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Introducere 

 

Modulul „Dezvoltare personală și profesională“ a fost elaborat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, 

finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
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Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare;  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 
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 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 

Modulul “Dezvoltare personală şi profesională” are drept scop formarea abilităţilor 

de utilizare a strategiilor de învăţare care să permită cadrelor didactice rezolvarea 

problemelor în carieră, dezvoltarea  motivaţiei pentru studiu şi consolidarea stimei de sine, 

operând cu elemente ale cunoaşterii şi imaginii de sine, autocunoaştere şi intercunoaştere. 

Competenţele specifice pe care modul le va dezvolta cursanţilor sunt: 

 aplicarea teoriilor învăţarii în dezvoltarea carierei; 

 gestionarea emoţiilor ca dimensiune a personalităţii şi ca suport în managementul 

conflictului; 

 utilizarea corectă a unor metode  pentru dezvoltarea şi consolidarea stimei de 

sine, cunoaşterii de sine şi imaginii de sine; 

 

Pornind de la prezentarea conceptului de management personal al carierei și a 

principalelor modele de instruire a adulţilor, modulul îi învaţă pe cursanţi să gestioneze 

emoţiile şi conflictele, să utilizeze metode eficace de autocunoaştere, pentru ca, în final, să 

fie capabili să îşi construiască planul individual de dezvoltare personală. 

Temele propuse aduc plusvaloare în dezvoltarea resursei umane din învăţământul 

preuniversitar, având ca ţintă facilitarea construirii demersului individual de dezvoltare 

personală pe baza unui set de valori, atitudini şi convingeri, asumarea lui, precum şi 

conştientizarea necesităţii formării şi autoformării pe tot parcursul vieţii. 

Subiectele dezvoltate vor permite o autocunoaştere ştiintifică, riguros construită pe 

elemente de cunoaştere a managementului carierei - condiţie a parcurgerii rutei profesionale, 

pe dezvoltarea propriilor competenţe şi alegerea unor curricula adecvate prin diferite metode 

de instruire. 

 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la dezvoltarea personală și profesională în contextul real al comunităților 

educaționale din care fac parte.  
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1. COMPETENŢE EUROPENE ALE SECOLULUI XXI ŞI 

MANAGEMENTUL CARIEREI 

 

1.1. Managementul personal al carierei 

 

 

 

 

 

 

Scrie o listă care să conţină punctele tari şi punctele slabe ale carierei tale până în 

acest moment. 

 

 

  

 

Omul îşi modifică permanent personalitatea datorită proceselor psihologice de învăţare 

şi formare, ceea ce conduce la îmbogăţirea cunoştinţelor, lărgirea orizontului de cunoaştere 

şi dezvoltarea profesională şi, ca o consecinţă, chiar la schimbarea carierei pe parcursul 

vieţii. 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Dezvoltarea carierei este determinantă de dezvoltarea personală care se produce în 

timp, în funcţie de experienţa căpătată, dar şi de legislaţia specifică – obligaţia de a susţine 

examenul de definitivat ori necesitatea de a urma cursuri de formare continuă pentru 

acumularea creditelor de dezvoltare profesională.  De cele mai multe ori, recunoaştem acest 

lucru cu onestitate, dezvoltarea carierei este influenţată şi de: 

- constrângeri politice, sociale şi economice; 

- legături cu persoane „importante”; 

- responsabilităţi de familie; 

- evenimente deosebite; 

- calitatea managementului carierei 

Stadiile dezvoltării după Hall1 sunt: 

15 – 25 de ani               explorare şi eficienţă 

25 – 35 de ani  stabilizare şi avansare 

35 – 45 de ani  carieră mijlocie 

45 – 75 de ani  continuarea dezvoltării, menţinere, declin 

Cariera personală se construieşte ţinând cont de competenţele europene ale 

secolului XXI:  

- autoformare: monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea 

resurselor corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. 

- abilităţi de comunicare: înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări 

eficiente verbale, scrise, multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

- informaţii şi abilităţi media: analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, 

evaluarea şi crearea de informaţii în diverse forme şi medii. 

- responsabilitate şi capacitate de adaptare: exersarea responsabilităţii personale şi a 

flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; 

stabilirea şi atingerea unor standarde şi ţeluri ridicate pentru sine şi pentru ceilalţi; 

tolerarea ambiguităţii. 

                                                            

1 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ – Dobridor, I., Pânişoară, I., O.: Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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- creativitate şi curiozitate intelectuală: dezvoltarea, implementarea şi comunicarea 

ideilor noi altor persoane; deschiderea şi receptivitatea la nou şi la diverse 

perspective. 

- gândire critică şi gândire sistemică: exersarea unei gândiri sănătoase în înţelegerea 

şi realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme. 

- abilităţi interpersonale şi de colaborare: demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi 

de conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă 

cu ceilalţi; exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

- identificarea, formularea, soluţionarea problemelor: capacitatea de a depista, formula, 

analiza şi soluţiona probleme. 

- responsabilitate socială: acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele 

comunităţii; demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria 

persoană, loc de muncă şi comunitate. 

 

            Aplicație 

Găsiţi câte 2 metode pentru a vă dezvolta pe termen scurt şi lung fiecare competenţă 

europeană enunţată mai sus. 

 

De managementul carierei se poate ocupa organizaţia (pentru angajaţii ei) sau individul 

însuşi şi atunci îi putem spune automanagementul carierei.  

Pentru un management de succes al propriei cariere este nevoie de stabilirea unor 

obiective, urmată de monitorizarea gradului de îndeplinire a acestora, dar şi de stabilirea 

unor proceduri de autocunoaştere, autoevaluare, dezvoltare a propriilor abilităţi şi de 

planificare a carierei.  

Autocunoaşterea şi autoevaluarea 
Aceste activităţi presupun cunoaşterea personală a valorilor, aspiraţiilor, scopurilor 

profesionale, dar mai ales a motivaţiilor bazate pe intuiţie, cunoaştere, simţ critic, luciditate, 

realism, obiectivitate, care conduc în final spre limpezirea imaginii de sine, astfel încât 

aceasta să fie una corectă, realistă și pozitivă. Imaginea de sine pozitivă apare în urma: 
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- relaţiilor bune în procesul de comunicare; 

- evaluărilor corecte ale limitelor personale; 

- anticipării dificultăţilor în realizarea obiectivelor; 

- cunoaşterii drepturilor şi obligaţiilor; 

- capacităţii de a minimaliza eşecurile; 

- asumării responsabilităţilor şi riscurilor; 

- exprimării deschise a sentimentelor, gândurilor, opiniilor; 

- acceptării schimbărilor; 

- depăşirii conflictelor intra şi interpersonale; 

- exersării încrederii, optimismului, dinamismului, sincerităţii, încrederii, toleranţei; 

- manifestării dorinţei de a învăţa permanent. 

 

            Aplicație 

Analizaţi factorii de mai sus şi scrieţi în dreptul lor în ce măsură (foarte mică, mică, mare, 

foarte mare) influenţează imaginea de sine pozitivă a dumneavoastră.  

 

Toţi factorii menţionaţi mai sus conduc la construirea unor comportamente 

caracterizate de echilibru şi stabilitate, la apariţia sentimentului de identitate şi de împlinire 

de sine, la creşterea simţului propriei valori. 

Dezvoltarea propriilor abilităţi 
Angajatul care îşi construieşte cariera ar trebui să pornească de la întrebări de tipul: 

„cine sunt?”, „ce pot face?”, „ce ştiu să fac?”, „cum pot să fac?”. În programul propriu de 

dezvoltare personală, ar trebui să se raporteze la abilităţi precum: 

- învăţare permanentă; 

- cercetare (surse, resurse, materiale); 

- capacitate de formulare a scopurilor şi a obiectivelor, 

- luare de decizii corecte şi la timp; 

- autoevaluare şi autocorectare; 

- comunicare şi ascultare activă. 
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Planificarea individuală a carierei 
Planificarea dezvoltării carierei reprezintă veriga de legătură dintre abilităţile/ nevoile 

angajatului şi nevoile/ ocaziile oferite de societate. Planificarea se face pe termen scurt, 

mediu şi lung presupunând o gândire sistematică, o corectă formulare a obiectivelor, dar şi 

stabilirea finalităţilor. 

Profesorul Mielu Zlate2 propune cinci paşi pentru planificarea individuală a carierei: 

1. autoevaluarea – strângerea de informaţii despre propria persoană prin aplicarea de 

chestionare, utilizarea unor liste de verificare; 

2. explorarea oportunităţilor – strângerea de informaţii din interiorul şi exteriorul 

organizaţiei, legate de propria carieră; 

3. luarea deciziilor şi stabilirea scopurilor – pe termen scurt sau lung; 

4. planificarea – stabilirea căilor şi mijloacelor de realizare a scopurilor propuse cât şi 

identificarea acţiunilor de întreprins în vederea atingerii acestora; 

5. urmărirea realizării scopurilor – contabilizarea succeselor şi eşecurilor în funcţie de 

obiectivele propuse. 

 

            Aplicație 

Raportându-vă la cei cinci paşi propuşi de profesorul Mielu Zlate pentru planificarea carierei, 

stabiliţi unde vă aflaţi şi care este următorul pas pe care doriţi să-l faceţi în dezvoltarea 

carierei dumneavoastră. 

 
Mentoratul 

Mentorul are rolul de a-l susţine pe cel aflat în procesul de dezvoltare personală și 

profesională  prin implicarea în diferite activităţi și asigurarea vizibilității în carieră. Totodată, 

mentorul îi va identifica punctele tari şi îi va oferi feedback permanent, îl va ajuta în 

dezvoltarea capacităţilor profesionale. Mentorul va trece de la iniţiere la susţinere până va 

ajunge la faza de separare, dar va rămâne tot timpul consilierul, prietenul şi sprijinul 

discipolului. 

                                                            

2 M. Zlate - Tratat de psihologie organizaţional – managerială, vol.I, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
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1.2. Managementul organizaţional al carierei 

Managementul personal al carierei are puţine şanse de reuşită, dacă nu vă aflaţi într-o 

organizaţie care să vă ofere oportunităţi, de exemplu: să elaboreze programe de formare, să 

încurajeze oamenii să se dezvolte profesional şi să pună la dispoziţia acestora instrumentele 

necesare planificării carierei. 

Putem vorbi despre: 

• cariere specializate/înguste versus cariere generale/variate/largi 

 

Carierele specializate contribuie la obţinerea performanţelor înalte, dar duc la impasuri, 

demotivează, scad moralul oamenilor. 

Carierele largi dau posibilitatea schimbării cu uşurinţă a locurilor de muncă, dar 

presupun selecţionarea unor angajaţi supercalificaţi chiar de la început, ceea ce îi 

nemulţumeşte pe cei vechi. 

• cariere stricte versus ambigue 

 

Carierele stricte avantajează mediile stabile, defavorizând mobilitatea profesională şi a 

ierarhiei organizaţiei. Carierele ambigue permit mişcarea spre vârf, asigură flexibilitatea 

profesională şi ierarhică, dar introduc sentimentul de incertitudine. 

• cariere scurte/ cu puţine etape versus cariere lungi/cu multe etape 

 

Dacă vorbim de carierele scurte, acestea nu sunt costisitoare şi sunt previzibile, pe 

când carierele lungi creează sentimentul de împlinire, al permanenţei, dar duc către o 

birocraţie excesivă. 

• cariere bazate pe criteriul performanţei 
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Acest criteriu presupune explicitarea conceptului de performanţă, evaluarea abilităţilor 

viitoare, nu a celor prezente şi promovarea competenţei, nu a vechimii.  

            Aplicație 

Care sunt metodele prin care conducerea şcolii vă motivează în dezvoltarea personală şi 

profesională? Ce v-ar motiva pe dumneavoastră? 

 

Construirea unui sistem de informare al angajaţilor ajută la dezvoltarea profesională. În 

acest sens se poate construi o bază de date în care responsabilul cu formarea să treacă 

toate cursurile de formare derulate în judeţ de către Casa Corpului Didactic, ISJ, universităţi 

sau alte instituţii responsabile cu formarea. Această bază de date poate fi îmbogăţită cu 

diferite teste, chestionare, studii de specialitate.  

Descrierea realistă a organizaţiei  preîntâmpină aşteptările mari de la noii angajaţi şi 

conferă sinceritate, demotivând pe cei nepotriviţi pentru această slujbă. În acelaşi timp, 

afişarea disponibilităţilor interne înainte de a le face publice face ca angajaţii să poată opta 

pentru altă funcţie sau alt post în cadrul organizaţiei. Pe de altă parte, afişarea competenţelor 

pe care trebuie să le deţină o persoană pentru a avansa în carieră sau pentru a trece pe un 

nivel ierarhic superior ori într-un alt compartiment ajută angajaţii în dezvoltarea lor 

profesională. Anunţarea ocaziilor de instruire – posibile cursuri în interiorul sau exteriorul 

organizaţiei -  ţine de managementul organizaţional al carierei. 

Organizarea unor centre de formare/evaluare/dezvoltare la nivelul unei organizaţii 

(inclusiv al unei şcoli) presupune: 

• construirea unei baterii de chestionare aflată la îndemâna angajaţilor; 

• organizarea unor ateliere de planificare a carierei; 

• constituirea unui grup de formatori ai organizaţiei; 

• colectarea de informaţii privind interesele resursei umane: rotirea în comisii, 

planuri de accedere sau succesiune. 
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În anul 2002, London3 propune opt axiome ce descriu gradul în care organizaţiile 

contribuie la asistarea angajaţilor în dezvoltarea carierei lor: 

-  cu cât organizaţiile se ocupă mai mult de dezvoltarea resurselor umane, cu atât vor 

stabili programe de dezvoltare a carierei extinse, vor îndruma participarea indivizilor la 

dezvoltare şi vor marca succesele acestora, se vor concentra asupra rezultatelor pe termen 

lung, vor recompensa procesul de învăţare şi perfecţionare; 

-  cu cât cultura organizaţiei este îndreptată spre dezvoltare, cu atât angajaţii vor 

participa mai mult la dezvoltarea carierei şi învăţarea proceselor de muncă; 

-  cu cât cultura organizaţională este mai avansată spre dezvoltare, cu atât angajaţii vor 

primi mai multe feedback-uri pozitive legate de performanţele lor, vor fi încurajaţi spre 

învăţare, vor fi îndrumaţi spre oportunităţi de carieră; 

-  cu cât motivaţia este mai înaltă, cu atât un individ îşi va autoiniţia programe de 

dezvoltare profesională şi îşi va îmbunătăţi performanţele; 

-  nevoile ce decurg dintr-o criză duc la dezvoltarea de programe de carieră în 

organizaţie; 

-  programele de carieră pentru cazurile de criză sporesc implicarea pe termen scurt în 

activităţi de dezvoltarea profesională; 

- indivizi cu motivaţie înaltă în carieră vor participa mai mult la activităţi de dezvoltare 

atunci când cultura organizaţională este orientată spre dezvoltare; 

- organizaţiile care experimentează dezvoltarea resurselor umane furnizează resurse 

de dezvoltare a carierei indivizilor cu motivaţie înaltă legată de carieră. 

 

 

 

                                                            

3 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ – Dobridor, I., Pânişoară, I., O.: Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
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  Reflecție 

 

Cu cât cultura organizaţională este mai avansată spre dezvoltare, cu atât angajaţii 

vor primi mai mult feedback pozitiv legat de performanţele lor, vor fi încurajaţi spre învăţare, 

vor fi îndrumaţi spre oportunităţi de carieră. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii legate de dezvoltarea profesională în cadrul 

organizaţiei, vă recomandăm să accesaţi link-urile: 

- www.leonardofortius.eu 

- www.hipo.ro/locuri-de-munca/cariera 

- www.yuppy.ro  

Puteți aprofunda informația despre organizații citind modulul Management instituțional și 

management de proiect elaborat în cadrul aceluiași proiect. 

 

Exercițiu creativ 

Dezvoltaţi un proiect prin care să organizaţi un centru de formare/evaluare/dezvoltare în 

şcoala dumneavoastră. 

                 

           Extindere      
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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2. MODELE DE INSTRUIRE PENTRU ADULŢI  

2.1. Modelul instruirii şi teoria operaţională a învăţării 

 

 

 

 

 

Doriţi să vă construiţi un model de instruire în scopul dezvoltării profesionale, dar şi 

pentru a vă orienta spre succes şi eficienţă? 

Daca aţi răspuns afirmativ, vă invităm să parcurgeţi acest capitol. 

 

 

 

 

 

Modelul propune dirijarea activităţii psihice în cadrul unor acţiuni sau scheme 

obiectuale sau verbale organizate deoarece instruirea şi învăţarea sunt privite ca procese. 

Traseul învăţării este următorul: 

 orientare şi acţiune asupra obiectelor → acţiune verbală → construirea unor 

reprezentări → operaţiuni mintale 

iar operaţiile specifice care reprezintă baza învăţării sunt:  

identificarea, recunoaşterea, analiza, sinteza, compararea, abstractizarea,  

acestea ajutând la asimilarea realităţii şi la o învăţare care se face fără efort. 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Procesul de instruire se realizează pe baza următoarelor principii: 

- utilizarea unor acţiuni verbale, simbolice, experimentale care se vor transforma în 

acţiuni mentale; 

- introducerea unui nou element, a unei noi cunoştinţe se face prin rezolvarea, la 

început, a unei probleme; 

- formarea unui sistem de acţiuni cu grad larg de generalizare logică pentru diverse 

situaţii. 

Modelul instruirii bazat pe teoria operaţională a învăţării propune următorul drum 

metodologic: 

- familiarizarea cu modelul, cunoaşterea principiului de lucru, prezentarea corectă a 

sarcinii; 

- învăţarea activă sau exersarea practică; 

- verbalizarea celor exersate; 

- schematizarea sau automatizarea acţiunii; 

- asumarea internă a celor învăţate. 

De exemplu, profesorul de fizică sau matematică dezvoltă modelul vectorial apoi 

solicită elevilor să aplice acest model la tipuri de forţe (greutate, forţa de frecare, forţa 

elastică, forţa de tracţiune). Elevii găsesc singuri originea, direcţia, sensul şi modulul acestor 

tipuri de forţe. Urmează să explice şi să argumenteze concluziile trase colegilor. În final vor 

extinde aceste cunoştinţe către alte mărimi fizice vectoriale: viteza, distanţa etc. 

            Aplicație 

În ce caz aţi aplicat acest model de învăţare? 

 

2.2.Modelul instruirii modulare sau teoria holistică 

Holismul este interpretarea filosofică prin care procesele, stările, fenomenele sunt 

totalităţi, astfel încât părţile îşi pierd individualitatea. Modularitatea propune flexibilizarea 

unităţilor şi conţinuturilor, care sunt proiectate şi organizate în funcţie de competenţele 

profesionale dorite. Conţinutul este divizat în module care intră într-o matrice logică specifică 
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fiecărei individualităţi. Lanţul modular se construieşte în funcţie de obiectivele educaţionale, 

interesele şi aptitudinile celui care învaţă.  

Modulele sunt: informaţionale, metodologice, acţionale, operaţionale şi cunoaştere, 

fixare, verificare, control, recuperare, ameliorare, perfecţionare. 

 Modularitatea este eficientă în măsura în care: 

- fazele învăţării sunt legate unele de altele cu posibilitatea de a reveni la fiecare dintre 

ele; 

- fiecare fază a instruirii rămâne prezentă în timpul dezvoltării uneia nouă; 

- învăţarea este deschisă (nelimitată); 

- procesul este ciclic; 

- abordarea este interdisciplinară; 

- există alternanţă a programelor de instruire şi a resurselor informative; 

- se încurajează gândirea creatoare; 

- se actualizează permanent cunoştinţele; 

- se integrează multi – media în procesul de învăţare – predare – evaluare; 

- sunt utilizate strategii de individualizare şi diferenţiere; 

- există legături între învăţare – experienţă – creaţie; 

- disciplinele de studiu sunt asimilate în spirală. 

 

            Aplicație 

Notaţi obiectivele şi interesele educaţionale proprii pentru acest an şi aptitudinile pe care vă 

bazaţi. 

 

2.3.Modelul învăţării depline şi teoriile integraliste şi diferenţiale 

Un proces de instruire eficient trebuie să conducă pe oricine la stadiul aşteptat al 

propriei dezvoltări, al unei competenţe finalizată prin profesionalism. Acest lucru presupune 

adaptarea instruirii la ritmul şi modul de gândire al fiecăruia. 
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Ipotezele acestui model se referă la diferenţele individuale de învăţare  şi la posibila 

modificare a caracteristicilor cognitive şi afective, dar şi a calităţii instruirii. Acest lucru ţine de 

sarcina de învăţare, timpul de învăţare, aptitudinile de învăţare (dependente de cunoştinţele 

anterioare şi personalitate), capacitatea de înţelegere a procesului de instruire. 

Referitor la cel care învaţă, prezentul model îl pune în centrul procesului, accentuând 

că momentele cheie sunt cele în care apar dificultăţi datorate unor lacune prealabile, unor 

experienţe afective negative sau suprasolicitării. Soluţiile se găsesc în: tehnici de motivare, 

lucru în echipă, utilizarea multi – media. 

Obiectivele învăţării sunt eficiente dacă sunt exprimate sub forma unor sarcini, cu 

enunţuri clare, sunt măsurabile în timp şi realiste iar strategiile de lucru sunt active, 

controlabile, bazate pe conexiuni inverse, deschise spre ameliorare. 

Domeniul evaluării este reprezentat de interevaluări de grup şi autoevaluări, discutarea 

periodică a rezultatelor obţinute, dar şi de sarcinile de recuperare şi îmbogăţire. 

            Aplicație 

Reveniţi asupra obiectivelor notate mai sus şi verificaţi dacă sunt exprimate sub forma unor 

sarcini, cu enunţuri clare, sunt măsurabile în timp şi realiste. Dacă nu, reformulaţi. 

 

            Aplicație 

Care dintre modelele de învăţare prezentate este potrivit pentru dumneavoastră? 

 

2.4.  Metacogniţia 

Pornind de la faptul că meta înseamnă schimbare, metacogniţia înseamnă intervenţia 

individului pentru a-şi eficientiza învăţarea sau cunoaşterea şi reprezintă un nivel superior al 

cunoaşterii care, în acest caz, se îndreaptă către viitor, este deliberată şi planificată. 
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O listă a enunţurilor ce limpezesc conceptul de metacogniţie este dată de profesorul 

Ioan Cerghit4: 

- învăţarea comportamentului conştient al gândirii; 

- evaluarea proprie şi managementul propriului sistem cognitiv; 

- capacitatea de a stăpâni şi a conştientiza propria învăţare; 

- abilitatea de a monitoriza progresele cunoaşterii; 

- mecanismul de reajustare şi echilibrare a cunoaşterii; 

- analizarea propriilor funcţionări intelectuale; 

- înţelegerea mecanismelor de învăţare, rezolvare şi memorizare; 

- conştientizarea mersului învăţării; 

- cunoaşterea cunoaşterii. 

A învăţa nu înseamnă transmiterea, respectiv receptarea unor cunoştinţe, ci presupune 

procese mentale complexe care se construiesc în timp. 

Învăţarea învăţării sau metacogniţia presupune a-i învăţa pe indivizi să fie 

conştienţi de forţele cognitive şi caracteristicile intelectuale de care dispun şi în 

acelaşi timp de ceea ce învaţă, astfel încât fiecare să-şi construiască propriul program 

de învăţare. 

Cunoştinţele metacognitive presupun: 

 introspecţie asupra modului de a gândi şi a învăţa;  

 cunoştinţe despre stările afective proprii;  

 modul de a  înţelege, memora şi rezolva problemele;  

 modul în care funcţionează atenţia.  

Totul porneşte de la întrebarea „ce ştiu să fac foarte bine?” atunci când se primeşte o 

sarcină de învăţare, dacă sunt întâmpinate greutăţi cognitive, atunci când se aplică cele 

învăţate ori se iau decizii. 

                                                            

4 Cerghit, I. :Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
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            Aplicație 

Ce domenii ale dezvoltării personale te interesează? 

 - selectează 10: succes, carieră, bani, personalitate, charismă, încredere în sine, 

spiritualitate, comunicare, negociere, manipulare, persuasiune, managementul timpului, 

meditaţie, creativitate, inspiraţie. 

- taie 5 

- mai taie 2 

- ai rămas doar cu trei care chiar reprezintă ceea ce vrei 

- poţi să le dezvolţi în contextul în care lucrezi? 

- dacă nu, ce ar trebui schimbat? 

 

Odată având răspunsul la întrebarea de mai sus, se pot găsi soluţii pentru alte întrebări 

legate de procesele mentale care sunt necesare în memorarea diferitelor date, rezolvarea de 

probleme, păstrarea atenţiei, înţelegerea prelegerilor ori surmontarea unui eşec. 

Strategiile metacognitive se referă la abilităţile individului de a-şi îndeplini sarcina de 

învăţare pentru a-şi monitoriza şi regla sentimentele şi cunoştinţele în vederea construirii 

propriilor trasee profesionale. Monitorizarea vine din interiorul persoanei şi reprezintă un 

autocontrol în realocarea resurselor de învăţare cât şi în schimbarea procedeelor de învăţare 

în scopul reparării greşelilor. Monitorizare înseamnă realizarea propriului feed-back. 

Capacităţile metacognitive se dezvoltă progresiv fiind un nivel superior al procesului de 

învăţare căci individul este în măsură să-şi proiecteze, coordoneze evalueze şi corecteze 

propria funcţionare cognitivă ce-l va conduce spre succes. 

Metacogniţia poate determina diferenţele dintre modul de rezolvare a problemelor 

pentru vârste diferite. Persoanele cu experienţă într-un domeniu dezvoltă strategii 

metacognitive mai elaborate şi dovedesc o învăţare mai eficientă căci: 

- sunt flexibile în abordarea problemelor; 

- au o bază de date mai largă; 

- deţin mai multe strategii; 

- apreciază corect efortul şi performanţa; 
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- îşi reglează mai bine procesele de învăţare; 

- procesează activ informaţia; 

- au inteligenţă emoţională; 

- înţeleg necesitatea controlului şi monitorizării. 

Antrenamentul metacogniţiei poate îmbunătăţi atitudinea cadrelor didactice faţă de 

sarcinile şcolare, faţă de organizaţie şi îi influenţează pozitiv în privinţa propriei învăţări 

coroborată cu creşterea potenţialului de a lucra în echipă. 

Este de dorit să vă dezvoltaţi un mediu de instruire metacognitiv prin dezvoltarea unor 

strategii specifice: 

- proiectarea propriului demers de învăţare; 

- conştientizarea propriilor cunoştinţe şi deprinderi; 

- înţelegerea cerinţelor sarcinii; 

- selecţionarea strategiilor proprii de învăţare; 

- monitorizarea propriei înţelegeri; 

- gestionarea timpului de învăţare; 

- angajarea în activităţi variate; 

- instruirea în contexte multiple; 

- aplicarea flexibilă a strategiilor şi cunoştinţelor învăţate. 

 

Tipuri de activităţi metacognitive care reorganizează cunoaşterea: instruirea prin joc de 

rol, învăţarea în echipe, învăţarea prin descoperire, studii de caz, învăţarea asistată de 

calculator, transformarea informaţiei în reprezentare grafică, problematizarea, conversaţia 

euristică, parafrazarea, monologul interior şi gândirea cu voce tare. 

 

 

 

 



 
 

22 

 

             Aplicație 

Descoperiţi în ce măsură aveţi dezvoltată inteligenţa emoţională. 

Alegeţi răspunsul care descrie cel mai bine reacţia dvs. Răspundeţi pe baza a ceea ce 

consideraţi că aţi face în realitate, nu cum credeţi dvs. că trebuie să fie răspunsul. 

1. Sunteţi într-un avion care e lovit brusc de turbulenţă şi începe să se balanseze într-o parte 

şi în alta. Ce faceţi? 

a. continuaţi să citiţi dând puţină atenţie turbulenţei 

b. deveniţi plini de griji faţă de pericol, urmând stewardesa şi citind fişa de instrucţiuni în caz 

de pericol; 

c. câte puţin din a şi b 

d. n-am observat nimic 

2. Aţi luat în parc un grup de copii de 4 ani. O fetiţă începe să plângă deoarece ceilalţi nu vor 

să se joace cu ea. Ce faceţi? 

a. nu vă amestecaţi, lăsaţi copii să rezolve problema 

b. vorbiţi cu ea şi găsiţi o modalitate de a-i face pe ceilalţi să se joace cu ea 

c. îi spuneţi cu o voce blândă să nu plângă 

d. încercaţi să-i distrageţi atenţia şi-i arătaţi câteva lucruri cu care se poate juca 

3. Închipuiţi-vă că sunteţi student al unui colegiu şi speraţi să obţineţi o notă mare la un 

concurs, dar aţi descoperit că n-aţi luat o notă mare, ci una mai proastă la mijlocul 

semestrului. Ce faceţi? 

a.  vă faceţi un plan special pentru a îmbunătăţi nota, hotărându-vă să urmaţi planul 

b. hotărâţi să fiţi mai bun în viitor 

c. vă spuneţi că nu contează mult ce aţi făcut la curs şi vă concentraţi pe alte cursuri la care 

notele dumneavoastră sunt mai mari 

d. mergeţi la profesor şi încercaţi să vorbiţi cu el în scopul obţinerii unei note mai bune 

4. Imaginaţi-vă că sunteţi un agent de asigurări şi telefonaţi la clienţi pentru prospectare. 15 

persoane la rând au închis telefonul şi sunteţi descurajat. Ce faceţi? 

a. ajunge pentru azi, sperând că aveţi mai mult noroc mâine 

b. evaluaţi calităţile dvs. care poate subminează abilitatea de a face vânzări 

c. încercaţi ceva nou la următorul telefon şi încercaţi să nu vă blocaţi 

d. găsiţi altceva de lucru 
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5. Sunteţi managerul unei organizaţii care încearcă să încurajeze respectul pentru 

diversitatea etnică şi rasială. Surprindeţi pe cineva spunând un banc rasist. Ce faceţi? 

a. nu-l luaţi în seamă, e numai o glumă 

b. chemaţi persoana în biroul dumneavoastră pentru a o admonesta 

c. vorbiţi pe faţă, pe loc, spunând că asemenea glume sunt nepotrivite şi nu vor fi tolerate în 

organizaţia dumneavoastră 

d. îi sugeraţi persoanei care a spus gluma să urmeze un program de şcolarizare privind 

diversitatea 

6. Încercaţi să calmaţi un prieten înfuriat pe un şofer care i-a tăiat calea în mod periculos. Ce 

faceţi? 

a. îi spuneţi să uite pentru că totul e OK acum şi ce s-a întâmplat nu e mare lucru 

b. puneţi una din melodiile lui favorite şi încercaţi să-l distraţi 

c. îi daţi dreptate considerând la fel ca şi el că celălalt şofer s-a dat în spectacol 

d. îi relataţi că mai demult vi s-a întâmplat şi dvs. ceva asemănător şi că v-aţi simţit la fel de 

furios ca şi el, dar după aceea v-aţi dat seama că după stilul în care gonea celălalt şofer va 

ajunge în curând la spitalul de urgenţă. 

7. Dvs. şi partenera (ul) de viaţă aţi ajuns să ţipaţi unul la altul într-o ceartă teribilă. Treceţi la 

atacuri personale. Ce faceţi? 

a. luaţi o pauză de 20 de minute, apoi reluaţi discuţia 

b. tăceţi, nu contează ce spune partenerul 

c. spuneţi că vă pare rău şi-i cereţi şi partenerului să-şi ceară iertare 

d. vă opriţi un moment, vă adunaţi gândurile, apoi vă precizaţi punctul de vedere 

8. Aţi fost numit şeful unei echipe de lucru care încearcă să găsească o soluţie creativă la o 

problemă sâcâitoare de serviciu. Care e primul lucru pe care îl faceţi? 

a. faceţi o agendă şi alocaţi timp pentru fiecare aspect al problemei 

b. cereţi oamenilor să-şi facă timp pentru a se cunoaşte mai bine 

c. cereţi fiecărei persoane idei pentru rezolvarea problemei 

d. faceţi o şedinţă de brain storming – dezlănţuirea ideilor 

9. Fiul dvs. de trei ani este extrem de timid, hipersensibil şi înfricoşat de străini. Ce faceţi? 

a. acceptaţi situaţia şi căutaţi să-l protejaţi de situaţiile care îl tulbură 

b. îl duceţi la un psihiatru pentru copii pentru a-l încuraja 

c. îl expuneţi cu premeditare la mai mulţi oameni şi în locuri străine astfel încât să-şi învingă 

frica 
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d. aranjaţi o serie neîntreruptă de experienţe competitive dar uşor de realizat care îl vor 

învăţa că poate relaţiona cu oamenii şi poate umbla prin locuri noi 

10.  Consideraţi că vreţi să reîncepeţi să cântaţi la un instrument muzical la care aţi încercat 

şi în copilărie. Doriţi să folosiţi cât mai eficient timpul. Ce faceţi? 

a. vă limitaţi la timpul strict de exerciţiu în fiecare zi 

b. alegeţi piese care vă forţează mai mult abilitatea 

c. exersaţi doar când aveţi în mod real dispoziţie 

d. luaţi piese care sunt departe peste abilităţile dvs., dar care le puteţi stăpâni cu un efort 

sârguincios. 

Răspunsuri: 

1. a-20, b – 20, c-20, d - 0 

2. a-0, b – 20, c-2, d – 0 

3. a-20, b – 0, c-0, d – 0 

4. a-0, b – 0, c-20, d – 0 

5. a-20, b – 0, c-0, d – 0 

6. a-0, b – 5, c-5, d – 20 

7. a-20, b – 0, c-0, d – 0 

8. a-0, b – 20, c-0, d – 0 

9. a-0, b – 5, c-0, d -20 

10. a-0, b – 20, c-0, d – 0 

Sub 100 – slab 

100 – mediu 

125 – 175 peste medie 

200 excepţional      www.terapiam.ro 

 

  Reflecție 

Omenirea se împarte în trei: cei care nu pot fi mişcaţi, cei care pot fi mişcaţi şi cei 

care se mişcă. 

Proverb arab 
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Pentru informaţii suplimentare privind metacogniţia, vă recomandăm să consultaţi: 

- www.proinfluent.ro 

- www.scribd.com 

și modulul Strategii didactice în viziune transdisciplinară elaborat în cadrul aceluiași 

proiect. 

Exercițiu creativ 

Completează şi dezvoltă: 

Competenţe 

profesionale 

necesare carierei 

didactice 

Competenţe pe care 

le deţin 

Competenţe la care 

trebuie să mai lucrez 

Plan de dezvoltare 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

                 

           Extindere         
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3. MANAGEMENTUL EMOŢIILOR ŞI MANAGEMENTUL 

CONFLICTULUI 

 

 

 

 

Personalitatea umană este o construcţie între cognitiv, emoţional, comportamental şi 

biologic proprie unei persoane care îi „defineşte stilul personal şi îi influenţează interacțiunile 

cu mediul” (A. Băban). 

În istoria sa, omenirea a fost preocupată de studierea şi cunoaşterea personalităţii, 

pentru că fiecare persoană este o personalitate, care relaţionează cu celelalte, care 

comunică și acţionează în funcţie de componentele acesteia pe care le-a moştenit, dobândit 

sau învăţat.  

Vă provocăm la o activitate de autoevaluare a cunoștințelor privind caracteristicile 

personalităţii. 

Activitatea se va numi “Întâmplare din viața mea” şi va antrena tot grupul. Doi dintre 

cursanți vor fi izolați de restul grupului (după un perete, paravan sau alt spațiu) în așa fel 

încât să poate fi văzuți de restul grupului. Unul dintre cei doi este rugat să povestească 

celuilalt o “întâmplare oarecare din viața sa sau a altor persoane. Se va preciza ca 

povestirea să fie însoțită de gesturi, mimică, exclamații etc. Ceilalți cursanți sunt rugați să 

observe cu atenție pe cei doi pentru a putea identifica cât mai multe amănunte despre 

subiectul povestirii, dar mai ales emoțiile, sentimentele transmise prin gesturi, mimică. 

Sarcină de lucru: 

1. Credeți că întâmplarea povestită l-a afectat pe povestitor? Dar pe ascultător? 

2. A fost relatată o întâmplare tristă sau veselă? 

3. Întâmplarea a fost trăită personal sau de către altcineva? 

4. Argumentați observațiile dvs. 

 

       Provocare 
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 Credem că cele povestite și observate de către dumneavoastră v-au trezit interesul 

pentru cunoaștere și suntem siguri că unele gesturi chiar v-au surprins. Dorința noastră a fost 

de a sublinia rolul major pe care-l au emoțiile, sentimentele în viața unui om   

 
 
 
 
 
 
 

3.1. Nivelul emoţional - dimensiune a personalităţii 

 Emoțiile sunt trăiri subiective ce rezultă din acordul sau discrepanța dintre trebuințele 

sau așteptările unei persoane și realitate. Între gânduri, emoții și comportamentul uman 

există legături deosebit de strânse, în sensul că primele două dau sens comportamentului. 

 Se poate ilustra interdependența dintre acesta cu următorul tabel5: 

 Cogniții (gânduri) Emoții Comportamente 

1. “nu voi reuși la 

examen” 

- nervozitate 

- stres 

- reducerea timpului acordat învățării, 

implicarea în altfel de activități (fac orice 

dar nu învăț) 

2. “nu am nici o 

calitate” 

- neîncredere 

- nesemnare 

- izolare 

3. “este inutil să învăț” - nemulțumire - neimplicare 

 

 Putem deci sublinia că emoțiile sunt stări interne ce se caracterizează prin reacții 

fiziologice (roșirea feței, transpirație), gânduri specifice și expresii comportamentale. 

                                                            

5 A. Băban.: Consiliere educaţională- ghid metodologic pentru orele de  dirigenţie şi consiliere”,Editura. Ardealul, Cluj-Napoca, 
2001 

   Repere teoretice 
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Categorii de emoții6.:  

1. În funcție de criteriul timp de manifestare emoțiile pot fi: 

a.) emoții determinate de un stimul, situație (toți avem momente când suntem 

veseli/triști în funcție de evenimentele trăite); 

b.) emoția ca trăsătura – adică tendința generată de a ne simți într-un anumit fel 

(sunt furios în fața unui examen, când întâlnesc persoane noi, când 

călătoresc); 

 

2. În funcție de calitatea/timpul emoției se poate vorbi despre afectivitate pozitivă și 

afectivitate negativă  

a.) afectivitatea pozitivă se referă la: 

 stări și trăsături emoționale care induc percepții pozitive de sine (stima de 

sine, autoeficacitate); 

 stări și trăsături emoționale care induc percepții pozitive ale lumii (sentiment 

de coerență, controlabilitate); 

 stări și trăsături emoționale care induc percepții pozitive ale viitorului 

(optimism). 

b.) afectivitatea negativă este rezultatul repetitiv al trăirilor emoționale negative și 

se manifestă prin: 

 anxietate: stare de neliniște sau teamă prin anticiparea sau perceperea unor 

pericole (transpirație, palpitație); 

 depresie: evaluarea negativă de sine, de lume sau de viitor; 

 iritabilitate: evaluez lumea ca ostilă mie (sunt frustrat, mânios, agresiv); 

 lipsă de speranță: percepția negativă a viitorului; 

 sentiment de neajutorare: lipsa perceperii controlului personal, al eficacității 

personale. 

 Din punct de vedere educațional, acest concept este strâns legat de noțiunea de 

inteligență emoțională (IE) care este definită ca abilitatea de a identifica, exprima și controla 

emoțiile. Inteligența emoțională dă măsură conștientizării de sine cu corespondență în 

                                                            

6 idem 
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conștientizarea socială. Redăm mai jos componentele inteligenței emoționale ce reflectă 

corespondența mai sus menționată. 

 

Componentele inteligenței emoționale (IE) sunt7: 

Conștientizarea de sine Conștientizarea socială 

- încredere în sine 

- identificarea și recunoașterea propriilor 

emoții 

- adaptabilitate la situații noi 

- autoeficacitate 

- exprimare emoțională și 

comportamentală 

- management personal 

- autocontrolul reacțiilor emoționale și 

comportamentale 

- responsabilitate 

- adaptabilitate 

- orientare spre acțiune 

- planificarea viitorului 

- respectul celuilalt 

- recunoașterea nevoilor celorlalți 

- empatie 

- capacitate de organizare 

- abilități de comunicare 

- deprinderi sociale 

- colaborare și abilitatea de a lucra în 

grup 

- abilități de organizare și coordonare 

 

Miturile emoţiilor 
 

În legătură cu emoţiile există următoarele mituri: 

 există un mod potrivit pentru a simți în orice situație; 

 a-i lăsa pe ceilalți să-ți cunoască emoțiile este un semn de vulnerabilitate; 

 emoțiile negative sunt distructive; 

 a-ți exprima emoțiile este un semn de lipsă de control; 

 emoțiile apar fără nici un motiv; 

                                                            

7 Idem, pag.44 
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 unele emoții sunt ridicole și stupide; 

 dacă prietenii mei nu aprobă modul meu de a simți, inseamnă că nu ar trebui să mă 
simt astfel; 

 bărbații nu-și exteriorizează emoţiile. 

 

  Aplicație 

„Eu despre eu” - chestionar de personalitate (temperament)* 

Răspundeți cu DA (în măsură în care aveți răspunsuri afirmative pentru întrebările 
precizate) sau NU (în cazul răspunsurilor negative) în fiecare set de întrebări, dar numai un 
singur răspuns pentru fiecare din cei zece indici din fiecare categorie. 

Indici ai emotivității (E) – 
non-emotivității (non-E) 

Indici ai activismului (A) – 
non-activismului (non-A) 

Indici ai primarității (P) – 
secundarității (S) 

Vă mâniați ușor? În 
situații dificile vă 
alarmați ușor? Intrați în 
panică? 

 Aveți tendința de a vă 
găsi tot timpul ocupații 
mai ales în timpul liber? 

 Vă consolați repede? 
Vă împăcați ușor? (Vă 
trece ușor supărarea?) 

 

Sunteți sensibil la 
mustrări, la critici, la 
încurajări? 

 Vă decideți ușor? 
Treceți imediat la 
acțiune? 

 Sunteți în general 
indiferent față de 
recunoștința altora 
manifestată de dvs.? 

 

Sunteți timid în relațiile 
cu alții? 

 Sunteți perseverent? 
Persistați în realizarea 
unei acțiuni? 

 Sunteți schimbător în 
prieteniile dvs.? Vă 
schimbați ușor părerile?

 

Vi se întâmplă să roșiți 
ușor sau se instalează 
ușor paloarea în situații 
speciale? 

 Sunteți constant în 
eforturile dvs., în munca 
pe care o desfășurați? 

 Sunteți în general 
schimbător în ocupațiile 
și preocupările dvs.? 

 

Se poate spune că 
sunteți certăreț? 
Ridicați ușor vocea în 
discuție? Folosiți relativ 
ușor cuvinte tari? 

 În general sunteți vioi, 
energic, vorbăreț? 

 Sunteți ușor de 
convins? Sunteți ușor 
influențabil? 

 

Aveți în genere o 
dispoziție emoțională 
schimbătoare? (Treceți 
relativ ușor de la veselie 
la melancolie sau 

 Preferați activitățile 
dinamice? 
 

 În genere, acționați mai 
ales în vederea unor 
rezultate imediate (sub 
ecoul consecințelor 
imediate)? 
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invers?) 
În fața unui eveniment 
necunoscut tresăriți 
ușor? 

 Preferați mai curând să 
acționați decât să priviți 
avțiunea? 

 De obicei, sunteți 
risipitor, cheltuitor? 

 

Sunteți puternic 
impresionabil? 
(Situațiile mai deosebite 
vă impresionează 
puternic? 

 Acceptați ușor să 
desfășurați o activitate 
chiar dacă nu 
corespunde gusturilor 
dvs.? 

 Vi se întâmplă să 
abandonați ușor 
promisiunile pe care le 
faceți, hotărârile, 
deciziile luate? 

 

Manifestați neliniște (vă 
tulburați) când lucrurile 
nu merg așa cum ați 
dori? 

 Sunteți întreprinzător?  În genere, iubiți 
noutatea, 
imprevizibilul? 

 

Sunteți în general 
agitat, nervos, instabil 
în trăirile emoționale? 

 Sunteți în general 
realist? Aveți simț 
practic? Sunteți 
descurcăreț? 

 Vă place întotdeauna 
să fiți pregătit la ultimul 
strigăt al modei? (În pas 
cu moda)? 

 

Număr de răspunsuri Număr de răspunsuri Număr de răspunsuri 

DA NU DA NU DA NU 
      

Simbolul corespondent Simbolul corespondent Simbolul corespondent 
   

 

În funcție de numărul răspunsurilor DA și NU trebuie decis după aceea asupra simbolului 
corespondent, astfel: 

 emotivitate/non-emotivitate: mai mult de 5 de DA, E, altfel non-E; 

 activism/non-activism: mai mult de 5 de DA, A, altfel non-A 

 primaritate/secundaritate: mai mult de 5 de DA, P, altfel S 

Cu simbolurile obținute creați o formulă, această formulă fiind corespondentă unui tip de 
temperament (în cazul în care obțineți o egalitate de răspunsuri, luați în calcul ambele 

simboluri și creați două formule, respectiv patru în cazul a două egalități, temperamentul 
vostru neîncadrându-se strict în unul dintre tipurile precizate). 

EAS (Pasionații) – activitatea sa este subordonată unui scop ambițios, dominator, unic; 

împart oamenii în amici sau adversari; severi, dar amabili și sociabili; își stăpânesc violența 
sentimentelor; putere de muncă, rezistă la obstacole, rapizi în execuție; valoare 
dominantă: opera de realizat. 

EAP (Colericii) – activitate intensă, variată; tendință spre exteriorizare; plini de viață, 
optimiști, deseori fără măsură și gust; revoluționari; generoși; antrenează și pe alții în 

activitate; valoarea dominantă: acțiunea. 
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EnAS (Sentimentalii) – meditativi, interiorizați, nemulțumiți, timizi, scrupuloși, nesociabili, 

stângaci, individualiști; emotivitate puternică; chiar și impresiile slabe îi zguduie puternic; 
analizează îndelung propriul trecut, pe care ar vrea să-l schimbe; valoarea dominantă: 
intimitatea. 

EnAP (Nervoșii) – dispoziție variabilă; muncesc neregulat numai în domeniul în care le 
place; au nevoie de emoții puternice; vor să uimească; nu sunt constanți afectivi; recurg 
ușor la minciună sau ficțiune; înclinație pentru bizar, macabru; valoarea dominantă: 

distracția. 

nEAS (Flegmaticii) – imapasibili, tenaci, civism accentuat, respectă legile și principiile; 

punctuali, obiectivi, ponderați; le plac sistemele abstracte; au simțul umorului; egoiști, dar 
cu respect pentru ceilalți; calmi, gravi; valoare dominantă: legea. 

nEAP (Sangvinicii) – iubesc societatea, politicoși, spirituali, ironici, sceptici; au inițiative și 
mare suplețe în spirit; oportuniști, cu spirit practic; sunt greu de tulburat și simt nevoia să 
domine; valoarea dominantă: succesul. 

nEnAS (Apaticii) – închiși, plini de secrete, fără o viață internă bogată; sumbri, taciturni, 

râd rar, persistenți în dușmănii; indiferenți la viața socială, dar cinstiți; iubesc liniștea, 
singurătatea, foarte puțini emotivi; valoarea dominantă: liniștea. 

nEnAP (Amorfii) – sunt lipsiți de energie, fără inițiative; concilianți, toleranți prin 

indiferență; încăpățânați, neglijenți, înclinați spre lenevie; nepunctuali, indiferenți în raport 
cu trecutul și viitorul; valoarea dominantă: plăcerea. 

* Chestionar construit pe teoria lui G. Heymans și E. D. Wiersma 

 

Sarcină de lucru 

1. Determinați-vă profilul care vi s-a conturat punând accent pe indicii emotivității 

2. Scrieți un eseu cu titlul ”Eu despre eu” 

 

3.2. Emoţii funcţionale/ disfuncţionale 

 Am abordat în secţiunile anterioare aspecte teoretice şi practice privind inteligența 

emoțională, deoarece acesta este un domeniu constant studiat și  abordat de către cadrele 

didactice pentru autocunoaștere, dar și pentru cunoașterea copiilor/elevilor cărora le sunt 

oferite servicii educaționale. De asemenea, am vorbit despre categoriile de emoţii şi 
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concluzionăm că emoţiile funcţionale sunt cele care ajută un proces, spre deosebire de cele 

disfuncţionale care îngreunează sau chiar împiedică manifestările individuale.   

 În ceea ce privește emoțiile se vorbește în termeni științifici de așa numitele 

mecanisme de apărare, definite ca stratageme ale psihicului uman de a reduce, controla 

sau tolera disconfortul, tensiunea generală la solicitările interne sau externe, care depășesc 

resursele personale de a le face față8  

Mecanisme de acest gen sunt: 

 intelectualizarea: supralicitarea componentelor cognitive (blocarea) față de cele 

emoționale; 

 negarea: mecanismul prin care o persoană nu recunoaște o problemă ( de ex: nu mă  

deranjează că am luat nota 4 la chimie); 

 regresia: mecanismul prin care o persoană confruntată cu o problemă “face apel la 

solutii” din trecutul său agreabil; 

 represia: nemanifestarea emoțiilor si cognițiilor dureroase prin eliminarea lor din 

câmpul conștiinței (“nu sunt supărat pe tine.”); 

 identificarea: preluarea unor comportamente ale altor prsoane pentru creșterea valorii 

personale ( ex: adolescenții care se îmbracă la fel ca idolii lor); 

 proiecția: atribuirea unor emoții dozonorante altor persoane deși acestea îi aparțin ( 

de ex: un adolescent își acuză prietena că flirtează cu alți băieți): 

 raționalizarea: formularea de justificări pentru sentimente proprii indezirabile ( de ex: 

colegii au mers la discotecă eu nu puteam să rămân acasă) 

 conversia: exprimarea unor tensiuni emoționale în reacții somatice ( dureri cap, 

stomac) 

                                                            

8 Idem, pag.45 
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  Reflecție 

1. De ce este important să cunoaștem emoțiile ca structură a personalității umane? 

2. Emoțiile sunt funcționale sau disfuncționale? 

3. Care este rolul emoțiilor în viața de zi cu zi? 

 

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre emoții, consultați cartea coordonată de Adriana 

Băban, Consiliere educațională – Ghid metodologic pentru orele de diriginție și consiliere, 

2001 și site-urile www.psihologie.ro, www.e-psiho.ro, dar și modulul Comunicare 

educațională elaborat în cadrul aceluiași proiect. 

 

     Exerciții creative 

 

Pentru profesori - “Antrenament” 

A. Scrieți și analizați trei propoziții despre “cum vă simțiți” 

• Acasă 

• La şcoală ( la ore cu elevii, în sala profesională, în pauze, la ședințe) 

                 

           Extindere              
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• Pe stradă 

• Cu colegii, prietenii 

• Când studiezi 

• Când ai un eșec/ succes 

• Alte  situații sau evenimente pe care le trăiești 

B. Dați exemple de situaţii când ești: 

• Fericit(ă) 

• Trist(ă) 

• Bucuros(ă) 

• Stresat(ă) 

• Iubit(ă) 

• Plictisit(ă) 

• Sigur(ă) pe tine 

• Temător(oare) – îţi e frică 

Exerciții pentru elevi ( care se pot aplica la clasă) 

1. “Una caldă, una rece” 

      Analizați și scrieți pe o foaie de hârtie propriile emoții / sentimente trăite pentru :  

      Cea mai bună/fericită zi din viața ta  sau  Cea mai proastă / nefericită zi din viața ta 

2. Desen: Desenaţi expresia fețelor profesorilor pentru stările emoționale pe care le-

ați observat la ei ( în mod frecvent).Scrieți cum ați dori să fie? 
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3. Răspundeți la întrebările:  

Când ești: Cum gândești? Cum te 

comporți? 

Ce spui? Cu cine vorbești 

despre ele? 

Fericit     

Vesel     

Mulțumit     

Calm     

Trist     

Nervos     

Neliniștit     

Nemulțumit     

 

4. “Ferestrele emoțiilor” 

Identificați situații la clasă, în şcoală care generează emoții pozitive. 

Alegeți o emoție negativă şi investigați: 

Cu ce am generat eu emoția? 

     - 

     - 

     - 

     - 

Cu ce au generat ceilalți emoția? 

- 

- 

- 

- 

 

Cu ce am rezolvat eu emoția? 

- 

- 

- 

- 

 

Cu ce au rezolvat ceilalți emoția? 

- 

- 

- 

- 
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5. “Istoria emoțiilor” 

Care este istoria emoțiilor dvs.? 

Cel mai emoționant moment din viața dvs.  este: 

- pozitiv 

- negativ 

       Emotiile dvs.  proprii (sunt): 

- de acasă 

- de la locul de muncă 

- de pe stradă 

- din timpul liber 

Dați exemple de emoții care vă ajută în succesul unei activități (de ex: optimism, relaxare, 

ambiție etc.). 

 

3.3. Cauze, consecinţe, tipuri şi strategii eficiente de rezolvare a conflictului 

  În secţiunile anterioare am analizat emotivitatea  şi rolul ei în dinamica personalităţii 

umane. Din tot ce am dezbătut  trebuie să subliniem că “inabilitatea de recunoaştere şi 

exprimare a emoţiilor este cauza care provoacă dificultăţi în comunicare”. Această inabilitate 

se numeşte ştiinţific exprimare emoţională şi se traduce prin existenţa unor stereotipuri 

sociale ce determină declanşarea unor conflicte de comunicare. 

 Conflictul ca noţiune  provine de la cuvântul în latină Conflictus = a se lovi unul de 
altul. 

 Viaţa individului, în mod curent se desfăşoară: 

-  în: structuri sociale/funcţionale; 

- pe: coordonate definite (date, fapte, acţiuni); 

- iar: într-un grup social acţionează după diferite tipuri de relaţii. 
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 Reflecţie 

Comentați următoarea afirmație: 

Fericit e acela ce poate cunoaște cauzele lucrurilor(Virgilius) 

 

             Exprimarea emoţională sau inabilitatea de recunoaştere a emoţiilor este cauza care 

provoacă deficienţe de comunicare. Aceasta se traduce prin existenţa unor stereotipuri 

sociale care determină şi declanşează, de cele mai multe ori, conflicte de comunicare. De 

aceea, conflictele se consideră că sunt o realitate a vieţii, iar sursele lor pot fi multiple, 

variate şi uneori de neînţeles.  

  Conflictele sunt o realitate a vieţii sociale şi a propriei vieţi. Sursele/cauzele lor sunt: 

 nevoile fundamentale - insuficienţa unor factori vitali: apă, aer, hrană; 

 valori diferite - oamenii fac parte din culturi şi împărtăşesc credinţe diferite; 

 percepţii diferite - oamenii văd şi gândesc diferit; 

 interese diferite - interesele diferite ale oamenilor determină preocupări diferite 

(în familie, între colegi, prieteni);  

 resurse limitate - banii sunt resursă limitată, iar cantitatea de bunuri pe care 

oamenii o pot avea este limitată; 

 nevoile psihologice - iubirea, libertatea, fericirea, corectitudinea, respectul de 

sine, când sunt alterate conduc la conflicte interioare care pot provoca conflicte 

şi cu alţii. 
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Conflictele se declanşează din :                            - neînţelegere 

     - dezacord 

     - ciocnire de interese 

     - ceartă 

     - diferenduri 

     - dispută 

     - discuţie (violenţă) 

     - înfruntare 

     - confruntare 

     - autagronism 

 

În urma celor expuse mai sus, putem defini conflictul ca o stare tensională care apare 

atunci când două sau mai multe părţi dintr-un grup/organizaţie intră în interacțiune pentru: 

 a îndeplini o sarcină; 

 a realiza un obiectiv; 

 a soluţiona o problemă; 

 a lua o decizie; 

iar membrii grupului/părţile: 
 au interese diferite; 

 reacţiile unei părţi determină reacţii negative celeilalte; 

 incapacitatea de soluţionare a controversei determină critici reciproce. 
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În comunicare, conflictul este parte firească, identificându-se: 

  Efecte pozitive ale conflictului Efecte negative ale conflictului (legate de 
negare, reprimare,  camuflare) 

- creşterea motivaţiei pentru schimbare 

- îmbunătăţirea în ceea ce priveşte 
identificarea problemelor şi a soluţiilor 

- creşterea coeziunii de grup după 
soluţionarea comună a conflictelor 

- creşterea capacităţii de adaptare la 
realitate 

- dezvoltă creativitatea 

- scade  implicarea în activitate 

- diminuează sentimentul de încredere 
în sine 

- polarizează poziţiile şi duce la 
formarea de coaliţii 

- dileme morale 

- dificultăţi în luarea deciziilor 

   

Interesante sunt și miturile despre conflicte: 

• conflictele se rezolvă de la sine cu trecerea timpului; 

• confruntarea cu o problemă sau o dispută este întotdeauna neplăcută; 

• conflictul este întotdeauna negativ şi distructiv; 

• conflictul nu se rezolvă decât printr-un compromis; 

• cineva trebuie să piardă; 

• a avea un conflict este un semn de slăbiciune, vulnerabilitate; 

 

            Aplicație 

Vă rugăm să vă gândiţi şi să notaţi între cine se declanşează conflicte la nivelul profesiei 

dumneavoastră. 
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            Aplicație 

Un coleg v-a dat întâlnire pentru rezolvarea unei probleme profesionale precizând data şi 

ora, dar nu a venit la întâlnire. Cum reacţionaţi în această situaţie? 

- vă simţiţi dezamăgit şi aveţi impresia că oamenii vă abandonează mereu? 

- vă enervaţi şi vă gândiţi că nu vă puteţi bizui pe un coleg 

- îi telefonaţi ca să vedeţi ce motiv a avut 

Ce aţi ales? Se poate dezvolta un conflict interior sau exterior din alegerea dumneavoastră? 

Care din alegeri credeţi că ar putea preveni un conflict? 

 

Din punctul de vedere al esenţei lor, conflictele sunt de mai multe categorii: conflicte 

esenţiale de substanţă şi conflicte afective, la care se mai poate adăuga a treia categorie, 

pseudo-conflictele sau conflictele de manipulare. 

  

Conflicte esenţiale de substanţă: 

 sunt determinate de existenţa obiective diferite; 

 se manifestă cu intensitate când indivizii îţi satisfac propriile interese/ necesităţi 

prin intermediul unui grup; 

 reducerea intensităţii conflictului se realizează prin alegerea  unor obiective 

care să conducă la consens; 

 obiectivele trebuie să fie clar definite, precise, concrete. 

 Conflictele afective: 

 sunt generate de stări emoţionale ce vizează relaţii interpersonale cum ar fi 

suspiciunea; 

 diminuarea stării conflictuale se poate realiza prin eliminarea agresivităţii şi 

ostilităţii din relaţiile interpersonale; 

 Pseudo-conflictele/conflictele de manipulare: 

 sunt rezultatele nesincerităţii şi dedublării indivizilor; 

 se manifestă în societăţile totalitare şi postotalitare; 
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Strategii eficiente de rezolvare a conflictului 
Conflictul fiind o realitate a vieţii cotidiene se impune ca indivizii/ oamenii, pentru a 

putea vieţui să găsească şi să adopte cele mai potrivite strategii de diminuare sau rezolvare 

a acestuia. De aceea se impune: 

 identificarea problemei; 

 identificarea sursei/cauzei; 

 identificarea nevoilor/dorinţelor fiecărei persoane implicate în conflict; 

 opţiunea pentru cel puţin 2-3 dorinţe pozitive; 

 adoptarea unor atitudini cinstite şi modalităţi sigure; 

 punerea accentului pe negociere ca metoda cu resurse multiple; 

 decizia luată permite opţiuni agreabile pentru fiecare parte implicată în conflict; 

 

 

 Reflecţie 

1. De ce spunem despre conflicte că sunt o realitate a vieţii sociale şi a propriei vieţi? 

2. Conflictul poate avea efecte pozitive? Dacă DA, exemplificaţi. 

 

 
        
 

           Extindere   

  

 Dacă doriți să aflați mai multe despre gestionarea conflictelor, consultați site-urile 

www.psihologie.ro, www.e-psiho.ro și citiți modulele Consilierea educațională și 

Management instituțional și management de proiect din aceeași serie publicată în cadrul 

proiectului   
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     Exercițiu creativ 

 

Pentru că suntem educatori vă propunem o listă de exigenţe care au menirea, dacă sunt 

respectate, să contribuie la o bună relaţie cadru didactic - copil/elev şi la detensionarea 

unor situaţii conflictuale.  

  Exigențe: 

 Iubiţi-vă copii/ elevii; 

 trataţi copii/ elevii cu respect 

 elaboraţi planuri specifice pentru cei cu probleme de adaptare şcolară; 

 nu este nevoie să-i determinaţi să gândească „ trebuie neapărat să câştig”; 

 aşteptaţi-vă la cel mai bun comportament din partea copiilor/ elevilor şi 

comunicaţi-le acest lucru; 

 oferiţi copiilor/elevilor modele de comportament dezirabil; 

 nu cheltuiţi energie schiţând răspunsuri pentru fiecare comportament greşit; 

 stabiliţi planuri împreună cu copiii/elevii pentru diminuarea unor 

comportamente indezirabile şi rezolvarea conflictelor; 

 formulaţi aşteptări specifice vârstei; 

 oferiţi recompense copiilor/elevilor care respectă planurile; 

 utilizează umorul şi ironia ca măsură într-o manieră stimulativă pentru copii; 

Sarcină de lucru 

 Pornind de la exigenţele formulate mai sus, vă rugăm, ca pe o foaie de hârtie să descrieţi 

o situaţie din viaţa reală (școală) în care tema este conflictul; 
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               - sursele/cauzele; 

               - actorii; 

               - modalităţi de diminuare/eliminare; 

               - rezultate. 

 
 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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4. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ – 
CONDIŢII DE  SUCCES ÎN VIAŢA PERSONALĂ 

 
4.1. Valori, atitudini şi convingeri 

 

 

„Fiecare persoană este valoroasă în sine” (C. Rogers și A. Maslow) 

Pornind de la citatul de mai sus începem prin a susține că omul, prin natura sa, are 

capacitatea de a se dezvolta, de a-și alege propriul destin, de a-și valida calitățile și 

caracteristicile pozitive în măsura în care mediul creează condițiile de actualizare a sinelui. 

 

BLAZONUL  

Vă invităm să desfășurăm împreună o activitate de cunoaștere și intercunoaștere.  

Sarcină de lucru: 

1.Desenați-vă propriul blazon după ceea ce vă caracterizează. 

2.După ce terminați, vă împărțiți în grupuri de 4-5 și vă prezentați propriul blazon. 

3.Vă rugăm să prezentați în fața tuturor 3-4 blazoane ale căror caracteristici le veţi discuta și 

le veţi scrie pe flipchart. 

 

 

Repere teoretice 

  Provocare 
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Din prezentările făcute în secţiunile anterioare a reieșit faptul că fiecare dintre noi, 

oamenii, are propriul set de valori, atitudini si convingeri constante care-l caracterizează pe 

tot parcursul vieții. Atitudinilor fundamentale – acceptare necondiționată și gândirea pozitivă - 

dacă li se alătură empatia, respectul, căldura, autenticitatea ele devin repere 

comportamentale ale personalității în general, dar mai ales ale cadrelor didactice care au 

rolul de a modela, prin educație, copiii/elevii. 

Pentru că suntem educatori considerăm necesar să menţionăm câteva dintre principiile 

aplicative ale psihologiei umaniste promovată de C. Rogers și A. Maslow, cum ar fi: 

 fiecare elev este unic și are o individualitate proprie; 

 fiecare elev dorește să se simte respectat; 

 respectă diferențele individuale; 

 încurajează diversitatea; 

 nu generaliza comportamentele prin etichete personale și caracterizări globale ale 

persoanei; 

 evaluează doar comportamentul specific; 

 exprimă deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivă; 

 nu face economie în aprecieri pozitive ale comportamentelor elevilor; 

 recunoaște rolul esențial al sentimentului de valoare personală; 

 subliniază rolul stimei de sine ca premiză în dezvoltarea personală. 

Credem că aceste principii ar trebui aplicate zi de zi, în viața voastră, în relația cu 

ceilalți, acasă în familie, la serviciu (școală), între prieteni şi chiar în grupuri pe care le 

cunoaștem mai puţin. 

4.2. Metode de autocunoaştere 

Autocunoașterea are o importanță particulară în dezvoltarea personală. Procesul de 

autocunoaștere este mai semnificativ decât luarea la cunoștință a rezultatelor evaluărilor 

psiho-diagnostice sau aprecierilor externe, pentru că autocunoaștere înseamnă confruntarea 

impresiilor despre sine cu cele ale altora și extragerea unei concluzii realiste, punerea în 

balanță a realizărilor personale, potențialităților, calităților și trăsăturilor individuale de care 

individul este conștient că le are și le poate pune în valoare. 
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Pentru ca autocunoașterea să fie obiectivă, individul trebuie să aibă maturitatea 

psihologică să o facă, să cunoască și să interpreteze corect reperele sau indicatorii definitorii 

ai personalității, metodele și tehnicile individuale de evaluare, mecanismele de compensare 

și autostimulare ale unor trăsături insuficient dezvoltate. 

Autocunoașterea reprezintă un produs al maturizării și diversificării experiențelor sinelui 

în contact cu lumea și un proces discontinuu de acumulări, restructurări, adaptări reciproce 

ale individului la realitatea socială. 

Autocunoașterea se învață, iar școala este principalul loc de realizarea a acestui 

proces, alături de familie, cercul de prieteni etc. 

În sfera mesajelor externe de confirmare (sau nu) a capacităților și trăsăturilor proprii, 

orice persoană include și propriile constatări, ca urmare a activității sale încununate de 

succes sau eșec. Procesul autocunoașterii are dinamica sa marcată de subiectivism,  

reevaluări, corecții, confirmări, re-ierarhizări valorice și se poate concretiza în suport 

psihologic pentru acțiunea de realizare a unor proiecte cu privire la carieră sau poate rămâne 

un simplu act de introspecție pasivă. 

În concluzie, autocunoașterea sau altfel spus cunoașterea de sine este un proces care 

: 

• se dezvoltă odată cu vârsta datorită experiențelor prin care trecem; 

• care nu se încheie odată cu adolescența sau tinerețea; 

• care îmbină cognitivul, asertivul și motivaționalul cu puternice influențe de mediu. 

4.3. Cunoaşterea de sine şi imaginea de sine 

Pe baza cunoașterii de sine omul, în dezvoltarea sa, reușește sau nu să-și formeze și 

interiorizeze imaginea de sine 

Imaginea de sine este totalitatea percepţiilor privind abilitățiile, atitudinile și cunoștințele 

temperamentale personale, o structură de cunoștințe despre sine care determină 

comportamentul individual, multe informații, (am resurse financiare),  a amenințărilor; (de ex: 

renunț ușor, conflicte în familie, situație financiară precară, boală cronică). 
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Stima de sine  este o dimensiune fundamentală pentru orice ființă umană, indiferent că 

este copil, adult sau vârstnic, indiferent de cultură, personalitate, interese, abilități, statul 

social .Aceasta se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înşine, cât de ”buni” ne 

considerăm, fiind o latură evaluativă și afectivă a imaginii de sine. 

Altfel spus imaginea de sine înseamnă conştientizarea de către om a „cine 

sunt” şi a „ceea ce pot să fac”. 

Specialiştii spun că imaginea de sine cuprinde:  

 EUL (sinele) real,  

 EUL (sinele) viitor şi  

 EUL (sinele) ideal. 

În activitatea educativă un rol esenţial pentru cunoaşterea de sine şi dezvoltarea 

imaginii de sine îl au variatele metode pe care fiecare dintre noi ar trebui să le ştie şi să le 

exerseze.  

Exemplificăm pentru cunoaşterea de sine tehnica SWOT- metodă eficientă care 

presupune identificarea punctelor tari ale personalităţii - convingeri, atitudini, 

comportamente – (de ex: nu fumez, îmi place natura, iubesc animalele, am mulţi prieteni, 

sunt vesel, optimist, am umor); a punctelor slabe ce ar trebui diminuate, (dezordonat, 

iritabil), a oportunităţilor (de ex. - am prieteni sportivi, am părinţi care mă iubesc), 

amenințări (boală cronică). 
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  Aplicație 

„ Ceea ce am făcut” 

Cel mai mare succes al meu:  

 

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

Ultimul compliment pe care l-am făcut cuiva: 

 

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

 

Ultimul ajutor dat:  

 

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

 

Ceva ce am făcut şi de care sunt mândru/ă:  

 

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

Ceea ce fac des pentru a-i face fericiţi pe 

alţii: 

 

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

 

Ultimul compliment pe care l-am primit: 

 

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

 

 

Sarcină de lucru: 

1. Completaţi vă rog acest tabel. 

2. După ce completaţi individual, vă rugăm să vă prezentaţi propriile tabele. 
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  Reflecție 

1. Care sunt conceptele care v-au trezit cel mai mult interesul? 

2. Care sunt subtemele unde credeţi că trebuie să vă informaţi sau să primiţi un sprijin 

specializat? 

 

 

Dacă doriți să aflați mai multe despre dumneavoastră rezolvând exerciţii de 

autocunoaştere vă propunem site-urile  www.psihologie.ro şi www.e-psiho.ro  

 

     Exercițiu creativ 

„Cine mă cunoaşte cel mai bine – eu sau ceilalţi” 

Cinci lucruri pe care le apreciez la mine: 

1.) ........................................................................................ 

2.) ........................................................................................ 

3.) ........................................................................................ 

4.) ........................................................................................ 

5.) ........................................................................................ 

                 

           Extindere /aprofundare           
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Cinci lucruri pe care le apreciază alţii la mine: 

1.) ........................................................................................ 

2.) ........................................................................................ 

3.) ........................................................................................ 

4.) ........................................................................................ 

5.) ........................................................................................ 

 

Vă rugăm să identificaţi cele mai valoroase calităţi pe care le aveţi în propria percepţie şi în 

percepţia celorlalţi. 

După aceea, vă rugăm să argumentaţi în faţa colegilor fiecare calitate aleasă. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5. PLANUL INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

 

             

 

 

 

 Dezvoltarea personală este un deziderat pe care fiecare individ îl are de realizat, iar 

obiectivele acestuia se îmbină cu cele ale dezvoltării personale. Vă provocăm la o activitate 

cu titlul “Anunţul personal”. 

              Sarcină de lucru: 

Vă rugăm să vă prezentaţi pe scurt, imaginându-vă că trebuie să obţineţi un post în 

învăţămant sau obţinerea titlului de”profesor emerit”. Veţi lucra câte doi, iar apoi un număr 

de cinci, şase dintre dumneavoastră se vor prezenta în faţa tuturor. 

              Credem că activitatea vi s-a părut interesantă, iar din prezentări s-au desprins multe 

lucruri/ informaţii despre felul cum fiecare vă cunoaşteţi, ştiţi să vă prezentaţi, subliniind 

punctele slabe şi cele tari. 

 

 

 

 

 

  Provocare 

Repere teoretice 
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Autocunoaștere, autodecizie, autoevaluare 

             Autocunoaşterea, autodecizia şi autoevaluarea sunt mecanisme prin care individul 

învaţă să  îşi cunoască însuşirile potenţialităţile, motivaţiile, aspiraţiile, într-un cuvânt, 

competenţele care îi vor permite o cât mai bună adaptare la profesia pentru care a optat şi s-

a pregătit. În cazul cadrelor didactice, aceste competențe sunt: 

 să-și dezvolte și să-și interiorizeze deprinderile de cunoaștere a caracteristicilor 

și abilităților personale (la sine și la alții); 

 să-și probeze înțelegerea relației între calitățile și aptitudinile personale și 

educație(domeniu pentru care s-a orientat); 

 să fie capabil să se descrie în termeni pozitivi (calități, deprinderi și aptitudini 

existente și de exersat) și să poată să-și recunoască anumite puncte slabe, 

nedezvoltate sau neexersate încă; 

  să știe în ce constă starea de sănătate fizică, psihică, emoțională și cum să o 

păstreze astfel; 

 să fie capabil să-și asume responsabilități, sarcini, obligații, îndatoriri față de 

sine, familie, școală, comunitate; 

 să poată sa demareze, să mențină și să dezvolte relații de comunicare, sprijin, 

cooperare cu elevii, colegii, alte persoane; 

 să fie capabil sa identifice situațiile problemă ivite în relația cu elevii, părinții, 

colegii, să le găsească soluții și să se implice în rezolvarea lor; 

 să demonstreze capacitatea de a asculta pe alții, de a înțelege mesajele lor și 

de a le exprima pe ale sale; 

 să fie capabil să aleagă acele programe, module opționale de formare 

profesională continuă care i se potrivesc și care-l va ajuta în dezvoltarea 

competențelor mai puțin valide și răspund intereselor sale. 
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            Aplicație 

Fişă de lucru: „ Aşa sau altfel” 

Ce ştiţi să faceţi foarte bine   Ce nu ştiţi să faceţi şi trebuie să 

şi trebuie să menţineţi?   învăţaţi sau să dezvoltaţi? 

 

Sarcină de lucru: 

1. Scrieţi cel puţin 3 competenţe pe care le aveţi bine dezvoltate şi trebuie menţinute pentru 

a vă exercita foarte bine meseria de cadru didactic. 

2. Scrieţi cel puţin 3 competenţe pe care credeţi că nu le stăpâniţi bine şi trebuie să le 

dezvoltaţi. 

 

 

            Am dezbătut în secțiunile din capitolele anterioare diferite aspecte legate de 

competenţele necesare meseriei de educator, care îi vor permite acestuia să îndeplinească 

diferite roluri ca actor al educaţiei, de exemplu: 

 să fie capabil să-și asume pe deplin responsabilitatea de a fi  educator/profesor; 

 să poată exemplifica și demonstra prin exemple personale în ce constă rolul de 

educator/profesor; 

 să cunoască elementele de bază ale mediului socio-cultural și economic în care 

trăiește (țară, localitate, sistem economic, bani, salariu, taxe, religie, drepturile și 

obligațiile cetățenilor, ale celor ce muncesc etc.); 

 să poată exemplifica/demonstra conștientizarea diferitelor stereotiputi cu privire 

la muncă (bănoasă, curată, de prestigiu etc.); 

 să poată anticipa în linii mari ce se va întâmpla cu sine, cu profesia sa, cu 

familia sa, cu țara/localitatea sa peste 10, 20 ani; 
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În ceea ce priveşte planificarea carierei, un cadru didactic ar trebui: 

 să poată enumera ce primește și ce oferă fiecare educator/profesor la locul 

său de muncă; 

 să cunoască și să exemplifice abilitățile și drepturile pe care le are la locul său 

de muncă; 

 să poată exemplifica sursele de satisfacție pentru sine ca educator/profesor în 

școală, familie, comunitate; 

 să poată descrie și exemplifica prin propria persoană valorile, atitudinile, 

motivațiile, prioritățile care l-au condus la alegerea profesiei de 

educator/profesor; 

 să demonstreze că înțeleg cum deciziile altora le influențează cariera, precum 

și ale sale viața altora; 

 să poată identifica în propria viață decizii ale altora și ale sale care au efecte 

prezente asupra sa sau le vor influența pe cele viitoare ale sale; 

 să poată demonstra că poate anticipa efectele deciziilor sale; 

 să știe de unde și cum să obțină informațiile necesare luării deciziilor  

importante pentru viața sa și profesia de educator/profesor; 

 să fie capabil să se autoevalueze sub diferite aspecte, în mod realist, să-și 

recunoască și să-și corecteze punctele slabe, să și le pună în valoare pe cele 

forte, să poată să-și formuleze obiective pe termen scurt, mediu și lung și să 

anticipeze pașii pentru a le îndeplini. 

Fiecare individ care optează a deveni şi devine profesor în sistemul de învăţământ 

trebuie să-şi construiască un Plan individual de dezvoltare personală şi profesională. E 

posibil să vă întrebaţi: la ce foloseşte un astfel de plan? Poate că pur şi simplu nu ştiţi încă în 

ce mod vă puteţi construi o carieră didactică şi este necesar să porniţi la o autoreflecţie sau 

să aveţi nevoie de un mentor care să vă îndrume. Ori poate e bine să ştiţi exact ce doriţi pe 

termen mediu şi lung având în vedere oferta de formare continuă care este extrem de bogată 
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fiind oferită de casele corpului didactic, universităţi, organizaţii guvernamentale şi 

nonguvernamentale. Odată ce vă veţi stabili proiectul, nu vă rămâne decât să-l urmaţi, să-l 

modificaţi (poate) în funcţie de noile nevoi apărute. Programul de mentorat la care participaţi 

acum vă oferă oportunitatea de a-l discuta cu membrii comisiei metodice din care faceţi parte 

dar şi să beneficiaţi de asistenţa consilierului de carieră.  

Vă propunem o schiţă a unui astfel de plan, într-o formă  care poate fi îmbunătăţită. 

PLAN INDIVIDUAL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

1) Analiza SWOT presupune identificarea: 

- punctelor tari (de ex., iubesc copiii/elevii, am mulți prieteni, sunt vesel, optimist, am umor) 

-punctelor slabe (de ex., sunt dezordonat, nu am răbdare, nu cunosc bine metodica predării, 

sunt deficitar la probleme de pedagogie, cunoașterea elevilor) 

-oportunităților (de ex., am un prieten care mă ajută, am resurse financiare, lucrez la o școală 

bună, am acces la multe informații) 

-amenințărilor (de ex.,  conflicte în familie, criza economică) 

2) Proiectarea parcursului/rutei profesionale prin: 

a.stabilirea obiectivelor 

b.cunoașterea legislației 

c.cunoașterea instituțiilor care pot influența cariera 

d.stabilirea pașilor de urmat: 

- studiu individual pentru a fi cât mai bine informat 

- parcurgerea programelor obligatorii de formare și perfecționare 

- opțiunea pentru programe suplimentare 
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- aplicarea în diferite contexte a celor învățate, studiate (la clasă, în relație cu elevii, cu 

părinții, cu colegii) 

- evaluarea de etapă pentru a stabili nivelul lor de dezvoltare al competențelor proprii și a 

proiecta viitorul 

 

  Reflecție 

1. Credeţi că este important ca fiecare educator să-şi fie propriul mentor şi să 

desfăşoare permanent o activitate de autocunoaştere necesară identificării nevoilor de 

învăţare şi formare continuă? 

2. V-aţi gândit şi aveţi întocmit un plan individual? 

 

 

   Pentru a afla mai multe despre competenţe, 

autocunoaştere şi dezvoltare, vă recomandăm cartea 

”Curriculum şi competențe – un cadru operaţional” de 

Philippe Jonnaert, Moussadak Etttayebi, Rosette 

Defise, ed. ASCRED, Cluj-Napoca,2010 și modulele 

Evaluarea formativă în contextul învățării, Stiluri de 

predare, stiluri de învățare și Strategii didactice în 

perspectivă transdisciplinară din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

 

                 

           Extindere         
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Exerciţiu creativ 

Construiţi-vă propriul plan de dezvoltare pentru anul în curs ţinând cont de propria analiza 

SWOT şi elementele de mai sus. Analizaţi-l împreună cu responsabilul cu dezvoltarea 

profesională din şcoală ori cu mentorul dumneavoastră. 

 

Exercițiu creativ 

Scrieţi un eseu despre meseria de educator care să surprindă aspecte ce vizează statutul 

unui dascăl din şcoala dumneavoastră, exemplificând câteva puncte tari şi slabe, ameninţări 

şi oportunităţi. 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
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