei pentru a fi un bun/o bună 

prieten/prietenă. 

Formulați ideile împreună ca pe reguli ale clasei. Dacă doresc, elevii le pot ilustra. 

Afișați-le la vedere, pe perete. 

Faceți apel la ele atunci când este necesar.
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SUGESTII PENTRU CADRELE DIDACTICE în lucrul cu ELEVII

Cum poți să fii un bun prieten/o bună prietenă?

Sugestii despre modalități în care prietenii se tratează unii pe alții:

Ca să ai un bun prieten, trebuie să fii un prieten bun.

Ÿ Prietenii buni se ascultă unii pe alții!

Ÿ Prietenii buni încearcă să își înțeleagă sentimentele și dispozițiile!

Ÿ Prietenii buni se ajută să-și rezolve problemele! 

Ÿ Prietenii buni își fac complimente unii altora!

Ÿ Prietenii buni pot să nu fie de acord unii cu ceilalți fără să se rănească.

Ÿ Prietenii buni sunt demni de încredere. 

Ÿ Prietenii buni se respectă unii pe ceilalți.

Ÿ Prietenii buni își lasă fiecărui spațiu pentru a se schimba.

Ÿ Prietenilor le pasă unii de ceilalți.

U2



Construirea unor relații pozitive cu părinții/aparținători și lucrul în parteneriat cu aceștia este 

crucial pentru succesul procesului tranziției, pentru a ne asigura că aceștia vin în întâmpinarea 

nevoilor individuale ale copiilor și implicit ale școlii. 

Creșterea încrederii între părinți și profesioniști se poate realiza prin folosirea următoarelor modalități:

- interacțiuni deschise și oneste

- limbaj corporal pozitiv

- schimb de informații într-o manieră pozitivă

- fără judecăți, oamenii trebuie acceptați așa cum sunt

- o atitudine deschisă

- strategii de observare calitativă. 

Este important ca profesioniștii să informezeă părinții despre valoarea comunicării în ambele sensuri a 

informațiilor, cunoștințelor, expertizei. Părinții trebuie recunoscuți în continuare ca primii educatori ai 

copiilor lor și valorizați în consecință. Atunci când toți părinții copiilor se simt bineveniți în instituție, 

iar experiența lor este valorizată, profesioniștii pot construi cu adevărat un parteneriat cu aceștia. 

O comunicare eficientă cu părinții abordând subiectul tranziției poate cuprinde și: 

- includerea părinților în procesul de adaptare prin oferirea unui pachet/broșură cu toate 

informațiile necesare despre personal, politica instituției, rutina zilei pentru elevi

- transmiterea cu ritmicitate a informațiilor trimise părinților/ aparținătorilor

- luarea în considerare a dificultăților pe care le pot avea părinții (de învățare, de înțelegere a 

limbii).
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PAGINĂ DE REFLECȚIE

Discutați la întâlnirile cu părinții aspecte ale comunicării dintre aceștia și 
copii. Reflectați împreună asupra următoarelor citate: 

Scriitorul Paolo Coelho susține că:

Lumea se schimbă prin exemplul vostru, nu prin opinia voastră. 

Ce așteptați să preia copilul din modul de comunicare cu el?

Jim Henson spunea: 

Copiii nu-și amintesc ceea ce încerci să-i înveți. Ei își amintesc ce ești. 

Ce își vor aminti copiii despre dumneavoastră? Ce ați putea schimba?

PĂRINȚI

Reflectați în cadrul întâlnirilor între profesioniști asupra următoarelor 
citate în relație cu procesul tranziției: 

O persoană este o persoană, indiferent cât de mică este! Dr. Seuss 
 

Ce roluri pot avea copiii în procesul de tranziție?

Sue Atkins, o cunoscută antrenoare a părinților spunea: 

Nu există părinte perfect. Așa că fii unul real. 

Cum îi puteți sprijini pe părinți să fie reali, adică în mod autentic alături 
de copiii lor în procesul tranzițiilor de la un nivel de educație la altul? 
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Îmi descopăr punctele tari și punctele slabe. 

Învăț să mă raportez la mine ca la un întreg, cu abilități și vulnerabilități. 

Îmi conștientizez nivelul stimei de sine. 

Despre mine și ceilalți

Autocunoaștere și cunoașterea celorlalți

Unitatea 3
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Cunoaște-te pe tine însuți spunea marele filosof Socrate. Tu 
crezi că te cunoști pe tine însuți?
Unul din lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le știi 
despre tine se referă la punctele tale forte și la vulnerabilitățile 
tale. Aceasta te va ajuta sa te concentrezi pe primele, ca să le 
gestionezi pe cele din a doua categorie. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 12: Eu și calitățile mele (Despre stima de sine)

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

3. Reflectează asupra unui moment foarte important din viața ta. Care au fost calitățile de care ai dat dovadă? 
Dar punctele slabe? Ce final ar fi putut avea situația respectivă dacă ai fi avut alte calități/puncte slabe? 
Împărtășește colegului/colegei de bancă ceea ce simți față de situația respectivă. Caută în dicționar 
explicația adjectivelor pe care nu le înțelegi!

2. Citește cuvintele de mai jos. Alege 10 cuvinte care te descriu cel mai bine. Colorează cu o culoare pe 
cele pe care le consideri calități și cu altă culoare pe cele care reprezintă vulnerabilități:

1. Reflectează și crează Platoul calităților 

Colecționează din reviste și ziare imagini care te caracterizează. 
Realizează un colaj în forma unui platou care reprezintă 
personalitatea, cu calitățile și vulnerabilitățile tale. Afișează 
platoul și împărtășește clasei o idee neașteptată despre tine!

Supărăcios
Supărăcioasă

Dependent
Dependentă

Naiv
Naivă

Atent
Atentă

Irascibil
Irascibilă

Voluntar
Voluntară

Agresiv
Agresivă

Independent
Independentă

Harnic
Harnică

Fericit
Fericită

Sigur
Sigură

Energic
Energică 

Timid
Timidă 

Silitor
Silitoare

Curios
Curioasă

Lider

Sociabil
Sociabilă

Încrezător
încrezătoare

Umilit
Umilită

Răbdător
Răbdătoare

Prietenos
Prietenoasă

Loial
Loială

Înțelept
Înțeleaptă

Pun multe 
întrebări

Curajos
Curajoasă

Vorbăreț
Vorbăreață

Ambițios
Ambițioasă

Valoros
Valoroasă

Competitiv
Competitivă

Implicat
Implicată

Lăudăros
Lăudăroasă

Recunoscător
Recunoscătoare

Plictisit
Plictisită

Iubitor
Iubitoare

Stresat
Stresată

Deprimat
Deprimată

Puternic
Puternică

Inventiv
Inventivă

Iertător
Iertătoare

Cooperant
Cooperantă

Responsabil
Responsabilă

Insuportabil
Insuportabilă

Afectuos
Afectuoasă 

Entuziasmat
Entuziasmată

Perseverent
Perseverentă

Preocupat
Preocupată

Sincer
Sinceră

Voios
Voioasă

Sfătos
Sfătoasă

Vesel
Veselă

Optimist
Optimistă

Zgârcit
Zgârcită 

Relaxat
Relaxată

Îngrijorat
Îngrijorată

De 
încredere

Liber
Liberă
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Repere teoretice

Înțeleg

Stima de sine reprezintă părerea pe care o ai despre tine. Ea se 
bazează pe cunoașterea și înțelegerea punctelor tari și a 
vulnerabilităților tale, dar și ce crezi că gândesc ceilalți despre 
tine.
Stima de sine este foarte importantă pentru că în funcție de ea, ai 
sau nu încredere în tine. Dacă ai stimă de sine, vei spune ceea ce 
crezi, vei acționa așa cum crezi că este corect, mai mult decât să 
spui și să faci pentru a-i impresiona pe ceilalți. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Crează-ți propria lista de dorințe. Pornește de la ceea ce vrei să fii, ce vrei să 
faci, ce experiențe vrei să ai. Construiește-ți drumul pornind de la calitățile pe 
care le ai. Fii sincer/sinceră cu tine și scrie care sunt calitățile care te-ar ajuta 
sa-ți împlinești visele. Reflectează prin ce modalități le poți exersa.

4. 
Îmi fac prieteni; înot; spun 

glume; învăț cu bucurie;
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Elaborează o listă cu toate punctele tale forte, 
calitățile tale. Poți să te simți mândru/mândră de 
toate lucrurile pe care te pricepi să le faci. 
Discută cu un partener/parteneră lucrurile pe care 
le-ai notat pe listă și cum te ajută acestea să îți 
crească stima de sine. 

5. Fiecare a descoperit ce calități are și la ce se pricepe cel mai bine. 
 Construiți fiecare câte 5 lanțuri de hârtie și scrieți pe fiecare calitățile sau punctele voastre forte. Construiți 

un lanț comun al clasei cu punctele forte ale tuturor. 
 Stabiliți împreună profilul clasei voastre și ce acțiuni concrete puteți organiza pentru a vă pune în valoare 

calitățile. Împreună puteți face lucruri deosebite. 

6. Discutați în grup următoarele enunțuri. Argumentați dacă susțineți sau sunteți împotriva enunțurilor. 
Stabiliți ce efect are fiecare dintre acestea asupra creșterii stimei de sine. 

Încrederea în sine crește atunci când îi imiți pe cei mai populari dintre colegi!

Ceea ce cred ceilalți despre tine și despre comportamentul tău este mai important decât ceea ce crezi 
tu despre tine!

Dacă te simți mândru de realizările tale academice, nu înseamnă că ești orgolios/orgolioasă!

Atunci când nu ai încredere să faci un anumit lucru, mai bine eviți să te expui, ca să nu te faci de râs.
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Caută înțelesul următoarelor cuvinte: calitate, aptitudine, 
talent, abilitate. Completează fiecare categorie gândindu-te la 
tine.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 13: Cum îmi valorific calitățile?

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

3. Stabilește care sunt interesele și calitățile tale pe care crezi că te poți baza în viață. De exemplu, poate îți 
place să afli cât mai multe despre stele și planete sau îți place să cânți la acordeon. Completează tabelul de 
mai jos:

1. Reflectează și răspunde la întrebări: 
- Care sunt cele trei cuvinte prin care te poți descrie?
- ................................................................................................................................................................
- Care sunt cele trei cuvinte prin care prietenii te vor descrie?
- ................................................................................................................................................................
- Care sunt cele trei cuvinte prin care familia te poate descrie? 
- ................................................................................................................................................................
Prin ce se leagă cele trei întrebări? Prin ce diferă? Care sunt lucrurile importante pentru tine? 
Împărtășește colegilor ce ai descoperit reflectând la răspunsurile la aceste întrebări.

Scrie în ramele de tablou calitățile 
modelelor tale. 

Citește despre unul, două modele 
sau vorbește cu unele dintre 
acestea și informează-te ce 
dificultăți au depășit în evoluția 
lor. 

Împărtășește un exemplu în fața 
clasei!

2.
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Interese

Cânt la acordeon

Calități 

Am ureche muzicală

Ce faci pentru a le cultiva?

Merg la unchiul meu să-l aud cântând. 



Repere teoretice

Înțeleg

Când ai încredere în tine și te simți bine în legătură cu tine, atunci 
ai o stimă de sine ridicată. Aceasta te ajută să te bucuri de viață 
din plin. Atunci când te apreciezi pe tine și simți că ești 
valoros/valoroasă, te simți fericit(ă). Atunci când ai grijă de tine 
ești în stare să ai grijă și de ceilalți și poți să-ți faci prieteni mai 
ușor. De asemenea, în activitățile din clasă te vei simți mai bine. 
Știai că succesul generează succes? 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Poți să-ți construiești stima de sine începând de acum. Gândește-te la unul din lucrurile speciale la tine. 
Vizualizează-te în viitor având succes și scrie despre cum te simți în acele momente. Nu uita, de fiecare dată 
când îți este greu sau vrei să renunți, revino la această imagine și la ce ai simțit atunci. O să te ajute să treci 
peste orice greutate! 

4. Răspunde individual întrebărilor de mai jos având în minte calitățile și interesele pe care tocmai le-ai 
conștientizat. 
- Planifici timp la sfârșit de săptămână pentru a-ți cultiva calitățile și interesele?

● a) Planific întotdeauna ce voi face.
● b) Nu planific în avans, las să văd ce se întâmplă.

- Cât timp aloci în fiecare săptămână pentru satisfacerea intereselor tale? 
● a) Între 3 – 4 ore. 
● b) Mai puțin de o jumătate de oră.

- Ce tipuri de programe urmărești la televizor?
● a) Programe de informare, documentare, știri.
● b) Programe de divertisment, comedii, muzică, desene animate.

- Cât timp petreci la televizor în fiecare zi?
● a) Mai puțin de o oră.
● b) Peste 3 ore.

- Ce faci, de obicei, când ieși cu prietenii?
● a) Merg undeva, de pildă la film sau să practicăm un sport. 
● b) Ne plimbăm așteptând ca cineva să ne sugereze ce să facem. 

- Când petreci timp pe computer, ce faci cel mai des?
● a) Caut informații pe internet. 
● b) Mă joci jocuri sau relaționez cu prietenii în mediul on-line.

Fă-ți un plan în 3 pași pentru a le valorifica mai bine, discutând cu unul/una dintre colegii/colegele care are 
interese comune cu ale tale. Ia în considerare următoarele:

Dacă la cele mai multe întrebări ai ales varianta a) se 
pare că îți folosești eficient timpul liber. Este important 
că aloci timp intereselor, în felul acesta reușești să le 
extinzi și să le exersezi. Este important să echilibrezi 
programul și să ai de asemenea, timp pentru joacă și 
relaxare.

Dacă la cele mai multe întrebări ai ales varianta b) se 
pare că poți aduce îmbunătățiri modului în care îți 
folosești timpul liber. Pare că te plictisești deseori și 
este important să te întrebi de ce? Dacă vrei să schimbi 
lucrurile, trebuie să decizi ce vrei să faci și să-ți menții 
interesul. 
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Când obstacolele îți apar în cale, nu le lăsă să te oprească!
Pe când era în școala primară, unul din profesorii lui 
J.K.Rowling, autoarea celebrei serii Harry Potter, a trecut-o pe 
rândul celor care învață cel mai greu. Aceasta nu a împiedicat-o 
să fie azi una dintre cele mai faimoase scriitoare!

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 14: Eu și vulnerabilitățile mele

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

Exemplu: Caligrafia. 

Aceasta este părerea ta sau a adulților din jurul tău? Tu ce părerere ai despre scrisul tău? Reprezintă o 
problemă reală? Trebuie să scrii caligrafic sau ordonat și lizibil? Cum crezi că poți să te simți mai bine?

1.  Pentru a identifica punctele slabe sau vulnerabilitățile, fii sincer /sinceră cu tine si răspunde la întrebările 
de mai jos:

- Care sunt sarcinile pe care de obicei încerci să le eviți?
o .................................................................................................................................................
o .................................................................................................................................................

- Analizează momentele tale de eșec. Seamănă unul cu celălalt? Prin ce elemente? 
o .................................................................................................................................................
o .................................................................................................................................................

- Gândește-te la cele mai recente evaluări. Sunt aspecte asupra cărora profesorii sau părinții îți spun că ar 
trebui să te concentrezi?

o .................................................................................................................................................
o .................................................................................................................................................

Elaborează o listă cu toate punctele tale 
slabe sau acele aspecte la care consideri 
că nu te pricepi atât de bine. Împărtășește 
lista ta unei persoane în care ai încredere. 
Poate fi un coleg sau chiar un membru al 
familiei. 
Parcurge fiecare aspect scris și analizează 
ce poți face pentru a îmbunătăți aspectul 
respectiv sau pentru a te simți mai bine în 
legătură cu el.

Caligrafie
Punctualitate

Vorbit în public
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

2.
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3. Învață să spui NU negativității! Atunci când mintea ta crează un gând negativ, fii conștient(ă) de el și 
schimbă-l. De exemplu, atunci când joci tenis și nu reușești să marchezi, în loc să te gândești Nu sunt în 
stare să fac niciun punct! gândește-te: Simt o mare bucurie când joc tenis! Sau atunci când ai multe teme, 
în loc să gândești Am prea multe teme, niciodată nu o să reușesc să termin! gândește-te să termini la timp 
ca să poți să te joci afară după aceea. 

4. Lucrează individual, apoi cu un partener/o parteneră. 
 Descrie o situație problematică pentru tine pe care crezi că o să o întâmpini la trecerea în clasa a V-a. Poate 

fi o situație care privește învățătura, viața socială sau organizarea programului. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Fiecare situație are mai multe soluții posibile. Gândește-te la ce poți face, ce poți spune pentru a gestiona 
situația? Ce te poate ajuta să o depășești? Listează 3 caracteristici personale (pot fi calități sau abilități) 
care te pot ajuta să depășești situația descrisă mai sus:
1....................................................................................................................................................... ........... 
2........................................................................................................................................................ .......... 
3..................................................................................................................................................................

Explică cum îți vei folosi fiecare dintre calități/abilități:

1. Îmi voi folosi prima calitate/abilitate ....
2. Îmi voi folosi a doua calitate/abilitate .... 
3. Îmi voi folosi a treia calitate/abilitate .... 
 Discută în pereche care pot fi consecințele acțiunilor tale.

Repere teoretice

Înțeleg

Este important să-ți reamintești că este normal să fii priceput la 
unele activități, să ai unele calități sau abilități și să-ți lipsească 
altele. De pildă, chiar dacă la testul de Științe nu te-ai descurcat 
foarte bine, poți să fii fericit(ă) și mândru(ă) că ai fost foarte 
apreciată la compunere, sau că ai ajutat unul dintre colegi atunci 
când a avut nevoie. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Notează în jurnal ca urmare a reflecției asupra celor discutate, răspunzând la întrebările: 
- Ce ai învățat în această activitate despre tine?
- Cum te-ai simțit când ți-ai conștientizat punctele slabe? 
- Ce activitate te-a motivat? 
- Cum te simți acum? 
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Ai auzit expresia călcâiul lui Ahile? 
Caută să citești despre Ahile, acest personaj mitologic, pentru a 
înțelege mai bine cum ne putem gestiona vulnerabilitățile. 

Susținerea celor din jur este foarte importantă. Ea 
ajută la creșterea stimei de sine și poate stimula 
dezvoltarea empatiei. 
Reflectează de cine ai avea nevoie pentru a-ți 
construi zidul tău de suport. Completează primul 
rând de cărămizi cu familia și alți adulți apropiați 
care îți asigură iubire și încredere. 
Completează al doilea rând de cărămizi cu adulții 
care pot să-ți asigure asistență și susținere în 
învățare. 
Completează al treilea rând de cărămizi cu prietenii 
care îți pot oferi încredere și te pot sprijini 
emoțional. 
Completează al patrulea rând de cărămizi cu 
lucrurile care te pot ajuta să te eliberezi de stres.  

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 15: Cum îmi gestionez vulnerabilitățile?

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

3. Reflectează asupra etichetelor pe care le porți uneori, fie că ți le dai singur, fie că părinții sau profesorii sunt 
cei care ți le pun. De unde vin aceste etichete? Pe ce se bazează?

 Lucrează cu un partener și schimbă-ți etichetele! Ajută-și partenerul să le schimbe pe ale sale!

 Transformă etichetele de ieri în 
 afirmații constructive:

 De exemplu: 
 Înveți foarte greu poate să devină: Când învăț am nevoie de: timp, imagini vizuale...

1.  Construiește Zidul tău de suport!

2.  Ți-a spus vreodată un coleg sau un adult expresii ca cele de mai jos? Dar tu, ți-ai spus vreodată?

Înveți foarte greu!

Nu te coordonezi!

Nu sunt în stare să fac înmulțiri!

Sunt tot timpul în întârziere!

da nu
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Faceți un sondaj în clasă și aflați care sunt vulnerabilitățile cele mai răspândite la colegii vostri. Elaborați un 
top al primelor 3 puncte slabe. Ce puteți face pentru a le îmbunătăți? 

Exemplu: 

Pentru mulți copii, TIMIDITATEA este una dintre vulnerabilitățile cele mai deranjante.  Tu ești timid/timidă?
Pentru a răspunde la această întrebare, gândește-te dacă:

- Te simți ciudat când trebuie să participi la o petrecere? 
- Cum te simți atunci când trebuie să vorbești în fața clasei? 
- Cum te simți când trebuie să inițiezi o conversație cu o persoană necunoscută? 
- Te simți rău? 
- Roșești? 
- Transpiri? 
- Ți se usucă gura? 

Discutați următoarele idei. Dezbateți ce credeți că funcționează. Încercați să le aplicați într-o situație viitoare:

Repere teoretice

Înțeleg

Abilitățile și aptitudinile se cultivă prin exercițiu și practică. 
Este important să fie exersate ritmic.

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Elaborează o listă cu 5 dintre calitățile tale. Lipește lista într-un loc unde poți să o vezi în fiecare zi. Poți să o 
afișezi pe frigider sau pe ușa camerei tale. Cel puțin o dată pe săptămână practică unul din lucrurile scrise pe 
listă. Atunci când faci un lucru la care te pricepi, stima de sine crește și te simți bine cu tine. Scrie în jurnal 
despre această experiență. 
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Gândește-te că vei face față și chiar vei face! Respiră adânc și relaxează-ți corpul!

De obicei, persoanele timide sunt retrase și arată 
inabordabile în situații sociale. Sparge gheața 
înainte ca frica să crească!

Concentrează-te pe ceea ce îți place ție și te pricepi 
să faci. De pildă, vizualizează-te schiind, dacă 
practici bine acest sport!

Privește frica în față. Chiar dacă îți este frică să 
faci un lucru, fă-l oricum! E singurul mod de a 
învinge!

Fii realist/realistă! Chiar dacă te simți sub lupă, nu 
ești centrul atenției tuturor. Nu pune mai multă 
presiune pe tine decât este în realitate!



Când te simți bine cu tine, această stare contribuie la creșterea 
performanțelor școlare. Atunci când ai convingerea că poți face 
ceva, dacă încerci și te străduiești, este foarte probabil să 
reușești. 

1. În fiecare clasă e un copil care joacă împotriva lui și își spune în continuu: 

Nu pot să fac exercițiile la matematică. Nu înțeleg nimic. 
Gândește-te împreună cu un coleg/colegă și stabilește în ordine ce este cel mai probabil să se întâmple: 

...... Copilul începe să creadă că nu este în stare să facă față la matematică. 

...... Pentru că are așa o credință puternică în eșecul lui, copilul nici nu va încerca. 

...... Va eșua la matematică. 

Cunoști vreun astfel de copil? Scrie-i un mesaj pentru a-l ajuta să acționeze în favoarea lui! Înmânează-l 
cu toată încrederea că ești de ajutor!

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 16: Supereroul/Supereroina sunt eu!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Decide care sunt cele două din cele mai importante calități ale tale. Completează formularul de mai jos 
pentru a analiza când apar acestea în viața ta și care sunt momentele în care le folosești.

Cea mai importantă calitate a mea este  Sunt conștient(ă) că am această calitate .....................................
atunci când Când mă ................................................................................................................................. 
folosesc de această calitate, mă simt Mă gândesc că în clasa a V-a și în ......................................... 
viitor îmi voi folosi această calitate în contexte noi, ca de pildă: 
.................................................................................................................................................................... 

Împărtășește gândurile tale, în special cu privire la clasa a V-a, în grupul clasei. 

Cea de-a doua calitate importantă a mea este Sunt conștient(ă) că am această  ........................................ 
calitate atunci când Când mă ..................................................................................................................... 
folosesc de această calitate, mă simt  Mă gândesc că în clasa a V-a și în ..................................................
viitor îmi voi folosi această calitate în contexte noi, ca de pildă: 
....................................................................................................................................................................
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3. Fă pereche cu un coleg sau o colegă. Identificați împreună prin ce vă deosebiți, astfel încât să descoperiți 
calități și vulnerabilități în oglindă. De pildă, tu poți să fii punctual, iar colega/colegul tău să întârzie 
frecvent; de asemenea, tu poți să fii îngrozit de limba străină, iar colegul să fie pasionat de această 
disciplină.

Repere teoretice

Înțeleg

Auzim din ce în ce mai des că mintea noastră este arhitectul 
realității pe care o trăim. Cu alte cuvinte, ceea ce gândim se 
materializează în existența noastră și ajungem să trăim. Vrei să 
fii Supererou/ Supereroină? Gândește-te și acționează ca și când 
ai fi deja!

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Scrie cum te-ai simțit în rol de Supererou/Supereroina!

4. Gândește-te la un model pentru tine. Poate fi o personalitate a zilelor noastre sau din trecut. Scrie despre 
acest model și modul în care te-a inspirat. Formulează câteva argumente pentru a-i inspira și pe 
colegi/colege!

5. Reflectează asupra unei fapte bune pe care ai făcut-o, un lucru neobișnuit, care a avut o însemnătate pentru 
persoana afectată. Ce calități te-au ajutat să faci acest lucru? Cum te-ai simțit? Cum poți continua?

 Împărtășește povestea ta de Supererou/ Supereroina în fața clasei!

Învățați unul de la celălalt! Lucrați împreună și 
formulați sugestii pentru valorificarea puntelor tari 
și îmbunătățirea punctelor slabe.
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Lecția 17: Proiect Dăruiește speranța

DE CE este nevoie să dăruim și să ne 
implicăm în viața comunității?

Școala este parte a comunității. Prezența școlii în 
viața comunității, ca și implicarea comunității cu 
resursele ei de învățare în școală, aduce beneficii 
pentru toți cei implicați, elevi, profesori, părinți, 
alți adulți. 

CINE va organiza evenimentul?

Evenimentul poate fi organizată de elevi și 
profesori, în colaborare cu părinții, membrii 
comunități i  locale,  reprezentanții  unor 
organizații nonguvernamentale.

C ÂÂ TND C și  timp va dura proiectul?

Proiectul se poate organiza în preajma 
sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Unele din 
activităţi se pot prelungi pe parcursul întregului 
an şcolar.

CUM se va organiza evenimentul?

Proiectul presupune parcurgerea mai multor 
etape și a mai multor activități.

CUM apreciați că s-a desfășurat
proiectul ?

Discutați despre persoanele care v-au sprijinit, 
despre rezultatele obținute, despre ecoul 
proiectului vostru și despre cum ați reușit să 
aduceți un zâmbet pe fețele celor singuri!

UNDE se vor desfășura activitățile?

Activitățile se pot desfășura în şcoală, dar şi în 
comunitate, la căminul cultural, la anumite 
centre de îngrijire a personalulului în vârstă sau 
chiar la spital, la secția de geriatrie. 
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Priviți imaginile de mai jos. Lăsați-vă inspirați de ele pentru a contura cât mai complet proiectul 
Dăruim speranța!

49



Etapa de organizare

Ÿ Discutați în clasă în detaliu despre scopul proiectului, cum doriți să vă implicați, care sunt 
activitățile pe care doriți să le organizați, cine vă poate sprijini, care sunt resursele de care aveți 
nevoie și cine coordonează proiectul.

Ÿ Obțineți acordul Consiliului de Administrație al școlii pentru derularea proiectului.

Etapa de implementare a proiectului

Ÿ  Derulați activitățile propuse: 
 - Creați felicitări cu tema sărbătorilor de iarnă/primăvară.

- Pregătiți decoruri pentru a împodobi un brad de la căminul de bătrâni.
- Faceți repetiții pentru a pregăti un program de colinde pentru a merge la colindat, fie în 

anumite instituții din comunitate, dar și la anumite casa particulare, la vecini despre care 
știți că sunt singuri. 

- Organizați o colectă de obiecte de îngrijire corporală (pastă de dinți, săpunuri și geluri de 
duș, șampoane) pentru a le putea dărui. Puteți implica în aceste donații și magazinele de pe 
raza localității, farmaciile. 

- Lucrați împreună cu brutăria din localitate pentru a coace turtă dulce sau cozonac. 
- Realizați o bancă de accesorii pe care să le lăsați la dispoziția bătrânilor pentru a se bine 

dispune și după ce sărbătorile trec!

Etape în realizarea proiectului

Etapa de informare

Ÿ Identificați în comunitatea voastră grupurile de persoane vulnerabile cărora doriți să le aduceți un 
zâmbet în perioada sărbătorilor. Pentru aceasta puteți lua legătura cu Departamentul de Asistență 
Socială din cadrul Consiliului Local. 

Ÿ Stabiliți împreună cu doamna învățătoare care sunt grupurile cărora doriți să vă adresați: copii cu 
afecțiuni cronice și care sunt în această perioadă în spital, bătrâni internați la secția de geriatrie, 
bătrâni care se află în cămine de bătrâni. 

Ÿ Realizați o campanie de informare în școală pentru a decide dacă aveți parteneri din rândul 
colegilor de la celelalte clase. Realizați o campanie de informare a părinților și a autorităților 
locale în legătură cu proiectul vostru, cu scopul de a identifica alți voluntari sau de a beneficia de 
sprijin material sau logistic. 
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- Creație de felicitări cu prilejul diferitelor sărbători și organizarea unei licitații. 
- Realizarea personalizării unor globuri pentru bradul de Crăciun. 
- Realizarea unor plăcinte cu răvașe nostime. 
- Realizarea unor tablouri de format A4 cu citate motivaționale. 

Pentru a dărui bucurie în comunitate, puteți organiza o seară de dans pentru bătrâni sau copiii din spital. 

Pentru aceasta: 

- Selectați muzica potrivită! De exemplu, puteți alege muzica anilor 1970!
- Gândiți o coregrafie simplă!
- Realizați un flash mob cu tot grupul de copii; îl puteți înregistra anterior și îl puteți lăsa la dispoziția 

bătrânilor.

Gândiți-vă și la alte idei
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SUGESTII PENTRU CADRELE DIDACTICE în lucrul cu PĂRINȚII

De fiecare dată când discutați cu o familie despre copilul ei, ascultați cu atenție cuvintele pe care le folosește. 
Rețineți toate poreclele, caracteristicile sau istoriile pe care le împărtășește despre copil. De fiecare dată când 
întâlniți această situație, luați în considerare faptul că familia prezice un rol al copilului și îi pune etichetele pe 
care le consideră potrivite. 
Gândiți-vă la fiecare elev din clasa voastră și la ultima întâlnire cu părinții acestuia: 

Folosiți următoarele idei în discuțiile cu părinții: 

- Deși poate fi adevărat că un copil este mai temător decât altul, a-l eticheta drept fricos nu face decât să 
înrăutățească situația. 

- Etichetele, pozitive sau negative, devin parte a imaginii de sine a copilului.
- Chiar dacă o etichetă poate să aibă un miez de adevăr, pe măsură ce este folosită, dobândește propria 

forță. Un copil stângaci se teme că dacă va folosi un obiect fragil, într-un moment de emoție, îl va scăpa 
din mână. În felul acesta va dovedi încă o dată cât este de stângaci!

- De obicei copiii sunt etichetați prin comparație cu frații lor. În alte situații, etichetele și comparațiile 
includ alți membri ai familiei: Ești exact ca mama ta!

- Și etichetele pozitive și cele negative își au fața lor nevăzută. Un copil căruia în permanență i se spune 
cât este de responsabil, simte aceasta presiune, că întotdeauna va trebui să se comporte responsabil. 
Chiar dacă uneori ar vrea să se comporte altfel, teama că părinții așteaptă să vadă copilul responsabil, nu 
copilul adevărat, îl va face inhibat, frustrat.

Puteți lucra cu părinții pe baza propriei lor experiențe de copil. La o întâlnire cu părinții, propuneți acestora să 
reflecteze la el/ea pe când era copil și ce efecte a avut tratamentul primit în familia de origine. Nu este nevoie 
să le cereți să împărtășească în grup. Cel mai important este să conștientizeze efectele cuvintelor, gesturilor 
lor și a modelului promovat asupra copilului. 

Amabilă
Respectuoasă

Fricoasă

Morocănos
Egoist

Inteligent
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SUGESTII PENTRU PĂRINȚI PENTRU A SUSȚINE 
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A COPIILOR

Ca părinți avem un rol foarte important în întărirea încrederii în sine și a stimei de sine a copiilor 
noștri. Acestea nu reprezintă un moment, un eveniment, ci un proces continuu, de fiecare zi, care poate 
folosi modalități diverse precum:

- Copiii au nevoie să fie expuși unor situații și experiențe diverse de viață. Astfel, copiii vor 
exersa adaptarea la contexte noi, vor face un efort de acomodare. Dacă suntem alături de ei 
emoțional, dându-le încredere, chiar dacă la început vor experimenta un oarecare disconfort, 
odată ce vor trece peste prima perioadă încrederea în ei va crește, se vor simți capabili pentru 
a încerca alte experiențe. 

- Copiii au nevoie să găsească în părinte un interlocutor de încredere. Pentru a le oferi șansa să 
se deschidă față de noi, părinții, e important să le apreciem ideile, să nu-i criticăm pentru 
fiecare vorbă. Altfel, canalul de comunicare cu copilul va fi din ce în ce mai fragil, până se va 
închide, iar copilul nu va mai căuta să vorbească cu părintele, lipsindu-se și pe sine și pe 
părinți de aceasta posibilitate de a crește împreună. 

- Copiii au nevoie să fie implicați în activitățile casnice, să ducă la bun sfârșit responsabilități 
adecvate vârstei lor. Beneficiile sunt multiple, dar cele mai importante se referă la capacitatea 
copiilor de a observa lucrurile pe care sunt în stare să le facă, cum pot contribui la bunăstarea 
și la armonia din familie, cultivând astfel, dincolo de abilități și trăsături morale. 

- Adulții, dar și copiii au nevoie de apreciere. Gesturile și cuvintele de apreciere ale părinților îi 
vor motiva să meargă mai departe. E importat de asemenea ca reacția de apreciere a 
părinților să fie autentică și în deplină concordanță cu comportamentul apreciat. 

- Copiii au nevoie să știe că sunt iubiți, așa că este important ca părinții să-și arate dragostea. 
Îmbrățișări, timp de calitate petrecut împreună, mângâiere și cuvinte calde vor asigura 
copilului un mediu suportiv pentru a se dezvolta. Este important să ne arătăm respectul 
pentru efortul copilului, mulțumirea că nu renunță la primul obstacol, astfel copilul va fi mult 
mai dispus să încerce, să se străduiască pentru a reuși. 
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PAGINĂ DE REFLECȚIE

Discutați în întâlnirile cu părinții următoarele citate și implicațiile acestor 
metode de educație asupra creșterii și dezvoltării copiilor: 

Atunci când copilul este umilit, învață să se simtă vinovat. 
(Maria Montessori)

Dacă un copil este criticat des, el învață să condamne!
(Maria Montessori)

Dacă un copil trăiește cu sentimentul de siguranță, 
învață să aibă încredere!

(Maria Montessori)

PĂRINȚI

Discutați în întâlnirile cu colegii profesori în ce măsură sunteți de acord 
cu următoarele citate. 

Ce impact și ce implicații pot avea acestea în procesul de educație al 
copiilor?

Orice se întâmplă cu tine este o reflecție a ceea ce crezi despre tine. Nu 
ne putem depăși nivelul de stimă de sine. Nu putem atrage către noi mai 

mult decât gândim că merităm. 
(Iyanla Vanzant)

Nimeni nu are o părere bună despre un om care are o părere proastă 
despre sine!

(Anthony Trollope)
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Conștientizez transformările corpului meu.

Învăț ce înseamnă să mă alimentez corect. 

Conștientizez importanța mișcării pentru sănătate. 

Învăț despre activitățile care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța mea.

Învăț cum să fiu în siguranță acasă și în afara ei. 

Folosesc strategii pentru a mă relaxa. 

Despre mine și sănătatea mea

Stil de viață sănătos

Unitatea 4

PROIECT: ȘCOALA, O COMUNITATE

U4



Între 10 – 18 ani, masa corporală se dublează, iar înălțimea 
crește cu cel puțin o treime. În perioada preadolescenței se 
produc modificări importante în greutate, lungime, dar și în 
funcțiile diferitelor organe. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 18: Cresc, mă transform / Eu și corpul meu

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Privește-te în oglindă.  Completează o listă cu ce apreciezi la tine, apoi cu lucrurile care nu îți plac. Ce vezi?
Analizează care sunt aspectele pe care te concentrezi!
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 Împărtășește colegei/colegului concluzia ta. Dacă te focalizezi mai mult pe aspectele negative, reține: Ca 
să te simți bine cu tine ai nevoie să schimbi modul în care gândești despre modul în care arăți! Nu uita 
să te uiți la tine ca persoană!

3. Analizează în grupuri de 4 – 5 persoane câteva reviste pentru adolescenți sau emisiunile pentru această 
vârstă. Observă personajele care apar în acest medii. Ce constați? 

 Formați două grupuri, unul PRO și altul CONTRA imaginii adolescenților așa cum este promovată în 
mass-media:

 Reține: Există o imagine ideală a corpului uman, promovată în filme sau de către modele din industria de 
modă. Încearcă să nu te compari cu celebrități. Nu este realist și nici sănătos, pentru că imaginea lor a 
fost deseori modificată prin tehnici digitale pentru a arăta mai bine decât în realitate.

CONTRAPRO

Nu îmi place la mineÎmi place la mine

Imaginea adolescenților promovată în mass-media

1. Citește enunțurile și completează răspunsurile la întrebări. 
Când te-ai măsurat ultima dată în înălțime? Ce înălțime aveai? 
Când te-ai cântărit ultima dată? Câte kilograme aveai? 
Dacă nu te-ai cântărit sau măsurat de mult timp, încearcă să faci o estimare a valorilor corespunzătoare 
corpului tău. Verifică apoi în ce măsură ai avut dreptate. 
Păstrează această notiță și verifică peste 6 luni ce s-a întâmplat. 
Înălțimea mea la data de ............este............. Înălțimea mea la data de .............este.................
Greutatea mea la data de ...........este............. Greutatea mea la data de .............este.................



Repere teoretice

Înțeleg

Un motiv pentru care devii mai conștient(ă) de propriul corp și 
de modul în care arăți, este acela că în curând intri în perioada 
pubertății. În această perioadă corpul tău se schimbă de la copil 
la adult. Corpul crește diferit și de aceea sunt momente în care nu 
îți place de tine. Părul își face apariția pe corp, cresc mâinile și 
picioarele, la băieți li se dezvoltă umerii, iar fetelor li se dezvoltă 
șoldurile și sânii. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Dacă ești îngrijorat în legătură cu felul în care arăți sau cum crești, vorbește cu un adult de încredere. Poate 
fi unul dintre părinți, o persoană din familie sau chiar pediatra/pediatrul tău. Pregătește-te de întâlnirea cu 
această persoană de încredere formulând întrebări pentru a afla cât mai multe lucruri. Nu uita că adultul 
căruia te adresezi a trecut prin aceleași transformări și a traversat experiența preadolescenței/ adolescenței. 
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4. Lucrează la un poster care poate să poarte numele Forme și mărimi diferite sau Eu în cât mai multe   
 variante. Adună și ordonează fotografii cu tine din ultimii 3 ani. Observă cât de mult te-ai schimbat. Ce 

caracteristici au apărut?

 Scrie în câteva propoziții despre aceste schimbări. 
 Formulează propriul tău îndemn pentru colegii/colegele de clasă pentru a-i face să se simtă bine în propriul 

lor corp: 
 De exemplu:  Nu există o formă ideală! Acceptă-te așa cum ești și așa cum crești!
                .................................................. .................................................. .................................................
 .................................................. .................................................. .................................................               
                .................................................. .................................................. .................................................

 Votați în cadrul clasei cele mai puternice îndemnuri/recomandări. 
 Scrie în câteva propoziții cum te face să te simți îndemnul ales.



Ai auzit vreodată de tulburări de alimentație? Dar de anorexie? 
Ce simți când se vorbește despre aceasta? 

Roxi a ajuns în finala unui concurs de slăbit la 16 
ani, după ce, pe tot parcursul gimnaziului a fost 
ț inta ironiilor colegilor pentru că era 
supraponderală. Din păcate, n-a putut să se 
oprească la timp. Dieta și cântarul au devenit 
prezențe constante în viața ei. Cu o limită de 200 
de calorii, echivalentul a două banane zilnic, 
părul a început să-i cadă, iar pielea să 
îmbătrânească. Deși era din ce în ce mai slabă, 
de câte ori se privea în oglindă, se vedea în 
continuare grasă; fiecare kilogram pierdut i se 
părea o victorie, iar ea ajunsese la 38 de 
kilograme. Diagnosticată cu anorexie, Roxi a 
fost internată, asistată permanent, tratată cu 
hrană lichidă, până când greutatea ei s-a 
normalizat. Acum povestește despre experiența 
care a dus-o atât de departe și a cunoscut boala. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 19: Alimentație pentru o viață sănătoasă

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Un studiu realizat de Revista Bliss din Marea Britanie a descoperit că 87% dintre adolescente nu sunt 
fericite cu corpul lor, iar 57% din fetele intervievate consideră că dacă erau mai slabe erau mai fericite. 

Elaborează în grup o listă cu ceea ce faci atunci când vrei să scazi în greutate. Analizează cât de corectă este 
fiecare idee, după ce citești și recomandările de mai jos. 
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1. Citește articolul de mai jos. Redă în scris părerea ta. Citește apoi ce ai scris în pereche cu un coleg/colegă. 

Eu când vreau să slăbesc: 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Ÿ Știi că organismult tău continuă să să 
dezvolte până la 20 de ani?

Ÿ Specialiștii  consideră că dietele nu 
funcționează pe termen lung. 

Ÿ Funcționează mai bine să mănânci regulat și 
să ai o activitate fizică susținută de trei ori pe 
săptămână.



Repere teoretice

Înțeleg

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Ÿ Citește mărturia lui Radu, un băiat supraponderal de 16 ani: 
 Ce contează ce și când mănânc? Și ce dacă sunt supraponderal?
Scrie o scrisoare pentru Radu pentru a-l convinge de ce este important să aibă o greutate medie. Scrie-i de ce 
contează să mănânce sănătos și la ore regulate. 
Ÿ Concepe două meniuri sănătoase pe care să le gătești și să le servești împreună cu membri familiei tale. 

Determină-i să introducă cel puțin o masă sănătoasă pe zi. Împărtășește meniurile gătite în clasă!

59

3. Citiți afirmațiile de mai jos, formulate pe baza unor studii și cercetări. Vi se par convingătoare?
 Formulați în grup cel puțin o afirmație pentru a vă încuraja colegii să mănânce sănătos, să aibă un 

comportament alimentar echilibrat.
Ÿ Un adolescent care mănâncă mâncare de tip fast food în mod regulat, este foarte posibil să ia în greutate 

mai mult decât cineva care mănâncă mâncare de tip fast food ocazional. 
Ÿ O dietă care constă în mese sănătoase și gustări, va crește cantitatea de nutrienți precum calciu, 

necesară pentru a avea oase sănătoase. 
Ÿ Să mănânci sănătos nu înseamnă să te transformi într-o persoană obsedată de alimentație sănătoasă. O 

dietă corectă înseamnă că, ocazional, poți să-ți permiți mâncarea ta favorită din categoria fast food. 

4. Lucrați în 5 grupuri și deveniți experți pentru una 
din categoriile de alimente: cereale, vegetale, 
fructe, lactate, proteine. Aflați cât mai multe 
lucruri, apoi împărtășiți-le celorlalte grupuri. 
Formulați cinci recomandări pentru fiecare 
categorie de alimente. 

Evitați să consumați cereale rafinate. Alegeți cereale 
integrale. 

Consumați cât mai multe legume de culoare verde. 

Consumați o varietate de fructe. Nu exagerați cu 
sucurile de fructe.
Laptele, iaurtul și brânza sunt bogate în calciu, necesar 
sănătății oaselor. 

Luați-vă aportul de grăsime din consumul de pește, nuci 
și vegetale, precum avocado. 

Tulburările de alimentație apar cu o frecvență mare în perioada 
preadolescenței și adolescenței. Nu e sănătos să te înfometezi 
sau să vomiți după ce mănânci. Tulburările de alimentație pot 
duce la boli grave și împiedică dezvoltarea normală a 
organismului. 



Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), unul din trei 
copii cu vârsta de 11 ani este supraponderal sau obez. Ultimile 
statistici arată că în România unul din 4 copii de 8 ani are 
probleme de greutate şi unul din 10 suferă de obezitate. Tu ești 
conștient(ă) de ce înseamnă să-ți îngrijești sănătatea sub toate 
aspectele?

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 20: Fac sport în fiecare zi

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

3. Concepeți un plan personal în 3 – 5 pași pentru a contrabalansa efectele obiceiurilor alimentare 
nesănătoase și a scăderii volumului exercițiilor fizice. Focalizați-vă atenția pe ceea ce puteți face la școală, 
dar și acasă sau în comunitate.

 Urmăriți planul propus pentru următoarele 30 de zile în propriul stil de viață și completați:
- Acțiuni pentru fiecare pas
- Obstacole întâmpinate
- Acțiuni pentru a le depăși
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1. Informează-te în legătură cu obezitatea la adolescenți și copii. Pune laolaltă împreună cu ceilalți colegi 
toate datele adunate. Găsiți o modalitate pentru a le face publice la nivelul clasei, școlii și comunității 
voastre. 

2. Experții din sănătate susțin că adolescenții sunt mai puțin pregătiți fizic decât erau înainte. Citiți 
explicațiile lor și discutați în grup dacă acestea vi se aplică și vouă: 

Se constată o schimbare în obiceiurile 
alimentare ale adolescenților. Există o 
înclinație a tinerilor pentru a consuma 
mâncare de t ip  fas t  food ,  mâncare 
semipreparată, în defavoarea mâncării gătite 
acasă. Ei nu mai respectă cele 3 mese și două 
gustări recomandate. 

Se constată o scădere a volumului de 
exerciții fizice pe care îl fac copiii și tinerii 
de azi. Ei circulă mai mult cu diferite 
mijloace de transport decât pe jos sau cu 
bicicleta și petrec mult mai mult timp în fața 
ecranelor decât în aer liber. 

Scrieți în jurnal despre procesul aplicării planului în 3 pași de la exercițiul 3.

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3
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Repere teoretice

Înțeleg

Activitatea fizică te menține în formă, contribuie la păstrarea 
sănătății tale și te ajută să te simți bine. E important să practici o 
activitate fizică ritmic, cel puțin de 3 ori pe săptămână. Pentru a 
fi eficientă, este important ca activitatea fizică să dureze cel puțin 
20 de minute și să aibă o intensitate mai mult decât medie (de 
exemplu să respiri cu greutate).

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Ia un interviu unei persoane care face sport regulat. Află cum a dobândit această disciplină a practicării 
sportului.

4. Faceți un sondaj de opinie în clasă pentru a evidenția ce sporturi sunt practicate de către voi și 
colegi/colege. Completați un poster cu toate activitățile fizice pe care le practicați, utilizând tabelul de mai 
jos: 

Cine? Ce sport? Cât timp? Unde?

 Discutați ce alte sporturi v-ar plăcea să practicați. De exemplu, mai mulți dintre voi sunteți interesați să 
participați la cursuri de Zumba, dar nu există în apropiere. Discutați ce puteți face: 
- Cine ar fi interesat să participe la cursuri?
 Faceți o listă cu doritorii.
- Unde se pot desfășura cursurile?
 Explorați posibilitatea de a desfășura antrenamentele în sala de sport a școlii. 
- Cine ar putea să coordoneze antrenamentele?
 Poate fi profesorul de sport, unul dintre părinții sau profesorii pasionați de Zumba.
- Ce echipament este necesar?

 Găsiți soluții pentru a începe să vă antrenați împreună. 
5. Studiați recomandările pentru a dezvolta obiceiuri sănătoase legate de stilul de viață:
 Limitează numărul grăsimilor și al zahărului rafinat.
 Nu ține dietă. Mănâncă regulat și fă sport.
 Fii înțelept/generos cu apa. Bea cel puțin 8 pahare pe zi.
 Alege să consumi o varietate de proteine: carne, brânzeturi, pește, ouă, fasole. Toate ajută la sănătatea   . 

celulelor organismului.
 Completează recomandările de mai sus cu altele care privesc activitatea fizică. 
 Realizați împreună un poster pe care să-l afișați în clasă sau chiar pe holul școlii.
6. Identificați în comunitate obstacole în practicarea sporturilor sau desfășurarea activităților fizice. 

Imaginați măsuri pentru a le depăși!
 De exemplu: 
 Obstacole: Terenul de sport nu este întreținut. Nu există posibilitatea folosirii lui în afara orelor de curs.
 Măsuri pentru a le depăși: Cerere adresată consiliului de administrație al școlii pentru posibilitatea 

folosirii terenului în afara orelor. Propunerea de a îngriji terenul de sport prin grija elevilor și a părinților.



Ai auzit vreodată despre campania Chiar și o dată este prea 
mult organizată de UNICEF? Citește și reflectează la mesajele 
campaniei: Gândește-te înainte să bei. După, poate fi prea 
târziu. Consumul ocazional de alcool te poate pune în pericol. 
Află mai multe despre campanie de pe site-ul
https://www.unicef.ro/

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 21: Stau departe de tot ce știu că-mi face rău

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile
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1. Te-ai gândit care sunt lucrurile/activitățile care îți pot face rău? Completează schema și discută fiecare 
aspect: 

Jocuri de noroc

Consumul de alcool

Țigările și fumatul

Consumul de substanțe 

interzise

Activități de risc

2. Gândește-te înainte să bei. După poate fi prea târziu. 
 Citește povestea lui Tudor de pe siteul http://www.unicef.ro/chiar-si-o-data-e-prea-mult/
 
 “Tudor este unul dintre acești adolescenți – un băiat normal ce făcea eforturi pentru a se integra într-un 

grup, pentru a fi pe placul celor din jur. Mânat de curiozitate și de presiunea prietenilor care au dorit să 
încerce ceva diferit într-o plimbare în jurul parcului, Tudor a băut întâi o bere cu doi prieteni, apoi a 
început o competiție din sticla de coniac cumpărată și pasată de la unul la celălalt. Tudor și prietenii lui 
aveau 13 ani. După ceva timp, prietenii lui Tudor s-au oprit, însă el, simțindu-se mai rezistent, a continuat 
până a terminat sticla de coniac. Nu-și mai amintește cum, dar s-a trezit într-un pat de spital, cu perfuzii la 
mâini și cu părinții lui privindu-l îngrijorați. Palizi. A aflat că a fost pentru 30 de ore în comă alcoolică. 
Abia când a ajuns acasă și a văzut semnele de resuscitare pe piept, s-a speriat și a realizat cât de grav a 
fost.”

 Discută, apoi răspunde la următoarele întrebări: 
 Ce ai simțit când ai citit despre Tudor? 
 Tu ai vrut vreodată să încerci ceva diferit?
 Ce poți să încerci ca să nu fii în pericol?

3. Dacă ai un prieten, coleg/colegă sau o cunoștință interesată de consumul de alcool, pregătește-te de 
viitoarea întâlnire cu acesta/aceasta. Citește argumentele listate în continuare. Apoi studiază site-ul de 
mai sus și completează lista motivelor pentru care nu trebuie să consumi alcool. 
- Nu este legal. În România, până la vârsta de 18 ani ești considerat minor. 
- Creierul adolescentului este în proces de dezvoltare. Consumul de alcool afectează funcționarea 

creierului și comportamentul persoanei respective. 
- Toți copiii care beau alcool înainte de 15 ani sunt de 4 ori mai predispuși să devină alcoolici, decât cei 

care încep să bea alcool după vârsta de 20 de ani. 
- Orice alegere necesită concentrare. Consumul de alcool încetinește gândirea.



Repere teoretice

Înțeleg

În perioada preadolescenței și adolescenței, fiecare are nevoie 
să-și satisfacă sentimentul de apartenență la grup. Este 
important ca alegerea grupului să favorizeze evoluția fiecărui 
individ, nu să-l pună în pericol. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Pleacă de la premisa că este ușor să ai grijă de propriul tău corp. Scrie în jurnal cum faci acest lucru și cum îi 
determini pe ceilalți din familia ta să aibă grijă de ei. 
Faci duș sau baie în mod regulat?Reziști tentației de a fuma chiar dacă în jurul tău se fumează?
Îți speli dinții de două ori pe zi?Refuzi orice pahar de băutură, chiar dacă ar fi doar să guști?
Îți speli și îți perii părul?Atunci când te joc jocuri mecanice poți să te oprești ușor?
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4.  Citește interviul de mai jos despre efectele consumului de tutun.

5. Cum poți să te remarci prin calitățile tale pozitive și nu prin consumul de alcool sau țigări? 
 Elaborează o listă individuală. Discută lista cu prietenul/prietena ta cea mai bună. 
6. Gândiți o campanie împreună cu școala și Consiliul Local astfel încât să vă asigurați că este interzisă 

vânzarea alcoolului și țigărilor preadolescenților și adolescenților. În ce fel puteți fi parteneri în proiectul 
vostru cu Oficiul pentru Protecția Consumatorului?

7. Realizați un poster pentru a reprezenta ideea conștientizării riscurilor la preadolescenți și adolescenți. 
Stabiliți un titlu cu impact, precum: Gândește înainte să-ți faci rău! Afișați-l în școală și în comunitate. 

- Ce ce întâmplă cu adolescenții care fumează?
- Organismul adolescentului este în proces de dezvoltare. 

Tutunul afectează negativ creșterea normală și 
sănătoasă a adolescentului. 

- Chiar dacă fumează de timpuriu, nu înseamnă că nu 
poate renunța la acest obicei!

- Studiile arată că adolescenții care încep de timpuriu să 
fumeze, vor face acest lucru și ca adulți. Cei care s-au 
apucat de fumat înainte de 18 ani sunt cei mai expuși 
îmbolnăvirilor de cancer de plămâni. 

Organizați jocuri de rol în care sunteți pe rând 
adolescenți și medici. Cei care joacă rolul de 
medic au ca responsabilitate să-i convingă pe 
interlocutorii adolescenți de riscurile la care se 
supun atunci când consumă alcool sau fumează. 
Ca să fiți convingători, trebuie să fiți informați. 
Fiți cât mai convingători!



Preadolescența și adolescența vin odată cu o dorință crescândă a 
fiecăruia de a fi independent. Totuși, această independență 
implică și multiple responsabilități.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 22: Eu sunt în siguranță

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

1. Pericole potențiale se găsesc în fiecare casă. În fiecare zi, sunt persoane care se rănesc în accidente la 
domiciliu. Este vorba atât de copiii mici, dar și de adolescenți sau adulți. Realizează o evaluare de risc în 
propriul domiciliu. Urmează planul de întrebări început mai jos: 
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- Unde se păstrează medicamentele? Sunt 
accesibile copiilor mici? Ție cine îți 
administrează medicamentele atunci când e 
nevoie?

- Există radiatoare sau instalații de încălzire cu 
foc deschis? 

- Unde sunt păstrate chibriturile pentru aprins 
aragazul? Se joacă cineva din familie cu 
chibriturile sau cu focul?

2. Discută despre fiecare imagine din dreapta și 
formulează scurte recomandări, ca de pildă:

Nu lăsa substanțele inflamabile în apropierea 
surselor de foc.
Așează medicamentele astfel încât să nu fie la 
îndemâna copiilor. 

3.  Povestește cum s-a întâmplat și cum ai acționat tu sau cei din jurul tău.Te-ai accidentat vreodată acasă?
4. Citește situațiile de mai jos. Informează-te împreună cu colegii despre cum trebuie să acționezi ca să 

reduci durerea sau pericolul, continuând listele de mai jos. Invită în clasă o persoană resursă (un 
medic/asistent medical) pentru a proceda corect!

Cum acționezi când cineva cade?
Nu mișca persoana căzută dacă accidentul pare 
unul serios. Acest lucru e foarte important mai 
ales în cazul în care e afectat gâtul sau coloana 
vertebrală. 
Cheamă ambulanța sunând la 112. 
Încălzește persoana în suferință.

Cum acționezi când cineva se taie? 
Primul lucru care trebuie făcut este acela de a 
opri sângerarea. Presează bine cu ceva curat pe 
rană și ține apăsat. Sângerarea se poate opri 
până la 15 minute. 



Repere teoretice

Înțeleg

În situațiile limită ca cele descrise trebuie acționat rapid și 
corect. Pregătește-te, utilizând siteul Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență https://www.igsu.ro/

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Scrie în jurnal tot ce ai vrea să împărtășești membrilor familiei, fraților sau surorilor mai mici despre ce ai 
învățat pentru a fi în siguranță. 
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5. De când vei fi elev/elevă de gimnaziu, vei rămâne singur(ă) acasă mai des. Este important să știi să 
acționezi în situații deosebite. Citește și discută ce faci în caz de incendiu!

 Nu uita: Întotdeauna când mergi într-un loc nou, localizează căile de evacuare. În caz de incendiu sau 
cutremur, vei ști mult mai repede pe unde să ieși din spațiul respectiv. 

6. Lucrează în echipă pentru a îndeplini una din sarcinile următoare:
Ÿ Realizează un poster pentru a-i informa pe oamenii din comunitate cum să-și protejeze casele 

împotriva incendiilor. 
Ÿ Realizează un poster cu acțiunile necesare în caz de inundație. 
Ÿ Realizează un poster cu modul în care este important să acționezi în caz de cutremur. 

7. Este important să ai grijă de sănătatea și siguranța ta în orice context: acasă, la școală, pe stradă, în 
comunitate. 

 Realizați o hartă a locurilor și comportamentelor necesare pentru a preveni accidentele pe stradă: 

8. Inițiați în clasă cursuri pentru acordarea primului ajutor. Vă puteți organiza în săptămâna Școala Altfel. 

Ÿ Ieși din casă cât de repede poți. Multe persoane care au rămas 
în casă încercând să stingă focul, s-au intoxicat cu fum sau s-
au sufocat. 

Ÿ Sună imediat la numărul unic 112 pentru ca echipa de 
pompieri să se deplaseze la adresă.



Ai simțit vreodată că te doare stomacul înaintea unui test? Ai 
avut zile în care au fost atât de îngrijorat(ă) încât somnul s-a 
instalat cu greutate? Dacă răspunsul tău este Da, atunci știi ce 
este acela stres. Cu siguranță i-ai auzit pe adulți spunând: Am 
multe probleme, sunt foarte stresat. Și copiii ca tine trec prin 
multe lucruri care le pot cauza stres.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Lecția 23: Eu și stresul din viața mea

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Te poți simți tensionat(ă) dată fiind viața de zi cu zi cu 
temele, schimbările, responsabilitățile de acasă și de la 
școală, programul aglomerat, așteptările părinților sau ale 
profesorilor, dezamăgirile trăite sau prieteniile distruse. 

 Analizează imaginile din dreapta și organizează categorii 
care pot alunga stresul. 
Denumește categoriile rezultate și discută despre ele: 
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3. Pentru a lupta împotriva stresului, adaugă la rutina ta zilnică cel puțin 5 acțiuni simple: 

1. Reflectează și răspunde individual, apoi în pereche, la următoarele întrebări: 
- Ce este stresul pentru tine?
- Cum ai putea să reprezinți grafic propriul tău stres?
- Care sunt lucrurile care te fac să te simți stresat(ă)?
- Cum reacționează propriul tău organism la stres?
- Cum faci să te simți mai bine atunci când trăiești o situație de stres?

D

O

S

E

S
Scrie propriul tău plan individual pentru combaterea stresului. La ce aspect al DOSES ai nevoie să 
lucrezi?

Dietă nutritivă: Ceea ce mănânci afectează dispoziția, energia, nivelul tău de stres. 

Organizare: Folosește un calendar în care să planifici teme, responsabilități asumate, 

repetiții sau antrenamente.

Sport: Antrenează-te în fiecare zi. Activitatea fizică eliberează chimicale în creier și te fac 

să te simți bine. 

Echilibru în responsabilitățile asumate. Temele și studiul sunt importante, dar și 

activitățile pe care le faci cu plăcere, cum ar fi să aloci timp hobbyurilor sau să te vezi cu 

prietenii. 

Somn bun și suficient. Asigură-te că dormi suficient. Calitatea somnului este importantă.



Repere teoretice

Înțeleg

Stresul este ceea ce simți atunci când ești îngrijorat sau nu te 
simți confortabil într-o anumită situație. Această îngrijorare care 
se produce în mintea ta poate produce în corp anumite senzații. 
Te poți simți supărat(ă), frustrat(ă), speriat(ă), înfricoșat(ă), 
timp în care te poate durea stomacul sau capul. Atunci când ești 
stresat(ă) fie nu poți mânca sau dormi, fie mănânci mai mult 
decât ai nevoie. Atunci când te cunoști, poți aplica tehnici variate 
pentru a alunga stresul. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Jurnalul te poate ajuta și atunci când trăiești stări de stres. Poți ține de exemplu un jurnal alimentar pentru a 
face legătura între emoțiile și stările tale și ceea ce mănânci. Poți completa cel puțin o săptămână pe baza 
unor rubrici ca cele de mai jos: 
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4. Completează în grup schema de mai jos cu cât mai multe idei pentru a te elibera de stres:

5. Scrieți și apoi înregistrați un anunț care poate fi citit cu voce tare la microfon dimineața într-un spațiu 
public (cum ar fi holul școlii), pentru a ajuta copiii care se simt stresați. 

 Mai întâi scrieți câteva sugestii pentru a alunga stresul. Formulați-le simplu, concis și apropiat. Includeți 
cel puțin 3 sugestii în anunțul vostru. Citiți anunțul în perechi pentru a vă asigura că durează cel mult 70 de 
secunde. Anunțul poate începe astfel:

Ziua /// Ora ///Masa

Ce mănânci?
Cât de înfometat(ă) ești?

Unde ești? 

Ce se întâmplă în jurul tău?

La ce te gândești?

Cum ți-ai descrie dispoziția?

Cât de mult ai mâncat?

Bună dimineața tuturor! Sunteți vreodată stresați? 
Dacă Da, aplicați sugestiile noastre acasă și la școală. Succes!

Reflecții personale

Împarte sarcina în pași 
mici. 

Concepe și urmărește un 
orar

Stabilește obiective 
realiste

Gândește pozitiv Stabilește-ți priorități

Conectează-te cu alții
Soluții pentru a te 

elibera de stres



DE CE este nevoie să ne implicăm în 
viața comunității?

Școala evoluează odată cu comunitatea în care se 
află și cu sprijinul acesteia. Cu cât este mai 
conectată la nevoile și oportunitățile din 
comunitate, cu atât școala beneficiază de 
contexte de învățare diverse pentru copii și 
familii. 

CINE va organiza evenimentul?

Evenimentul poate fi organizat de elevi și 
profesori, în colaborare cu părinții, membri 
comunități i  locale,  reprezentanții  unor 
organizaț i i  nonguvernamentale ,  agenț i 
economici, inclusiv Oficiul pentru Protecția 
Consumatorului. 

C ÂÂ TND C și  timp va dura proiectul?

Proiectul se poate organiza în orice moment al 
anului școlar. Unele din activităţi se pot prelungi 
pe parcursul întregului an şcolar.

CUM se va organiza evenimentul?

Proiectul presupune parcurgerea mai multor 
etape și activități.

CUM apreciați că s-a desfășurat
proiectul ?

Discutați despre persoanele care v-au sprijinit, 
despre rezultatele obținute, despre ecoul 
proiectului vostru!

UNDE se vor desfășura activitățile?

Activitățile se pot desfășura în şcoală, dar şi în 
comunitate, la căminul cultural, pe terenurile de 
sport, în diferite ateliere sau instituții.

Lecția 24: Proiect - Școala, o comunitate
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Priviți imaginile de mai jos. Lăsați-vă inspirați de ele pentru a contura cât mai complet proiectul 
Școala, o comunitate!
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Fumatul 

cauzează



Etape în realizarea proiectului
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Etapa de organizare

Ÿ Discutați în clasă în detaliu despre scopul proiectului, cum doriți să vă implicați, care sunt 
activitățile pe care doriți să le organizați, cine vă poate sprijini, care sunt resursele de care aveți 
nevoie și cine coordonează proiectul.

Ÿ Obțineți acordul Consiliului de Administrație al școlii pentru derularea proiectului.

Etapa de implementare a proiectului

Derulați activitățile propuse: 
Ÿ Organizați acțiuni și evenimente pentru creșterea gradului de pregătire fizică a copiilor, 

adolescenților, dar și a familiilor. De exemplu, puteți organiza în comunitatea voastră Crosul 
familiilor și al copiilor  sau Plimbare toamna în pădure. 

Ÿ Identificați în comunitate obstacole în practicarea sporturilor sau desfășurarea activităților 
fizice. Imaginați măsuri pentru a le depăși!

Ÿ Propuneți o campanie împreună cu școala și Consiliul Local astfel încât să vă asigurați că nu se 
vând țigări sau alcool preadolescenților și adolescenților. Implicați în proiectul vostru și Oficiul 
pentru Protecția Consumatorului.

Ÿ Realizați un poster pentru a reprezenta ideea conștientizării riscurilor la preadolescenți și 
adolescenți. Acesta se poate intitula: Gândește înainte să-ți faci rău! Afișați-l în școală și în 
comunitate. 

Ÿ Elaborați cu ajutorul Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) diferite postere pentru a-i 
informa pe oamenii din comunitate cum să-și protejeze casele împotriva incendiilor, ce acțiuni 
sunt necesare în caz de incendiu, cum este important să acționezi în caz de cutremur. 

Ÿ Organizați evenimente de promovare a unui stil de viață sănătos la nivelul comunității. 

Etapa de informare

Ÿ Stabiliți împreună cu doamna învățătoare care sunt grupurile cărora doriți să vă adresați: părinți, 
familii, lucrătorilor din magazinele alimentare.

Ÿ Realizați o campanie de informare în școală pentru a decide dacă aveți parteneri din rândul 
colegilor de la celelalte clase.

Ÿ Realizați o campanie de informare a părinților și a autorităților locale în legătură cu proiectul 
vostru, cu scopul de a identifica alți voluntari sau de a beneficia de sprijin material.



Școala poate fi o importantă resursă de promovare a comunității. De exemplu, copiii pot studia specificul 
comunității și pot identifica modalități diverse de a-și promova localitatea, regiunea. 

De exemplu: 
- Promovarea obiectivelor turistice din localitate prin realizarea unor evenimente cum ar fi o expoziție de 

fotografii sau desene.
- Promovarea meșteșugurilor uitate, prin realizarea și difuzarea unor interviuri cu meșteșugari, 

organizarea unui târg al meșteșugarilor, crearea unor ilustrate despre localitate. 
- Descoperirea și promovarea personalităților locale.
- Descoperirea și promovarea specificului gastronomic prin realizarea unei cărți de bucate cu rețetele 

bunicilor. 

Alte produse posibile: 
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Casa memorială Ion Creangă



Despre dependența de alcool la adolescenți

Campania inițiată de UNICEF pentru prevenirea comportamentelor de risc oferă următoarele 

concluzii: 
- Adolescenții încep să consume alcool, tutun, chiar și substanțe ilegale în jurul vârstei de 13-14 

ani.
- 1 din 2 adolescenți peste 14 ani au consumat alcool cel puțin o dată în viață.

Aproximativ o jumătate dintre adolescenți, fete și băieți, cred că alcoolul consumat ocazional nu face 

rău. 
Dicutați în clasă și acasă despre aceste tipuri de campanii din mass media pentru a verifica modul în 

care copiii înțeleg și procesează informația!

Ce puteți face pentru a descuraja fumatul la preadolescenți și adolescenți?

  Repetați efectele negative ale fumatului: 

Ÿ respirație urât mirositoare

Ÿ îngălbenirea tegumentelor/pielii de pe degete 

Ÿ îngălbenirea dinților 

Ÿ reducerea performanțelor sportive

Ÿ nicotina creează dependență

Părintele este un model pentru copil. Dacă sunteți fumător, nu fumați în casă! Nu fumați în prezența 

copilului și nu acceptați să se fumeze în casa dumneavoastră. 

SUGESTII PENTRU PĂRINȚI și PROFESORI
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Părinții, și în anumite contexte profesorii, pot folosi o multitudine de mijloace pentru a proteja copiii 

de folosirea și abuzul de alcool, cum ar fi: 

- Fiți un model de rol. Conștientizați modul în care folosirea alcoolului sau a altor substanțe de 

către dumneavoastră îi poate influența pe copii. Este important să le transmitem copiilor mesajul 

că putem să ne simțim bine și fără să consumăm băuturi alcoolice. 

- Instruiți-vă singuri în legătură cu alcoolul și efectele lui. Citiți, aflați informații pe care le 

puteți distribui apoi copiilor sau altor părinți. Discutați în clasă la biologie, chimie despre 

efectele alcoolului. 

- Învățați-i pe copiii să-și gestioneze stresul sau tristețea folosind modalități sănătoase. În loc 

să bea (sau să fumeze) poate să caute să stea de vorbă cu un adult de încredere sau se poate angaja 

într-o activitate plăcută. 



Ce pot face părinții și profesorii pentru a sprijini cât mai mult preadolescenții în alegeri sănătoase: 

- Supravegheați unde merge copilul. 

- Faceți cunoștință cu părinții celorlalți copii din grup. 

- Asigurați-vă că întotdeauna aveți un număr de telefon disponibil pentru a vorbi cu copilul. 

- Verificați copilul în mod constant atunci când este departe de casă. 

- Păstrați deschise canalele de comunicare.

Citiți ghidul pentru părinții adolescenților Alcoolul nu-l va face mare – autor dr. Cristian Andrei
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Învățați să recunoașteți semnele consumului de alcool la preadolescent(ă):

- miroase a alcool

- i se schimbă brusc dispoziția și atitudinea

- apar absențele de la școală

- scade performanța academică

- se diminuează interesul pentru școală, sport sau alte activități

- apar problemele de disciplină la școală

- se retrage față de familie și unii dintre prieteni

- apar secretele

- e interesat de un alt grup de prieteni și refuză să îi prezinte familiei

- dispare alcool din casă

- apare depresia și dificultăți asociate



Discutați cu părinții semnificația proverbelor următoare și implicațiile lor 
asupra creșterii copiilor în perioada preadolescenței.

Gândește-te de azi ce vei mânca mâine!

Nu-i vinovat cel ce mănâncă 7 pite, ci cei ce i le dă!

Devreme la culcare, devreme la trezit, fac un om să fie sănătos și înțelept! 
(Benjamin Franklin)

PĂRINȚI

Discutați cu elevii semnificația proverbelor următoare.
 

Stabiliți în ce măsură trecerea de la clasa a IV-a la a V-a îi împuternicește 
pe copii și le dă șansa de a-și construi un stil de viață care contribuie la 

menținerea sănătății. 

Mărul cel frumos îl mănâncă porcii!

Mănânci linte, crești la minte!

Apa este singura băutură pentru înțelept!

CADRE 
DIDACTICE

PAGINA DE REFLECȚIE
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Despre mine și modul în care învăț

Managementul învățării și carierei

Unitatea 5

PROIECT: TOTUL DESPRE CLASA A V-A

U5

Recunosc factorii care 

mă ajută să învăț!

Îmi identific stilul 

de învățare!

Explorez abilități 

personale în relație cu 

piața muncii.

Învăț să iau 

decizii corecte!

Înțeleg ce mă 

împiedică să învăț!
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Lecția 25: Timpul, prieten sau dușman U5

Orice tranziție presupune un efort pentru exersarea abilităților 
și strategiilor de organizare. Fie că pleci într-o tabără în 
vacanța de vară sau începi un nou ciclu școlar ai nevoie să 
aloci timp și să te organizezi pentru noua provocare pornind 
de la tot ceea ce cunoști. E important ca în timp să devii din ce 
în ce mai independent(ă) în organizarea propriului 
echipament, a timpului de care dispui sau a abordării, pentru a 
trăi fără stres.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

1. Citește orarul unul coleg din clasa a V-a. Acesta poate arăta precum orarul de mai jos: 

- Analizează orarul de mai sus și notează trei diferențe față de orarul din clasa a IV-a. 
- Discută cu un coleg/o colegă ceea ce ai observat.
- Completează ultima rubrică cu obiectele și echipamentul necesar în fiecare zi în funcție de disciplinele 

din orar. De exemplu, când ai nevoie de dicționar pentru limbi străine? Dar de echipamentul pentru 
educație fizică? 

- Scrie pe panglici despre ce ai învățat din exercițiul de mai sus:
 Ca să fiu gata pentru școală, am nevoie să mă pregătesc cu o seară înainte. 

2. Reflectează asupra persoanelor care te pot ajuta pentru a face față în clasa a V-a, atât la lecții, dar și să-ți 
organizezi mai bine timpul. Elaborează o listă cu aceste persoane și rolul lor. 

 De exemplu: Dacă am nevoie de ajutor la teme apelez la fratele meu mai mare.

VINERI

GEOGRAFIE

EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ

LIMBA ROMÂNA 
- opțional

ISTORIE

RELIGIE 

LUNI

LIMBA ENGLEZĂ

EDUCAȚIE 
FIZICĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LIMBA 
GERMANĂ

CONSILIERE ȘI 
DEZVOLTARE 
PERSONALĂ

MARTI

LIMBA ROMÂNĂ

LIMBA ROMANĂ

ISTORIE

BIOLOGIE

EDUCAȚIE 
SOCIALĂ

MIERCURI

LIMBA ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

EDUCAȚIE 
FIZICĂ

LIMBA 
GERMANĂ

JOI

LIMBA ROMÂNĂ

LIMBA ROMÂNĂ

EDUCATIE 
MUZICALĂ

MATEMATICĂ
 opțional

EDUCAȚIE 
PLASTICĂ

INFORMATICĂ 
și TIC

Ora 1

Ora 2

Ora 3

Ora 4

Ora 5

Ora 6

Necesar
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Repere teoretice

Înțeleg

Așa cum predictibilitatea oferă siguranță, așa și organizarea 
timpului reduce stresul și îți oferă control asupra lucrurilor care 
pot fi anticipate!

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Pentru a fi eficient(ă) în activități este important să îți organizezi foarte bine și pauzele dintre activități. Scrie 
în jurnal care sunt modalitățile tale de relaxare. Reflectează în ce măsură activitățile din pauze îți susțin 
activitatea școlară.

3. Analizează responsabilitățile tale zilnice. Completează-le pentru fiecare zi a săptămânii. Marchează acele 
sarcini la care ai nevoie de ajutor în acest moment. 

ORARUL MEU ZILNIC

Schimbarea uniformei cu haine de casă

Pregătirea gustării

Verificarea ghiozdanului

Verificarea notițelor pentru a doua zi și a 
orarului

Realizarea temelor

Verificarea temelor cu părinții

Transmiterea către părinți a mesajelor de 
la școală

Pregătirea ghiozdanului pentru a doua zi

Înainte de a merge la școală

După ce te întorci de la școală

Sarcini Luni Marți Miercuri Joi Vineri

Igiena zilnică

Micul dejun

Pregătirea hainelor sau a uniformei

Pregătirea unei gustări pentru școală

Verificarea orarului și a necesarului

Planificarea drumului către școală

Lucrează în echipă și concepeți o listă cu sugestii pentru o organizare eficientă. Ordonează sugestiile în 
ordinea importanței lor pentru tine. Verifică dacă și pentru colegi ordinea este aceeași. 

- Scrie o listă cu ceea ce trebuie să faci! 
- Stabilește-ți prioritățile. 
- Stabilește data/ora la care trebuie să finalizezi fiecare sarcină importantă.

Urmărește în timp să crești gradul de independență față de părinți sau alte persoane care te ajută în acest 
moment să îți îndeplinești obligațiile. Scrie două idei despre ce poți face pentru a fi mai autonom cu fiecare zi.
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Lecția 26: Învăț cum să învăț U5

Odată cu trecerea într-un nou ciclu școlar e posibil să te simți mai 
mult sub presiunea volumului pe care îl ai de acumulat. De aceea 
este important să te cunoști și să știi cum înveți cel mai bine și 
cum poți aborda cât mai eficient fiecare disciplină. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. O modalitate simplă de a identifica stilul de învățare predominant se bazează pe simțuri. Verifică și tu dacă 
înveți mai bine vizual, auditiv sau kinestezic/tactil. Persoanele cu un stil de învăţare vizual procesează cel 
mai eficient informaţii în formă vizuală; cele cu stil de învăţare auditiv, înțeleg cel mai bine ascultând şi cei 
cu un stil kinestezic/tactil învaţă mai bine prin atingere şi mişcare.

Reflectează în ce măsură stilul tău de învățare are impact asupra modului în care înveți în clasă.
Ce schimbări poți face pentru a învăța mai bine?

1. Reflectează în scris la următoarele întrebări: 
- Când înveți cel mai bine? De ce?
- Care este disciplina școlară care îți place cel mai mult? De ce?
- În care lecții simți că ești pe deplin implicat? De ce?
 Discută în cadrul clasei răspunsurile la aceste întrebări. Stabilește care sunt implicațiile lor pentru clasa  

a V-a.

Cum învață cel mai bine Cum înveți tu 
cel mai bine?

Simț

Vizual

Auditiv

Kinestezic

imagini, filme, grafice, diagrame, tabele, modele
- Uiți numele persoanelor, dar îți amintești fețele lor?
- Ca să te relaxezi, preferi să privești la televizor sau să 

citești?
- Ca să înveți, preferi să vezi demonstrații, postere?

lectură, înregistrări audio, povestire, muzică, verbalizare, 
întrebări

- Uiți fețele persoanelor, dar îți amintești numele lor?
- Ca să te relaxezi, preferi să asculți muzică sau emisiuni 

la radio?
- Ca să înveți, preferi să asculți prelegeri, să primești 

instrucțiuni verbale?

interpretare, joc de roluri, modelare în lut
- Îți amintești cel mai bine ce ai facut?
- Ca să te relaxezi, preferi să practici diferite sporturi, să 

joci diferite jocuri?
- Ca să înveți, preferi să fii implicat direct în învățare?
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Repere teoretice

Înțeleg

Volumul de cunoștințe în prezent se dublează la fiecare câțiva 
ani. Este nevoie să învățăm tot mai mult, la orice vârstă. Pentru a 
putea reuși să fim în pas cu vremea, este nevoie să aplicăm noi 
metode de învățare. 
Studiile arată că elevii tind să învețe mai ușor atunci când își 
folosesc stilurile de învățare preferate. De asemenea, învățarea 
este favorizată de mai multe condiții. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Scrie o scrisoare de jumătate de pagină viitorilor tăi profesori din clasa a Va. Spune-le cum înveți tu cel mai 
bine și cum ți-ai dori să predea astfel încât să fii un partener prezent în procesul de învățare. Adunați 
scrisorile voastre și trimiteți-le viitorilor voștri profesori!

3. Verifică dacă aceste date se potrivesc cu experiența ta de învățare. Ce constatări poți face? Povestește 
unui coleg/unei colege experiența cea mai relevantă. 

4. Faceți o listă cu toate modalitățile pe care le folosiți pentru a învăța, continuând ideile de pe coloana 1. 
Verificați în ce măsură fiecare modalitate este preferată de mai mulți copii din clasă completând coloana 2. 
Listați apoi toate metodele folosite de învățătoarea și profesorii vostri, completând coloanele 3 și 4.

Prin ce modalități învățăm? Ce discipline?

Istorie

Cine?

Andrei, AlinaCitesc

Ascult

Fac scheme

Explic altora

Cum ni se predă?

prelegere

prezentare Power Point

conversație

demonstrație

Discutați tabelul completat împreună. 
Imaginați-vă că sunteți profesori. Scrieți pe bilețele în ce fel puteți acomoda prin predarea unei discipline 
modalitățile diverse de învățare preferate de toți copiii.
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Lecția 27: Descopăr tehnici de învățare care mi se potrivesc U5

Învățarea este favorizată de factori exteriori, precum mediul 
fizic (lumină, temperatură, fond sonor sau mobilierul existent). 
De asemenea, factorii interni care potențează învățarea sunt: 
motivația, starea de sănătate și energie, încrederea persoanei și 
cunoașterea unor tehnici de învățare. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

2. Vizualizează camera în care înveți. Elaborează o listă cu elementele din mediu pe care ai putea să le 
modifici acasă pentru a beneficia de condiții mai bune. Discută în pereche modificările pe care vrei să le 
faci. 

3. Discută cu colegii și cu doamna învățătoare de ce modificări aveți nevoie în clasă pentru o învățare mai 
eficientă.

 De exemplu, puteți încerca în anumite momente folosirea unui fond muzical. Pentru a verifica efectele, 
ascultați Mozart - Concertul pentru pian no 23.

4. Citește următoarele sugestii despre pregătirea personală înainte de a aborda o sarcină de învățare. 
Completează cu alte acțiuni pe care le faci tu:

1. Explorează în grup condițiile exterioare cele mai propice învățării. Elaborează liste de sugestii pentru 
fiecare categorie, continuând ideile de mai jos:

- Mănâncă. 

- Hidratează-te suficient. 

- Aerisește camera.

- Pregătește-ți lucrurile de care ai nevoie. 

- Închide telefonul mobil.

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

Mobilierul
Folosește un mobilier 

ergonomic pentru a nu 

suprasolicita corpul. 

Lumina
Folosește pe cât posibil 

lumina naturală. 

Temperatura
Ai nevoie de o cameră bine 

aerisită. Creierul tău 

funcționează cu oxigen!

Ordinea
Dezordinea crează agitație 

și distrage atenția de la 

lucru. 

Atmosfera
Ca să înveți ai nevoie 

de liniște. Un fond 

muzical te poate 

ajuta. 

CONDIȚII EXTERNE 

ÎNVĂȚĂRII
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Repere teoretice

Înțeleg

Pentru a învăța și a memora cu ușurință este important să îți 
organizezi informația și să o simplifici. Învățarea presupune 
înțelegere, nu memorare mecanică. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Scrie în jurnal cum te simți în legătură cu modul în care reușești să înveți. Ești mulțumit? Cu ce provocări te 
confrunți? Ce condiții favorabile trăiești? Cu cine te poți sfătui pentru a depăși obstacolele?

6. Studiază în grup situațiile de mai jos în legătură cu rezolvarea temelor pentru acasă. Găsește cel puțin 
două sugestii în fiecare caz: 

De fiecare dată când am teme, mai întâi trebuie să merg pe la colegi și vecini de la care să împrumut 
cărțile. Niciodată nu le găsesc pe ale mele! (Roxana)

Apartamentul în care locuiesc este foarte mic. Frații mei fac gălăgie și îmi este foarte greu să mă 
concentrez la lecții. (Robert)

În fiecare zi se întâmplă să uit temele care au fost indicate. Trebuie să întreb pe cineva ce avem de facut! 
(Margareta)

Nu reușeșc să-mi fac niciodată temele la timp. De multe ori ajung să le termin în clasă, înainte de oră! 
(Marius)

Temele îmi ocupă toată ziua. Nu mai reușesc să fac nimic în afară de teme! Mi-aș dori foarte mult să am 
timp și pentru alte activități! (Cristina)

5. Exersează pe orice lecție pentru mâine cum poți să lucrezi cu un text pentru a reține cât mai mult. Pentru 
aceasta, folosește ideile de mai jos: 

 Selectează și organizează informația utilă!
- Poți să subliniezi informația relevantă. 
- Poți să folosești un cod de culori pentru a identifica mai multe categorii de informații. 
- Poți să folosești adnotarea pe text (dacă paginile sunt ale tale).
- Poți să utilizezi un cod pentru a organiza ceea ce știi ( + știu, ? nu înțeleg, ! de reținut, “ “ de citat 

paragraful... )
- Poți să elaborezi propriile tale scheme cu informația relevantă prelucrată. În această formă este 

important să faci efortul să reții. 
Discută cu un coleg/o colegă ce modalități sunt cele mai potrivite pentru tine!
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Lecția 28: Piața muncii, lumea viitorului U5

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

1. Te-ai întrebat vreodată cum va arăta viitorul? 
Imaginează-ți că suntem în anul 2050. Tu ai 
în jur de 40 de ani. Unde vei locui? Unde vei 
munci? Cum te vei deplasa? 

Desenează în dreapta reprezentarea ta despre 
viitor. Scrie sub imagine câteva cuvinte despre 
tine. 

Așa îmi imaginez eu viitorul!

2. Citește abilitățile cele mai importante ale 
anului 2020 pentru piața muncii. 
- Explică în clasă conceptele pe care nu le 

înțelegi. 
- Reflectează asupra abilităților tale. 
- Ordonează abilitățile de la cea mai la 

îndemână, la cea de care dispui cel mai 
puțin. 

- Cum îți poți îmbunătăți abilitățile aflate pe 
ultimele trei locuri?

Top 10 abilități în 2020:

1. Rezolvarea problemelor complexe

2. Gândirea critică

3. Creativitatea

4. Managementul oamenilor

5. Coordonarea cu alții

6. Inteligența emoțională

7. Analiza și luarea deciziilor

8. Orientarea spre servicii

9. Negocierea

10. Flexibilitatea gândirii

Forumul Economic Mondial/The Future of 

Jobs2017

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

În această perioadă lumea, deci și tu, traversează cea de-a patra 
revoluție industrială numită 4.0 sau Revoluția Digitală. Până în 
2025, ea va aduce transformări majore în modul în care muncim 
și trăim.
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Repere teoretice

Înțeleg

85% dintre locurile de muncă din anul 2030 nu au fost încă 
inventate. Toate meseriile care pot fi înlocuite de un automat, e 
posibil să dispară. Ne putem pregăti pentru viitor cultivând de 
azi abilitățile noncognitive. Aceste abilităţi sunt cunoscute sub 
diverse nume: abilităţi socio-emoţionale, soft skills, abilităţi de 
viaţă și includ motivația, perseverența, reziliența, capacitatea de 
auto-control, imaginea de sine pozitivă, creativitate, înțelegerea 
și exprimarea emoțiilor!

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Notează în jurnal cum te vizualizezi în profesia ta. Dacă ești sigur că asta vrei să faci, stabilește-ți ca intenție 
și urmează-ți drumul!

4. Stabilește-ți obiectivele! 
Acum ai idee despre ceea ce vrei să faci. Reflectează asupra a ceea ce ai nevoie să faci pentru a realiza viitorul 
pe care îl preferi!
Stabilește-ți trei obiective pentru perioada următoare, având grijă ca aceastea să fie SMART

3. Discută cu colegii despre carierele de viitor 
care te interesează în acest moment. 
- Realizați în grupuri de colegi cu aceleași 

interese un poster cu opțiunile voastre de 
carieră.

- Stabiliți abilitățile necesare în fiecare din 
carierele alese. 

- Faceți legătura cu disciplinele de studiu 
necesare fiecărei profesii alese.

- Analizează dacă ai fiecare dintre abilitățile 
necesare. Consultă-te cu un coleg/o colegă.

- Reflectează asupra relației tale cu
 disciplina/disciplinele pe care se bazează 

cariera respectivă.

Obiectiv 1 Obiectiv 2

Obiectiv 3
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Lecția 29: Viitorul începe azi U5

Cu cât viitorul este mai predictibil, cu atât te simți mai în 
siguranță! Pentru aceasta, singura șansă este să participi la 
construirea lui.

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

1. Definește într-un cuvânt ce simți față de trecerea în clasa a 
V-a. Listează toate cuvintele la care v-ați gândit în clasă. 
Analizați ce predomină!

Entuziasm
Teamă ....

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

2. Adaptarea la gimnaziu necesită un efort pentru toți copiii, din motive resimțite diferit de fiecare. Citește 
schema de mai jos și caută în pereche răspunsuri pentru limitarea/îndepărtarea acestor motive:

3. Notele reprezintă o schimbare majoră pentru mulți copii care 
trec de la clasa a IV-a la clasa a V-a. 

Răspunde la întrebările de mai jos după ce ai reflectat cu atenție: 
- Notele sunt importante pentru tine? Dar pentru părinții tăi? 

De ce?
- Tu ce părere ai despre folosirea notelor în locul 

calificativelor? 
- Ce calificative ai avut în ciclul primar? 
- Ce note crezi că vei avea în clasa a V-a?

Discută în grup cum vă puteți obișnui cu folosirea notelor încă 
de la clasa a IV-a. 

Discută cu profesorii ce alte modalități de evaluare se mai 
folosesc în lume. 

Frica de a nu mă pierde!

Cum o să îmi fac prieteni!

Notele folosite în loc de 

calificative!

Faptul că nu mai port 

uniformă

Ce îți poate pune 

probleme în noua 

școală?

Numărul mare de teme!
Nu înțeleg terminologia 

folosită!

Copiii mai mari!

Clasele noi!
Lipsa de informație 

despre program!

Numele profesorilor!
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Repere teoretice

Înțeleg

Copiii se confruntă adesea cu situații adverse și dificultăți. 
Reziliența, cunoscută drept capacitatea de a se adapta pozitiv 
în ciuda prezenței riscului, îi ajută să se redreseze și să facă față. 
Acestă abilitate se bazează pe dezvoltarea altor abilități 
noncognitive precum motivația și încrederea în capacitatea de a 
învăța. 

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Reflectează asupra gradului de încredere pe care îi ai în tine referitor la trecerea la gimnaziu. Referă-te de 
exemplu la gradul tău de relaxare, cât de securizat(ă) te simți, ce fel de obiective ți-ai stabilit.

4. Listează activitățile tale din timpul liber folosind tabelul de mai joc. 
 Așează fiecare activitate în ordinea importanței ei, notând cu 1 pe cea mai importantă. 
 Analizează și ierarhizează apoi preocupările tale din perspectiva utilității și a sănătății lor. 
 Completează în ultima rubrică ce ai putea face pentru ca timpul tău liber să fie mai productiv din 

perspectiva clasei a V-a, dar și mai distractiv!

5. Jucați împreună jocul Copii – Profesori!. 
Astfel, alegeți o disciplină și o temă pe 
care să o predați colegilor. Sfătuiți-vă 
cu învățătoarea/învățătorul cum să 
prezentați lecția colegilor. 

 Discutați la sfârșitul fiecărei lecții: 
- Cum te-ai simțit ca profesor?
- Ce ți-a plăcut? Ce te-a pus în 

dificultate? 
- Ce ai aflat despre tine în acest 

exercițiu? Dar despre ceilalți? Dar 
despre profesorii tăi? 

- Ce ai învățătat din acest exercițiu?
- Cum te poate ajuta acest exercițiu 

pentru clasa a V-a?

Activități desfășurate 
în timpul liber

Socializare cu 
prietenii

Ierarhia activităților; 
notează cu 1 cea mai 
importantă

Activitatea e utilă? 
Promovează 
sănătatea?

Ce pot să 
îmbunătățesc?
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Lecția 30: Învăț cum să iau decizii U5

Numără câte decizii iei într-o zi. Scrie în casetă!
Reflectează asupra ultimelor 2 decizii pe care a trebuit să le iei. 
Ți s-a părut un proces dificil? Cine te-a sprijinit? 
Învață mai multe despre procesul de luare a deciziilor. 

Provocare

Mă descopăr așa cum sunt!

Exersez

Îmi îmbunătățesc abilitățile

1. Fiecare dintre noi suntem mai 
mult sau mai puțin influențați 
în deciziile pe care le luăm. 
Ana l izează  schema d in 
dreapta și colorează 4 factori 
care te influențează în cea mai 
mare măsură atunci când iei 
decizii. 

3. Păstrează în minte ultima decizie importantă pe care ai luat-o. Încearcă să completezi lista lucrurilor celor 
mai importante pe care le iei în considerare când iei o decizie. Ești de acord cu ideile listate? Motivează în 
pereche răspunsul tău. 

-Consecințele deciziilor tale

-Corectitudinea

- Părerea prietenilor

-Respectul de sine și pentru alții

2. Analizează motivele pentru 
care aceste persoane au 
puterea de a-ți influența 
deciziile. 

 Alege răspunsurile care se 
potrivesc cu experiența ta de 
viață. 

 Pune  în  co responden ță 
motivul cu persoana care te 
influențează. 

 Ce constatare poți face? 

 Discută în grup și vezi ce 
opțiuni au colegii/colegele 
tale. 

Are experiență bogată. 

Îl respect ca persoană.

Întotdeauna mă sfătuiește bine.

Este preocupată de binele meu.

Dacă nu îi urmez ideea, se supără.

Știe mai bine ce mi se potrivește.

grupul de 
prieteni

mama

Eu sunt 
influențat(ă) de 

bunicii

mătușa
/unchiul

colegi cel mai bun prieten

învățătoarea

antrenorul

directorulfratele/soratata
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Repere teoretice

Înțeleg

Pentru a lua o decizie corectă, culege cât mai multe informații. 
Analizează apoi alternativele. Ia în considerare consecințele 
acțiunilor în cazul fiecărei alternative. Acționează punând în 
plan decizia pe care o consideri corectă. Studiază efectele 
deciziei tale. Nu uita: Orice decizie poate fi reconsiderată!

Jurnalul meu

Reflectez pentru viitor

Portofoliul clasei

Învățăm împreună

Scrie despre o decizie dificilă pe care ai luat-o și procesul prin care ai trecut. Cine te-a influențat? Cum? La 
un timp distanță, consideri că a fost o decizie bună? Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai acționa altfel?

4. Gândește-te la următoarea decizie legată de trecerea la 
gimnaziu pe care trebuie să o iei. De exemplu, gândește-te 
dacă se pune problema să schimbi școala, sau să te muți în altă 
clasă.

 Analizează împreună cu un coleg/o colegă procesul de 
decizie. Împărtășește ce instrumente folosești pentru a 
decide. De exemplu, poți folosi tabelul PRO/CONTRA: 

................................................ ................................................

5. Exersați împreună luarea deciziilor, considerând fiecare situație din perspectiva schemei de mai jos: 

DECIZIE

CE? UNDE?

CU CE CONSECINȚE?

DE CE? CINE?

CUM?CÂND?

a) Părinții tăi consideră că prietena ta cea mai 
bună nu este o companie potrivită. Ei o acuză de 
o influență nefastă. Vei renunța la prietena ta? Te 
vei ascunde de părinți dar veți continua să vă 
vedeți? Ce decizie iei?

b) Prietenii tăi doresc să mergeți să jucați 
baschet în ultima oră de Religie. Te duci 
împreună cu ei? Raportezi plecarea lor 
profesoarei de Religie? Ce decizie iei?

c) La școală s-a propus de către director 
construirea unei noi săli de sport pe singurul 
teren unde erau câteva echipamente de joacă. 
Ideea este supusă dezbaterii. Îți vei exprima 
punctul de vedere? Consideri că este înțelept să 
ai o opinie diferită de a directorului?

DECIZIA MEA ESTE

Argumente PRO decizie Argumente CONTRA decizie



DE CE este nevoie de un proiect pentru 
a fi cât mai informat despre clasa a V-a?

Copiii se pot simți foarte descurajați atunci când 
trec de la școala primară și mediul ei sigur, în care 
s-au simțit plini de încredere, sub aripa 
protectoare a învățătoarei/învățătorului la 
gimnaziu. Acolo sunt între 25 sau 30 de elevi, cu 
15 profesori și materii noi, reguli și teme diferite. 

CINE va organiza evenimentul?

Proiectul va fi organizat de clasele a IV-a 
împreună cu cadrele didactice și clasele a V-a 
împreună cu diriginții, profesorul consilier și 
profesorii lor. 

C ÂÂ TND C și  timp va dura proiectul?

Proiectul poate fi desfășurat ritmic pe tot 
parcursul clasei a IV-a sau numai în semestrul al 
II-lea.

CUM se va organiza evenimentul?

Proiectul presupune parcurgerea mai multor 
etape și a mai multor activități.

CUM apreciați că s-a desfășurat
proiectul ?

Discutați despre persoanele care v-au sprijinit, 
despre rezultatele obținute, despre ecoul 
proiectului vostru!

UNDE se vor desfășura activitățile?

Activitățile se vor desășura în școală, în sălile de 
clasă sau la bibliotecă, dar și în comunitate, acolo 
unde elevii de clasa a IV-a și a V-a pot desfășura 
împreună variate activități extracurriculare.
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Lecția 31: Totul despre clasa a Va U5



Priviți imaginile de mai jos. Lăsați-vă inspirați de ele pentru a contura cât mai complet proiectul.
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Etape în realizarea proiectului U5

Etapa de organizare

Ÿ Faceți o listă cu tipurile de activități pe care doriți să le organizați și cu calendarul evenimentelor. 
Ÿ Stabiliți un comitet de organizare cu responsabilități în: identificarea spațiilor de desfășurare a 

evenimentelor, realizarea invitațiilor pentru oaspeți, scenariul evenimentului, persoane cheie – 
vorbitori, modalități de înregistrare – documentare a evenimentului. 

Etapa de implementare a proiectului

Derulați activitățile propuse: 
Ÿ Organizați întâlniri în care elevii de clasa a IV-a formulează problemele care îi preocupă, iar 

colegii de clasa a V-a răspund provocărilor.
Ÿ Invitați profesorii de clasa a V-a să predea anumite ore la clasa a IV-a. 
Ÿ Desfășurați în comun cu elevi din clasa a V-a diferite proiecte sau activități extrașcolare. 
Ÿ Stabiliți o perioada în semestrul al II-lea din clasa a IV-a în care calificativele obținute de elevi la 

evaluările curente să fie dublate de note. Discutați cu învățătoarele/învățătorii care este procesul 
de convertire a punctelor obținute pe baza baremului de notare de la fiecare item în calificativ, 
respectiv în notă.

Ÿ Desfășurați diferite ore de curs susținute de învățătoare sau de viitorii profesori în săli cu anumit 
specific (sala de istorie, geografie) sau în laboratoare (de biologie) sau cabinete (în cazul 
limbilor străine).

Ÿ Elaborați chestionare privind interesele elevilor; informați profesorii despre acestea, astfel încât 
să fie incluse în predare. 

Ÿ Organizați prezentări pe diverse teme de interes, fie în cadrul orelor de curs, fie în cadrul 
activităților extracurriculare, susținute în parteneriat de un copil de la școala primară și un copil 
de la gimnaziu. Stabiliți sesiunile de prezentari în public, după ce ați dat ocazia perechilor de 
elevi să lucreze împreună și în cadrul școlii. 

Ÿ O mare provocare în clasa a V-a o reprezintă disciplina la ore. Dezvoltați  împreună, elevi de 
școală primară și elevi de gimnaziu, scurte strategii prin care să faceți față regulilor și 
disciplinei. De exemplu: Pregătește-te înainte de oră cu toate obiectele necesare: instrumente 
de scris, riglă, corector...

Etapa de informare

Ÿ Stabiliți împreună cu doamna învățătoare care sunt acele lucruri care vă preocupă privind clasa a 
V-a și pentru care aveți nevoie de ajutor. 

Ÿ Stabiliți grupurile cu care doriți să lucrați în cadrul proiectului: elevi de clasa a V-a, părinți, 
profesori care predau la clasa a V-a. 

Ÿ Realizați o campanie de informare în școală despre proiectul vostru. Astfel puteți invita la 
întâlniri și alți elevi, de exemplu de la clasa a III-a, alți profesori decât cei care predau la clasa a V-
a, consilierul școlii, directorul sau chiar foști absolvenți ai gimnaziului școlii voastre. 
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Organizați un eveniment în care să lansați ideea unei reviste despre clasa a V-a. 

Ce poate cuprinde revista?

Gândiți-vă și la alte idei – Editarea unei reviste
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Texte din literatură cu copii la 
școală, de exemplu Matilda – 
Roald Dahl

h t t p s : / / w w w. e d i t u r a -
arthur.ro/info/carte/matilda

Copiii își exprimă mai bine 
emoțiile și gândurile atunci 
când vorbesc prin intermediul 
pe r sona je lo r  p re fe ra t e . 
Lansați o secțiune de
 povestiri scrise de copii!

Sugestii practice pentru a 
crește reziliența în clasa a V-a. 

Stabiliți un comitet pentru redactarea revistei

Stabiliți modalitatea de editare și distribuție a revistei.

Cine răspunde de 
selecția textelor?

- Elevi de 
gimnaziu și 
profesorii de 
limba română 

Cine scrie 
povestirile?

- Elevi de clasa a 
IV-a și de 
gimnaziu

Cine se implică?

- Elevi de 
gimnaziu

Ce alte 
responsabilități 
există?

Corector
Editor
Ilustrator

- Discutați cu
 administratorul site-

ului
- Stabiliți formatul 
- Încărcați materialele 

...

- Identificați sponsori 
pentru publicarea 
revistei

- Discutați cum
 realizați distribuția

On-line pe site-ul școlii Tipărită 



SUGESTII PENTRU CADRELE DIDACTICE U5
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Tranziția este un proces pe care toate părțile interesate trebuie să îl pregătească împreună. 
1. Organizați un atelier de lucru între învățători și cadrele didactice care predau la clasa a V-a. Stabiliți 

aspectele cheie ale procesului tranziției de la clasa a IV-a la clasa a V-a pornind de la următoarele 
considerații: 

2. Luați în considerare următoarele strategii pe care le puteți aplica în ultimul an al școlii primare. Discutați și 
completați oportunitatea lor la specificul școlii voastre.

Cui se 
adresează?

Oportunitatea la specificul școliiCe strategie? 

Încurajați părinții să viziteze școala și să participe 
la întâlnirile organizate pentru nivelul gimnazial. 

Organizați o întâlnire pentru părinți în luna 
octombrie a anului premergător gimnaziului 
pentru a discuta strategii de a face față cu succes 
programului, organizarea mediului de învățare, 
factori de stres.

Pregătirea de către școală a unui pachet cu 
informații pentru părinți cu privire la oferta și 
provocările gimnaziului.

 Părinți

Părinți

Părinți

a) Spațiul fizic

Planificați spațiul fizic care îi 
deservește pe copii și pe 
părinții lor.

b) Timpul de adaptare

Timpul de adaptare la un nou 
med iu  e s t e  co re l a t  cu 
caracteristicile individuale 
ale copilului, iar acesta poate 
să difere considerabil de la o 
persoană la alta. 

c) Personalul școlii

E important să existe o 
viziune împărtășită despre 
procesul tranziției, bazată pe 
comunicare între
profesioniști și părinți. 

d) Informații

Tranzițiile trebuie pregătite 
sub raportul informațiilor 
care  c i rculă  la  nivelul 
copiilor, părinților,
instituției. Sunt importante 
informațiile legate de
funcționarea instituției, 
schimbările prin care trece 
copilul, rutinele. 

Aspecte cheie ale 
tranziției
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Cui se 
adresează?

Oportunitatea la specificul școliiCe strategie? 

Planificați să creșteți independența elevilor la 
clasa a IV-a, atât în cadrul activităților de 
învățare, dar și în procesul de organizare a 
timpului liber. 

Elevi

Propuneți elevilor să folosească jurnale de 
învățare sau liste de verificare pentru procesul 
de planificare și organizare a activității școlare.

Elevi

Propuneți elevilor de clasa a IV-a să completeze 
un portofoliu cu cele mai bune lucrări, 
fotografii, înregistrări video, cu lucrări de artă, 
cu interesele manifestate, pentru o mai bună și 
facilă cunoaștere de către cadrele didactice de la 
clasa a V-a. 

Elevi

Organizați întâlniri cu elevii de clasa a IV-a 
pentru a planifica procesul tranziției la clasa a 
V-a.

Elevi

Încurajați și monitorizații elevii pentru a ține un 
jurnal cu întrebări și preocupări privind tranziția 
pentru a le putea oferi contexte de răspuns.

Elevi

Organizarea unui parteneriat între clasele a IV-a 
și clasele a V-a din școală; realizarea unui sistem 
de lucru în pereche de tipul budy peer între un 
copil de clasa a IV-a și un copil de clasa a V-a. 

Elevi

Organizați lecții cu elevii de la clasele primare în 
spațiile în care vor lucra în anul următor. 

Elevi

Stabiliți și utilizați informal modalități variate de 
notare, altele decât calificativele. 

Elevi



Lecția 32: Despre mine cu plusuri și minusuri U5
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1. Amintește-ți împreună cu colegii/colegele despre ce ați aflat în fiecare dintre unitățile de învățare. 
 Identifică propriile plusuri și minusuri din fiecare din domeniile de mai jos. Este important să te privești în 

ansamblu și să nu-ți consideri valoarea plecând de la un singur aspect. 
 Găsește apoi un partener/o parteneră de lucru pentru a vă împărtăși răspunsurile. Dacă ai constatat limite 

în fiecare dintre domenii, ce poți face pentru a le remedia?

Recapitulare finală

Dezvoltarea socio-emoțională Autocunoașterea de sine și a celorlalți

Managementul învățării și al cariereiDezvoltarea socio-emoțională



2. Analizează desenul de mai jos în care succesul este privit ca un aisberg. Cum se naște succesul în cazul 
tău? Amintește-ți ce ai învățat despre abilitățile noncognitive. 

 Desenează și explică în dreapta propriul aisberg! Marchează într-un mod distinctiv componentele care te 
vor sprijini în clasa a V-a.
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3. Ai învățat pe parcursul programului multe modalități de a face față în clasa a V-a. Totuși, sentimentul de 
îngrijorare este unul firesc. Imaginează-ți sfoara îngrijorării trecerii în clasa a V-a. Completează mai întâi 
fiecare dintre extreme răspunzând la întrebări. Completează apoi alte posibilități. Scrie ce mecanisme poți 
să folosești pentru a reduce îngrijorările. 

Care este cel mai rău lucru 
care se poate întâmpla?

Care este cel mai bun 
lucru care se poate 
întâmpla?

Succesul pentru mine arată așa:

SUCCES!

PERSEVERENȚĂ

EȘEC

SACRIFICII

DEZAMĂGIRI

SUCCESUL 
ESTE UN
ICEBERG

CE VĂD 
OAMENII

CE OAMENII
NU VĂD

DEDICARE

MULTĂ MUNCĂ

DISCIPLINĂ

SCOPURI

Iluzia unui Iceberg

18 modalități de a recunoște învățatura ca o cultură



Lecția 33: Reflectez și învăț despre progresele mele U5
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Scopul acestei lecții este acela de a te face să reflectezi la progresul pe care l-ai făcut parcurgând acest 
program de pregătire a tranziției de la clasa a IV-a la clasa a V-a.

1. Folosește un sistem de la 1 la 5 stele                                               pentru a-ți autoevalua efortul și 
progresul pe care l-ai făcut la fiecare unitate de învățare: 

Evaluare finală

Domeniu de 
conținut: 
Dezvoltarea socio-
emoțională

Domeniu de 
conținut: 
Autocunoaștere și 
cunoașterea 

Domeniu de 
conținut: Stil de 
viață sănătos

Domeniu de 
conținut: 
Managementul 
învățării și carierei

Unitatea 1: Despre 
schimbare și emoții

Unitatea 2: Despre 
relații sociale și 
comunicare 

Unitatea 3: Despre 
mine și ceilalți

Unitatea 5: Despre 
mine și modul în 
care învăț

Unitatea 4: Despre 
mine și sănătatea 
mea

Domenii de conținut Unitatea de studiu
Autoevaluarea 
efortului depus

Comentariu despre 
utilitatea unității de 
învățare 



2. Reflectează asupra activităților la care ai participat atât în cadrul clasei, dar și în afara ei. 
 Elaborează o listă a proiectelor la care te-ai implicat în cadrul programului. Descrie rolurile pe care le-ai 

avut lucrând în pereche cu un coleg/o colegă. 
 Formulează pe scurt cele mai semnificative 3 realizări pe care le-ai dobândit prin lucrul la proiecte. 

Explică la ce te ajută fiecare dintre realizări.

97

3. Reflectează asupra atitudinii pe care ai avut-o participând la programul de față. Scrie un paragraf 
despre această atitudine. 

4. Ai aflat foarte multe aspecte despre tine și clasa a V-a, așa cum va fi ea în septembrie. Concepe propriul 
plan pentru vacanța de vară pentru a putea să fii rezilient(ă) în clasa a V-a. 

Realizarea 1: .............................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

În cadrul proiectului .................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Aceasta mă ajută la ...................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Realizarea 2: .............................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

În cadrul proiectului .................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Aceasta mă ajută la ...................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Realizarea 2: .............................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

În cadrul proiectului .................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Aceasta mă ajută la ...................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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