
 

 

 

 

Autocunoaștere și 
dezvoltare personală 

 
 

Scopul:  Dezvoltarea capacității de autocunoaștere, de acceptare a propriei 
persoane și de valorizare a resurselor proprii, creșterea stimei de sine, 
recunoașterea unicității fiecărei persoane, ca prim pas în drumul spre alegerea 
unei cariere și integrarea în comunitate. 

 

 

 

 

 

 

 



Intâlnirea 1: -60 min  

Locația: o sală de clasă cu bănci așezate în (semi) cerc  

Participanți:  10-15 elevi 

I. Warm up (10 min)-prezentarea participanților prin activități antrenante 

II. Prezentarea scopului întâlnirii și brainstorming(15 min): să înțelegem importanța 

cunoașterii de sine și a acceptării de sine pentru menținerea sănătății mentale și 

emoționale, pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase, care să ne conducă la 

atingerea obiectivelor în viață. 

 

• Discuția pornește de la citatul lui Aristotel(“Cunoaşterea de sine este începutul 

oricărei înţelepciuni”) și/sau citatul lui Carl Yung (“Cunoașterea de sine este pe 

cât de temută, pe atât de necesară”).  

• Le sunt prezentate elevilor două principii: 

                 a) cantitatea este cea care determină calitatea ideilor; 

                 b) evaluarea ideilor se face la final , deci în altă etapă decât cea de 

emitere a lor de către elevi 

          și  patru reguli : 

                a) suspendarea criticii și autocriticii pe toată durata discuțiilor; 

                b) imaginația să fie absolut liberă, chiar dacă ar ajunge la unele soluții 

absurde; 

                c) debitul de idei să fie cât mai mare cu putință; 

                d) pentru formularea propriilor idei , ne putem servi chiar și de ideile 

altora din grup; 

pe care se bazează discuția. 

• Întrebări ajutătoare pentru stimularea discuției:  

Ce înseamnă autocunoașterea? Ce este cunoașterea de sine? 

Este important să ne cunoaștem calitățile și defectele? Reușita profesională și 

personală depinde de capacitatea de autocunoștere și de valorizare a resurselor 

proprii? 

    III      Desfășurarea activității( 30min): Fiecare tânăr primește o fișă de lucru, intitulată  

“ Eu sunt…”, pe care trebuie să o completeze cu cât mai multe informații adevărate despre el: 
nume, caracteristici, roluri sociale, trăsături de personalitate etc . Realizează  apoi o scurtă 
poveste numită “Poveste despre mine”, pe care o prezintă colegilor. 

 

  IV      Închiderea întâlnirii: (5 min) se trag concluzii și se stabilește modul în care discuția va 
continua în ședința următoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intâlnirea 1: -50 min  

Locația: o sală de clasă cu bănci așezate în (semi) cerc sau un spațiu non-formal 

Participanți:  10-15 elevi 

I. Warm up (10 min)-Exercițiu de spargere a gheții 
II. Scurt rezumat al discuțiilor din întâlnirea precedentă (5 min) 
III. Desfășurare: - Fiecare elev va primi o fișă spre completare individual;  

- Fișele completate vor fi împărțite în două cutii separate și elevii vor fi anunțați că vor 
lua parte la un concurs de autocunoaștere și intercunoaștere;  
- Vor fi citite pe rând fișele completate, iar elevilor din cealaltă grupă li se va cere să 
identifice autorul;  
- Elevii vor avea maxim trei încercări;  
- Va câștiga grupa care a realizat cele mai multe identificări corecte. 
 
 

 

 

 

 

 
 


