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DISCIPLINA:  

Dezvoltarea  emoţională, socială, cognitivă şi personală a elevilor cu ajutorul 

sportului 

NIVEL: clasa a IX-a                 

PARTEA I. IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU 

 1. Programa şcolară ca instrument al reformei curriculare 

Această disciplină poate face parte din CDŞ. O caracteristică importantă a acestei curricule se 

referă la faptul că ea ţine cont de aspectele dezvoltării personalităţii şi are la bază Terapia 

Raţional-Emotivă şi Comportamentală (REBT). Dezvoltată de Albert Ellis, aceasta se bazează 

pe perzumţia că ceea ce gândim determină în mod direct ceea ce simţim şi modul în care ne 

comportăm. 

 2. Statutul academic şi didactic al disciplinei de studiu 

Se concretizează într-o curriculă comprehensivă cu scopul  de  a ajuta elevii să înveţe concepte 

pozitive legate de sănătatea mentală şi să navigheze printre problemele situaţionale şi de 

dezvoltare. Programul de sănătate mentală centrat pe prevenţie, facilitează toate aspectele 

dezvoltării şi ajută copiii să-şi dezvolte acceptarea necondiţionată de sine, abilităţile de 

relaţionare interpersonală, strategiile de rezolvare de probleme şi de luare a deciziilor, 

abilităţile de a face faţă emoţiilor problematice şi o perspectivă mai flexibilă asupra vieţii. 

Implementarea acestei curricule este un pas spre facilitare a dezvoltării personale, sociale, 

emoţionale şi cognitive a elevilor. 

 3. Standardul curricular de evaluare al disciplinei pe nivel de şcolaritate 

◦ 3.1. Competenţele generale vizate de disciplina de studiu 

G1: Acceptarea necondiţionată de sine, creşterea stimei de sine 

G2:  Modificarea emoţiilor prin modificarea gândurilor  



G3: Dezvoltarea de relaţii interpersonale pozitive 

G4: Dezvoltarea abilităţii de evaluare a impactului deciziilor şi comportamentelor lor cu 

ajutorul sportului 

◦ 3.2. Indicatorii de performanţă 

Competenţa 

generală 

Indicatori de performanţă de nivel 

bazal/nivel de studii 

Indicatori de performanţă de nivel 

superior/nivel de studii 

CG1 
Identifică caracteristici personale Îşi schimbă anumite caracteristici 

personale 

CG2 
Învaţă că elevii reacţionează diferit la 

aceleaşi evenimente 

Înţelege legătura dintre emoţii şi 

comportamente  

CG3 

Identifică factorii care contribuie la 

patternurile de împăcare şi ceartă 

repetată în relaţiile de prietenie 

Face diferenţa între abilităţile pozitive 

şi negative de relaţionare pozitivă 

CG4 
Învaţă paşii în luarea deciziilor Înţelege legătura dintre gânduri şi 

comportamente 

 

 PARTEA  A II A. ORGANIZAREA MODULARĂ A DISCIPLINEI PE AN ŞCOLAR 

- clasa a IX-a 

 4. Sistemul modulelor 

1. Dezvoltare personală 

2. Dezvoltare emoţională 

3. Dezvoltare socială 

4. Dezvoltare cognitivă 

 5. Module specifice: 

- Modulul disciplinar: 1 DEZVOLTARE PERSONALĂ 

A. Competenţe specifice vizate de modul 

Denumirea competenţei 

specifice 
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini 

CS 1.1 Formarea 

deprinderii de a identifica 

caracteristicile personale 

Identifică 

caracteristicile 

personale 

Caracteristici 

personale 

Manifesta interes pentru 

dezvoltare personala 

CS 1.2 Conştientizarea 

propriilor valori 

Identifică punctele 

tari şi punctele slabe 

Valori umane Exprimă opinii prin care 

evidenţiază importanţa 

valorizării prin punctele tari. 



CS 1.3 

Dezvoltarea acceptării de 

sine 

Descoperă 

perspective multiple 

în formarea opiniei 

faţă de propria 

persoană 

 Nivelele 

succesului şi 

eşecului 

Argumentează opinia cu 

privire la simţul propriei 

valori. 

CS 1.4 

Dezvoltă o perspectivă 

realistă asupra 

perfecţionismului 

Caracterizează 

„perfectiunea’’ și 

„imperfecțiunea 

Perfecţiune 

Imperfecţiune 

Cultivă atitudini pozitive 

fata de propria persoană. 

 

B. Sugestii metodologice: 

Activitatea se poate desfăşura cu întreaga clasă sau cu grupuri mici de elevi. Activităţile stimul 

se vor desfăşura timp de 20-30 de minute şi vor fi urmate de discuţii. Evident, durata 

activităților depinde de particularităţile grupului. Iată câteva teme posibile: „Cine sunt eu?” 

„Suferintele perioadei de creștere”, „Puncte tari, puncte slabe”, „Roata sinelui”, „Nu pot fi 

perfect” etc. 

C. Aspecte evaluative  

Competenţe 

specifice 

Indicatori de performanţă 

Bazal Superior 

CS 1.1 Identifică caracteristicile personale Își asumă caracteristicile 

CS 1.2 Enumeră punctele tari și punctele slabe Identifică soluții pentru remediere 

CS 1.3 
Se acceptă pe sine Constientizează că fiecare persoană 

este unică 

CS 1.4 
Cultivă atitudini pozitive față de 

propria persoană 

Se caracterizează în mod obiectiv 

 

- Modulul disciplinar 2: DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ 

A. Competenţe specifice vizate de modul 

Denumirea competenţei 

specifice 
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini 

CS 2.1 Conştientizarea 

faptului că elevii 

reacţionează diferit la 

aceleaşi evenimente 

Selectează 

evenimente, după 

criterii date (care 

generează diferite 

tipuri de emoţii). 

Tipuri şi variante  

de reacţii pozitive 

Manifestă toleranţă, 

nu evaluează global 

elevii ca fiind buni 

sau răi 



CS 2.2  Modificarea 

emoţiilor prin 

modificarea gândurilor 

Realizează în mod 

adecvat corelarea 

emoţie-gând 

Emoţie pozitivă 

Gând pozitiv 

Manifestă 

perseverenţă în 

dorinţa de a se 

schimba 

CS 2.3 

Dezvoltarea capacităţii de 

a face faţă faţă emoţiilor 

legate de familie 

Caracterizează, din 

perspectivă proprie  

membrii familiei  

Situaţii fericite 

Situaţii nefericite 

Cultivă o atitunine 

pozitivă faţă de 

membrii familiei sale 

CS 2.4 

Înţelegerea legăturii 

dintre emoţii  şi 

comportamente 

 Face asocieri 

corecte între  emoţii 

şi comportamente 

Comportamente 

potrivite 

Manifestă gândire 

reflexivă 

 

B. Sugestii metodologice: 

Discuţiile sunt o parte critică a lecţiilor deoarece întăresc atingerea obiectivelor şi permit 

elevilor să aplice aceste concepte în viaţa de zi cu zi. Iată câteva teme de jocuri: „Eu mă simt 

aşa”, „Tu te simţi altfel”, „Modificarea emoţiilor”, „Căutarea fericirii”, „Sentimente legate de 

familie”, „Simte şi acţionează”.  

C. Aspecte evaluative  

Competenţe 

specifice 
Indicatori de performanţă 

 Bazal Superior 

CS 1.1 Descrie emoțiile trăite Gestionează corect emoțiile 

CS 1.2 
Face asocieri emoție-gând Conștientizează puterea gândului legat de 

emoții 

CS 1.3 
Prezintă situații fericite și 

nefericite din familie 

Dovedește capacitatea de a gestiona situații 

problematice legate de familie 

CS 1.4 

Exprimă puncte de vedere 

legate de anumite 

comportamente 

Manifestă gândire reflexivă 

 

- Modulul disciplinar 3: DEZVOLTARE SOCIALĂ 

A. Competenţe specifice vizate de modul 

Denumirea competenţei 

specifice 
Abilităţi Cunoştinţe Atitudini 

CS 3.1 Abilitarea pentru a 

iniţia şi menţine relaţii de 

prietenie 

 Identifică persoane 

cu care este 

compatibil  

Prieten 

Prietenie 

Manifestă interes, 

dorinţa de a lega 

noi prietenii 



CS 3.2  Distingerea între 

caracteristicile  pozitive şi 

negative ale prieteniei  

Clasifică caracte-

ristici şi motivează 

alegerile. 

Caracteristici 

pozitive 

Caracteristici 

negative 

Manifestă interes 

pentru asertivitate 

CS 3.3 

Evitarea problemelor de 

relaţionare  

Enumeră situaţii 

care pot genera 

probleme  de 

relaţionare. 

Conflict 

Mediere 

Metode de rezolvare 

a conflictelor 

  Foloseşte 

autonom 

cunoştinţele în 

rezolvarea de 

situaţii-problemă 

 

B. Sugestii metodologice: 

Teme posibile : „Fii un prieten mai bun!”, „Cine a zis şi cui?”, „Împăcare din nou şi 

ceartă din nou”, „Faţă în faţă”, „Distracţie cu prietenii”, „Sportul este viața mea”.  

C. Aspecte evaluative  

Competenţe 

specifice 
Indicatori de performanţă 

 Bazal Superior 

CS 1.1 
Initiază prietenii. Dovedește dorința de a întreține relații 

sincere de prietenie 

CS 1.2 
Poate motiva opțiunea în alegerea 

prietenilor. 

Manifestă încredere și empatie în 

relațiile cu prietenii 

CS 1.3 
Alege să se distreze cu prietenii Își selectează conștient prietenii cu care 

se distrează 

 

- Modulul disciplinar 4: DEZVOLTARE COGNITIVĂ 

A. Competenţe specifice vizate de modul 

Denumirea 

competenţei 

specifice 

Abilităţi Cunoştinţe Atitudini 

CS 4.1 

Identifică impactul 

comportamentelor asupra 

noastră și a celor din jur 

Consecințe ale 

comportamentelor 

noastre 

Manifestă grijă și 

compasiune față de cei 

din jur 

CS 4.2 

Enumeră situații în care se 

impune luarea unor decizii 

Decizia potrivită la 

momentul potrivit 

Dă dovadă de 

obiectivitate și empatie 

în luarea unor decizii 

CS 4.3 

Stabilește scopuri realiste 

pe termen scurt 

Scopurile nostre și 

relația cu ceilalți 

Manifestă perseverență 

în atingerea unor 

scopuri 



CS 4.4 

Identifică legătura dintre 

gânduri și comportamente. 

Conceptele de 

„disputare” și 

„confruntare” 

Este preocupat de 

autocunoaștere 

 

B. Sugestii metodologice: 

Metodele folosite de cadrul didactic, modul de organizare a activităţii şi resursele folosite 

sporesc gradul de atractivitate a activităţilor. Se crează un cadru de dezbatere, exprimare a 

opiniilor personale şi dezvoltare a unor atitudini importante, precum: empatia, dorinţa de 

autocunoaştere, gândirea reflexivă şi autonomă, respectul faţă de semeni şi în mod deosebit, 

conştientizarea legăturii existente între gândurile şi comportamentelor noastre. 

    Posibile teme: „D de la Decizie”, „Gândesc şi acţionez”, „Gândeşte-te la consecinţe”, 

„Care este impactul?”,etc.  

C. Aspecte evaluative  

Competenţe 

specifice 

Indicatori de performanţă 

Bazal Superior 

CS 4.1 
Sesizează consecințele comportamentelor. Evită comportamentele care 

produc consecințe negative 

CS 4.2 
Prezintă situații când se impune luarea unor 

decizii 

Ia decizii cu impact pozitiv  

CS 4.3 Stabilește scopuri cu sprijinul adulților Stabilește scopuri realiste 

CS 4.4 
Face legătura gând-comportament Conștientizează puterea 

gândului bun 

 

- Modulul integrat: 

Proiectul: „Paşi educaţionali pe linia vieţii” 

B. Sugestii metodologice: Proiectul poate reprezenta un ciclu de activităţi care implică 

o muncă de echipă: profesori, medici, studenţi din diferite domenii, reprezentanţi ai cultelor 

religioase, reprezentanţi ai autorităţilor locale, părinţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, ziarişti, etc. 

Modalităţi de realizare: întâlniri, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri, întreceri 

sportive, etc. 



 

-   Modulul deschis: 

Proiectul : „Sportul este viața mea” 

 6. Standardul curricular de evaluare al disciplinei de studiu pe an de studiu 

Competenţa 

generală 

( CG) 

Indicatori de performanţă de nivel 

bazal/nivel de studii 

Indicatori de performanţă de nivel 

superior/nivel de studii 

CG1 Identifică caracteristici personale Îşi schimbă anumite caracteristici 

CG2 
Învaţă că elevii reacţionează diferit la 

aceleaşi evenimente 

Înţelege legătura dintre emoţii şi 

comportamente  

CG3 

Identifică factorii care contribuie la 

paternurile de împăcare şi ceartă 

repetată în relaţiile de prietenie 

Face diferenţa între abilităţile pozitive 

şi negative de relaţionare pozitivă 

CG4 
Învaţă paşii în luarea deciziilor Identifică legătura dintre gânduri şi 

comportamente. 

 

 


