ACTIVITĂȚI ORA DE DIRIGENȚIE
Propunător: prof. Hossu Cristina-Ioana
Disciplina: Consiliere și orientare
Nivel liceal, clasa a IX-a
Programa: Nr. 5287 / 09.10.2006
Tema: Dezvoltarea unui mediu de învățare incluziv în școală.
Grup țintă

Obiective

Idei de activități
(titlu, descriere)

Strategii de
realizare

Resurse

Evaluare

Activitatea 1. „Umbrela prieteniei”
CS: 1.1. Argumentarea importanței încrederii în sine, pentru evoluția personală.
2.2. Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoțional.
Elevi de
Înţelegerea
Recomandat în
Desfăşurare: Se
Hârtie
clasa a IX- modului în care
cadrul unui
realizează 6
decupată
a, cu accent abilităţile pe care
program de
picături mari de
sub formă
pe elevii
ni le dezvoltăm pot dezvoltare a
ploaie (din hârtie de picături
din medii reprezenta
abilităţilor de
decupată sau,
de ploaie;
de risc
mecanisme de a
coping în care
dacă exerciţiul se baloane;
face faţă
elevul face față
desfăşoară afară, umbrelă.
problemelor cu
unei situații
baloane umplute
care ne
stresante și
cu apă şi
confruntăm.
reușește să o
înnodate).
stăpânească.
Fiecare picătură
Acest proces are
se denumeşte
loc datorită
după unul din
autoaprecierii
comportamentele
propriilor
de risc. Un elev
capacități și
ţine o umbrelă,
motivații.
în timp ce un
altul aruncă
picăturile de
ploaie. Se
explică faptul că
cel care ţine
umbrela este
pregătit sa
înfrunte
“furtunile” cu
care oamenii se
pot confrunta în
viaţă.
Puncte de
discuţie:

Autoevaluare
a

Se discută ce ar
putea constitui o
umbrelă pentru
noi (lucruri care
ne ajută să facem
faţă problemelor
care pot apărea)
şi cum ne pot
proteja acestea:
abilitatea de a
lua decizii
responsabile, de
a căuta suportul
celorlalţi,
valorile pe care
le ai etc.

Activitatea 2. „Agony Column”
CS: 1.2. Examinarea caracteristicilor specifice adolescenţei.
5.1. Identificarea caracteristicilor relaţiilor sociale, din perspectiva calităţii acestora.
Elevi de
Să
analizeze Elevii sunt
Puncte de
Fișe de
Co - evaluarea
clasa a IX- comportamentul de prezentați cu o
discuţie:
lucru
a, cu
risc. Să identifice situație de risc și
1. Care sunt
accent pe comportamentele
scriu o scrisoare
comportamentele
elevii din sănătoase/abilităţile de încurajare
de risc mai
medii de care au aceeaşi către un prieten
frecvente la
risc
funcţie şi care pot imaginar care are bărbaţi/ femei?
înlocui
un comportament 2. Ce observăm
comportamentul de de risc (fiecare
în privinţa
risc.
elev alege unul
încrederii în sine
Se recomandă să se din
la femei/ bărbaţi
realizeze în cadrul comportamentele ? Există
unui program de
stilului de viaţă). diferenţe?
dezvoltare a
În această
3. Dar în
abilităţilor de
scrisoare, trebuie privinţa altor
rezolvare de
să-l convingă pe
abilităţi necesare
probeme.
prietenul
în viaţă ?
imaginar să
renunţe la
comportamentul
nesănătos. Este
important ca în
scrisoare să apară
o descriere a
comportamentului
de risc, idei
despre acest
comportament,
alternative

sănătoase la acest
comportament,
motive pentru
care prietenul
imaginar ar trebui
să ia o decizie
pentru a-şi
schimba
comportamentul.
Elevii pot scrie şi
despre cum să iei
decizii
responsabile, cum
să îţi creezi
încrederea în tine,
de ce e important
să fii sănătos.

