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

Ce îmi place să fac? Ce ştiu să fac cel mai bine?
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Sesiunea nr. 1
1. Realizaţi pe tablă un tabel similar cu cel din fişa de lucru şi solicitaţi elevilor să se
gândească la activităţile lor preferate. Notaţi câteva exemple pe tablă. Cereţi-le să selecteze dintre ele
pe acelea pe care le realizează cel mai bine şi notaţi-le în tabel. Exemplu:
Activităţi preferate: să desenez, să mă plimb, să citesc, să construiesc puzzle-uri;
Activităţi pe care le realizez cel mai bine: să desenez.
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2. Pornind de la acestea, identificaţi împreună cu elevii abilităţile (puteţi folosi termeni
sinonimi precum pricepen) necesare pentru realizarea lor. Daţi câteva exemple pentru a vă asigura că
elevii au înţeles sarcina:
Abilităţile (priceperile) care mă ajută să realizez aceste activităţi: sunt îndemânatic
(execut bine şi uşor orice muncă manuală), ştiu să folosesc creioanele, cunosc culorile, mă încadrez în
spaţiu etc.
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3. Împreună cu elevii încercaţi să identificaţi ce alte abilităţi i-ar ajuta să-şi îmbunătăţească
performanţa. Daţi exemple şi discutaţi-le:
Abilităţile (priceperile) care m-ar ajuta să realizez şi mai bine aceste activităţi: să am mai
multă răbdare
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4. Distribuiţi fişa de lucru şi cereţi elevilor să completeze tabelul în funcţie de preferinţele lor
personale. Acordaţi ajutor elevilor pe parcursul activităţii. Acordaţi elevilor 7 minute pentru munca
independentă.
5. Propuneţi elevilor să discute cu colegul de bancă modul în care au completat fişa şi să
extragă asemănări şi deosebiri.
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Abilităţi (priceperi) care
mă ajută să realizez
aceste activităţi

Abilităţi (priceperi) care
m-ar ajuta să realizez şi
mai bine aceste
activităţi
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Activităţi pe care le
realizez cel mai bine

at

Activităţile preferate

Page 2 of 2

