
                                                                        

 

 

 

DISCLAIMER: Toate informațiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de 

proiect a  Școlii Gimnaziale nr.1 Brănești, jud. Ilfov, iar Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile  pentru modul în care este folosit conţinutul acestor 

informaţii. 

 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE VIAȚĂ ALE ELEVILOR 

ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 

-disciplină opțională integrată- 

 

 

PROPUNĂTOR:  

PROF. TONE NICOETA 

 

Numar de ore:1 h / săptămână 

Durata : 1 an școlar 

Clasa   :a VI-a  

Numar total de ore: 35 



Argument 

 

 

         Această disciplină optională integrată este propusă pentru derularea pe parcursul unui an 

şcolar în vederea completării cunoştinţelor elevilor în domeniile disciplinelor din ariile 

curriculare „Consiliere” , ,, Arte si tehnologii”, TIC, ,, Om si societate”. Baza acestui optional 

integrat o constituie proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare KA 101, ,,LA  

VREMURI NOI, DASCĂLI NOI”. 

         Conceptul abilitate de viață este definit ca set de cunoștințe, comportamente, atitudini și 

performanțe necesare unei vieți de calitate în orice context psiho-social. 

         Opţionalul este conceput a se desfășura integrat și este destinat elevilor școlii noastre care 

trebuie să își consolideze abilitățile de viață care vizează volumul mare de informații care vin pe 

diverse căi, diversitatea și bogăția ofertelor care îi înconjoară, utilizarea gândirii critice, capacitatea 

de a lua decizii în scopul adoptării unui stil de viață sănătos , capacitatea de a conviețui armonios. 

Aceste abilități de viață sunt:comunicarea și relaționarea, autocunoașterea și gestionarea 

emoțiilor,luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, viața cotidiană, abilități cognitive, integrare 

socială, profesională și implicare civică. 

        Acest opțional urmăreşte trezirea interesului elevilor pentru descoperirea celor mai 

importante aspecte ale vieții reale și să devină  o oportunităte de descoperire, exersare şi dezvoltare 

a talentelor, aptitudinilor, calitaților, înclinaţiilor,capacităţilor personale și compențelor sociale ale 

fiecărui copil în parte. Elevii vor porni într-o aventură de cunoaştere prin descoperire, de 

evidenţiere a propriei personalităţi,de conștientizare a  propriei valori, în scopul dobândirii unei 

vieți de calitate pe viitor.Utilizarea metodelor activ- participative contribuie la dezvoltarea 

capacitătii de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis si creativ. Se 

exerseaza lucrulul în echipă, cooperarea și competiția. Accentul se pune pe realizarea unor 

activități diverse care contribuie la  formarea comportamen- telor adaptative, la crearea și 

valorificarea unor situații de învățare ce îi ajută pe elevi să facă  justa conexiune a ceea ce învață 

teoretic la școală cu viața reală, care dau posibilitatea tuturor elevilor de a participa la propria 

învățare și la dezvoltarea abilităților de viață necesare pentru o viață sigură. Flexibilitatea 

continuturilor permite adaptarea la conditii concrete, permite formarea de valori si atitudini 

esentiale în formarea personalității.Continuturile respectă particularitățile de vârsta ale elevilor. 



      Inovarea constă în realizarea unor conexiuni foarte puternice între școală și viața reală, 

contribuind la dezvoltarea competențelor secolului XXI: responsabilitate și capacitate de 

adaptare, competențe de comunicare, creativitate și curiozitate intelectuală , gândire critică și 

gândire sistemică , informaţii și abilităţi media , capacităţi de colaborare și interpersonale, 

identificarea, formularea și soluţionarea problemelor, autoformare , responsabilitate socială. 

 

 

PRINCIPII FUNDAMENTALE : 

 

1. Principiul relevantei, competentele si continuturile fiind corelate cu nevoile reale si 

imediate ale elevilor;  

2. Principiul diversificării, strategiile, ofertele si situatiile de învătare sunt diversificate si 

adaptate grupului de elevi;  

3. Principiul transferulului, prin realizarea de conexiuni între textele studiate si viata 

cotidiană.  

 

COMPETENȚE GENERALE 

1) Afirmarea abilităților de autocunoaștere;  

2) Adoptarea unui stil de viață sănătos în relație cu mediul ,cu sine și cu ceilalți;  

3) Utilizarea în mod constructiv a abilităților de interrelaționare. 

4) Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Valorizarea creativitătii ca resursă pentru dezvoltarea personală; 

• Cultivarea interesului pentru învățarea pe parcursul întregii vieți ca expresie a dezvoltării 

durabile  

• Valorificare critică a informațiilor 

• Adaptare la schimbare 

• Deschidere față de nou și inovație 

• Acceptarea diversității 

 



COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI ASOCIATE 

1. Afirmarea abilităților de autocunoaștere; 

 

COMPETENTE SPECIFICE 

 

CONTINUTURI ASOCIATE 

1.1 Identificarea propriilor emoții și a celor 

din jur 

1.2 Utilizarea unor strategii de control al 

emoțiilor 

 

Autocunoașterea și gestionarea emoțiilor 

in relația cu sine și cu ceilalti 

Importanța calității gândurilor 

Modul în care pot fi exteriorizate emoțiile 

Codul bunelor maniere pentru copii 

Dezvoltarea personală  

Dramatizări 

 

 

 

2. Adoptarea unui stil de viață sănătos în relație cu mediul, cu sine și cu ceilalți; 

 

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE 

 2.1. interpretarea legăturii între igiena 

personală și starea de sănătate;           

 2.2. alegerea corecta a alimentelor 

 2.3. identificarea elementelor care 

afectează negativ mediul încoljurător 

 2.4. dezvoltarea inteligentei interpersonale 

Regile în vederea menținerii igienei 

personale 

Nutriția; piramida alimentelor 

Influența activității fizice și sportive asupra 

stării de bine generale fizice si psihice 

Reciclarea 

Exprimarea opiniei 

Predictia 

Jocul de rol. Empatia 

 

 



3.Utilizarea în mod constructiv a abilităților de interrelaționare. 

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE 

3.1 Aplicarea ascultării active 

3.2 Interpretarea corectă a limbajului 

nonverbal, paraverbal si a metalimbajului 

3.3 Dezvoltarea exprimării persuasive 

3.4 Participarea la voluntariat 

Lucrul în grup. Elementele ascultării active 

Limbajul nonverbal, paraverbal. 

Metalimbajul 

Mesajul textelor  

Exprimarea opiniei 

Argumentarea unui punct de vedere 

Activități de voluntariat. Comportament, 

atitudini  

 

 

4) Dezvoltarea atitudinii de empatie culturală. 

 

COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI ASOCIATE 

4.1 Acceptarea diferențelor umane 

4.2 Utilizarea tehnicilor de rezolvare a 

conflictelor 

4.3 Abordarea corecta a divergențelor de 

opinie 

4.4 Manifestarea unui comportament 

tolerant și respectuos față de persoane care 

aparțin unor diverse minorități culturale sau 

religioase 

Identitate națională.Identitate europeană 

Stereotipuri. Prejudecăți.  

Comportamente discriminatorii  

Conflictele. Sursele conflictelor 

Tehnici de rezolvare a conflictelor 

  Negocierea 

  Valori personale. Valori europene. 

  Credințe. Religii.Mentalități. Culturi 

  Toleranța. Acceptarea celuilalt.Respectul 

 

 

 

 



Competente specifice      Activităţi de învăţare 

 1.1 Identificarea propriilor emoții și a celor din 

jur 

1.2 Utilizarea unor strategii de control al 

emoțiilor 

 

- exerciţii de lectură a unor texte literare și 

nonliterare 

- exerciţii de identificare a situațiilor de 

viață ; 

-tehnica teatrului oprimatului; 

- desene; 

- jurnalul reflexiv; 

- activităţi de grup în care elevii să 

formuleze întrebări şi să dea răspunsuri 

referitoare la emoții si gestionarea acestora; 

-webcomics; 

-carți de benzi desenate; 

-exemple de bună practică 

 2.1. interpretarea legăturii între igiena personală 

și starea de sănătate;           

 2.2. alegerea corecta a alimentelor 

 2.3. identificarea elementelor care afectează 

negativ mediul înconjurător 

 2.4. dezvoltarea inteligentei interpersonale 

- efectuarea corectă a igienei personale; 

- alcătuirea unui meniu echilibrat, sănătos; 

- schimb de rețete sănătoase; 

- lecții practice de gătit oferite de parinți și 

bunici; 

- vizită de documentare la piață și 

achiziționarea unor alimente; 

- târguri organizate la școală; 

- resursele Pamântului; poluarea; 

- reciclarea; expoziție cu produsele copiilor 

obținute exclusiv din materiale reciclate. 

3.1 Aplicarea ascultării active 

3.2 Interpretarea corectă a limbajului nonverbal, 

paraverbal si a metalimbajului 

3.3 Dezvoltarea exprimării persuasive 

3.4 Participarea la voluntariat 

- exercitii-joc: rebus, puzzle, ghicitori etc. 

-web tools 2.0 

- realizare si  prezentare de portofolii in 

grup;  

-realizarea unor materiale publicitare; 

-materiale PPT- grup; 



-TedEX pentru copii 

-realizarea unor chestionare 

 4.1 Acceptarea diferențelor umane 

4.2 Utilizarea tehnicilor de rezolvare a 

conflictelor 

4.3 Abordarea corecta a divergențelor de opinie 

4.4 Manifestarea unui comportament tolerant și 

respectuos față de persoane care aparțin unor 

diverse minorități culturale sau religioase 

-prezentări de eroi (reali sau fictivi), 

sportivi, cercetători, actori etc. 

-prezentare de portofolii, materiale PPT; 

-exerciţii de ilustrare prin desen, grafică, 

pictură, colaje, etc. a toleranței  și 

acceptarii multiculturalității și diversității 

etnice și/sau culturale; 

-jocul de rol, tehnica teatrului oprimatului 

 

 

Standarde minime de performanţă 

Obiective cadru 
Standarde minime de performanţă 

1) Afirmarea abilităților de 

autocunoaștere;  

 

Să își realizeze propria analiză SWOT cu 

imparțialitate 

2) Adoptarea unui stil de viață sănătos în 

relație cu mediul, cu sine și cu ceilalți;  

 

Să realizeze 2 articole pentru revista lor 

școlară pe această temă. 

Să aibă un comportament exemplar pe 

parcursul întregului an școlar. 

Să particip activ la expoziții si tărguri 

organizate în școală 

3) Utilizarea în mod constructiv a 

abilităților de interrelaționare. 

 

Să își facă cel puțin un prieten nou pe 

parcursul anului școlar 

Să participe la cel puțin o activitate de 

voluntariat  



4) Dezvoltarea atitudinii de empatie 

culturală. 

 

Să  prezinte un eseu în care să abordeze 

toleranța. 

Să ilustreze prin desen o situație de 

diversitate din lumea sa înconjurătoare 

Să ia atitudine împotriva discriminării de 

orice fel. 

 

 

● SUGESTII METODOLOGICE  

 

     ▲ activităţi de învăţare: lecturi interpretative, drama, tehnica teatrului oprimatului, jocuri de 

rol, exerciţii de producere şi receptare de mesaje , web tools 2.0, metode didactice interactive, 

lectii outdoor, dramatizări, activități practice etc. 

                                       

 

 ●  MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

Autoevaluarea, probe orale, investigaţia, portofoliul, analiza de caz, materiale PPT, observarea 

sistematica, concurs, expozitie cu produsele elevilor, jurnalul reflexiv, revistă școlară 

 

    La sfârșitul cursului, fiecare copil va beneficia de o mapa individuala (portofoliu) cu lucrări, 

rezultate, comentarii personalizate și recomandări, care va fi înmânată părinților . 

  

  PARTENERI 

– parteneriate educationale cu diverse ONG, cu CCD Ilfov 

– case memoriale 

– edituri  

– mass-media  
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