Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Să depăşim barierele
1. Împărţiţi elevilor fişa de lucru „Să depăşim barierele”. Cereţi apoi elevilor să se gândească la
unul din scopurile propuse pentru anul în curs. Acest scop poate fi legat de dezvoltarea personală, a
relaţiilor sociale, a performanţei, etc. Rugaţi elevii să noteze în fişa de lucru scopul propus.
2. Daţi ca sarcină elevilor să identifice pentru scopul propus posibile barierele care pot apărea
în atingerea acestuia.
3. Fiecare elev va trebui să citească colegului de bancă scopul propus şi barierele identificate şi
să-i ceară cât mai multe soluţii posibile de depăşire a acestora. Recomandaţi elevilor să realizeze
schimbul de informaţie cu 2-3 colegi şi să noteze în fişă toate ideile primite.
4. Cereţi elevilor să evalueze soluţiile primite şi să decidă care dintre ele sunt viabile şi care I se
potrivesc. Puteţi sugera elevilor ca pornind de soluţiile primite să genereze propriile soluţii.
5. Cereţi câtorva elevilor să prezinte în faţa clasei scopul, barierele şi modalităţile de depăşire a
acestora.
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Să depăşim barierele
Gândiţi-vă la un scop pe care vi l-aţi propus (poate fi un scop legat de dezvoltarea personală, relaţii
sociale, performanţă etc.). Completaţi tabelul de mai jos:
Scopul meu este să
M-ar împiedica să îmi realizez scopul următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faceţi următorul exerciţiul în grupul de prieteni, colegi sau cu familia:
Soluţiile oferite de prieteni/colegi/rude pentru
Soluţiile mele de depăşire a barierelor
depăşirea barierelor
1
1
2

2

3

3

4

4

5

5
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