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III. Elaborarea situațiilor de integrare. Exemple practice 

3.5. Exemple de situații de integrare la disciplinele „Educație pentru societate” și ”Dezvoltare personală” 

3.5.1. Educație pentru societate 
 

Vocea cetățenilor responsabili 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

- Explorarea modalităților prin care 

cetățenii pot influența  politicile publice 

locale 

- Aplicarea mecanismelor legale de 

participare la procesul decizional din 

instituție/ comunitate 

TITLU: CCC  

În echipă, faceți o listă de probleme 

existente în localitate, de inacțiuni sau 

încălcări din partea factorilor de decizie 

(lipsa de acces la informare, decizii abuzive 

etc.) care credeți că ar merita să fie 

semnalate publicului și cetățenilor prin 

mecanismul de petiționare. 

Alegeți, prin consens, o problemă pe care o 

considerați a fi cea mai importantă. 

Elaborați textul unei petiții adresate 

autorităților publice locale, expunând 

problema, propunând soluții și solicitând 

autorităților să acționeze pentru soluționarea 

problemei. 

Obțineți semnături pentru petiție, inițiind o 

campanie de la ușă la ușă, prin contact direct 

cu cetățenii sau prin intermediul 

posibilităților on-line (platforme de 

petiționare). Depuneți petiția. Monitorizați 

răspunsul autorităților. 

Ce ați învățat din această activitate? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din curriculum: 

- Forme de guvernare 

- Prevederi constituționale 

- Mecanisme de reprezentare 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

-Petiție despre accesul liber la informație 

-Pliant despre o problemă a 

localității/societății (de ex. 

traficul de ființe umane, migrația populației, 

starea mediulu, 

servicii în ajutorul persoanelor cu nevoi 

speciale etc.) pentru distribuire în cadrul 

campaniei de colectare a semnăturilor  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități. 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele. 
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Campania „Adolescență fără alcool” – I 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculumul la disciplină: 

-Argumentarea punctelor de 

vedere și deciziilor personale. 

-Analiza impactului deciziilor 

personale, ale altora asupra 

comunității. 

TITLU: CAMPANIA „ADOLESCENȚĂ FĂRĂ 

ALCOOL” 

Imaginați-vă că faceți parte din Consiliul Local al 

Tinerilor, care activează în calitate de organ consultativ 

pentru primăria și consiliul aleșilor local. Primarul și 

consilierii au solicitat să elaborați proiectul unei 

campanii cu titlul de lucru: „Adolescență fără alcool”. 

Etapa I 

În grup: 

-elaborați o listă a repercusiunilor nefaste pe care le are 

consumul de alcool asupra vieții și dezvoltării 

adolescenților; 

-propuneți, discutați și prioritizați o listă de acțiuni în 

scopul informării  adolescenților cu privire la riscurile 

consumului de alcool; 

-discutați și structurați o listă de acțiuni care pot fi 

incluse într-o campanie socială cu titlul: „Adolescență 

fără alcool” (sau orice titlu creativ care să comporte 

ideea respective). 

Etapa II 

Elaborați un plan de acțiuni pentru realizarea campaniei, 

în care să includeți: acțiunile, materialele publicitare, 

resursele necesare (umane și materiale), termenele de 

realizare (timp), locul acțiunilor, grupurile țintă 

concrete, responsabilii pentru realizarea fiecărei acțiuni 

etc. 

Prezentați planul în fața colegilor.  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

2. Resurse. 

3. Implementare. 

Unități de conținut din 

curriculum: 

LIBERTATEA IMPLICĂ 

RESPONSABILITĂȚI 

-Ne asumăm responsabilitatea 

pentru 

deciziile pe care le luăm 

- Asumarea responsabilității într-

o comunitate 

bazată pe respectarea drepturilor 

omului 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.3. Mobilizarea resurselor 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane. 

Activități de învățare / 

produse (recomandate în 

curriculum, în EntreComp, 

dar și altele adecvate): 

-Elaborarea unui proiect de 

acțiune comunitară pentru o 

cauză socială / culturală 

-Organizarea de campanii de 

mobilizare comunitară 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a probleme 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea de a 

investi timp în diferite activități de creare 

a valorii 

3.4.5. Pot contribui în mod constructiv la 

luarea deciziilor în grup. 
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Campania „Adolescență fără alcool” – II 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe antreprenoriale 

EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculumul la disciplină: 

-Argumentarea punctelor de vedere 

și deciziilor personale. 

-Analiza impactului deciziilor 

personale, ale altora asupra 

comunității. 

TITLU: CAMPANIA 

„ADOLESCENȚĂ FĂRĂ ALCOOL” 

Imaginați-vă că sunteți un grup de lucru 

care participă la campania socială: 

„Adolescență fără alcool”, desfășurată 

în comunitatea locală. 

Aveți sarcina să realizați un material 

publicitar prin care să redați un mesaj 

convingător „STOP alcool!”.  

-Alegeți tipul de material publicitar 

(video, pliant, poster) pe care îl puteți 

face cel mai bine. 

-Realizați materialul și prezentați-l în 

fața colegilor. 

-Discutați în grup, priind și oferind 

feedback: ce v-a reușit foarte bine? Ce 

se putea face mai bine? 

-Din toate proiectele publicitare 

prezentate, selectați prin vot cel mai 

eficient material care poate avea un 

impact mai mare asupra adolescenților. 

Argumentați alegerea. 

-Ce ați putea întreprinde pentru a găsi 

posibilități de a utiliza materialul 

respectiv într-o campanie reală? 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

2. Resurse. 

3. Implementare. 

Unități de conținut din 

curriculum: 

LIBERTATEA IMPLICĂ 

RESPONSABILITĂȚI 

-Ne asumăm responsabilitatea 

pentru deciziile pe care le luăm 

- Asumarea responsabilității într-o 

comunitate bazată pe respectarea 

drepturilor omului 

Elementul/ elementele constitutive ale competenței 

antreprenoriale conform EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

1.2. Creativitate 

1.4. Aprecierea / evaluarea ideilor 

2.3. Mobilizarea resurselor 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane. 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele 

adecvate): 

Elaborarea și prezentarea diferitor 

materiale promoționale (buclete, 

prospecte, marketing on-line etc.) 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative de 

soluționare a probleme. 

1.2.1. Pot experimenta cu abilitățile și competențele de 

care dispun în situații noi 

1.4.1. Pot spune care este diferența dintre valoarea 

socială, culturală și economică. 

2.3.3. Pot discuta despre necesitatea de a investi timp 

în diferite activități de creare a valorii. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și echipe. 

3.4.5. Pot contribui în mod constructiv la luarea 

deciziilor în grup. 
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3.5.2. Dezvoltare personală 
 

Interviul de angajare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. XII 

Dimenisunea 4: Proiectarea carierii profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4.1. Valorificarea  trăsăturilor de 

personalitate şi a abilităţilor de 

informare în cadrul unui interviu de 

angajare, din perspectiva 

profesiei/meseriei alese. 

TITLU: INTERVIUL DE ANGAJARE 

Imaginați-vă că sunteți în anul de absolvire și deja vă 

pregătiți pentru angajarea în câmpul muncii.  

În echipă: discutați cu colegii și structurați împreună un 

interviu de angajare prin care s-ar putea să treceți în 

viitor. Cum credeți, ce l-ar interesa pe potențialul 

angajator al dumneavoastră, din punct de vedere al 

competențelor pe care le aveți? Ce întrebări ar putea să vă 

pună pentru a înțelege ce știți și ce puteți să faceți în 

domeniul ales? Cum credeți, l-ar interesa și anumite 

trăsături de caracter ale dumneavoastră, atitudini, idei, 

concepte? Cum ar încerca să le afle? 

Formulați întrebările interviului. 

Individual: Aveți întrebările pentru interviu. Răspundeți 

în scris la ele, pregătindu-vă de un joc de rol. 

Joc de rol: În conformitate cu indicațiile profesorului, 

participați, pe rând, la jocul de rol „Interviul de angajare”. 

Faceți notițe despre răspunsurile care v-au plăcut ale altor 

colegi. 

Discuție post activitate: Cum v-ați simțit în rol de 

angajator? Dar de viitor angajat? Cum apreciați acest 

exercițiu de pregătire de interviu? 

Cum credeți, cât de important este un interviu de 

angajare? De ce? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități. 

2. Resurse 

Unități de conținut din 

curriculum: 

Interviul de angajare. Succesul 

interviului de angajare. Pregătirea 

pentru interviu. Rolul abilităţilor de 

a susţine un interviu în dezvoltarea 

carierei. 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

1.3 Viziune 

2.2 Motivaţie şi perseverenţă 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar 

și altele): 

-Discuţii cu membrii familiei sau 

cu prietenii despre profesii, 

înclinaţii, interese și aspiraţii. 

Jocuri de rol. 

Interviul. 

Exerciții de comunicare publică. 

 

 

Rezultatul / rezultatele învățării 

din EntreComp: 

1.3.1. Pot elabora (în mod 

independent sau împreună cu alte 

persoane) o viziune inspirată a 

viitorului, care implică și alte 

persoane. 

2.2.4. Pot depăși circumstanțe 

nefavorabile simple. 
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Proiectul meu de dezvoltare 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. XII 

Dimensiunea 4: Proiectarea carierii profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4.2. Analiza diverselor oportunități  de 

formare profesională pentru o carieră de 

succes în domeniul profesional ales 

4.3. Luarea deciziilor de carieră axate 

pe corelarea potenţialului propriu cu 

oportunităţile pieţei muncii. 

TITLU: PROIECTUL MEU DE 

DEZVOLTARE  

Este important să conștientizați de pe acum  

lucrurile pe care le puteți face pentru a vă pregăti de 

angajarea în câmpul muncii. Pentru a elabora un 

plan personal de dezvoltare personală și 

profesională, efectuați următoarele:  

- Colectaţi materiale despre diferite ocupaţii din 

domeniul  profesional ales. 

-Colectați și analizaţi din sursele mass-media/on-

line, exemple de Fişa Postului  / obligațiuni și 

cerințe din anunțurile de angajare. 

-Alegeți un anunț despre un post în care v-ar plăcea 

să vă angajați. Examinați cerințele față de acest 

post. Faceți o fișă de autoanaliză în care să notați: 

a) cerințele cărora deja le puteți face față. 

b) cerințele pentru care trebuie încă să munciți, să 

vă perfecționați. 

-Discutați cu un coleg / o colegă fișa dvs. de 

autoanaliză. Solicitați și notați-vă sfaturile de urmat, 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

2. Resurse. 

3. Implementare. 

 

Unități de conținut din curriculum: 

Mass-media și alte surse de informare în 

proiectarea carierei. Metode de căutare 

a unui loc de muncă prin mass-media. 

Elementul/ elementele constitutive 

ale competenței antreprenoriale 

conform EntreComp: 

2.1. Conştientizarea de sine şi 

autoeficacitatea. 

3.2. Planificare și gestionare 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Colectarea materialelor despre diferite 

profesii și/sau domenii profesionale; 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.1.1. Pot fi insistent în îndeplinirea 

necesităților, dorințelor, intereselor, 

aspirațiilor și scopurilor mele 
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pe care le credeți utile pentru a vă îmbunătăți 

competențele și a corespunde cerințelor jobului care 

v-a interesat. 

-În baza celor discutate, faceți un Proiect de 

dezvoltare personală, în care să includeți acțiuni pe 

care vă propuneți să le întreprindeți pentru a vă 

îmbunătăți competențele în vederea eventualei 

angajări. 

2.1.2. Pot evalua punctele forte și cele 

slabe, atât ale mele cât și ale altor 

persoane, în raport cu posibilitățile de 

creare a valorii.  

3.2.2. Pot crea un plan de acțiuni, care 

să identifice pașii necesari pentru 

atingerea scopurilor 
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Buna gospodărire 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 2. Asigurarea calității vieții 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculumul la disciplină:  

2.2. Argumentarea posibilității de 

obținere a unor dimensiuni ale vieții de 

calitate, prin deschiderea spre 

schimbare și gestionarea resurselor 

TITLU: BUNA GOSPODĂRIRE 

Etapa I: în echipe, aveți sarcina să propuneți cel 

puțin două modalități de a ambala în mod cât 

mai original și frumos un cadou, având la 

îndemână doar ziare şi bandă adezivă. Prezentați 

rezultatele în fața colegilor. Votați pentru cele 

mai frumoase idei. 

Etapa II: După prezentarea ideilor, discutați cu 

colegii: ce factorii au stimulat identificarea 

soluțiilor? Ce factori de blocaj ați resimțit? Ce 

alte materiale reciclabile ar fi putut să fie 

folosite în scopuri similare? De ce este important 

să găsim modalități de utilizare alternativă a 

materialelor reciclabile? 

Etapa III: În echipe, faceți un brainstorming și 

alegeți 3-5 idei de bună gospodărire prin 

utilizarea materialelor reciclabile, în mod creativ 

și estetic, care să poată fi aplicate: 

- În incinta clădirii în care învățați; 

- În curtea / pe terenul aferent instituției; 

- Îmntr-o gospodărie de la țară; 

- Într-un apartament de bloc; 

- Într-un parc, etc. 

Etapa IV: Prezentați proiectele. Discutați 

despre avantajele economice, financiare și 

sociale ale utilizării materialelor reciclabile și 

impactul asupra calității vieții.  

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități  

 

Unități de conținut din curriculum: 

Tipuri de resurse pentru o bună 

gospodărire. Reprezentări despre buna 

gospodărire. Prioritățile vieții și buna 

gospodărire.  

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților  

1.2. Creativitate  

1.5. Gândirea etică și durabilă  

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, în 

EntreComp, dar și altele adecvate) 

Realizarea de dezbateri: Ce înseamnă să 

fii un bun gospodar; Buna gospodărire: 

între tradiție, 

stereotipuri și abordări rezonabile; 

Proiecte de creație (elaborare de produse 

din materiale reciclabile). 

Brainstorming. 

 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o 

posibilitate de a crea valoare. 

1.2.2. Pot experimenta cu diferite tehnici 

de generare a soluțiilor alternative a 

problemelor, utilizând resursele 

disponibile într-un mod eficient. 

1.5.1. Pot aplica gândirea etică în 

procesele de producție sau de consum. 
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Modul sănătos de viață 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 3. Modul de viață sănătos 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

3.2. Stabilirea relaţiei dintre modul de 

viaţă și consecinţele asupra 

sănătăţii: oboseală, extenuare, obezitate 

etc.; 

TITLU: MODUL SĂNĂTOS DE VIAȚĂ 

Imaginați-vă că faceți parte dintr-un grup de 

experți care ucrează la un ghid pentru tineri, în 

care se propun sfaturi practice pentru un mod 

sănătoe de viață. 

Elaborați structura ghidului. 

Elaborați conținutul ghidului (sfaturile practice) 

pe cel puțin trei dimensiuni: 

- modul de alimentare al unei persoane care are 

un mod de viață sănătos, reușind să evite 

obezitatea; 

-modul de petrecere a timpului liber pentru a 

reuși să evite stresul și plictiseala. 

-modul de activitate al unei persoane care are un 

mod de viață sănătos, reușind să evite oboseala. 

- alte sfaturi pe care le considerați importante.  

 

Prezentați ghidul în fața coolegilor.  

La final, compilați un ghid comun, pe care sa-l 

puteți aplica în practică în realitate. 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Conceptul – modul de viață sănătos. 

Bazele cunoștinţelor medicale, cu 

referinţă la modul de viaţă sănătos 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

3.3. Gestionarea certitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor. 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

.... 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor 

1.1.3. „Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități” 

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în 

reducerea incertitudinilor, ambiguităților 

și riscurilor. 

3.3.2. Pot face diferența dintre riscuri 

acceptabile și inacceptabile 
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Proiect ecologic I 
EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 5: Securitatea personală 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare: 

Situație simulată 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

5.2. Aprecierea situaţiilor de risc major 

personal și global, în baza informaţiilor 

privind situaţia ecologică; 

TITLU: PROIECT ECOLOGIC 

Imaginați-vă că sunteți membrii unui ONG 

al cărui scop este protecția mediului 

înconjurător în orășelul X și cultivarea 

responsabilității cetățenilor pentru mediu.  

ONG-ul este constituit recent. Ați hotărât să 

dedicați un timp special pentru a discuta ce 

și cum trebuie să întreprindeți pentru a vă 

îndeplini scopurile. 

În echipă, discutați și răspundeți la 

următoarele întrebări, construind o hartă 

conceptuală a activității ONG-ului:  

-Ce trebuie să faceți pentru a afla 

principalele problemele de mediu din 

localitate, care comportă riscuri pentru 

cetățeni? 

-Care ar fi lista de principali parteneri ai 

ONG-ului? 

-Ce tipuri de proiecte ați putea elabora? 

-Cum ați putea colabora cu autoritățile 

publice? 

-Ce ați putea întreprinde pentru a populariza 

în viitor activitatea ONG-ului? 

-Orice alte subiecte. 

 

Prezentați conceptul colegilor și 

îmbunătățiți-l în baza sugestiilor lor. 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din curriculum: 

Problemele ecologice și siguranța 

personală. Probleme/calamităţi ecologice 

și riscuri pentru persoană. Perceperea 

situaţiilor de risc ecologic. 

Comportament adecvat securităţii 

personale. Responsabilităţi și implicare 

socială 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.3. Mobilizarea resurselor 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Hărți mentale / Hărți conceptuale. 

Brainstorming (asalt de idei). 

 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o posibilitate 

de a crea valoare. 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite combinații 

de resurse pentru a transforma ideile în 

acțiuni 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele. 
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Proiect ecologic II 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 5: Securitatea personală 

Prevederile curriculumului disciplinar Situația de integrare 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din curriculum: 

5.2. Aprecierea situaţiilor de risc major 

personal și global, în baza informaţiilor 

privind situaţia ecologică; 

TITLU: PROIECT ECOLOGIC 

În echipe, aveți sarcina de a determina care 

sunt problemele ecologice primordiale din 

comunitate și de a propune un plan de 

acțiuni pentru rezolvarea lor. 

-Elaborați un chestionar în care să solicitați 

locuitorilor comunității să numească 

problemele ecologice principale. 

-Administrați chestionarul pe parcursul unei 

săptămâni. 

-Analizați rezultatele chestionarelor. 

Determinați problema / problemele 

menționate cel mai des de către cetățeni. 

-Identificați posibilitățile de soluționare a 

problemei în cauză; 

-elaborați un plan de acțiune pentru punerea 

în practică a soluțiilor. Cine, cum și când va 

trebui implicat? Cum veți mobiliza 

comunitatea? De ce resurse veți avea nevoie 

– umane, materiale, financiare? 

Domeniul de competență din EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse 

Unități de conținut din curriculum: 

Problemele ecologice și siguranța 

personală. Probleme/calamităţi ecologice 

și riscuri pentru persoană. Perceperea 

situaţiilor de risc ecologic. 

Comportament adecvat securităţii 

personale. Responsabilităţi și implicare 

socială 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

1.5. Gândirea etică și durabilă 

2.3. Mobilizarea resurselor 

2.5. Mobilizarea altor persoane 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Harta problemelor localității. 

Brainstorming (asalt de idei). 

Activități de explorare și observare a 

mediului înconjurător / contextului. 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.1. Pot explica ce reprezintă o posibilitate 

de a crea valoare. 

1.1.2. Pot identifica posibilități alternative 

de soluționare a problemelor 
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Chestionar de identificare a necesităților. 

Dialog cu reprezentanţii autoităților 

publice și instituţiilor abilitate cu 

asigurarea securităţii personale și 

colective în situaţii de 

risc ecologic; 

 

Prezentați planul de acțiune colegilor. 

Întreprindeți acțiunile necesare pentru 

realizarea lui, inclusiv prin abordarea 

autorităților publice din localitate. 

1.5.2. Pot identifica practicile care nu sunt 

durabile și impactul lor asupra mediului 

înconjurător 

2.3.1. Pot experimenta cu diferite combinații 

de resurse pentru a transforma ideile în 

acțiuni 

2.5.2. Pot convinge alte persoane prin 

prezentarea dovezilor pentru argumentele 

mele 
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O activitate de voluntariat I 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 2. Asigurarea calității vieții 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

2.3. Proiectarea activităţilor 

de voluntariat în baza 

necesităţilor comunităţii. 

 

TITLU: O ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

În echipă, aveți sarcina de a concepe și a 

implementa o activitate de voluntariat prin care 

să creați o valoare pentru alții.  Activitatea poate 

viza membrii instituției educaționale, membrii 

comunității locale, membrii unui anumit grup cu 

necesități specifice (de ex., persoanele în etate) 

etc. 

 

Propuneți idei.  

Selectați prin vot cea mai reușită idee. 

Clarificați grupul-țintă în sprijinul căruia va fi 

proiectul de voluntariat. 

Stabiliți modalitatea prin care veți afla 

necesitățile grupului-țintă. 

După aflarea necesităților, elaborați un plan de 

acțiuni: ce veți face, cum, unde, când, cine va fi 

implicat, cine vă mai poate ajuta,  

 

Implementați activitatea. Organizați o ședință de 

raport cu privire la rezultatele activității. Ce ați 

reușit să faceți? Ce sentimente aveți în legătură 

cu participarea la această activitate? 

 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse. 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Voluntariatul – sursă de dezvoltare 

personală. Modalităţi de identificare a 

activităţilor de voluntariat. Influenţa 

acestora asupra calităţilor personale și 

rezolvarea problemelor sociale. 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.2. Motivație și perseverență 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Brainstorming 

Plan de acțiuni 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. „Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități” 

2.2.3. Pot analiza măsurile de stimulare 

socială asociate cu spiritul de inițiativă și 

cu crearea valorii pentru mine și pentru 

alții. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și 

echipe. 
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O activitate de voluntariat II 
 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4.2. Valorificarea abilităţilor conexe 

profesiei alese, prin activităţi 

antreprenoriale și de voluntariat utile 

comunităţii în care trăiește; 

 

TITLU: O ACTIVITATE DE 

VOLUNTARIAT 

 

Grupele de elevi ale instituţiei vor trebui să 

elaboreze câte un plan pentru a desfăşura şi 

realiza o activitate de voluntariat în comunitate. 

Activitatea trebuie să poată fi realizată prin 

valorificarea cunoștințelor și abilităților formate 

în cadrul studiului profesiei alese, la disciplinele 

tehnice de specialitate. 

Elevii trebuie să ţină cont de câteva lucruri 

importante: 

-Alegerea celui mai bun plan: Selectați prin vot 

(sau prin consens) o singură idee, cea care poate 

fi realizată de grup prin folosirea competențelor 

vizate de profesia aleasă.  

-Elaborarea proiectului: Stabiliți foarte clar 

acțiunile/ activitățile care trebuie întreprinse. 

Stabiliți perioada de timp totală în care doriți să 

implementați proiectul și calculați segmentele de 

timp necesare pentru fiecare activitate. 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse. 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Voluntariatul și traseele paralele. 

Domenii și activităţi de voluntariat. 

Voluntariat pentru mediu, pentru 

oameni nevoiași și persoane în etate etc. 

 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

1.1. Identificarea posibilităților 

2.2. Motivație și perseverență 

3.4. Conlucrarea cu alte persoane 

3.5. Învățarea din experiență 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Formularea unor argumente cu referinţă 

la importanța activității de voluntariat 

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

1.1.3. „Pot explica că diferite grupuri pot 

avea diferite necesități” 
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 -Calcularea efortului necesar de voluntariat: 

Estimați volumul de muncă ce se cere a fi 

efectuat; estimați numărul de persoane care 

trebuie să se implice și timpul care trebuie 

investit (ore de muncă/implicare voluntară) 

pentru a realiza toate activitățile. 

-Estimarea resurselor materiale și financiare 

necesare: Dacă, în afară de munca de voluntariat, 

proiectul necesită resurse materiale și financiare, 

estimați-le cu cât mai multă acuratețe. 

-Prezentarea proiectului către comunitatea 

educațională. Prezentați proiectul în fața 

administrației și colegilor. Argumentați 

importanța lui. Demonstrați adecvarea efortului 

de voluntariat și a celui material/financiar, dacă 

acesta există 

 

Implementarea proiectului. Elevii vor 

implementa proiectul fiind hidați și monitorizați 

de diriginți. 

 

Lecțiile învățate. Peste o lună, e important să fie 

organizată o întrunire la care elevii împreună cu 

colegii și profesorii și discute experiențele avute. 

Întrebări de reper: Ce puteți spune despre această 

experiență ? Care sunt cele mai importante 

realizări în cadrul proiectului de voluntariat? Ce 

sentimente v-a trezit implicarea în acest proiect? 

Etc. 

2.2.3. Pot analiza măsurile de stimulare 

socială asociate cu spiritul de inițiativă și 

cu crearea valorii pentru mine și pentru 

alții. 

3.4.4. Pot lucra cu diferite persoane și 

echipe. 

3.5.3. Pot reflecta asupra interacțiunii cu 

alte persoane (inclusiv colegi și mentori) 

și învăța din aceasta 
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Antreprenorul de succes 

 

EXEMPLU DE SITUAȚIE DE INTEGRARE LA DISCIPLINA:  DEZVOLTARE PERSONALĂ, CL. X 

Dimensiunea 4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Prevederile curriculumului 

disciplinar 

Situația de integrare: 

Situație autentică 

Corelare cu Cadrul de competențe 

antreprenoriale EntreComp 

Unități de competențe din 

curriculum: 

4.3. Argumentarea deciziei în 

planificarea carierei, din perspectiva 

compatibilităţii aptitudinilor, 

capacităţilor, valorilor și așteptărilor 

proprii cu cerinţele specifice ale 

pieţei muncii. 

TITLU: ANTREPRENORUL DE SUCCES 

 

Discutând cu colegii, prietenii, cunoscuții, dar și 

explorând informația disponibilă în mass media, 

stabiliți o listă de antreprenori de succes din 

localitate sau din țară. 

Structurați câteva întrebări pentru un eventual 

interviu cu unul/una dintre acești antreprenori.  

Întrebați despre: 

-motivele care i-au determinat să înceapă 

activitatea antreprenorială; 

-studiile care i-au ajutat; 

-în ce măsură au avut experiență profesională  / 

au fost începători; 

-ce dificultăți au întâmpinat; 

-cum au depășit dificultățile; 

-ce sfaturi ar avea pentru cineva ca 

dumneavoastră, care vrea să inițieze o afacere, 

etc. 

Contactați antreprenorul (în funcție de situație, în 

mod direct, la telefon, sau prin poșta electronică) 

și solicitați o posibilitate de realizare a acestui 

interviu. 

Realizați interviul. Prezentați cele aflate 

colegior.  

Ce ați învățat din această experiență? Ce credeți 

că v-ar ajuta în proiectele de viitor? 

Domeniul de competență din 

EntreComp: 

1. Idei și posibilități 

2. Resurse. 

3. Implementare 

Unități de conținut din curriculum: 

Profilul antreprenorului de succes. 

Profilul antreprenorului din perspectiva 

valorică. Potenţialul personal și 

necesităţile comunităţii prin prisma 

deciziilor de a iniţia activităţi 

antreprenoriale. Motivaţia 

pentru antreprenoriat 

Elementul/ elementele constitutive ale 

competenței antreprenoriale conform 

EntreComp: 

2.2. Motivație și perseverență. 

3.2. Planificare și gestionare. 

3.3. Gestionarea incertitudinilor, 

ambiguităților și riscurilor 

 

 

Activități de învățare / produse 

(recomandate în curriculum, dar și 

altele): 

Discuţii cu antreprenorii din comunitate 

cu privire la 

motivele care i-au determinat să înceapă 

activitatea 

antreprenorială; Explorarea activităţilor 

din diferite domenii profesionale.  

Rezultatul / rezultatele învățării din 

EntreComp: 

2.2.2. Pot să îmi stabilesc anumite 

provocări pentru a mă motiva  

3.2.1. Îmi pot descrie scopurile ulterioare 

în conformitate cu punctele mele forte, 

ambițiile, interesele și realizările proprii  

3.3.1. Pot discuta rolul informațiilor în 

reducerea incertitudinilor, ambiguităților 

și riscurilor. 
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