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PPPProiectroiectroiectroiect dededede consiliereconsiliereconsiliereconsiliere colectivcolectivcolectivcolectivăăăă

IntercunoaIntercunoaIntercunoaIntercunoaşşşştereatereatereaterea şşşşiiii coeziuneacoeziuneacoeziuneacoeziunea grupuluigrupuluigrupuluigrupului

ConsilierConsilierConsilierConsilier şşşşcolarcolarcolarcolar prof.prof.prof.prof. LungLungLungLung AnielaAnielaAnielaAniela

DataDataDataData :

ClasaClasaClasaClasa : a IX-a

DisciplinaDisciplinaDisciplinaDisciplina:Consiliere şi orientare

Tema:Tema:Tema:Tema: Intercunoaşterea şi coeziunea grupului

ScopulScopulScopulScopul activitactivitactivitactivităţăţăţăţii:ii:ii:ii: formarea unei percepţii realiste cu privire la propria persoană în

relaţionarea interpersonală

ObiectiveObiectiveObiectiveObiective operaoperaoperaoperaţţţţionale:ionale:ionale:ionale:

� să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe prin completarea unei fişe de lucru;

� să-şi recunoască colegii pe baza aspectelor identificate în fişa de lucru;

� să analizeze diferenţele dintre propria imagine şi modul în care este perceput de ceilalţi;

StrategiiStrategiiStrategiiStrategii didacticedidacticedidacticedidactice:Metode si procedee folosite: conversatia euristică, , problematizarea,

jocul didactic, exerciţiul, explicaţia.

Mijloace didactice:fişe de lucru:” Careul”, ”Testul inimii”,

instrumente de scris, bileţele cu carcteristici, listă de carcteristici.

Forma de organizare: frontal, individual.



ScenariulScenariulScenariulScenariul activitactivitactivitactivităţăţăţăţiiiiiiii

ExerciExerciExerciExerciţţţţiuliuliuliul dededede spargerespargerespargerespargere aaaa ghegheghegheţţţţiiiiiiii ”””” EuEuEuEu suntsuntsuntsunt oooo persoanpersoanpersoanpersoanăăăă care...care...care...care...””””::::

-Elevii vor fi aşezaţi în cerc şi vor răspunde la afirmaţiile citite de consilier (Anexa 1) într-o manieră nonverbală,

utiliz ând următoarele consemne:vor ridica mâinile în aer şi le vor flutura dacă li se potrivesc afirmaţiile

respective; îş i las mâinile în jos şi le vor mişca dacă nu li se potrivesc deloc afirmaţiile respective; îş i vor întinde

palmele în faţă dacă afirmaţiile respective li se potrivesc într-o oarecare măsură.

-Prin sondaj se vor verifica noile informaţii obţinute despre anumiţi elevi.

AnuntareaAnuntareaAnuntareaAnuntarea temeitemeitemeitemei sisisisi aaaa obiectivelor:obiectivelor:obiectivelor:obiectivelor:

-Se anunţă tema activităţii: Cum sunt şi cum mă văd ceilalţi?

-Se comunică obiectivele activităţii în termeni accesibili elevilor.

DirijareaDirijareaDirijareaDirijarea şşşşiiii desfdesfdesfdesfăşăşăşăşurareaurareaurareaurarea activitactivitactivitactivităţăţăţăţii:ii:ii:ii:

-Se captează atenţia elevilor printr-un jocjocjocjoc exerciexerciexerciexerciţţţţiu:iu:iu:iu: ”””” CareulCareulCareulCareul”””” (Anexa 2) - elevii vor completa cele şase rubrici

ale careului cu câte două nume de colegi care prezintă caracteristicile respective cu precizarea că şi ei trebuie să

se încadreze într-o anumită rubrică.

-Elevii care se oferă voluntari vor prezenta modul în care au completat careul .

-Se iniţiază o discuţie cu privire la modul în care a fost completat careul: dacă le-a fost greu sau nu să

completeze careul, ce au descoperit nou etc

-Exerci-Exerci-Exerci-Exerciţţţţiuliuliuliul ”””” AutoportertulAutoportertulAutoportertulAutoportertul” - se distribuie elevilor fişa “Testul inimii”(Anexa 3 ) şi li se explică modul de

completare a fişei de lucru (concepte ca: puncte tari, puncte slabe).

-Elevii vor completa în mod individual fişa de lucru, fără să îşi semneze fişa.

-Se adună fişele de lucru şi se distribuie în mod aleator.

-Se cere elevilor care se oferă voluntari să citească informaţiile care apar în fişa de lucru”Testul inimii ” şi să

identifice elevul care prezintă caracteristicile respective.

-Se va iniţia o discuţie privind modul în care s-a realizat recunoaşterea colegului respectiv: pe baza căror criterii

s-a realizat recunoaşterea, dacă le-a fost greu să îşi recunoască colegii etc.



-Exerci-Exerci-Exerci-Exerciţţţţiiiiulululul ””””PortretulPortretulPortretulPortretul”””” -după ce fiecare elev a intrat în posesia fişei sale de lucru, elevii sunt rugaţi să îşi

întoarcă fişele pe partea cealaltă, să îşi scrie numele pe fişă şi să traseze pe fişă două coloane: o coloană cu

Puncte tari şi altă coloană cu Puncte slabe.

-Fiecare elev va trece pe la colegii săi şi va scrie pe rând pe fişa colegilor câte un punct tare, respectiv un punct

slab specific colegului respectiv, încercând să completeze fişele tuturor colegilor.

-Elevii vor reveni la locurile lor şi îş i vor confrunta autoportretul din “Testul inimii” cu portretul realizat de

colegi.

-Ca urmare a acestei confruntări se va deduce pe baza discuţiilor obiectivitatea autocunoaşterii: dacă

caracteristicile identificate în autoportret corespund cu cele identificate în portretul realizat de colegi.

-Exerci-Exerci-Exerci-Exerciţţţţiiiiuuuu jocjocjocjoc ””””DespreDespreDespreDespre mine...mine...mine...mine...””””

-Se extrag concluziile activităţi şi se clarifică aspectele principale ale activităţii.

-Se realizează aprecieri generale şi individuale şi aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţiii.

ÎÎÎÎncheiereancheiereancheiereancheierea activitactivitactivitactivităţăţăţăţiiiiiiii

-Se obţine feed-back-ul prin realizarea execiexeciexeciexeciţţţţuluiuluiuluiului ””””MingeaMingeaMingeaMingea dededede focfocfocfoc””””---- elevii vor fi aşezaţi în cerc şi vor trebui să

paseze între ei o minge, cu precizarea că mingea este ” de foc”, aşa că trebuie pasată foarte repede. Cât timp vor

ţine mingea în mână vor trebui să completeze oral, cât mai repede, trei afirmaţii ” Numele meu este....”, ”Sunt o

persoană......”, ” Azi am aflat despre mine că .....”

Bibliografie:Bibliografie:Bibliografie:Bibliografie:

Baban, Adriana (coordonator) - Consiliere şi orientare, Bucureşti,E. Humanitas Educational,

2002.
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ANEXAANEXAANEXAANEXA 1111

CaracteristicileCaracteristicileCaracteristicileCaracteristicilemelemelemelemele personalepersonalepersonalepersonale

rezistent la muncă grea se bucură de influenţă
lucrează bine singur clar/distinct
creativ entuziast
sănătos îi plac provocările
perseverent prietenos
perfecţionist organizat
învăţăcel rapid minuţios
conştiincios plin ce resurse
flexibil amiabil
răbdător alert
original discret
deschis spre idei noi punctual
milos consecvent
lipsit de prejudecăţi orientat spre oameni
analitic dedicat
calm ferm
gros la obraz chibzuit
inovator fidel
sensibil aventuros
onest autocontrolat
vrednic de încredere generos
pozitiv ascultător
curios energic
încrezător în sine ordonat



ANEXAANEXAANEXAANEXA 2222

CAREULCAREULCAREULCAREUL

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare suntsuntsuntsunt
consideraconsideraconsideraconsideraţţţţiiii ceiceiceicei maimaimaimai
veseliveseliveseliveseli

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare auauauau unununun animalanimalanimalanimal
dededede companiecompaniecompaniecompanie

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare auauauau
aptitudiniaptitudiniaptitudiniaptitudini dededede
liderliderliderlider

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare auauauau unununun
hobbyhobbyhobbyhobby ciudatciudatciudatciudat

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare pierdpierdpierdpierd tottottottot
timpultimpultimpultimpul ccccââââtetetete cevacevacevaceva

2222 colegicolegicolegicolegi carecarecarecare
locuiesclocuiesclocuiesclocuiesc îîîînnnn
acelaacelaacelaacelaşşşşiiii cartiercartiercartiercartier



ANEXAANEXAANEXAANEXA 3333

FIŞĂDE LUCRU

TESTULTESTULTESTULTESTUL INIMIIINIMIIINIMIIINIMII

AAAA –––– 3 PUNCTE TARI ;

BBBB –3 CARACTERISTICI PE CARE Ţ-AI DPORI SĂ LE SCHIMBI;

CCCC –––– 3 ASPECTE REMARCATE LA TINE DE CEI DIN JUR;

DDDD –––– 3 EVENIMENTE IMPORTANTE DIN VIAŢA TA;


