
Activitate 3.1.2. Dezvoltarea încrederii elevilor dumneavoastră în propriile capacități de 
învățare (240 min)  

 

    Am încercat sa dezvolt încrederea elevilor mei, in propriile capacități de învățare pornind 

de la o activitate desfășurată in săptămâna ,, Școala Altfel,,, sursele online utilizate fiind cele 

evidențiate mai jos. 

Titlul/Tema activității:  ,,Descoperim oameni valoroși dobrogeni,, 

 

Clasa a V-a  

 

Surse on-line utilizate (link-uri):  

https://us04web.zoom.us/j/77453962025?pwd=bGNMdFAxUnZVR2pLMnVCSVR5N24rZz

09 

https://classroom.google.com/w/OTMxNzA5OTEyNzJa/t/all 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Gavenea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Panait_Cerna 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 

Activitatea  a presupus descoperirea oamenilor dobrogeni, care au excelat in meseria pe care 

si-au ales-o si care prin efortul depus si prin rezultatele obținute au pus Romania pe harta 

lumii. 

Copiii s-au remarcat prin munca de documentare, produsele finale fiind ppt-uri si postere cu 

personalități dobrogene valoroase, care s-au făcut remarcate in domeniul științific, cultural, 

sportiv. 

La ora, ne-am mândrit cu: matematicianul Grigore Moisil, pictorul Panait Cerna, scriitorul 

Panait Cerna, geograful Constantin Brătescu, tenismena Simona Halep, fotbalistul Gheorghe 

Hagi. Si lista este deschisa.... 

Rezultatele activității au fost prezentate pe grupul de WhatsApp , iar materialele realizate pot 

fi consultate ( fotografii, filmulețe) pe platforma Google Classroom, in cadrul clasei virtuale 

<<Liceul Teoretic ,, Grigore Moisil,, Tulcea-clasa a V-a>>. 

O parte din rezultatele muncii noastre este detaliată  mai jos: 

https://us04web.zoom.us/j/77453962025?pwd=bGNMdFAxUnZVR2pLMnVCSVR5N24rZz09
https://us04web.zoom.us/j/77453962025?pwd=bGNMdFAxUnZVR2pLMnVCSVR5N24rZz09
https://classroom.google.com/w/OTMxNzA5OTEyNzJa/t/all
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_C._Moisil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Gavenea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Panait_Cerna


 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Am încercat sa valorific aceasta experiență in cadrul unei ore de Consiliere si dezvoltare 

personala, tema fiind ,, Concentrează-te pe succes! 

Competentele specifice aferente acestei lecții au fost: 

 

3.1 Identificarea factorilor personali si de context care facilitează/blochează învățarea 

3.2 prezentarea progreselor in învățare, utilizând modalități variate de comunicare 

 
CONTINUTUL DE IDEI  PROPUS PENTRU DISCUTIE: 
 
Succesul poate fi considerat un bun comun, accesibil fiecăruia dintre noi. 

 

 Elevii vor fi împărțiți in grupe de cate 5 si vor încerca sa răspundă la următoarele întrebări, 

timp de 25 minute 

 



Grupa 1.  Succesul trebuie așteptat sa vina singur spre noi? In cazul personalităților 

dobrogene analizate( alegeți trei) menționați trei factori care au contribuit la succesul 

acestora. 

Se va porni de la mottoul: 

 

    “Mergi plin de încredere in direcția pe care ai stabilit-o. Sigur, realizările 

      vor veni.” (Anghel Saligny)                   

 

 

Concluzie: MUNCA ar fi formula succesului obținut de elevi. 

     

Grupa 2. In calea muncii asidue apar si obstacole. Alegeți trei personalități dobrogene    

(dintre cele învățate) si menționați trei elemente care au restricționat succesul acestora. 

     Se va porni de la citatul următor: 
     “O înfrângere este numai mijlocul pe care ni-l da soarta ca sa vedem ce ne lipsește 

pentru a învinge.”   (N. Iorga)                

 

Care au fost trăirile in fata acestor obstacole? (teama, neliniște, descurajare, 

înverșunare, mobilizare).  

 

   “Nu căuta succesul fără sa gândești riscurile”  (Traian Vuia)    

 

Concluzie: Greutăți exista dar numai in măsura in care omul nu știe sa le învingă.  

 

   Grupa 3  Munca cere demnitate 

 

Cel care se lauda cu rezultatele sale sau dimpotrivă se văicărește mereu ca are prea 

multe pe cap  si ca el trebuie sa le facă pe toate demonstrează: egoism, vanitate si 

lipsa conștiinței muncii. 

 

“Nu știm ce indura șoimul planând in văzduh cu aripi neclintite. El nu ne arata ce 

indură. Si nici nu se cade sa știm ce indura.. Nu ne arata, o mierla supliciile 

diafragmei sale. Într-adevăr, măiestria înaripată trebuie admirata, nu compătimită.” 

(scriitor lituanian) 

 

Dar pentru a fi mai convingători in susținerea necesitații demnității si modestiei in 

munca  pornim de la exemplul: 

 

“Sta neclintit in arșița unei amiezi de vara si nimeni nu-i arunca la rădăcină măcar o 

găleată cu apa. Si totuși el zămislește fructe rumene, pe care le dăruiește oamenilor, 

lasă pe trecători sa se odihnească la umbra lui deasa si sa-i rupă o frunza din care sa 

poată doini când se așterne din nou la drum.” 

 

Concluzie: 

De ce nu am asimila simbolul pomului, altoindu-ne in suflete cate o mlădiță din 

secreta-i dărnicie? 

      

 Un rezultat deosebit in activitatea școlară deschide drumul pentru un sir întreg de 

realizări. Amintește-ti o experiență de la școala in care ai avut succes. Cum era când 

ai reușit? Fiecare elev din grupa va nota cate o experiență.       



 

      Grupa  4  Dorința de succes trebuie sa reprezinte un mobil permanent in activitatea 

omului îndemnându-l la noi performante. 

     Dorința de succes si succesul in sine alcătuiesc un circuit in care fiecare din cei doi 

factori îl susține si îl amplifica pe celălalt. 

       

 

 

                   Dorința de succes                                 Succesul                   

       

 

 

Realizează, pe o foaie, o lista cu punctele tari ale fiecărui membru al echipei 

 

Grupa 5  Discutați in grup, apoi treceți pe o foaie de hârtie idei pornind de la aceasta 

afirmație ,, Orice eșec este o lecție din care ar trebui sa învățăm ceva,, 

 

    Fiecare grupa își va prezenta ideile ( turul galeriei) 

    Se vor extrage concluziile finale, concluzii pe care elevii le vor nota in caiete 

 

Concluzii : 

 

Puteți învăța sa fiți persoane de succes încă de pe băncile scolii. Pentru aceasta 

trebuie sa va antrenați puterea de munca, rezistenta la efort, perseverenta, 

hotărârea,  puterea de a rezista unor factori perturbatori. 

           Creați-va  o stare de entuziasm, de receptivitate maximă, de 

plăcere a studiului, de a simți învăţarea ca pe un proces natural. 

 

Fiecare succes obținut poate fi asemuit cu o treapta a unei scări monumentale. 

 

"Urcam pe aceasta scara, istovitoare activitate, dar într-o buna zi , bucuria 

izbânzii descrețește de pe frunte cutele încordării.” 

Si: 

          “Drumul spre măiestrie se urca prin răbdare, munca, repetiții.” 

        (Sergiu Celibidache) 

 

 

Reflectează asupra acestei teme ( pentru ora următoare) 

Muncește si vei reuși! Poți fi tu una din personalitățile culturale, de valoare, ale 

județului. Transforma una din activitățile tale preferate într-o posibila profesie. Scrie 

pe o coala cum ar arata o zi din viața ta in care ai practica profesia respectiva. Adaugă 

fisa in portofoliu. 

 

 

 

 


