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Argument: 

 

 

    Comunicare și dezvoltare personală este recomandată ca disciplină opţională elevilor 

de clasa a X- a, ca un instrument de  aprofundare a cunoştinţelor dobândite la disciplina 

consiliere și orientare pentru a eficientiza comunicarea cu ceilalţi. Introducerea 

disciplinei opționale, Comunicare și dezvoltare personală, permite elevilor de clasa a X-a 

să activeze cunoștințele privind resursele personale, să-și îmbunătățească starea 

emoțională, să-și dezvolte mecanismele care stau la baza comunicării eficiente cu ceilalţi.  

Parcurgând această disciplină opțională, elevii vor reuși să-şi cunoască emoţiile şi să le 

gestioneze astfel încât să le permită o adaptare mai bună la situaţii sociale. 

 Studierea acestei discipline îi pune pe elevi în contact cu sinele lor și cu ceilalți 

prin parcurgerea unei problematici interesante din lumea lor, din universul celor de o 

vârstă cu ei, sau cu adulții, profesorii, părinții. Dintre temele propuse menționăm: 

comportament şi comunicare, factorii de context ai comunicării, comunicarea asertivă, 

rolul relațiilor interpersonale în dezvoltarea personalității, presiunea gruplui în 

comunicare, inteligenţa emoţională şi rolul ei în comunicare. 

 

 

 COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Cunoașterea resurselor personale pentru creșerea încrederii în sine 

2. Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale în vederea obținerii succesului în 

comunicare 

3. Explicarea unor fapte fenomene, procese specifice comunicării prin intermediul 

modelelor teoretice şi practice. 

4. Realizarea unor conexiuni dobândite în domeniul ştiinţelor sociale şi aplicarea 

acestora în evaluarea şi optimizarea soluţiilor unor situaţii- problemă. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ELEMENTE DE CONŢINUT 

 

 

 
COMPETENȚE SPECIFICE 

 
CONŢINUTURI 

1. Identificarea relatiei dintre resursele 

personale și încrederea în sine  

1.  Comunicare și cunoaștere 

 1.1 Autocunoastere 

 1.2.Rolul mesajele primite din partea 

părinților 

 1.3.Filozofia mea de viață 

 1.4.Valorile mele personale 

·1.5.Factorii ce influențează încrederea în 

sine 

 1.6.  Dezvoltarea încrederii în sine 

2. Comunicare și abilități sociale 

2.1. Identificarea elementelor necesare 

comunicării ; 

2.2 Explicarea rolului factorilor în 

comunicare. 

 

2. Structura socială a comunicării 

2.1 Personajele comunicării 

2.2 Tipologia comunicării 

2.3 Tehnici de comunicare 

2.4 Comunicarea asertivă 

 

3. Managementul emoțiilor 

 3.1 Dezvoltarea strategiilor de control 

emoțional 

3. Structura emoțiilor 

    3.1 Formarea emoțiilor 

    3.2 Mituri legate de emoții 

    3.3 Rolul reglator al emoțiilor în 

activitatea zilnică 

    3.4 Inteligența emoțională  

    3.5.Emisferele cerebrale și comunicarea 

emoțională 

    3.6. Stresul și conflictele interioare 

4. Relațiile interpersonale  

4.1 Identificarea importanței relațiilor 

interpersonale în dezvoltarea 

personalității  

     

4. Structura relațiilor interpersonale și 

rolul lor în comunicare  

4.1.  Comunicarea și relația cu părinții 

4.2. Comunicarea în cadrul grupului de 

egali 

4.3 Tipologia relațiilor interpersonale 

4.4.Rolul presiunii grupului în 

comunicarea cu ceilalți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     VALORI ŞI ATITUDINI 

 

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin intermediul disciplinei 

Comunicare și dezvoltare personală vizează promovarea următoarelor valori şi atitudini: 

- Receptivitate la emoțiile celorlalți; 

- Valorizarea relațiilor interpersonale; 

- Dezvoltarea încrederii în sine și în ceilalți; 

 

 

SUGESTII METODOLOGICE 

 

- Utilizarea metodelor activ- participative ( conversaţia, problematizarea, 

simularea, loc de rol); 

- Realizarea de observaţii şi studii de caz; 

- Discuții individuale și de grup, brainstorming; 

- Analiză personală; 

- Elaborarea de proiecte şi portofolii. 
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