PROIECTăDEăPROGRAM ăPENTRUăOP IONAL
Denumirea modulului: LEADERSIP
Tipul: C.D.S., construit; aria curriculară OM ŞI SOCIETATE
Durata: 2 semestre
Număr de ore pe săptămână: 1
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II. Concepte şi competenţe dezvoltate
III. Unităţi de conţinut
IV. Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare
V. Bibliografie

NOT ăDEăPREZENTARE
Curriculumul pentru această disciplină opţională răspunde cerinţelor de strategie şi finalitate ale
procesului educaţional formulate în Legea Educaţiei, oferind posibilitatea educației diferențiate,
a dezvoltării potentialului fiecarui copil si tânar printr-o educatie de excelență, investind atenție
către persoanele cu har si talent din toate domeniile: stiinta, arta, management, leadership, pentru
a forma resurse umane capabile sa rezolve problemele de mare complexitate ale vremurilor
noastre. Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi
interesul pentru învăţare al elevilor.
Introducerea acestui opţional la elevii de gradiniță, școală primară, gimnaziu și liceu, este cerută
de:
-

inexistenţa unei alte discipline la acest nivel, care să introducă treptat concepte de
gifted/supradotare, leadership, har, talent, prin observarea realităţii psiho-sociale și
interacţiunea cu mediul personal şi comunitar.

-

necesitatea tot mai acută de pregătire şi educare a elevilor în spiritul reușitei sociale, a
dezvoltarii creativității și talentelor elevilor, de dezvoltare a interesului pentru reușita
în carieră şi a spiritului antreprenorial.

-

beneficiile aduse sistemului educaţional şi elevilor, prin explorarea „organizată” a
talentelor, resurselor individuale, a harului și a hobbyuri-lor elevilor, printr-o
programă şcolară structurată.

Programul nostru furnizează elevilor informaţiile necesare pentru a-şi putea descoperi talentele,
resursele reușitei personale și sociale, promovând un mod de viaţă sănătos, armonios și
performant.
În cadrul cursurilor, se vor aborda subiecte precum: autocunoașterea, leadership, cultivarea
talentelor și hobbyurilor, creativitatea, inteligența emoțională, stilul sănătos de viaţă, strategii de
carieră, tinerii fiind antrenaţi într-o experienţă dinamică, motivantă, care îi va motiva, promova
și schimba într-un mod pozitiv concepţia despre lume şi viaţă, prin workshopuri cu următoarele
conţinuturi:

Eu-

Sinele,

Supradotarea,

Ledership,

Dezvoltarea

personală,

Motivaţia,

Management personal, Marketing personal, Consilierea carierei.
Se va răspunde la întrebări importante pe care elevii şi le pun potrivit specificului vârstei: Cine
sunt şi ce calităţi am? Cum pot să îmi fac prieteni la şcoală şi acasă? De unde pot obţine
informaţii sau ajutor? Ce trebuie să fac pentru a învăţa mai bine? Ce vreau să devin şi ce
trebuie să fac pentru a fi un Lider de succes?
Conţinuturile sunt flexibile, adaptate la nevoile elevilor, instituţiei de învăţământ, la nevoile
comunităţii şi societăţii în ansamblu, oferă elevilor posibilitatea de a exersa abilităţi de
comunicare eficientă, de relaţionare, de învăţare şi de transferare a acestora în contexte sociale
diferite. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care îi ajută să devină actori responsabili şi să
contribuie la viaţa şcolară, a comunităţii, familiei, grupului de prieteni, să transforme activitatea
de învăţare într-un proces de învăţare permanentă, să îşi creeze viitorul - ceea ce presupune
asumarea de roluri responsabile în comunitate şi viaţa profesională.
Derularea activităţilor specifice ariei curriculare LEADERSHIP de la categoria de vârsta de 3 –
5 ani are în vedere: nivelul de cunoaştere, dezvoltare şi maturizare personală atins de elevi la
finalul nivelului preşcolar, pregătirea elevilor pentru a face faţă cerinţelor şcolare, dezvoltarea
abilităţilor de a răspunde vieţii sociale în ansamblu.
În fiecare an, potrivit nivelului școlar, elevii vor dobândi noi abilităţi de explorare personală, a
carierei şi vieţii sociale. Vor fi elaborate planuri iniţiale simple cu privire la educaţie şi carieră,
vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate talentele, resursele personale necesare pentru
realizarea planului propus.
Introducerea opţionalului LEADERSHIP pornește de la grădiniță și continuă până la liceu, fapt
pentru care se recomandată datorită următoarelor considerente:


necesitatea dezvoltării personale, sociale şi a planificării aspectelor ce ţin de viitoarea
ocupaţie şi carieră;



curriculum-ul are o structură închegată, între obiectivele şi conţinuturile fiecărui an de
studiu există continuitate;



curriculum-ul este construit pe principiul învăţării în spirală, în fiecare an consolidânduse aspectele acumulate anterior, adăugându-se şi aspecte noi, specifice nevoilor
individuale şi ale clasei de elevi pentru fiecare nivel de vârstă / şcolaritate.

Introducerea opţionalului este în funcţie de nevoile şi specificul clasei de elevi, este o opţiune
posibilă datorită următoarelor considerente:


curriculum-ul pentru nivelul preșcolar și primar este construit pe principiul modular:
fiecare an de studiu are obiective, activităţi, conţinuturi şi modalităţi de evaluare proprii,
fiind integrat în logica învăţării,



datorită construirii curriculum-ului pe principiul învăţării în spirală, conţinuturile anilor
de studiu precedenţi se reiau în fiecare modul, la nivelul de înţelegere şi de dificultate
specific vârstei, nevoilor individuale şi ale clasei de elevi.

Impactul va fi: dezvoltarea în plan personal, social şi școlar a elevilor şi achiziţionarea
abilităţilor necesare succesului şi reuşitei. Temele pe care le recomandăm sunt:


Autocunoaștere – Calități, puncte tari, realizări



Comunicarea eficientă – Asertivitate, Fedback pozitiv



Inteligență emoțională și interpersonală



Supradotarea, talente și hobbyuri – lista realizărilor, modele de succes



Stabilirea relaţiilor interpersonale – Echipă, roluri, stiluri de lucru, de muncă în
echipă



Influenţarea celorlalţi – Modele de reușită, Planuri de viitor



Motivare – Lista valorilor, planuri de viitor, succes și reușită personală, socială



Portofoliul personal



Strategii de viaţă şi carieră

Competen eăgenerale
1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă.
2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale.
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare.
4. Dobândirea abilităţilor de planificare a carierei.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil viaţă sănătos.

Valoriăşiăatitudini


Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi.



Aprecierea unicităţii fiecăruia.



Receptivitate la emoţiile celorlalţi.



Valorizarea relaţiilor inter-personale.



Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor.



Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare.



Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional.



Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera.



Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare.



Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.

Curriculum-ul LEADERSHIP este structurat pe următoarele module tematice care se regăsesc la
nivelul fiecărui an de studiu al nivelului primar:


Autocunoaştere şi dezvoltare personală



Comunicare şi abilităţi sociale



Managementul învăţării



Planificarea carierei



Calitatea stilului de viaţă

Curriculum LEADERSHIP - Categoria 3 – 5 ani

1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal
Obiective de referin
1.1 Să dea exemple de

Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Jocuri de autocunoaştere pe bază de

caracteristici

imagini, desene, completarea unor

personale

fişe de lucru pentru identificarea

elementare

caracteristicilor personale elementare

1.2 Să prezinte

 Exerciţii pentru identificarea
asemănărilor şi deosebirilor prin

asemănări şi

comparare cu ceilalţi / celelalte şi cu

deosebiri dintre el /

personajele din poveşti şi desene

ea şi ceilalţi /

animate

celelalte

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale
Obiectiveădeăreferin

Exempleădeăactivit iădeăînv are

2.1 Să exerseze

 Activităţi pe grupe, jocuri de

comportamente de

echipă în care sunt create

cooperare în grup

situaţii de cooperare / necooperare, ulterior fiind
analizate şi comparate

3. Managementulăînv
Obiectiveădeăreferin
3.1 Să se familiarizeze

rii
Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Discuţii de grup despre specificul

cu noţiunile de

activităţii la grădiniţă (jocul şi

învăţare şi informare

activităţile de pregătire pentru

specifice intrării în

colectiv)

Grădiniță

 Exerciţii joc pentru desprinderea

caracteristicilor simple ale învăţării

4. Planificarea carierei
Obiectiveădeăreferin
4.1 Să identifice

Exemple de activit iădeăînv are
 Discuţii în grupuri mici despre

hobby-uri, jocuri şi
activităţi preferate

jocurile şi activităţile preferate
 Exerciţii art-creative pentru ilustrarea
hobby-ului personal
 Exerciţii-joc de ierarhizare în ordinea
preferinţelor a imaginilor cu privire la
diverse meserii

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia
Obiectiveădeăreferin
5.1 Să dea exemple de

Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Discuţii în grupuri mici:

comportamente care

comportamentele de siguranţă în caz

oferă siguranţă

de conflict sau risc.

personală

 Dezbatere cu tema: „Persoanele care
îmi oferă ajutor”

Con inuturi

1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal


Cunoaşterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume şi
prenume, aspecte legate de înfăţişarea fizică, data şi locul naşterii, adresa, numele
părinţilor, membrii familiei, locuri favorite, animale, emisiuni, mâncăruri preferate etc.



Unicitatea persoanei: diferenţe individuale – de ce sunt oamenii unici?

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale
Abilităţi sociale: Comportamente de cooperare in grup. Relaţiile cu colegii care au nevoie de
sprijin.

3.ăManagementulăînv

rii

Învăţare eficientă:


Activităţile specifice desfăşurate la grădiniţă



Tipuri de activităţi (învăţare, joc, relaxare).

4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:


Jocuri şi activităţi preferate acasă, la şcoală, în comunitate. Hobby-uri şi meserii.
Asemănări şi deosebiri între meserii, jocuri şi activităţi.

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia


Sursele potenţiale de risc acasă, în şcoală sau în comunitate. Comportamente de siguranţă
în situaţii de risc sau criză.



Persoanele şi sursele de ajutor acasă, la şcoală şi în comunitate în diverse situaţii de criză
sau de conflict.

Curriculum LEADERSHIP - Categoria deăvârst ă6 – 8 ani

1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal ă
Obiectiveădeăreferin

Exempleădeăactivit iădeăînv are

1.1 Să recunoască

 Completarea unor propoziţii de

asemănările şi

tipul „Eu sunt…”, jocuri de

deosebirile dintre

autocunoaştere, exerciţii de

oameni

prezentare personală
 Jocuri de rol pe baza scenariilor din
poveştile cunoscute pentru analiza
punctelor tari ale personajelor

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale
Obiectiveădeăreferin

Exempleădeăactivit iădeăînv are

2.1 Să descrie

 Desene, colaje cu tema: „Prietenul

caracteristicile relaţiei

/ prietena mea”

de prietenie

 Discuţii de grup asupra strategiilor
de a-ţi face prieteni şi de a-i
menţine

3.ăManagementulăînv
Obiectiveădeăreferin

rii
Exempleădeăactivit iădeăînv are

3.1 Să identifice tehnici  Exerciţii metaforice în grupuri mici,
simple de învăţare

postere despre modalităţi proprii de
învăţare eficientă și de autoevaluare

4. Planificarea carierei

Obiectiveădeăreferin

Exempleădeăactivit iădeăînv are

4.1 Să prezinte situații/ modele

 Discuţii de grup cu privire la

care să exprime reușita și

situaţiile din viaţa privind

succesul în carieră

reușitele unor persoane publice
 Discuţii cu membrii comunităţii
invitaţi la clasă cu privire la
motivele pentru care oamenii
definesc un lider de succes

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia
Obiectiveădeăreferin
5.1 Să dea exemple de

Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Exerciţii de identificare a

consecinţe ale unei

consecinţelor unui comportament

decizii sau

sau decizie

comportament

 Realizare de postere sau afişe care
să reflecte consecinţele unei

5.2 Să dea exemple de
comportamente
sănătoase şi
comportamente de risc

decizii sau comportament
 Exerciţii de grup: exemple de
comportamente sănătoase şi de
risc
 Proiect individual: promovarea
unui comportament sănătos

Conţinuturi
1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal ă
1.1 Autocunoaştere:


Unicitatea persoanei: diferenţe individuale – acceptarea şi respectarea diferenţelor
individuale.



Drepturi şi responsabilităţi – respectarea regulilor, asumarea consecinţelor.

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale

2.1 Managementul emoţiilor:


Ce este autocontrolul? Cum îl manifestăm acasă, la şcoală, la joacă?

2.2 Abilităţi sociale:


Cum se dezvoltă relaţia de prietenie. Strategii de a-ţi face prieteni şi de a-i menţine.

3.ăManagementulăînv

rii

3.1 Învăţare eficientă:


Cum învăţăm eficient? Învăţarea - modalităţi generale de învăţare a unor comportamente
la şcoală sau în societate: imitaţia, exemplul celorlalţi, repetiţia, încercare şi eroare.

4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:


Cunoştinţele dobândite în şcoală şi importanţa acestora pentru viaţă.



Ce este munca – situaţii de muncă acasă, la şcoală, în comunitate.

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia
5.1 Calitatea vieţii personale:


Situaţii de decizie. Consecinţele unei decizii în situaţii obişnuite şi în situaţii de risc sau
criză



Modalităţi de promovare a unui comportament sănătos. Exemple de comportamente,
diferenţa dintre comportament sănătos şi comportament de risc.

Curriculum - Categoriaădeăvârst ă9ă– 12 ani
1 Autocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal
Obiectiveădeăreferin
1.1 Să identifice
propriile interese şi
abilităţi şcolare şi

Exemple de activit iădeăînv are
 Chestionare de interese şi abilităţi.
Discuţii pe baza rezultatelor
 Exerciţii individuale, jocuri de rol:

extraşcolare

„Eu peste 5, 10, 20 ani”
 Jocuri de rol, scenete cu tema: „Clasa

1.2 Să enumere
diferenţele dintre

preferată”
 Vizite, interviuri cu elevi, profesori,
diriginţi din gimnaziu

nivelul primar şi
gimnazial

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale
Obiectiveădeăreferin
2.1 Să identifice

Exemple de activit iădeăînv are
 Sarcini de grup în care se stabilesc

dificultăţile şi etapele

roluri, reguli

prin care trece un grup  Exerciţii situaţionale cu dificultăţi
2.2 Să explice factorii
care influenţează

care pot apărea în grup
 Colaje despre comunicarea între
copii şi părinţi

relaţiile dintre
membrii familiei

3.ăManagementulăînv
Obiectiveădeăreferin

rii
Exempleădeăactivit iădeăînv are

3.1 Să identifice condiţiile  Discuţii de grup privind condiţiile
optime pentru învăţare

optime de învăţare, exemplificare

eficientă

prin situaţii personale

4. Planificarea carierei
Obiectiveădeăreferin
4.1 Să alcătuiască

Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Portofoliul carierei: imagini,

portofoliul reușitei în

explicaţii, desene, sugestii,

carieră

recomandări
 Exerciţii-joc şi exerciţii metaforice
de stabilire a priorităţilor şi

obiectivelor de scurtă durată

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia
Obiectiveădeăreferin
5.1 Să aplice abilităţile de

Exempleădeăactivit iădeăînv are
 Exerciţii individuale şi de grup de

luare de decizii şi rezolvare

luare de decizii şi rezolvare de

de probleme în diferite

probleme pe teme de dezvoltare

contexte

educaţională şi a carierei
 Brainstorming şi dezbatere pe
tema conflictului şi a
managementului conflictului

5.2 Să aplice abilităţile de

 Exerciţii de grup de management

management al conflictelor

al unei situaţii de conflict sau a

în diverse situaţii

unei situaţii de criză

Con inuturi
1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal
1.1 Autocunoaştere:


Interese şi abilităţi personale: caracteristici individuale.

1.2 Schimbare, creştere, dezvoltare:


Caracteristicile vârstei copilăriei. Pregătirea pentru schimbare.

2.ăComunicareăşiăabilit iăsociale
2.1 Abilităţi sociale:


Dificultăţi şi depăşirea lor în grup. Etapele prin care trece un grup. Roluri în grup.

2.2 Familia:


Relaţiile dintre membrii familiei. Valorile şi practicile transmise de familie

3.ăManagementulăinforma iilorăşiăînv

rii

3.1 Învăţare eficientă:


Învăţarea în sens restrâns - condiţiile optime pentru învăţare eficientă:



Deprinderi eficiente de studiu: organizarea conţinuturilor de învăţare, dozarea
efortului şi a perioadelor de relaxare / odihnă.

4. Planificarea carierei
4.1 Planificarea carierei:


Portofoliul carierei - Relaţia dintre traseul educaţional şi viitoarea carieră.

5.ăCalitateaăstiluluiădeăvia
5.1 Calitatea vieţii personale:


Luare de decizii de alegere a carierei.



Managementul conflictelor: aplicarea abilităţilor sociale, a exprimării emoţionale, de
comunicare asertivă şi de decizie. Managementul conflictelor în situaţii de risc sau criză.

Sugestii metodologice
Unul din obiectivele curriculum-ului LEADERSHIP este de a stimula abilităţile de învăţare
permanentă în scopul dezvoltării personale şi integrării socio-profesionale viitoare de succes.
Elevii experimentează practic în cadrul orelor diferite tehnici de învăţare, relaţionare,
comunicare eficientă, abilităţi de explorare a resurselor personale şi a carierei, apoi aplică ceea
ce au experimentat în clasă în situaţii de viaţă diferite şi evaluează propriul progres.
În „procesul de predare – învăţare” se vor respecta principiile învăţării active, centrate pe elev.
În acest scop, metodele recomandate sunt metodele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi
realizate individual, în diadă / triadă / echipă, prin muncă independentă sau facilitată de către
profesor:


jocul de rol, simularea



brainstorming-ul



metode art-creative



exerciţiul



chestionarul de interese şi abilităţi



conversaţia, discuţia, dezbaterea



tehnici ale gândirii critice.

Modalit iădeăevaluare
În cadrul orelor NU se utilizează calificative. Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce

priveşte abilităţile de integrare şcolară şi socială, atitudinile faţă de lumea înconjurătoare şi faţă
de propria persoană, cunoştinţele şi nivelul informaţiilor despre lumea ocupaţiilor şi obţinerea
succesului în carieră. Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare:


exprimarea ideilor şi argumentelor personale prin: poster, desen, colaj;



proiectul individual şi de grup;



portofoliul;



activităţi practice;



fişe individuale de (auto)evaluare.

Un aspect important şi inovator al curriculum-ului este deschiderea spre comunitate,
conținuturile prezentate presupun elaborarea de proiecte individuale şi de grup, cu aplicabilitate
socială. Activitățile propuse reprezintă cea mai bună cale de asumarea de către elevi, încă din
nivelul preșcolar, a rolului de lider activ şi responsabil, informat şi pregătit pentru reușită.

Curriculum LEADERSHIP - Categoriaădeăvârst ă13ă– 17 ani

Not ădeăprezentare


JUSTIFICARE

Programa școlară LEADERSHIP se constituie ca parte integrantă a viziunii curriculare pe care o
lansează proiectul ERASMUSă +ă „GIFTED FOR YOU” si reprezintă unul dintre produsele
finale al acestuia.
Disciplina LEADERSHIP va asigura, prin continuturile sale, simulari si evaluari de actiuni
directe, care vor exprima progresul in organizarea si orientarea cognitivă, atitudinală si
comportamentală a elevilor către optiuni realiste in cariera si viată. Pentru a atinge rezultatele
propuse in formarea competentelor cuprinse de programa scolara, cadrele didactice atrase in
aplicarea programei vor trebui sa construiasca si sa intretina un alt tip de comunicare fata de cel
conventional, o comunicare orientata catre personalitatea in formare a elevului, catre valorizarea
potentialului individual al fiecarui elev participant la program. Elevii isi vor explora laturile
personalitatii, nevoile de cunoastere, tensiunile, proiectele de viata, iar profesorul ii indruma prin
mijloace active participative, specifice mentorului,

prin tehnici de

autodescoperire, de

producere a unor judecati de valoare realiste si pertinente.
Sistemul de evaluare a performantelor in activitatile propuse de proiect va fi, si el, unul care sa
faciliteze, implicarea deplina in sarcini. Elevii se vor autoevalua, vor primi evaluarea
profesorului care va conduce activitatile si va adauga la portofoliu un produs individualizat, un
eseu sau realizarea unui proiect. Astfel, sistemul de evaluare va avea rolul de a evidentia atat
calitatea cat si intensitatea implicarii lor in activitatile proiectului.


ELEMENTE DE NOUTATE

PROGRAMA este rezultatul necesitatii regandirii continuturilor, metodologiei si didacticii
pentru a surprinde evolutia dinamicii persoanei umane. Propune trecerea de la invatamantul
bazat pe acumularea graduala de cunoastere la invatamantul problematic, creativ si euristic,
personalizat in functie de interesele de cunostere ale elevului, la un nou mod de formare a retelei
de concepte si cunostinte, a legaturilor dintre acestea. Rezolvarea acestei probleme presupune ca
toate elementele si rezultatele cunoasterii, trebuie a fie relevante fata de constiinta subiectului
educatiei, sa aiba utilitate si sens in ce priveste propria persoana si experienta sa cognitiva.

PRIORITATI

In raport cu Programul National de Reforme 2007-2013, programa va contribui la realizarea
urmatoarelor prioritati:


asigurarea calitatii in educatie si formare si o mai buna corelare a educatiei si formarii
profesionale cu cerintele pietii muncii



imbunatatirea calificarii cadrelor didactice prin furnizarea de metode si tehnici moderne
care vor promova raporturi directe, nemediate, cu nevoile de educatie si formare ale
elevilor;



posibilitatea dezvoltarii de baze noi pentru promovarea parteneriatului social intre scoli si
comunitatile locale prin proiectarea si realizarea de activitati prin care elevii sa se implice
in formele dinamice ale vietii sociale si economice locale.

NEVOILE GRUPULUI TINTA
Elevii, in special cei de liceu, manifesta acuta nevoie de autocunoastere si studiu in problematica
sinelui, cunoastere a grupului si ierarhiilor sociale, cunoasterea tehnicilor de comunicare in
relatiile cu ceilalti, parinti si profesori, grupul de prieteni, cunoasterea rolurilor sociale si a
modalitatilor de realizare a performantei, a succesului in viata si de prevenire a esecului,
formularea propriului plan de viitor.
PROGRESE SEMNIFICATIVE
De asemenea, programa preconizeaza, prin activitatile pe care le propune sa obtina progrese
semnificative in formarea deprinderilor si dezvoltarea competentelor elevilor de a lucra cu:


perceptia corecta a mediului social, in raport cu propriile persoane;



instrumente adecvate de realizare a autocontrolului, de gestionare a relatiilor cu factorii
stresanti din mediul psiho-social;



tehnici si modalitati adecvate de comunicare si promovare a propriei persoane, in
conformitate cu normele sociale acreditate;



modalitati eficiente de a face fata presiunilor catre acomodarea si asimilarea unor valori
positive;

Aceste planuri de evolutie a cunoasterii sunt acoperite in masura mica de disciplinele studiate in
perioada liceului. Argumentele noastre sustin idea formarii abilitatilor de viata, de leadership la
elevii de liceu, prin introducerea unei noi discipline optionale “LEADERSHIP”.
Curriculumul si strategiile, valorile care fundamenteaza disciplina raspund nevoilor
adolescenílor de cunoastere, de autodezvoltare, genereaza competentele de viata, menite sa le
dezvolte tinerilor lideri strategii către succes.
Programa reprezinta o oportunitate pentru a promova competentele de cunoastere psihologica,
un stil didactic orientat catre individualitatea elevului, valorifica partea creativa a resurselor
elevilor, sub conducerea unor cadre didactice care isi vor asuma statutul si rolul de mentori.
2). STRUCTURA CURRICULUMULUI


Competenţe generale



Competenţe specifice şi unităţi de conţinut



Valori şi atitudini



Sugestii metodologice

Competenţe generale
1. Explorarea resurselor personale care influenţează planificarea carierei.
2. Integrarea abilităţilor sociale şi emoţionale în vederea dezvoltării carierei.
3. Utilizarea adecvată a informaţiilor despre educaţie şi muncă pentru obţinerea
performanţei şi succesului.
4. Construirea planului de carieră pentru tranziţia la piaţa muncii.
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

Valori şi atitudini


Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi.



Aprecierea unicităţii fiecăruia.



Receptivitate la emoţiile celorlalţi.



Valorizarea relaţiilor inter-personale.



Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor.



Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare.



Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional.



Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera.



Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare.



Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.

Competenţe specifice şi conţinuturi

1.ăAutocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal
Competen eăspecifice
1.1 Identificarea relaţiei dintre
valori personale, autoeficienţă, auto-eficacitate şi

Con inuturi
1.1. Autocunoaştere
 Auto-eficienţă. Auto-eficacitate.
Calităţi şi valori personale.

succes

Pregătirea pentru succes

1.2 Elaborarea unui program

1.2. Managementul resurselor

de dezvoltare a resurselor

personale

personale

2

Comunicareăşiăabilit iăsociale
Competen eăspecifice

2.1 Analizarea factorilor care
contribuie la dezvoltarea
abilităţilor de leadership

3.ăManagementulăînv

2.1. Abilităţi sociale
 Leadership: calităţile liderilor,
dezvoltarea calităţilor de lider

rii

Competen eăspecifice
3.1 Argumentarea importanţei
stilurilor de învăţare în

Con inuturi

Con inuturi
3.2 Managementul învăţării
 Performanţă şcolară, succes

obţinerea performanţei

şcolar: definiţii, caracteristici,

şcolare

factori favorizanţi / frenatori.
Rolul şi importanţa stilurilor de
învăţare în performanţă şcolară.

4. Planificarea carierei
Competen eăspecifice
4.1. Demonstrarea abilităţilor
de elaborare a planului de
carieră de scurtă şi lungă
durată

Con inuturi
4.1.Planificarea şi dezvoltarea
carierei
 Planul de carieră după
finalizarea învăţământului
obligatoriu: obiective, resurse,
obstacole, acţiuni
4.2. Marketing personal

4.2 Demonstrarea abilităţilor
de elaborare a documentelor
de marketing personal

 CV, scrisoarea de intenţie,
interviul de angajare – cerinţe
formale, standarde europene
 Documente EUROPASS: CV
european, paşaportul lingvistic,
suplimentul la diplomă,
certificatul de calificare

5. Calitatea stilului de via
Competen eăspecifice
5.1. Evaluarea relaţiei dintre
stilul de viaţă de calitate şi
planificarea carierei

Con inuturi
5.2. Calitatea relaţiilor sociale şi a
mediului de muncă
 Rolul abilităţilor de comunicare
şi negociere în optimizarea
relaţiilor inter-personale la locul
de muncă
 Egalitatea de şanse în
dezvoltarea carierei: grupuri
dezavantajate socio-economic,

minorităţi etice şi culturale,
genul

Sugestii metodologice

Programa recomandă utilizarea următoarelor metode şi tehnici pentru dezvoltarea celor cinci module
tematice:

Autocunoaştere şi dezvoltare personală:


Brainstorming, discuţii în grup pentru definirea auto-eficacităţii.



Exerciţii pentru stabilirea criteriilor de auto-evaluare a calităţilor personale şi a stimei de
sine.



Dezvoltarea unui proiect de acţiune pentru gestionarea optimă a resurselor personale.



Exerciţii individuale şi de grup de analiză a factorilor şi dimensiunilor stării de bine.



Tehnici art-creative de analiză personală: modelaj, mişcare, desen.



Întâlniri cu diferite personalităţi, discuţii privind leadership-ul

Comunicare şi abilităţi sociale:


Dezbateri, jocuri de rol pentru evidenţierea şi dezvoltarea calităţilor de lider.



Exerciţii pentru identificarea rolurilor în grup



Articole din presă, colaje, sarcini de grup privind relaţiile între colegi

Managementul învăţării:


Brainstorming, discuţii în grupuri de lucru cu privire la „Stiluri de învăţare, performanţă
şi succes.”



Discuţii cu profesori, colegi (cu performanţe şcolare înalte sau mediocre) cu privire la
stilul personal de învăţare.



Elaborarea unor proiecte (individual sau în grup) de îmbunătăţire a performanţelor
şcolare.

Planificarea carierei:


Discuţii, interviuri cu persoane adulte angajate (părinţi, profesori, oameni de succes) cu
privire la planul de carieră şi importanţa stabilirii obiectivelor de scurtă şi lungă durată.



Exerciţii, discuţii de grup, studii de caz cu privire la decizia privind trecerea spre nivelul
superior al liceului sau inserţia pe piaţa muncii.



Exerciţii de elaborare a documentelor de marketing personal (CV, scrisoare de intenţie),
simularea participării la interviu.

Calitatea stilului de viaţă:


Iniţierea şi realizare unor proiecte de implicare comunitară de promovare a unui stilul de
viaţă de calitate.



Discuţii de grup de identificare a factorilor care influenţează performanţa în muncă din
domeniul stilului de viaţă.

Punerea în practică a unui model de dezvoltare a carierei presupune focalizarea atenţiei pe:


Autocunoaştereăşiădezvoltareăpersonal



Comunicareăşiăabilit iăsociale



Managementulăînv



Planificarea carierei



Dezvoltareaăunuiăstilădeăvia ăcentratăpeăcalitateaărela iilorăpersonale,ăsocialeăşiăaleă

rii

mediuluiăocupa ional
Accentul se pune pe strategii de lucru interactive care au ponderea cea mai mare în desfăşurarea
orelor de LEADERSHIP: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de rol, simulări, studiu de
caz, tehnici ale gândirii critice, exerciţii metaforice, tehnici de clarificare a valorilor etc.
Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare
Specificul metodelor de evaluare este corelat cu specificul acestei discipline. Evaluarea
(continuă şi sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea
competenţelor, prin activităţi cu preponderenţă practice.
Evaluarea activităţilor derulate NU se face prin note sau calificative. Evaluarea eficientă în acest
domeniu răspunde următoarelor întrebări: A crescut frecvenţa comportamentelor adaptative ale
elevilor la informaţiile receptate? Competenţele personale şi inter-personale pe care trebuie să şi
le formeze şi dezvolte elevii se modifică în sensuri dezirabile? Sunt elevii apţi să facă faţă
problemelor pe care trebuie să le rezolve în vederea unei inserţii socio-profesionale reuşite?

Strategiile de evaluare specifice sunt: auto-evaluarea, chestionarele de interese şi aptitudini,

grila de observaţie, proiectele individuale şi de grup, simularea. Toate acestea sunt utilizate în
scopul stabilirii de către elev şi profesor a unor etape noi de dezvoltare a resurselor şi carierei
personale.
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