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Clasa a XII-a  

 

Sugestii de conţinuturi pentru orele de dirigenţie 

 

Scenarii pentru activităţile dirigintelui de clasă.  

 
Capitolul I. Persoana şi identitatea sa 

 
1. Identitatea de gen: eu-l corporal şi eu-l psihologic.  

2. Egalitatea în faţa legii.  

3. Criza de identitate şi pierderea sinelui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subiectul: 1. Identitatea de gen: eu-l corporal şi eu-l 

psihologic. 
 

„Tot ceea ce suntem este rezultatul celor ce am gândit şi făcut.” La Guyon. 

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

  să demonstreze abilităţi de a stabili relaţii  parteneriat de gen. 
 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  sa identifice deosebiri între idealurile feminine şi masculine; 

 sa analizeze situaţia creată în societate în condiţiile evoluţiei mişcării feministe; 

  să aprecieze valoare diferenţelor de gen în stabilirea unor relaţii de succes. 

 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: Gândeşte – perechi - prezintă, mozaic, conversaţia euristică. 

 

4. Surse bibliografice: 

 
- Ştefănescu, Doina-Olga,  Dilema de gen a educaţiei, Polirom, Iaşi, 2003 Revista Studii gender, 

Chişinău, nr. 1-6, 2001-2002. 

 

Scurtă prezentare a problemei: 
 

Cum se stabileşte identitatea? 

Identitatea feminină se dezvolta mai repede decât identitatea masculină. Unele studii au găsit ca fetele 

provenind din familii cu părinţi divorţaţi îşi găsesc mai repede identitatea feminină, deşi se expun de timpuriu 

maternităţilor neacceptate social, fie prostituţiei. 

Identitatea sexuală a fiecărui individ nu este o problema de opţiune proprie. După maxim 14 zile de 

naştere, în conformitate cu apariţia şi conformaţia organelor genitale se declară sexul legal (băiat/fata), înscris 

în certificatul de naştere. Societatea îl recunoaşte pe individ ca aparţinând unuia din cele doua sexe. Sexul 

legal şi sexul social sunt impuse de societate, pe baza aspectului exterior, aparent normal, al organelor 

genitale.  

Identitatea sexuală şi conştiinţa ei se formează însă printr-un proces de socializare sexuală, 

particularizat de la un individ la altul. Ea se construieşte treptat sub influenţa mediului, a anturajului, a 

numelui ca şi prin rolurile şi experienţele pe care fiecare le integrează în contextul cultural şi educaţional 

specific. Sexul biologic (identitatea de gen sau sexuală) este definit diferit de sexul psihologic, exprimat prin 

comportamente de tip masculin si, respectiv, feminin.  

Formarea sexului psihologic începe de la identificarea copilului, încă de mic, cu "a fi băiat" 

(masculinitate) si "a fi fată" (feminitate) prin procesul de socializare timpurie (jucării, îmbrăcăminte diferite, 

aşteptări de înalta distinctivitate din partea părinţilor şi a celor apropiaţi) până la roluri sociale specifice (în 

munca, context domestic şi altele) şi general sociale (în viata publică şi politică). 

Toate acestea oferă copilului un model comportamental de dezvoltare, identificare, orientare şi 

apartenenţa psihosexuală. Este posibil ca o serie de factori biologici şi psihosociali negativi să modifice, intr-

un sens sau altul, elaborarea şi modelarea conştiinţei identitarii sexuale şi a comportamentului sexual, 

corespunzător acestei identităţi. Polarizarea psihosexuală nu este adesea un proces lin şi previzibil, 

confruntându-se şi cu unele dificultăţi în strânsa legătura cu formarea identitarii de sine. 

 



 

Desfăşurarea activităţii: 
A. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Gândeşte – perechi – prezintă – o activitate de învăţare prin cooperare, stimulează pe elevi să reflecteze 

asupra unei probleme, le creează  persoanelor condiţii pentru împărtăşirea propriilor idei, le oferă posibilitatea unei 

participări responsabile şi a unei cooperări mai strânse, solicită elevilor să reflecteze asupra experienţelor proprii etc. 
 

Dirigintele roagă elevii să scrie pe agende şi apoi să discute în pereche câteva idealuri ale omului 

în genere. Se ascultă câteva răspunsuri. În continuarea elevii specifică câteva idealuri feminine şi 

câteva masculine, din perspectiva fetelor şi a băieţilor.  

 Există deosebire dintre idealurile feminine şi cele masculine? Care sunt ele? 

 De ce aspecte sunt legate aceste idealuri? 

 Are vre-o importanţă idealurile pe care le are o persoană şi manifestările ei în viaţa 

cotidiană? 

 Se schimbă idealurile femeilor sau ale bărbaţilor, odată cu evoluţia societăţii, de exemplu cu 

apariţia şi evoluţia mişcării feministe? 

 

B. REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 

Mozaic – o tehnică eficientă de învăţare reciprocă şi de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a 

construi asociaţii noi sau de a reprezenta noi sensuri, de a găsi căi de acces la propriile cunoştinţe, înţelegeri şi 

convingeri. 
 

Dirigintele propune să fie analizat un text „Emanciparea femeii intr-o lume a bărbaţilor”, 

folosind metoda mozaic, în baza căruia elevii vor formula câte 2-3 întrebări, de exemplu: 

- Feminismul este o ideologe constructivă sau distructivă?  

- Feminismul este o mişcare în serviciul doar a femeilor? 

-  Cum ar trebui să consolidăm o relaţie în condiţiile evoluţiei feminismului etc.  

 

       I. Statutul femeii în istorie 

Timp de secole, femeile au trăit într-o lume a bărbaţilor, neavând nici un drept, ci doar 

datoria de a fi soţii şi mame bune. Fiind reprezentanţii sexului tare, bărbaţii au reuşit să profite 

de slăbiciunea femeii, de inferioritatea sa din punct de vedere fizic şi de fineţea şi sensibilitatea 

acesteia. Din cele mai vechi timpuri şi chiar până în prezent, masculinul şi experienţele sale 

erau considerate normă pentru comportamentul şi realizările umane.  

Experienţele femeilor şi tot ce tine de femeiesc erau considerate deviaţii sau excepţii de 

la norma universal masculină. Antropocentrismul este în continuare universal prezent în 

societăţile şi culturile contemporane, fiind un element esenţial şi complementar structurilor de 

putere patriarhală. 

 

II. Apariţia feminismului şi prejudecăţile faţă de această mişcare 

La nivelul cunoaşterii până în anii 1970, aproape toate teoriile au fost construite plecând 

de la experienţele bărbaţilor. Odată cu evoluţia feminismului, mulţi le percep ca pe o mişcare 

anti-bărbaţi, anti-familie etc. În feminismul adevărat, însă, nu e vorba nici de mândria femeii, 

nici de libertatea ei de a iubi, e vorba de drepturile ei din punct de vedere legal, economic, 

politic.  

O prejudecată întâlnită în societate este aceea că feminismul este promovat de femei 

singure, nedorite de bărbaţi, divorţate etc. Sunt, însă, multe feministe tinere, frumoase, 

căsătorite, care au copii şi se declara a fi fericite. Asemenea  lor există, de asemenea mulţi 

bărbaţi care se declara feminişti. Persoanele pot deveni feministe ca urmare a unor nemulţumiri 

profunde privind modul în care sunt privite şi tratate femeile în societate.  



 

            III. Obiectivele feminismului 

Mişcarea feministă este împotriva discriminării sexuale şi nu împotriva bărbatului. 

Majoritatea feministelor sunt heterosexuale şi cu potenţial de relaţionare intimă. Feministele 

sunt îndreptate împotriva relaţiilor dezechilibrate, bazate pe asimetrie între cele doua genuri. 

Recent, ultimele scrieri feministe pun accent pe asumarea responsabilităţilor de câtre femei în 

contextual schimbărilor relaţiilor de gen, spre deosebire pe scrieri mai timpurii axate pe 

înlăturarea subordonării faţă de bărbaţi. 

Întâlnim adesea oameni care considera feminismul o mişcare împotriva muncii casnice. 

Deşi a existat tendinţa de răsculare împotriva muncii casnice la începutul anilor ’60 si începutul 

anilor ’70, o serie de curente feministe sunt intens preocupate de valorizarea şi recunoaşterea 

socială a muncii domestice a femeilor.  

Atitudinea potrivit căreia este treaba femeii să gătească, să spele, să facă curat, să 

îngrijească copiii etc. este o revoltă în lumea civilizată. Feministele doresc o distribuţie 

echilibrata între femeie şi bărbat. 

 

IV. Specificul feminismului în Republica Moldova 

Feminismul exista şi în republica Moldova, chiar daca se manifesta altfel decât în tarile 

occidentale. Unii consideră că în Moldova feminismul nu este o ideologie adaptată realităţii din 

ţară. Acest lucru se poate uşor contrazice prin nişte documente care arată egalitatea în drepturi 

a femeii cu bărbatul (constituţia şi alte legi). Însă, datorită nivelului de trai redus, violenţa 

intrafamilială îndreptată preponderent către femei şi copii este întâlnită mai des în Moldova 

decât în alte ţări, iar rata şomajului femeilor sub 29 de ani şi a celor de peste 55 întrece 

considerabil media pe economie.  

Mişcarea sexuală a femeii în Republica Moldova reprezintă o parte importantă a 

emancipării femeii, este o încercare remarcabila de a ieşi din tradiţionalism şi pune în mod 

deschis, explicit, o serie de probleme privind sexualitatea feminină. Mişcarea de eliberare 

sexuală a femeilor are la baza probleme esenţiale ale vieţii femeii: dependenţa materială de 

bărbat, protejarea finite biologice feminine faţă de efectele sarcinilor multiple etc.  

Evident, mişcarea feministă nu a trecut neobservată de bărbaţi: unii au fost de acord cu 

această mişcare, alţii nu se pot împăca nici în ziua de astăzi cu aceasta liberalizare care le 

diminuează controlul într-un important domeniu al vieţii lor.  

 

Dirigintele va concluziona că nu se vrea ca puterea femeii să fie peste cea a bărbatului, ci 

se cer drepturi egale. Cu toate aceste pot apărea un şir de controverse, care dacă nu sunt înţelese 

corect pot duce la conflicte 

 

C. REFLECŢIE (5-7 min): 

 

Conversaţia euristică – o tehnică în care se analizează anumite concepte, care pot fi revizuite 

substanţial, din perspectiva experienţei subiecţilor.  

 

Cum îţi poţi îmbunătăţi relaţia cu partenerul? 

 

În condiţiile emancipării femeilor, drumul care conduce la stabilirea unei relaţii afectuoase 

între bărbaţi şi femei poate fi uneori accidentat. Problemele sunt inevitabile, iar aceste probleme 

pot genera resentimente şi respingere sau pot constitui ocazii de a aprofunda intimitatea şi de a 

spori dragostea, grija şi încrederea. 

Dirigintele propune spre analiză câteva idei care nu trebuie considerate "reţete" universal-

valabile, decât în măsura în care conţin elemente comune mai multor cupluri: 

 

1. Este nevoie ca relaţiile sa fie "gestionate", nu lăsate la voia întâmplării. Practic, 

aceasta înseamnă: stabilirea priorităţilor; gestionarea comportamentului); gestionarea 



diferenţelor;  gestionarea admiraţiei etc. Pentru a realiza aceste lucruri, este nevoie, în primul 

rând, ca persoana să fii convinsă de utilitatea acestor "paşi". În al doilea rând, este necesară 

cunoaşterea celuilalt şi autocunoaşterea, iar, foarte important, este nevoie de diplomaţie. 

 

2. Accepta compromisurile şi încearcă sa-l determini şi pe partener să le adopte în 

comportament, pentru ca altfel nu se poate rezista într-o relaţie. Compromisul este o 

"atitudine tampon" în situaţii de criză ale relaţiei. Ar fi bine dacă ai renunţa la principiile pe care 

partenerul nu le înţelege şi de aceea, poate, nu le accepta.  

 

3. Daca vrei sa îţi păstrezi partenerul, trebuie sa-l accepţi aşa cum este. E de dorit să 

preiei şi să adaptezi în sens personal anumite comportamente, pentru ca, în viitor, să-l pui pe el 

în situaţiile în care te-a pus cândva. 

 

4. Îmbunătăţeşte comunicarea cu partenerul. Acest lucru îţi va asigura o atmosfera de 

siguranţa, fără respingeri şi, în general, vei evita sentimentele negative. Se poate lua în discuţie 

aşa-zisa gândire pozitivă prin folosirea unor modele pozitive, comportare normală şi adevărată. 

 

5. Sentimentul de iubire se poate menţine în timp prin intermediul altor componente 

care pot fi diferite de la o relaţie la alta. Pe parcurs, aceasta se poate modifica, făcând să 

dispară suportul iniţial. Important este să descoperi în fiecare etapă care este suportul potrivit şi 

sa-l reactualizezi pentru îmbunătăţirea şi menţinerea relaţiei. 

 

6. "Metoda scrisorilor de dragoste": acesta este un mod bun de a-i comunica 

partenerului ceea ce simţi sau faptul că ai nevoie de anumite lucruri de la el/ea. Daca te 

gândeşti ca poate nu le ia in serios, afla ca ceva tot îl va pune pe gânduri, în mod sigur. Oricum, 

va fi curios să le citească. Scrisoarea trebuie să cuprindă exprimarea unor sentimente, în funcţie 

de caz: supărare, tristeţe, teamă, regret şi, nu în ultimul rând, dragoste. După aceea, vei scrie o 

scrisoare de răspuns care trebuie să cuprindă cam ceea ce ai vrea să auzi de la partener. Apoi poţi 

aborda cu el subiectul celor doua scrisori.  

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

Elevii sunt rugaţi să scrie timp de 2 minute răspuns la întrebarea: De ce unii bărbaţi 

preferă treburile casnice, iar unele femei sunt cele care asigura securitatea familiei? 
Dirigintele concluzionează că principala deosebire de gen este deoarece sexul biologic 

începe sa se diferenţieze din ce în ce mai mult de sexul psihologic. Eliberarea sexual a femeilor 

stârneşte multe controverse, însa aceasta este văzută de majoritatea ca pe un fenomen normal şi 

aceasta mişcare a revoluţionat modul în care era privit sexul. 

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

 

În societatea contemporană, fetele, mai mult decât băieţii, resimt criza de identitate prin 

conflictul de rol, legat de "mistica feminităţii" şi invitarea unor roluri specifice băieţilor. 

Imaginile familiale, care reflectă rolul tradiţional al femeii, complet absorbită de treburile 

casnice şi supusa şotului, intra în conflict cu imaginile mediatizate în care femeia apare tot mai 

mult angajată în relaţii sociale şi politice, egală cu bărbatul, sau în care femeia devine "sex-

simbol". 

Elevii sunt rugaţi să analizeze această afirmaţie în comunitate, organizând intervievări 

sau studii a mijloacelor de informare în masă. 

 

Lectură suplimentară: 

 



Subiectul: 2. Egalitatea în faţa legii. 
 

„Legea trebuie să fie egală pentru toţi cetăţenii, acceptând-o ca pe un zid de apărare”. Heraclitus. 

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

-  să  dovedească responsabilitate personală pentru rezultatele realizării proiectelor 

individuale. 

 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  sa analizeze situaţia în comunitate despre nivelul de egalitate a persoanelor în faţa legii; 

  sa elaboreze proiecte de lege, în care vor fi reflectate modalităţi de respectare a drepturilor 

sociale şi civice a cetăţenilor; 

  să aprecieze acţiunile întreprinse spre elaborarea unor legi echitabile şi unanim 

recunoscute de toţi cetăţenii. 

 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: masă rotundă, discuţii în grup, fişa observatorului. 

 

4. Surse bibliografice: 

 

- Mertus Julie, Flowers Nancy, Dutt Mallika, Studiul despre drepturile umane ale femeilor. 

Bucureşti, 2004.  

Scurtă prezentare a problemei: 

 

Egalizarea drepturilor sociale şi civice  
 

Egalizarea drepturilor sociale şi civice ale celor doua sexe a survenit nu pe seama unei bunăvoinţe (chiar 

democratice ca explicaţie), ci datorită succesului masiv al femeilor în procesele de şcolarizare şi datorită 

pătrunderii masive a acestora în viaţa socială, profesională, artistică, economică, sportivă, culturală şi chiar 

ştiinţifică. Progresele generate de revoluţia tehnico-ştiinţifică au acţionat asupra acestor trasatori: feminitate şi 

virilitate sau masculinitate sub influenţe sociale multiple, a făcut să apăra mai puţin divergente; trecând printr-o 

perioadă de restructurare în sensul că feminitatea a câştigat şi câştiga în iniţiativa, îndrăzneala, forţa, iar virilitatea 

să câştiga în direcţia respectului faţă de însuşirile de fineţe, atitudini nuanţate, activitate ordonată etc. sub influenţa 

însuşirilor câştigate de femei în viaţa socială şi a caracteristicilor de înnobilare a mediului prin civilizaţie.  

În  Republica Moldova s-a anunţat legislaţia egalitară prin Constituţie. Constituţia a devenit mai largă 

cuprinzând detalii privind ocrotirea familiei, egalitate etc. Participarea socială femeilor este în creştere, la fel 

feminizarea a numeroase profesii.  

Egalizarea drepturilor sociale şi civile ale celor doua sexe este încă în discuţie. La noi în ţară accesul 

masiv al femeilor la şcolarizare, la viaţa socială şi profesională, culturală şi economică, sportivă şi ceva mai puţin 

politică, a acţionat totuşi favorabil asupra celor doua trasatori axiale feminitate – masculinitate, ceea ce face ca 

acestea să nu mai fie puternic divergente. Se trece printr-o perioada de schimbări în sensul ca feminitatea a câştigat 

şi câştigă în forţă, competenţă, socializare, a capacitaţilor disponibile. La începutul secolului al XXI-lea  exista 

femei miniştri la diferite departamente, judecători, femei active în forţele armate, poliţie, ingineri, scriitori etc. 

În timp ce feminitatea câştiga în forţă, îndrăzneală, iniţiativă, competenţe organizatorice sociale, 

masculinitatea sau virilitatea a câştigat în direcţia respectării de numeroase reguli noi de activităţi profesionale, în 

acceptarea femeii din punct de vedere al competentelor, o apropiere egalitară foarte complexă, ce se pune în 

evidenta în foarte multe aspecte, printre care nu sunt de neglijat adoptarea de modalităţi de vestimentaţie 

asemănătoare, de coafura etc. 

 



Desfăşurarea activităţii: 
D. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Masă rotundă – examinarea unei întrebări sau probleme în grup, eventual fiecare scriindu-şi răspunsul, apoi 

fiecare elev este “intervievat” de ceilalţi colegi timp de câteva minute. 
 

Elevii vor simula o masă rotundă cu genericul: „Egalitatea de gen între legislaţie şi realitate”, la 

care imaginar sunt invitaţi să participe: 

- reprezentanţi ai autorităţilor publice locale;  

- membri ai ONG –urilor; 

- coaliţia asociaţiilor femeilor de afaceri; 

- reprezentanţi ai comisiilor pentru egalitatea de şanse din Parlament şi alte organisme 

guvernamentale interesate de aplicarea in societate a principiului egalităţii de gen; 

- reprezentanţii mijloacelor de informare în masă; 

- reprezentanţi ai organelor auto conducerii şcolare etc. 

 

Întâlnirea va da ocazia unor discuţii legate de stadiul în care se află statutul femeilor în 

comunitate şi modul în care legea egalităţii dă şanse între bărbaţi şi femei este o realitate în statul 

nostru, contextul în care aceasta este cunoscuta de cetăţeni şi modul în care este pusă în practică 

de autorităţi. 

 

Se vor discuta un şir de probleme actuale, de exemplu: 

- accesul femeiilor pe piaţa muncii; 

- tratament egal şi securitate socială; 

- conciliere între profesie, familie şi viaţa privată; 

- femeia factor de decizie şi în afaceri; 

- violenţa domestică; 

- integrarea femeilor migrante;  

- trafic şi prostituţie. 

 

REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 

Discuţii în grup  - grupuri de 2-6 elevi care discută o problemă de studiu, pentru a încuraja elevii reticenţi, 

a uşura feedback-ul, a emite judecăţi de valoare şi a prezenta rezultatul la care au ajuns de comun acord. 

 

În baza rezultatelor masei rotunde elevii vor lucra în grupuri a câte 4-6 persoane şi vor 

elabora un proiect de lege, care va deveni normă juridică pentru membrii comunităţii.  

Proiectul îi ajută elevii a se organiza, le creează condiţii să studieze şi să cerceteze 

problema egalităţii persoanelor în faţa legii, le dezvoltă capacitatea de a analiza informaţia din 

comunitate, îi învaţă să ia anumite atitudini, să-şi facă o autoevaluare şi o evaluare a colegilor în 

baza relatărilor liderilor. 

Dirigintele va explica elevilor că proiectul de lege va trebui să conţină: 

- dispoziţii generale; 

- dispoziţii specifice (capitole, paragrafe şi articole); 

- concluzii şi dispoziţii finale.  

Liderii grupelor vor prezenta spre audienţă proiectul de lege.  

 

Concomitent activează o grupă de experţi din 5-6 persoane, care pregătesc o fişă de 

apreciere a proiectelor de lege şi vor aprecia rezultatele prezentărilor liderilor grupurilor, 

conform criteriilor: 

- conţinutul proiectului (se specifică egalitatea persoanelor în faţa legii); 

- structurarea proiectului de lege (capitole, paragrafe şi articole); 

- concluziile efectuate. 



E. REFLECŢIE (5-7 min): 

 

Prezentarea rezultatelor notate de observatori. Fiecare grup de elevi este apreciat, luând în 

consideraţie indicatorii indicatori: 
 nivelul de realizare a obiectivului propus; 

 modul de argumentare (în ce măsură explică elevii avantajele fiecărui articol propus);  

 adecvarea (cât de bine au răspuns liderii la întrebările generate de prezentarea proiectului de lege în 

rândul ascultătorilor?); 

 caracterul practic (Cât de realistă este soluţia propusă?);  
 capacitatea de reflecţie (în ce măsură a demonstrat prezentarea că elevii au reflectat cu atenţie la 

experienţa lor? În ce măsură dovedeşte ea că elevii au învăţat din experienţa acestui proiect?) 
 lucrul în grup (în ce măsură au contribuit membrii grupului la prezentare? S-au distribuit 

responsabilităţile judicios? Au manifestat elevii respect reciproc faţă de opiniile rostite?); 

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

Elevii sunt rugaţi să aprecieze cel mai eficient proiect de lege, accentuând şi posibilităţile de 

îmbunătăţire. Apoi dirigintele propune să răspundă la câteva întrebări: 
 Ce au învăţat despre problema pe care au analizat-o? 

 Ce au învăţat despre soluţiile alternative? 

 Ce politică publică ar alege pentru rezolvarea optimă a problemei egalităţii în faţa legii? 

 Ce plan de acţiune ar elabora pentru a convinge autorităţile competente de necesitatea aplicării 

soluţiei găsite de ei? Etc. 

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

 

 În baza proiectelor de lege elaborate în grupuri şi prezentate, elevii sunt rugaţi să analizeze 

nivelul de respectare a legilor în comunitate pe parcursul a 2-3 săptămâni, propunând 

soluţii de îmbunătăţire a legii şi de implementare practică. 

 

Lectură suplimentară: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subiectul: 3. Criza de identitate şi pierderea sinelui. 
 

 „Gândirea este cea mai înaltă însuşire, iar înţelepciunea constă în a spune adevărul  

şi a ne purta în conformitate cu natura, ascultând-o.” Heraclitus. 

Tipul activităţii: mixtă  

Timpul: 45 minute 

 

1. OBIECTIVUL DE REFERINŢĂ: 

 

  să-şi monitorizeze proiectul individual de realizare a idealului /scopului de viaţă 
 

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

  sa descrie diverse tipuri de comunicare între persoane; 

 sa analizeze diferite motive care conduc spre o comunicare eficientă 

  să aprecieze calităţile persoanei, fără deosebire de origine etnică, stare socială, gen etc.  

 

3. Strategii didactice: 

 

  Metode şi procedee: analiza comparativă, secvenţe contradictorii, buclat de sfaturi. 

 

4. Surse bibliografice: 

 
- Balan Elena, Dragomir Otilia,  Educaţia pentru viaţa privată, disponibil la http://www.edu.ro, 2000 
 

Scurtă prezentare a problemei: 

 

Comunicarea autentică în cadrul unui cuplu 
 

Multe cupluri care sunt într-un cuplu au doar senzaţia că are loc o comunicare eficientă. A spune şi a 

gândi sau simţi ceva par lucruri diferite, uneori chiar opuse. Atunci când simţi că un lucru care este în tine este 

relativ vag, că este penibil, că trezeşte râsul celuilalt, atunci comunicarea devine o formă de adaptare şi nu o formă 

de a fi cu cineva. Daca faci, spui şi chiar simţi ceva care este însoţit de o stare de penibil, atunci este ceva care 

merită atenţia cuplului respectiv. Sentimentul de penibil provine dintr-o stare interioara a unui conţinut neexploatat 

suficient.  

Ceva ce vine profund dintr-o persoana este un conţinut autentic. Comunicarea autentică presupune 

capacitatea celuilalt de a avea acces la conţinuturi profunde ale celuilalt, capacitatea de a le asculta verbal şi 

abilitatea de a le simţi. A vorbi despre gelozie este una, a lăsa să se vadă ceea ce simte profund o persoană geloasă 

este cu totul altceva. Una este să ştii că gelozia nu este bună şi să vezi că este negativ ceea ce se întâmplă cu tine 

sau cu celalalt, alta e sa vezi modul în care se conturează imaginile celor care înşelă şi ce implicaţii au în 

funcţionarea lor.  

Dar a spune celuilalt aceste conţinuturi presupune capacitatea lui de a le asculta ca şi cum ar fi conţinuturi 

care vin din suflet. Comunicarea autentica aici este de cele mai multe ori întreruptă de comunicarea pur şi simplu. 

Celalalt simte dorinţa de a interveni pentru a explica. Exista o reacţie inerentă a acestor conţinuturi în celalalt, iar 

aceasta reacţie, ia o forma de refuz de ascultare.  

Când celalalt se supăra, reacţionează cumva conţinuturile autentice se pierd în încercarea de a obţine un 

acord de comunicare al celuilalt. Comunicarea autentica presupune conţinuturi spontane, pare a fi ceva ce apare cu 

adevărat în aceste momente şi nu un conţinut care a fost. Comunicarea autentica în acest mod pare să fie un 

conţinut natural şi nu un ceva învăţat, format, educat.  

Aceasta comunicare este fireasca şi fiecare o ştie, însa peste ea s-au aşternut tot felul de "haine groase" 

care o împiedică să se desfăşoare, să simţi că este penibil, să încerci să spui lucruri captivante, inteligente, să cauţi 

să captezi interesul şi atenţia, să nu spui conţinuturi care supără sau deranjează pe celalalt, să încerci să fii aşa cum 

este lumea sau dimpotrivă să cauţi numai conţinuturi aparte, unice.  

Comunicarea pare un câmp de întâlnire a doua persoane care ţin unul la celalalt şi care încearcă să fie 

împreună prin ceea ce sunt.  

 

http://www.edu.ro/


Desfăşurarea activităţii: 

 
A. EVOCAREA (5-7 min.) 

 

Dirigintele comunică că într-un cuplu pot apărea nenumărate subiecte de dispută. Unele 

perechi se implică într-o ceartă şi sunt afectate de ea, în timp ce altele nu fac din asta o dramă. 

 

Elevii sunt rugaţi să analizeze cele mai frecvente 7 motive de ceartă şi să găsească căi 

prin care pot fi evitate, de exemplu: 

 

Nr. Motive de cerată 

 

Căi de a fi evitate 

1.Fostul/fosta 

 

Simţi că trăieşti în umbra fostei persoane 

iubite şi te străduieşti să fii mai buna 

decât ea? Deşi ai o atitudine greşită, nu 

este o problemă decât dacă ea devine unul 

dintre subiectele de discuţie preferate ale 

partenerului tău. 

Nu merită nici măcar să pronunţi numele fostei 

persoane, fie ca o faci într-un context favorabil sau 

într-unul negativ. Fiecare dintre noi are un trecut, dar 

trebuie sa ne concentram pe prezent. În momentul de 

faţă el/ea, este cu tine şi nu cu ea/el. 

 

2. Treburile 

casnice 

 

Partenerul tău are prostul obicei de a-şi 

lăsa hainele pe scaune şi fotolii, ceaşca de 

cafea pe măsuţa din dormitor... 

Deşi gestul lui este destul de supărător atunci când se 

repetă, nu face din asta o dramă. Nu îţi ia decât doua 

secunde să arunci hainele în coşul de rufe murdare - 

sau îl poţi ruga pe el să facă acest lucru. Pe termen 

lung se va deprinde singur cu acest obicei. 

 

3. Banii 

 

Într-adevăr acesta este un subiect dificil 

pentru multe cupluri. Fie sunt prea puţini, 

fie unul dintre parteneri este prea 

cheltuitor. Aceasta se întâmplă când aveţi 

banii la comun. Daca sunt separaţi, 

situaţia nu se rezolvă. 

Când mergi la cinema şi partenerul insistă să plătească 

el, deşi este rândul tău, protestezi. Doar eşti o femeie 

independentă. Daca stabiliţi cine şi ce plăteşte, nu 

aveţi motiv să fiţi supăraţi din cauza unui bilet la 

cinema. 

 

4. Prietenii şi 

membrii 

familiei 

 

Părinţii supăraţi sau enervanţi pot fi 

probabil o sursă de ceartă între cei doi. În 

mod sigur nu poţi împiedica să-şi vadă şi 

să comunice cu părinţii sau rudele 

apropiate. 

Cel mai bun lucru ar fi să eviţi certurile pe acest 

motiv. În ceea ce-i priveşte prietenii nesuferiţi, tine 

minte că nu sunt neapărat şi ai tăi, iar acest lucru nu 

poate fi decât binevenit. 

 

5. Lipsa 

timpului 

 

Noi dorim să ne vedem 

prietenii/prietenele cât mai des posibil, 

dar si el/ea are nevoie să petreacă timp în 

compania amicilor săi. Fiecare are dreptul 

la momente, doar pentru el însuşi, pe care 

le poate petrece exact aşa cum îşi doreşte. 

Sa fiţi despărţiţi un timp va face bine şi va veţi 

reîntâlni cu mai multă plăcere. Nu exageraţi cu 

observaţiile dacă întârzie sau vrea sa petreacă un 

week-end cu prietenii, rudele. Profită de timp pentru a 

fi în compania prietenelor tăi sau singur/ă. 

 

6. Ceea ce nu 

poţi schimba 

Ti-ai dori să-l viezi pe el bierberit la timp 

sau ea să-şi facă o altă coafură. 

Va-ţi ales şi vă iubiţi pentru ceea ce sunteţi, nu pentru 

ceea ce v-aţi fi dorit sa fie. În acest caz, nu are rost să 

stârneşti discuţii pentru ca ai vrea sa îşi schimbe 

aspectul sau felul de a fi. 

 

7. Maniile Partenerul tău mestecă cu gura deschisă 

sau îşi roade unghiile? Probabil aceste 

ticuri nervoase nu te-ar enerva in mod 

obişnuit, dar, repetate, devin agasante. 

Daca faci gălăgie, îl poţi pune în dificultate. Ar fi mai 

bine să discuţi calm sau să ieşi din cameră şi încerci să 

uiţi de ele. 

 

 

B. REALIZAREA SENSULUI (20-25 min). 

 

Secvenţe contradictorii    

Dirigintele comunică că deseori conflictele dintre persoane pot avea loc din cauza crizei 

de identitate. Elevii sunt rugaţi să analizeze diverse situaţii care pot duce la criza de identitate: 

 respectul de sine redus; 

 anxietatea; 



 făţărnicia.; 

 laşitatea; 

 trădarea; 

 infidelitatea; 

 supunerea manipulării. 

 

Ce fel de "partener(a) de conflict" eşti? 

 

Dirigintele comunică că obstacolele care stau în calea soluţionării conflictelor pot opera 

şi la nivel individual. Dacă vreţi să va rezolvaţi conflictele, trebuie să identificaţi şi să renunţaţi 

la tacticile eronate de soluţionare a conflictelor pe care le-aţi deprins în familia dumneavoastră.  

 
a). Renunţarea 

Persoana care renunţă, mai des femeile, încearcă să rezolve conflictele printr-o sinucidere psihologica. Se 

face una cu covorul, cedând chiar şi atunci când este vorba de chestiuni extrem de importante pentru ea. Motivele 

pentru care cineva renunţa includ: teama de confruntare, care adesea se datorează unor sentimente de dependenţă 

şi neputinţă; teama de a-şi înfuria partenerul; teama de abandon; subestimarea propriei persoane (nevoia de a fi 

plăcută); teama de a spune sau de a face lucruri teribile la manie. Se propun câteva enunţuri, care pot fi analizate 

dacă sunt eficiente pentru a face concesii, de exemplu: "Nu e important", "Liniştea e mai bună decât cearta", 

"Dumnezeu îi iubeşte pe cei umili", "Cine sunt eu sa-mi impun punctul de vedere?", "Îl iubesc şi trebuie să fac 

concesii".  

Deseori persoana care renunţă suportă în mod frecvent tot felul de abuzuri, fără să-şi exprime niciodată 

furia. Trăieşte cu iluzia că dacă va tolera în tăcere toate mizeriile, partenerul o va recompensa în cele din urma 

pentru răbdarea ei. Unii consideră că în loc să fie recompensată, persoana care face concesii îşi sapă o groapă şi 

mai adâncă şi în loc să primească iubire şi apreciere, îl încurajează pe partener să continue cu abuzurile.  

 

b) Evitarea constantă a conflictelor: politica struţului.   

Această tactică înseamnă, de fapt, să te păcăleşti singur: a pretinde că problema va dispărea, dacă este 

ignorată. De exemplu, un şot vine târziu acasă după ce şi-a petrecut mai multe ore jucând biliard într-un club de 

noapte cu prietenii, iar şotia, gândindu-se ca şotul va depăşi aceasta fază, nu spune niciodată nimic.  

Oricare ar fi mijloacele de apărare folosite - negare, evitare, compromis, atenuare - conflictul va persista 

până când va fi abordat direct şi rezolvat. Problemele nu dispar niciodată dacă le ignoram sau dacă doar ne dorim 

ca ele să dispară. Mai mult, ceea ce nu se ameliorează se agravează, pentru că acceptarea tacită încurajează 

comportamentul incorect al partenerului. Persoanele care evita în mod constant conflictele nu fac acest lucru in 

urma unui acord reciproc, ci pentru ca unul sau ambii parteneri se tem de conflicte deschise pentru oricare dintre 

motive. Soluţionarea conflictelor nu poate apărea atâta vreme cât chestiunile dificile sunt evitate.  

 

c). "Certăreţul"  

Când unul dintre parteneri este mai certăreţ, atunci el sau ea discuta la nesfârşit, se cearta în legătura cu 

orice problemă, încercând tot timpul să demonstreze că are dreptate. Pentru certăreţi, este tipic să transforme orice 

mic detaliu într-o chestiune majoră. Certăreţii se contrazic în permanenta, detaliu cu detaliu. Până când nu 

încetează cearta, nu poate fi vorba de rezolvarea conflictului.  

 

d). Lipsa de cooperare  

Lipsa cooperării poate fi un semn al stimulării sistemului nervos autonom sau poate fi un indiciu ca au fost 

redeschise vechi cicatrice. Persoana pentru care este dificil să coopereze poate fi confuză cu privire la propria 

identitate şi poate crede că o cooperare ar însemna pierderea identităţii. La vârsta de 2 ani, majoritatea copiilor îşi 

definesc identitatea opunându-se părinţilor.  

Când ei spun "nu", încearcă să se afirme pe sine, separându-se. Daca ceva nu a mers prea bine în timpul 

acestei etape de dezvoltare emoţionala - dacă, de exemplu, unui copil nu i s-a permis niciodată să-şi antreneze 

muşchii autonomizării - persoana respectiva va rămâne blocata în acel stadiu, încercând în permanenţă să repare 

trecutul prin refuzul de a coopera ca adult.  

  

e). Autoritatea  

Comportamentul autoritar creează iluzia soluţionării conflictului, dar aceasta tactică îl înfurie pe partener, 

care este redus la tăcere, iar pe termen lung conflictul se accentuează. Incapacitatea de a lăsa frâiele din mână 

ascunde teama de a fi dominat. Pentru a-l face pe partener să se simtă în siguranţa şi sa fie dispus să coopereze, 

trebuie să-i încurajaţi contribuţiile în toate etapele analizării conflictului (de exemplu: ce părere ai? ce sugestii 

ai?).  

 



f). Competiţia  

Mulţi parteneri nefericiţi abordează negocierea conflictelor ca nişte adversari, fiecare încercând să-şi 

impună propria decizie. Este ceea ce teoreticienii numesc joc cu suma zero, în care unul dintre parteneri câştigă tot, 

iar celalalt pierde tot. Cuplurile care apelează la această tactica vor cădea în oricare sau în toate capcanele pentru 

a-l forţa pe adversar să abandoneze lupta.  

 

Concluzie: Dirigintele comunică, că toate aceste secvenţe contradictorii sunt capcane şi 

tactici, care au ceva în comun: sunt rezultatul transpunerii în act a furiei. Când furia este 

transpusa în act, ea atrage o reacţie, un comportament represiv. În scurt timp, cuplul ajunge să fie 

prins într-o reţea-capcană a răzbunărilor. Cu cât certurile sunt mai aprinse, cu atât retragerea 

partenerului apare mai des şi cu cât acesta se retrage mai des, cu atât conflictul va fi mai grav.  

Cum puteţi rezolva situaţia: mai întâi, asiguraţi-vă ca aţi identificat tacticile greşite de 

soluţionare a conflictelor şi capcanele certurilor, apoi luaţi hotărârea de a le elimina. Iar de acum 

înainte, de câte ori sunteţi furioşi, luaţi o pauză înainte de a acţiona. Astfel veţi înceta să mai fiţi 

sclavul vechilor obiceiuri nesănătoase. 

 

B. REFLECŢIE (5-7 min): 

 

Buclat de sfaturi:  

 

La etapa de reflecţie, elevii sunt rugaţi să alcătuiască un buclat de sfaturi pentru a avea o 

relaţie perfectă, pornind de la indicaţiile dirigintelui, de exemplu: 

 

1. Priviţi răsăritul împreună - fie ca sunteţi la mare sau pe balcon, răsăritul se vede la 

fel de frumos atunci când ai lângă tine pe cel pe care îl iubeşti;  

2. Trimite-i mesaje scurte, cuvintele sunt mult mai încărcate emoţional atunci când 

sunt citite. Mesajele scurte în care îi spui cât de mult îl iubeşti fac deliciul fiecărui cuplu; 

3. Prinde-l de mâna atunci când nici nu se aşteaptă - gesturile simple sunt cele mai 

frumoase.  

4. Gătiţi împreuna dacă nu aveţi chef sa ieşiţi la restaurant, petreceţi vremea în 

bucătărie, gătind mâncarea voastră preferată. Lăsaţi-vă să vă simţiţi că sunteţi utili unul 

pentru altul.  

5. Nu uitaţi de surprize, fiecărei persoane îi plac surprizele, deşi unele nu recunosc. Un 

cadou mic îl va face pe partener să se simtă preţuit; 

6. Găseşte un loc numai al vostru, unde sa număraţi stele îţi place să priveşti cerul 

înstelat. Găsiţi un loc numai al vostru şi profitaţi de fiecare stea; 

7. Nu spune niciodată lucruri care ştii că îţi face partenerul gelos - chiar dacă uneori 

fac bine la orgoliu, evită să spui lucruri pe care mai târziu ai să le regreţi. 

 

D. EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE (5-10 min.): 

 

Elevii vor aprecia activitatea sa şi a colegilor, evidenţiind aspectele reuşite şi cele care ar 

trebui să fie îmbunătăţite în continuare, în caz dacă activitatea ar fi organizată din nou.  

 

E. SARCINI PENTRU EXTINDERE (2-3 min): 

 

Ce planuri ai pentru relaţia ta? 

 

Elevii sunt rugaţi să întocmească un plan pentru consolidarea actualei relaţii sau pentru 

acea care urmează să fie stabilită în viitor. Important este ca ambii parteneri să-şi caute interesele 

comune, să facă partenerul să se simtă dorit. 

 

Lectură suplimentară:  


