
 

Material adresat cadrelor didactice 

 

 

Proiect de consiliere colectivă 

 

Consilier școlar: Prof. psihopedagog Monica Morar 

 

Data:  

Clasa:  

Tipul activităţii: Consiliere de grup 

Obiectul: Consiliere şi orientare 

Subiectul:  Cunoaştere – intercunoaştere. Exerciţii de interacţiune şi comunicare între elevi. 

 

Scopul activitaţii : dezvoltarea capacităţii de adaptare la mediul şcolar şi a  atitudinii pozitive faţă de sine şi    

faţă de ceilalţi; 

Obiective: 

 Să conştientizeze importanţa cunoaşterii de sine şi cunoaşterea colegilor în procesul adaptării la 

condiţiile externe; 

 Să identifice caracteristici ale colegilor de clasă ; 

 Să conştientizeze şi să aceepte diferenţele de opinii, interese, aşteptări, etc. între oameni; 

 Să identifice şi să utilizele modalităţi eficiente de comunicare cu ceilalţi colegi; 

 

 

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, colaborarea, munca în echipă. 

 

Mijloace utilizate: fişe de lucru, instrumente de scris, foi; 

 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, în perechi. 

 

Scenariul activitaţii  



 

 

1. Exerciţiu de spargere a gheţii : „Spune-ţi prenumele şi un lucru bun care ţi s-a întâmplat azi! ” 

2. Anunţarea temei şi a obiectivelor în termeni accesibili elevilor; 

3. Prezentarea cunoaşterii se sine şi a cunoaşterii celorlalţi  şi  importanţa acestora pentru stabilirea unor 

relaţii armonioase cu cei din jur. 

4. Exerciţiu pe grupe: „Cine sunt eu? Cine eşti tu?” -  se alcătuiesc grupe de câte 5 sau 6 elevi, în mod 

aleator. Elevii sunt invitaţi să se prezinte în cadrul grupei, să adreseze întrebări celorlalţi colegi, astfel 

încât să afle cât mai multe lucruri unii despre alţii. Apoi, fiecare grupă va ieşi în faţa clasei şi elevii 

se vor prezenta unii pe alţii, în cadrul grupei, fără să ştie de la început pe cine vor prezenta. Li se va 

spune tuturor elevilor că, la finalul prezentărilor, vor fi întrebaţi aleator despre ce au reţinut în 

legătură cu un anumit coleg/ colegă din altă grupă. 

5. Exerciţiu pe perechi : „Ce cred eu despre mine/ ce crezi tu despre mine”- elevii sunt încurajaţi să 

comunice cu partenerul de echipă şi să-şi argumenteze părerile; (Anexa 1) 

6. Exerciţiu pe grupe : ”Cutremurul” -  li se dă elevilor indicaţia : „La radio se anunţă că va fi un 

cutremur puternic peste 10 minute. Fiecare echipă poate să aleagă maxim 5 lucruri pe care le pot lua 

într-un buncăr unde vom fi adapostiţi cu toţii. Pe lista pot să fie doar lucruri cu care sunteţi cu toţii de 

acord şi în cazul fiecărui lucru trebuie argumentată utilitatea lui.” După ce prezintă fiecare echipă 

lucrurile pe care le-au ales se lucrează frontal cu următoarea indicaţie: „La radio se anunţă că va fi un 

cutremur puternic. Din lista de obiecte prezentate putem alege 5 pe care să le luăm cu noi în buncăr.” 

7. Exerciţiu pe grupe : „ Mâini – picioare” -  se alcătuiesc grupe de câte 5 sau 6 elevi. Fiecare grupă va 

primi câte un bileţel pe care vor fi scrise două cifre. Una reprezintă numărul de mâini şi cealaltă 

numărul de picioare care trebuie să atingă podeaua. Elevii vor discuta, colabora şi comunica în cadrul 

grupei, astfel încât să găsească o poziţie în care să fie toţi implicaţi şi să respecre indicaţia dată. 

8. Încheierea activităţii şi aprecierile. Se face o sumarizare a aspectelor discutate, se realizează aprecieri 

ingividuale şi generale, se solicită feed-back din partea elevilor. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa 1 

 

 

Ce cred eu despre mine Ce crezi tu despre mine 
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