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Programul de formare ABC-ul emoțiilor
În anul școlar 2018-2019, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte şi Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa, implementează, pentru al doilea an consecutiv, un program de dezvoltare emoţională a
elevilor din clasele I şi a II-a, denumit „ABC-ul emoţiilor”.
Începând cu data de 07.02.2019, specialişti ai CPECA Dâmboviţa şi CCD Dâmboviţa
derulează programul de formare continuă ABC-ul emoțiilor, ce se adresează cadrelor didactice din
unităţi de învățământ din municipiul Târgoviște, care desfăşoară activităţi cu elevii claselor I şi a II-a.
Programul de formare cuprinde activități față în față, activități practice, în vederea aplicării la clasă a
unor tehnici de lucru cu elevii, și activități de prezentare a bunelor practici.
Proiectul „ABC-ul emoţiilor” este centrat pe dezvoltarea a cinci competenţe cheie:
 autocunoaştere: abilitatea de a-şi recunoaşte corect emoţiile şi gândurile, precum şi influenţa lor
asupra comportamentului;
 stăpânirea de sine: abilitatea de a-şi regla emoţiile, gândurile şi comportamentele în situaţii
diverse;
 conştiinţa socială: abilitatea de a întelege perspectiva şi de a empatiza cu alte persoane;
 abilitatea de a lua decizii responsabile: a face alegeri constructive asupra comportamentului
personal şi a interacţiunilor sociale, având în vedere standardele etice, normele sociale, evaluarea
realistă a consecinţelor diverselor acţiuni, precum şi starea de bine a sa şi a celorlalţi;
 gestionarea relaţiilor interpersonale: valorizarea relaţiilor familiale.
În program sunt cuprinse 23 de cadre didactice din 11 unități de învățământ din municipiul
Târgoviște. Fiecare cadru didactic participant la programul de formare beneficiază de un set de
materiale care vor fi utilizate în activitatea cu elevii. Acestea au fost realizate cu ajutorul finanţării
oferite de Primăria Municipiului Târgovişte.
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