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Disciplina: Consiliere şi orientare 

Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

Tema: Eu în oglindă 

Scopul lecţiei: Se urmăreşte ca elevul să-şi dezvolte corect capacitatea de autocunoaștere și apreciere 

a celor din jur. 

          Competențe generale                                         

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat 

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare 

          Competențe specifice                                         

1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva autoeficacității 

1.2. Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viaţă 

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup 

Modele de activități pentru această temă 

  Activitatea 1. 

Profesorul poartă o discuţie cu elevii despre ce este autocunoaşterea şi despre importanţa acesteia. 

În mediul online se va accesa link-ul - https://wordwall.net/resource/20367360 pentru jocul: „Cine 

sunt eu?”  

https://wordwall.net/resource/20367360


Activitatea nr. 2:  

Chestionar – Cine sunt eu? 

1. Lucrurile cu care mă mandresc………………………………….. 

2. Problema mea cea mai mare…………………………………….. 

3. Ma simt cel mai bine…………………………………………….. 

4. Sunt mândru pentru că ………………………………………….. 

5. Îmi place………………………………………………………… 

6. Urăsc…………………………………………………………….. 

7. Eu nu pot suporta ……………………………………………….. 

8. Prefer……………………………………………………………. 

9. Mi-e frică ……………………………………………………….. 

10. Îmi pare rău …………………………………………………….... 

11. Vreau să devin…………………………………………………… 

12. Visul meu cel mai mare este să ………………………………….. 

13. Eu știu să ………………………………………………………… 

14. Aș vrea să fiu……………………………………………………... 

15. Eu sunt o persoană specială pentru că……………………………. 

16. Mă bucur………………………………………………………….. 

17. Am învățat că……………………………………………………... 

18. Cred că…………………………………………………………….. 

19. Am învățat ușor să ………………………………………………... 

20. As vrea ca ceilalti să știe despre mine că………………………….. 

 



Activitatea 3.     

Joc de autocunoaştere şi de recunoaştere a colegilor ,,Ceapa” 

Vei primi câte o fișă din fiecare culoare prezentată mai jos. Completetează-le cu răspunsuri la 

întrebări. 

Roșu 

1. Ce muzică îţi place să asculţi? 

2. Ce faci în timpul liber? 

Verde 

1. Ce apreciezi la alţi oameni? 

2. Ce ai dori să spună ceilaţi despre tine? 

Galben 

      1. Ce îţi place cel mai mult la tine? 

      2. Ce ai vrea sa schimbi la tine? 

Albastru 

      1. Care este deviza ta în viaţă? 

      2. Care lucrul cel mai important pe care l-ai învaţat de la părinţii tăi? 

Se vor mototoli foile colorate, formând o ceapă, începând cu cele albastre şi terminând cu cele roşii. 

Toate cepele se vor amesteca. Formați două echipe. Fiecare membru va alege câte o ceapă și va încerca 

să identifice colegul/colega căreia îi aparține ceapa. Echipa care va da cele mai mule răspunsuri corecte 

va câștiga. 

 

 

 

 



 

 


