
  

 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR PENTRU VIAŢĂ  

Prof. înv. primar, Bucătaru Veronica, Şcoala Gimnazială “Costachi S. Ciocan”, Comăneşti, 
Bacău 

 Programul Junior Achievement România, de “Dezvoltarea abilităților pentru 
viață” cuprinde module de activități special concepute pentru elevii din clasele 0-VI, anii în 
care cei mici trec prin cele mai importante transformări: tranziția de la familie sau grădiniță 
către școală, descoperirea unui mediu complet diferit și a unui nou ritm de învățare într-o 
diversitate de domenii. 
 Este vârsta la care se conturează personalitatea și când e esențial ca elevii să se 
descopere pe ei și lumea din jurul lor. 
 În cadulacestui program sunt elaborate șase module educaționale adaptate fiecărui 
nivel de vârstă, în care elevii din programul de “Dezvoltare a abilităților pentru 
viață” descoperă progresiv cum să-și identifice nevoile și pasiunile, care este rolul lor în 
familie și în comunitate, ce sunt orașele, banii, economia, cum ne afectează globalizarea sau 
cum pot valorifica sustenabil resursele din jurul lor. Cele şase module sunt: “Noi înşine”,” 
Familia mea”, “Comunitatea noastră”, “Oraşul nostru”,” Economia noastră”, “Resursele 
noastre “. 
 Programul folosește metodologia learning by doing, cuprinzând activități practice și 
antrenante, exerciții interactive, jocuri de rol, dezbateri și simulări prin care elevii își dezvoltă 
o varietate de abilități și competențe, de la autoevaluare, relaționare și lucru în echipă, la 
analiză, abstractizare și capacitatea de a face proiecții pentru viitorul lor. 
 Pe tot parcursul acestei aventuri de autocunoaștere și dezvoltare, cei mici sunt însoțiți 
de profesori și de consultanți voluntari de mediul de business, profesioniști în diverse domenii 
care le împărtășesc elevilor din experiența lor personală și profesională. 
 Împreună cu elevii mei de clasa a IV –a, am participat anul acesta la activităţi oferite 
încadrul programului “Oraşul nostru”. 
 Localitatea în care trăiesc și învață devine pentru copii un punct de referință important 
pentru modul în care își dezvoltă aspirațiile și se pregătesc pentru viața de adult. Pornind de la 
un oraș imaginar, modulul “Orașul nostru“ le aduce celor mici posibilitatea de a-și cunoaște 
propria localitate din perspectivă economică: meserii, afaceri, clădiri. 
 
 Obiectivul programului  
 
 Parte a programului național JA de ”Dezvoltare a abilităților pentru viață”, modulul 
“ Orașul nostrum”  facilitează înțelegerea modului în care locurile de muncă și competențele 
lucrătorilor din principalele sectoare economice sunt esențiale pentru determinarea 
caracterului și vieții unui oraș.  

 Conţinutul educaţional 

 Modulul Orașul nostru presupune activități la clasă, desfășurate sub forma unei 
discipline opționale sau extracuriculare, având la bază un kit de materiale educaționale format 
din: 

 ghidul profesorului, 
 manualul elevului, 
 materiale auxiliare. 



 În cadrul modulului, elevii parcurg cinci teme, sub coordonarea profesorilor și a 
consultanților din comunitatea de afaceri. 

Abilităţile dezvoltate 

• Capacitatea de analiză • Citirea hărţilor • Citirea publicaţiilor • Luarea de decizii • Lucrul în 
echipă • Redactarea unui text • Responsabilitatea • Rezolvarea problemelor • Spiritul de 
observaţie. 

Lista activităţilor 

1. Orașul 
Fiecare oraș cuprinde zone cu lucrători și activități specifice. Centrul istoric, zona de 
afaceri, zona de locuințe sau cea de divertisment sunt arii pe care elevii le identifică și 
le poziționează pe hartă. 

2. Construirea unui oraș 
Unde trebuie amplasate anumite clădiri într-un oraș și de ce? Cum influențează 
apariția unei clădiri noi viața locuitorilor din zonă? Elevii construiesc machete ale 
unor clădiri importante, devin factori decizionali și exersează argumentarea și procesul 
de vot pentru a stabili cum trebuie să arate un oraș imaginar. 

3. Înfiinţarea unui restaurant 
Deschiderea unui restaurant nou necesită o planificare atentă și stabilirea criteriilor 
care să asigure succesul afacerii. Elevii sunt provocați să se gândească la propriile 
experiențe în calitate de clienți, dar și la elemente de bază din planul de afaceri: tipul 
de clienți, amplasarea, programul de lucru, specificul mâncărurilor, muzica și numele 
restaurantului. 

4. Cum se scrie un ziar 
Sursele media devin tot mai numeroase și cu un rol tot mai important în viața unui 
oraș. Elevii află criteriile esențiale ale unor știri de calitate și care sunt departamentele 
și locurile de muncă dintr-o redacție de ziar. Asumându-și rolul de jurnaliști, 
contribuie la elaborarea unui ziar al clasei. 

5. Cine sunt clienții? 
În economia unui oraș există o strânsă interdependență între clienți și furnizorii de 
produse și servicii, iar elevii înțeleg că fiecare locuitor devine client în diferite situații, 
că magazinele și localurile se bazează pe clienți pentru a putea exista și, în același 
timp, oamenii le folosesc pentru a-și satisface propriile nevoi și dorințe. 

 Atât eu,cât şi elevii mei am fost foarte încântaţi. Am lucrat pe echipe, au manifestat o 
atitudine pozitivă faţă de ei şi faţă de ceilalţi, şi-au exprimat nevoi şi emoţii, au aplicat în 
practică cunoştinţe învăţate în şcoală. Anul acesta, am organizat în clasă concursul „ 
Restaurantul meu“. Cu această ocazie, elevii au demonstrat  seriozitate şi ingeniozitate în 
rezolvarea unei activităţi practice de viață. A fost o încântare! 
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