
Simt. Gandesc. actionez 
- desfasurarea sesiunilor - 

Sesiunea 1 : Dezvoltarea abilitatilor de intercunoastere si interrelationare  
Teme abordate: 
- intercunoasterea si dezvoltarea increderii in ceilalti membri ai grupului prin exercitii 
de “ spargere a ghetii”; 
-  stabilirea de reguli de functionare a grupului si  oferirea unui model de conduita 
pentru grup; 
- stabilirea de relatii reciproc suportive in grup; 
- incurajarea sentimentului de apartenenta la grup in scopul dezvoltarii coeziunii in 
interiorul grupului.  

Sesiunea 2 :  Conceptul de sine: dezvoltarea imaginii de sine, a stimei de sine 
si a increderii in sine  

Teme abordate: 
 - sesizarea caracteristicilor propriei persoane ( autocunoastere) si dezvoltarea unei 
imagini de sine pozitive; 
- conceptul de stima de sine si dezvoltarea stimei de sine pozitive: manifestarea 
independentei,  increderea in fortele proprii; 
- cresterea increderii in sine prin cunoasterea resurselor personale /a constientiza 
propriile puncte tari si puncte slabe si a se accepta asa cum este; 
- manifestarea increderii in sine atunci cand se implica în activitati si în relatii noi  



Sesiunea 3: Cresterea abilitatilor de comunicare si relationare 
Teme abordate:  
 - comunicare asertiva vs. comunicare agresiva sau pasiva; 
- exprimarea libera a ideilor si opiniilor; 
- dezbaterea de idei si aprecierea importantei atentiei sustinute; 
- demonstrarea de abilitati  crescande de anticipare a evenimentelor; 
- dezvoltarea ascultarii active. 

Sesiunea 4 : Promovarea si favorizarea intelegerii expresivitatii lumii 
emotiilor, dezvoltand in acelasi timp empatia 
Teme abordate:  
- despre emotii; 
- recunoasterea / constientizarea  propriilor  emotii,  trairi emotionale 
si pe cele ale altor persoane; 
- manifestarea empatiei;   
- aprecierea şi respectarea vederilor, nevoilor si drepturilor altora.  

Sesiunea 5: Dezvoltarea abilitaților de gestionare constructiva a 
sentimentelor (Simt - Gandesc – Actionez) 
Teme abordate: 
- intelegerea cauzelor si consecintelor emotiilor; 
- transmiterea adecvata a mesajelor cu incarcatura emotionala; 
- exprimarea/ exteriorizarea fara probleme atat a emotiilor pozitive cat si a 
celor negative; 
- asteptarea inainte de a actiona in anumite situatii; 
- controlul manifestarilor emotionale folosind strategii de reglare emotionala 
specifice varstei/ tehnici de autocontrol 



Sesiunea 6: Dezvoltarea capacitatii de colaborare 
Teme abordate:  
- cooperarea şi dezvoltarea capacitatii de a funcţiona intr-un grup: isi asteapta randul, 
 imparte,  asumarea de responsabilitati, importanta compromisului; 
- dezbaterea conflictelor, divergentelor si a neintelegerilor prin comunicare si cooperare 
pentru a atinge telul propus ; 
-  oferirea de ajutor si sprijin in cadrul grupului. 

Sesiunea 7 : Dezvoltarea spiritului de echipa si al 
competitiei corecte 

Teme abordate:  
- crearea unei identitati a grupului; 
- stabilirea si respectarea regulilor; 
- dezvoltare si accentuarea increderii, respectului, comunicarii, 
responsabilitatii, cooperarii, prieteniei etc. esentiale in crearea spiritului 
de echipa;   
-  recunoasterea importantei concurenţei corecte. 

Sesiunea 8: Dezvoltarea atentiei / concentrarii si memoriei 
Teme abordate: 
- capacitatea de a mentine concentrarea pe o sarcina, intrebare, set de 
indicatii sau interactiuni în ciuda distragerilor si intreruperilor; 
-adaptearea  conduitei in functe de cerintele externe,  continuindu-si 
activitatea; 
-finalizarea unei sarcini ce se desfasoara in etape successive), 


