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Scoala Gimnaziala Nr.1 Micești 

 

 

                               PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL    

 „   Abilități de viață reprezintă un set de deprinderi, aptitudini, competențe, trăsături și 

calități, atitudini, comportamente și valori care să mijlocească atingerea acelui nivel de 

calitate a vieții pe care îl avem in vedere. ’’ 

 

DENUMIRE OPȚIONAL: ,,Incluziune socială prin valori culturale europene         

 

TIPUL: OPȚIONAL INTEGRAT LA NIVELUL MAI MULTOR ARII 

CURRICULARE   

 

ARIA CURRICULARĂ: LMBĂ ȘI COMUNICARE, CONSILIERE ȘI 

DEZVOLTARE PERSONALĂ, OM ȘI SOCIETATE,  ARTE, TEHNOLOGII   

 

Curs opțional de dezvoltare a abilităților personale pentru clasa a V a A, B 

Anul școlar : 2019-2020 

Nr. ore pe săptămână : 1 oră 

Profesor : Motonea Maria- Cristiana 

 

Locul desfășurării:  Sala de clasă/ Laboratorul  de informatică 
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PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISIPLINA OPȚIONALĂ    

Incluziune socială prin valori culturale europene         

CURRICULUM INTEGRAT PENTRU LIMBA ROMÂNĂ, CONSILERE ȘI 

DEZVOLTARE PERSONALĂ,  EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ,  EDUCAȚIE 

PLASTICĂ,  EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 

Notă de prezentare   

 Această propunere de Curriculum integrat pentru cls. a V-a  este în concordanţă cu 

noua opţiune didactică adoptată de către Ministerul Educaţiei Naționale în procesul de reformă 

a învăţământului, dar și cu obiectivele programului A.D.A.P.T (Adaptare prin Dezvoltarea 

Abilităților Personale Timpurii), în care Școala Gimnazală Nr.1 Micești este implicată. 

Programul menționat este derulat în parteneriat de C.J.R.A.E. Argeș, Iceland-Liechtenstein- 

Norway Grants și Ministerul Educaţiei Naționale, și are în vedere incluziunea copiilor romi în 

școală.  În cadrul temelor acestui curs se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor personale de 

interacțiune într-un mediu multicultural, familiarizarea elevilor cu anumite concepte 

(,,cetățenie activă, toleranță, antidiscriminare, multiculturalism”)  prin implicarea acestora în 

activități practice, centrate pe elev, care vizează punerea în situații reale de viață, în strânsă 

legătură cu universul lor personal.   

Lucrarea de față este structurată în 8 teme, având ca ,,numitor comun” abilitățile personale 

dezvoltate și apreciate într-un mediu multicultural.  Disciplinele alese contribuie, la 

dezvoltarea abilităților personale timpurii.   

         Acest  curriculum la decizia școlii este construit pentru un buget de timp – 1 oră pe 

sătămână, pe parcursul unui an școlar și conţine competenţe generale, valori şi atitudini, 

bibliografie, competenţe specifice și exemple de activităţi de învăţare. Aceste elemente de 

conţinut pot fi modificate pe parcursul anului şcolar, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 
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ARGUMENT 

           Incluziunea în educație implică un proces de creștere a participării tutror elevilor la 

procesul educațional, în conformitate cu particularutățile de dezvoltare și potențialul 

acestora. 

 Cursul opțional « Incluziune socială prin valori culturale europene » își propune 

dezvoltarea abilităților personale timpurii ale elevilor, într-un mod atractiv, adaptat vârstei și 

nivelului de cunoștințe ale elevilor, având ca resurse materiale o gamă de metode activ- 

participative însușite în cadrul activităților de formare din cadrul proiectului A.D.A.P.T 

(Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii). Acest opțional integrat își 

propune să dirijeze copilul să traverseze barierele obiectelor de studiu, aducând împreună 

diferitele aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative care să se centreze pe nevoile  

elevilor care își desfășoară activitatea într-un mediu multicultural și căroraa este important să 

li se dezvolte anumite calități (toleranță, respect, acceptare, dorință de a cunoaște), pentru a 

putea trăi, adapta și a se dezvolta în acest mediu. 

 Cursul opțional propus nu dorește să teoretizeze noțiuni, principii, idei, ci să implice 

elevii români și romi în activități ce pornesc de la coordonatele vieții de zi cu zi, dar și ale 

vieții interioare și spirituale ale fiecăruia și să-i aducă în situația de a comunica, de a colabora, 

de a identifica împreună interesele comune, dar și pe cele care îi deosebesc și de a-i face să 

înțeleagă că cel ce este diferit de fiecare dintre noi nu este obligatoriu superior sau inferior. 

 Acest curs propune  8 teme de interes, care permit nu neapărat  însuşirea, cât practicarea 

într-o manieră simplă, atractivă și concretă, a artei de a trăi frumos și în armonie cu sine și cu 

cei ce nu sunt la fel ca noi .  

Ţinând cont de particularităţile de vârstă ale cursanţilor, activităţile de învăţare vor avea 

caracter ludic folosind cântece și desene ( integrând astfel aria curriculară Arte), precum și 

activități de bricolaj, în măsura în care tema permite, integrându-se astfel aria curriculară 

Tehnologii, dar și texte, documente din sfera ariilor Limbă și comunicare sau Om și societate. 

Se va porni de la ideea că, de fapt,  comunicarea este cea care sta la baza relațiior 

interpersonale, atât de importante pentru socializarea individului, integrarea lui în comunitate. 
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Aptitudinile și  competențele sociale și de comunicare vizate vor fi valorizate prin activități 

care țin de nevoile și de centrele de interes ale elevilor și apropierea concretă de viața cotidiană 

a acestora și de relaționarea dintre copiii români și romi. 

 Jocurile didactice, precum și celelalte procedee si tehnici de învățare modernă, lucrul în 

echipă, explicațiile însoțite de materiale  video/ audio vor crea în spațiul de lucru o atmosferă 

adecvată învățării și colaborării,  într-o manieră atractivă și eficientă în același timp, bazată pe 

o bună cunoaștere a unor noi tehnici de motivare a elevului. Strategiile de evaluare potrivite 

pentru acest curs sunt cele de tip formativ, datorită accentului crescut pe abilități și valori pe 

care opționalul îl are.   

 

COMPETENȚE GENERALE 

 

1) Afirmarea pozitivă a abilităților de autocunoaștere; 

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

3)  Utilizarea constructivă a abilităților de interrelaționare; 

4)  Aplicarea conștientă a abilităților de gestiune a cunoașterii ; 

5) Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală și intelectuală ; 

6) Dezvoltarea abilităților interpersonale, civice, morale. 

 

VALORI ȘI ATITUDINI 

• Orientarea  spre o viață de calitate; 

•  Respect față de sine și față de ceilalți;  

• Valorizarea comunicării și a relațiilor interpersonale; 

• Adaptare și deschidere față de schimbare;  

• Valorificare critică a informațiilor;  

• Aprecierea unicității fiecăruia;  

•  Flexibilitate și responsabilitate pentru propriile decizii;  

• Autonomie în gândire;  



     Proiect finanțat prin Programul de Educaţie, Burse, 
Ucenicie şi  

Antreprenoriatul Tinerilor  (ESAYEP), 
2014-2021 

 

5 
“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 

CENTRUL JUDEȚEAN 
DE RESURSE ȘI 

ASISTENȚĂ 
EDUCAȚIONALĂ, 

ARGEȘ  

• Participare la viața socială și a comunității; 

•  Acceptare a diferențelor si a diversității;  

• Responsabilitate civică și profesională. 

• Empatie 

 

    

CONȚINUTURI  

ORGANIZARE TEMATICĂ 

 

1.  Comunicare/ Autocunoaștere/ Cunoaștere 

2. Universul personal : Școală/ Hobby- uri/ Jocuri 

3. Vestimentație/ Stil/ Eleganță 

4. Alimentație și sănătate 

5. Călătorii și mediul înconjurător 

6. Muzică/ Filme/ Artă 

7. Tehnologie- confort și siguranță 

8.  Cultură/ Tradiții/ Oiceiuri 

 

Exemple de activităţi de învăţare : 

a) Exerciții:  

- Copacul așteptărilor 

- Popas în lumea emoțiilor 

- Codul respectului și al bunelor maniere 

- Bariere în comunicare 

- Puterea cuvintelor(feedbackul pozitiv) 

- Să învățăm să comunicăm eficient 

- Să ne ajutăm prietenii 

- Scrisoarea de încurajare 

- Dicționarul conflictelor 

- Dferențierea comportamentelor 

- Să-i apreciem pe ceilalți 

- Luarea deciziilor- Eu decid! 

- O gură de sănătate 

- Destinația dorită: starea de bine 

b) Jocuri  de rol 

c) Jocuri de mimă 

d)  Studiul de caz 

e) Vizionare de clipuri 

f) Realizarea de desene, fotografii, postere, portofolii 
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g) Completarea unor chestionare 

 

SUGESTII METODOLOGICE:  

Premisa abordării didactice a abilităților de viață și a integrării elevilor romi în școală 

este crearea unui raport de complementaritate între educația nonformală și educația formală, 

atât sub aspectul conținutului, cât și sub aspectul modalităților și formelor de realizare. 

În viața reală, omul se manifestă continuu prin patru dimensiuni : afi, a ști, a face, a 

conviețui, rezolvând probleme care implică stăpânirea competențelor cheie (sociale, 

lingvistice, civice, de exprimare culturală etc.)  traduse prin abilități de viață . Implicarea 

elevilor în programe de dezvoltare a abilităților personale determină valorizarea competențelor 

dobândite în cadrul formal și înțelegerea finalităților educației. 

Dezvoltarea abilităților de viață se realizează prin proiecte structurate pe algoritmul 

educației nonformale, care include următoarele etape:   

1. Identificarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor:  Cu ajutorul metodelor de 

investigare (observație, chestionar, interviu, etc.) au fost descoperite  nevoile reale ale elevilor 

privind dezvoltarea abilităților de viață cuprinse în programa propusă. 

2. Crearea situațiilor de învățare destinate conștientizării nevoilor identificate:  

Proiectul propus urmărește  implicarea elevilor în situații de învățare prin care să se confrunte 

cu propriile nevoi.  

3. Stabilirea obiectivelor operaționale ale activităților: Obiectivele urmărite se 

doresc a fi concrete/specifice, realiste, adaptate profilului și dinamicii clasei, bazate pe nevoile 

reale ale elevilor și să facă referire la indicatori stabiliți anterior.  

4. Proiectarea activităților:  

*  Pregătirea contextului: Contextul fizic de învățare: sala de clasă și laboratorul de 

informatică vor fi pregătite și adaptate activităților ce urmează a fi implementate, urmărind să 

stimuleze procesul de învățare și să reflecte realitatea în care se  manifestă abilitatea de viață;  

* Designul activităților: se va mula pe preferințele și stilurile de învățare ale elevilor, se 

va ține cont de așteptările, experiența anterioară și sugestiile  participanților;  

* Alegerea metodelor: Metodele folosite în cadrul procesului de formare vor permite 

deopotrivă achiziția informațiilor, formarea comportamentelor și a atitudinilor  și manifestarea 

performanțelor. Se va  include o gamă divesificată de metode și procese: lucrul în echipă, 

lucrul individual, discuțiile de grup, brainstorming, jocurile, atelierele, jocul de rol, instruirea 

directă, simularea, investigația, studiul de caz, animația socio-educativă, proiectul, vânătoarea 

de comori, origami, public speaking, cafeneaua publică, teatru forum, biblioteca vie, 

storytelling, open space technology, writing theatre etc. 

* Asigurarea reflecției : Elevii vor fi încurajați să reflecteze asupra procesului lor de 

învățare. 

* Planificarea evaluării : fiecărei activități îi va fi corelat un proces de 

evaluare/autoevaluare care să urmărească atingerea obiectivelor propuse. 

 Evaluarea reprezintă o parte integrantă a predării şi învăţării. Se urmăreşte cu 

prioritate abordarea modernă a evaluării ca activitate de învăţare. În acest context, sunt 

adecvate metode precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind 
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progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile 

copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti,  

adaptate vârstei.  

 Metodele și instrumentele de evaluare trebuie adecvate contextelor și obiectivelor 

procesului de învățare, modulându-se atât pe educația formală cât și pe cea nonformală, astfel 

încât să permită măsurarea stadiului de dezvoltare a abilităților de viață. Observarea 

sistematică a comportamentului celor formați, analiza de caz, jurnalul reflexiv, 

proiectul, portofoliul, jocul de rol sunt câteva dintre metodele ce pot înregistra progresul, în 

aceste contexte de formare.  

 Cel mai exigent instrument de evaluare a progresului înregistrat de elevi, 

instrument care își diversifică permanent metodele de evaluare  și care oferă școlii un feed-

back continuu, rămâne, însă, viața reală. În momentul în care vom obține participarea cu 

plăcere și cu interes la orele prevăzute pentru acest pentru acest curs opțional,  colaborarea 

între copiii români și romi și integrarea acestora în școală, putem face o evaluare pozitivă a 

performanțelor. 

  
 

BIBLIOGRAFIE SI SITOGRAFIE 

 

1. Cursul  de formare propus de Proiectul A.D.A.P.T  

 - Democrație și eduație pentru cetățenie activă 

 - Drepturile omului/ copilului ,  toleranță, antidiscriminare 

 - Predarea centrată  pe elev 

 - Dezvoltarea abilităților personale utile într-un mediu multicultural la copii 

2. Programa şcolară pentru disciplina opţională  Dezvoltarea abilităților de viață,  aprobată 

prin Hotărârea de Guvern nr. 536/2011 

3. Ghidul animatorului. Asociația Creativ. București, 2008 

4. Anghel, P. (2003).Stiluri și  metode de comunicare. Editura Aramis București 

5. Ghid metodologic pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. World 

Learning. Programul Childnet, 2004 

6. Georgiu, G., (2010).Comunicarea interculturală. Comunicare.ro 

7. Collet, P., (2018). Cartea gesturilor europene. Ed. Trei 
 

 

 

 

PLANIFICARE ANUALĂ  

An şcolar: 2019- 2020  

Unitatea de invăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Micești  

Disciplina: Curs opțional integrat- « Incluziune socială prin valori culturale europene» 

Clasa: a V-a A,B  
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Număr de ore pe săptămână: 1  

Profesor: Motonea Maria- Cristiana 

 

Semestrul I 

Repartizarea orelor  

Număr ore  Total ore  

Predare-învăţare    12  

Recapitulare-

evaluare  

  14 
    1 

La dispoziţia 

profesorului  

 
     1 

 

Semestrul II 

Repartizarea orelor  

Număr ore  Total ore  

Predare-învăţare       18  

Recapitulare-

evaluare  

 21 
       2 

La dispoziţia 

profesorului  

 
       1 

 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ 
 

TEMA Competențe specifice Conținuturi Nr.ore Data  

1. Comunicare/ 

Autocunoaștere/ 

Cunoaștere 

1.1  Valorifică experienţele 

personale 

 

1.2. Se autoanalizează în 

vederea cunoașterii de sine  

 

1.3. Explică rolul eșecului în 

dezvoltarea proprie și 

cunoașterea de sine 

 

 

 

 

1.4.  Controlează stările 

emoționale proprii 

 

 

 

 

* Valorificarea 

succesului  

* Gestionarea eșecului 

* Puncte forte și limite 

personale 

*Tehnici de gestionare 

a emoțiilor 

 * Relația emoții – 

performanțe 

* Roluri sau funcții ale 

ascultării active  

* Procesul de ascultare 

activă. Senzația. 

Interpretarea. 

Înțelegerea și 

răspunsul  

* Principii și reguli ale 

ascultării active 

5 S 1- 5 
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1.5.  Iși evaluează 

comportamentul, resursele, 

posibilitățile in vederea 

rezolvării unor sarcini. 

 

1.6.  Construiește mesaje 

pertinente, coerente și 

convingătoare  

 

1.7. Construiește mesaje 

nonconflictuale, afirmându-și 

identitatea 

* Elemente verbale 

specifice comunicării 

asertive. Aserțiunea 

„Eu”.Referințele 

impersonale.  

* Elemente 

paraverbale specifice 

comunicării asertive. 

Tonul și intensitatea 

vocii  

* Elemente nonverbale 

specifice comunicării 

asertive. Contact 

vizual. Postura. 

Mimică 

* Componentele 

comunicării asertive. 

Refuzul cererilor. 

Solicitarea favorurilor 

și formularea de cereri. 

Exprimarea 

sentimentelor pozitive 

și negative. Inițierea, 

continuarea  și 

încheierea unei 

conversații generale 

2. Universul 

personal : 

Școală/ Hobby- 

uri/ Jocuri 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

2.1. Identifică stiluri de  

învățare. Utilizează reguli de 

ergonomie a învățării  

 

2.2. Aplică tehnici de învățare 

eficientă 

 

2. 3. Identifică activități de 

relaxare 

 

2.4. Identifică reguli în timpul 

unui joc 

 

* Stiluri de învățare. 

*Organizarea spațiului 

de învățare  

* Tehnici de învățare 

eficientă 

* Nevoi, dorințe, 

necesități 

*Hobby-uri/ Jocuri 

specifice vârstei 

 

* Cât timp alocăm 

învățării/ jocului 

*Cum ne comportăm 

în timpul jocului (fair-

play) 

5 S 6- 

11 
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2.5. Își adaptează 

comportamentul la rolul și 

regulile de lucru din echipă 

* Jocuri de ieri și de 

astăzi 

* Roluri și sarcini în 

echipă 

3. 

Vestimentație/ 

Stil/ Eleganță 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

3.1. Identifică diferite stiluri de 

vestimentație 

 

3.2. Stabilește diferența dintre 

originalitate/ extravaganță 

 

3.3. Abordează ținute 

vestimentare în diverse situații 

 

 

3.4. Alege conștient modalități 

adecvate de asigurare a igienei 

personale  

 

3.5. Evită riscurile implicate de 

încălcarea normelor de igienă  

 

*Moda în diverse 

epoci, societăți, medii 

sociale 

 

* Cum se îmbracă 

apropiații mei/ 

vedetele ? 

 

* Ce ( nu)  îmi place ? 

De ce ? E frumos doar 

pentru că îmi place 

mie ? 

* Hainele îl fac pe 

om ? 

*Eleganță/ Igienă 

personală 

4 S 11- 

14 

 

 

 

 Semestrul al II- lea 

 

 

TEMA Competențe specifice Conținuturi Nr.ore Data  

4. Alimentație și 

sănătate 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

 

4.1.Alege și consumă 

alimentele necesare unei bune 

dezvoltări a organismului în 

funcție de  valoarea lor 

nutrițională 

 

 

*Ce mâncăm la școală/ 

acasă? 

 

*Surse de procurare a 

alimentelor 

 

*Valoarea nutrițională 

a alimentelor 

*Beneficiile 

alimentației sănătoase.  

4 S 16- 

19 
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4.2.Identifică meniuri pregătite 

cu diverse ocazii 

 

4.3. Identifică reguli de 

comportament în timpul mesei 

4.4.Identifică tradiții culinare 

din diverse culturi 

*Riscurile alimentației 

nesănătoase 

*Azi ești musafirul 

meu 

 

* Ce facem/ nu facem 

la masă 

Gastronomia română/ 

romă 

5. Călătorii și 

mediul 

înconjurător 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

5.2. Adoptă un comportament 

ecologic în relație cu mediul  

 

5. 3. Optează pentru activități 

de explorare a mediului 

înconjurător   

 

5.4. Alege destinații de 

călătorie 

 

5.5. Identifică reguli de 

comportament în timpul 

călătoriilor 

 

*Conduita umană și 

mediul  

* Drepturi și 

responsabilități ale 

omului în relație cu 

mediul  

* Influențele calității 

mediului asupra 

calității vieții omului 

 

*Unde ne dorim să 

călătorim? 

 

*Cum ne purtăm într-o 

călătorie? 

4 S 20- 

23 

6. Muzică/ 

Filme/ Artă 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

6.2. Adoptă respect față de 

gusturile celorlați 

 

6.3. Identifică latura educativă 

a artei 

 

6.4. Analizează critic opere 

muzicale/ plastice/  filme 

* Preferințe personale 

în materie de artă 

 

* Gusturile nu se 

discută! Sau uneori 

da ? 

* Cum ne putem 

îmbogăți spiritual prin 

intermediul artei ? 

* Să ne cultivăm 

gusturile ! 

4 S 24- 

27 

7. Tehnologie- 

confort și 

siguranță 

 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

 

*Aparatura  de la 

tehnică la 

electrotehnică  

* Aplicarea și 

respectarea normelor 

4 S 28- 
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7.1. Utilizează și manipulează 

corect  aparatele cu care 

lucrează 

 

 

 

7.2.Utilizează eficient și 

chibzuit rețelele de asigurare a 

confortului existențial   

 

 

 

7.3. Identifică avantajele/ 

dezavantajele Internetului 

de utilizare în bune 

condiții a aparaturii 

tehnice 

 

 

*Locuința și rețelele 

de asigurare a 

confortului existențial 

(apă, electricitate, 

căldură, cablu TV, 

internet, gaze) 

 

*Pentru ce folosesc 

Internetul ? Ce site- uri 

accesez ? 

* Mă informez sau 

comunic ? 

8. Cultură/ 

Tradiții/ 

Obiceiuri 

1.1  Valorifică experiențele 

personale 

 

8.1. Comunică deschis și 

respectuos cu persoane 

aparținând altor etnii, culte 

religioase etc 

 

8.2. Utilizează negocierea ca 

modalitate de soluționare a 

divergențelor 

 

 

8.3. Apreciază diversitatea  

culturală 

* Am prieteni printre 

copiii romi ? Ce 

apreciez la ei? 

 *Valori. Credințe. 

Religii. Mentalități. 

Culturi  

* Toleranța. Respectul. 

Acceptarea 

Negocierea. Delimitări 

conceptuale. Contexte 

implicate  

* Metode, tehnici și 

strategii de negociere 

* Să împărtășim 

tradiții și oiceiuri! 

5 S 32- 
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Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. 
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de 
Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile 
și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 


