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Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 

Covasna County Council 

Centrul Judeţean de Resurse și de 
Asistență Educațională Covasna 

Kovászna Megyei Erőforrás és 

Nevelési Tanácsadó Központ 

 

Activități de consiliere școlară în grup cu elevii Covăsneni în perioada 01.09.-07.09.2020 
Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activității 

Obiective Grup 

țintă 

Descrierea activității Perioada/Loc

ație 

Observații 

1.  „Trenulețul magic” • Prelucrarea 

trăirilor/emoțiilor legate 

de perioada de 

suspendare a cursurilor 

față în față și vacanței;  

• Dezvoltarea comunicării și 

a abilităților de 

interrelaționare; 

• Pregătirea 

psihică/emoțională a 

elevilor pentru începerea 

activităților școlare față în 

față; 

Clasele I-

IV 
• Audierea poveștii „Povestea trenulețului 

magic” de către copii.  

 

• Realizarea „vagonului special” prin 

pictarea/decorarea unei pietre.  

 

• Construirea „trenulețului magic” în 

curtea instituției  prin „adăugarea” de 

către fiecare copil a propriului „vagon 

special” la locomotiva creată de noi. 

 

C.N .„Mihai 

Viteazul”; 

Liceul 

Teoretic 

„Mikes 

Kelemen” 

Liceul 

Teologic 

Reformat din 

Sfântu 

Gheorghe; 

 

 

03.09.2020. 

Această activitate 

se va desfășura 

ținând cont de 

reglementările în 

vigoare (nr. de 

elevi/distanțare 

fizică) 

2.  „Spațiul toxic” • Dezvoltarea 

autocontrolului, 

rezolvarea de probleme 

având în vedere 

reglementările actuale; 

• Dezvoltarea spiritului de 

echipă și a abilităților de 

interrelaționare; 

• Pregătirea 

psihică/emoțională a 

elevilor pentru începerea 

Clasele 

V-VIII 
• Fiecare elev lecturează individual 

descrierea probloemei de rezolvat și 

criteriile care trebuie respectate. 

• Crearea echipelor pebaza culorilor 

măștilor purtate; 

• Rezolvarea efectivă a problemei 

(provocarea este reprezentată de 

menținerea distanței de 1,5 m , dar 

menținerea  spiritului de întrajutorare 

reciprocă) ; 

• Premierea echipei câțtigătoare. 

C.N .„Mihai 

Viteazul”; 

Liceul 

Teoretic 

„Mikes 

Kelemen” 

Liceul 

Teologic 

Reformat din 

Sfântu 

Gheorghe; 

Școala 

Gimnazială 

„Ady Endre”; 

Această activitate 

se va desfășura 

ținând cont de 

reglementările în 

vigoare (nr. de 

elevi/distanțare 

fizică/purtarea 

măștii) 



activităților școlare față în 

față. 

 04.09.2020. 

 

3.  „Speri să mori data 

viitoare” 
• Identificarea tipurilor 

de cyberbullying; 

• Identificarea 

modalităților de 

prevenire a bullying-

ului online ; 

• Identificarea și 

prelucrarea trăirilor 

negative 

experimentate în 

astfel de situații; 

• Dezvoltarea 

autocontrolui, și a 

abilităților de  

rezolvare de 

probleme; 

Clasele 

IX-XII 
• Vizionarea filmului proiectat în curtea 

școlii; 

• Prelucrarea conținutului filmului 

vizionat prin activități specifice 

combaterii bullying-ului (identificarea 

rolurilor, a trăirilor, modalităților de 

combatere); 

• Împărțirea pe echipe și crearea unui 

final propriu;  

C.N .„Mihai 

Viteazul”; 

Liceul 

Tehnologic 

„Puskás 

Tivadar” 

07.09.2020 

Liceul 

Tehnologic 

Economic 

Administrativ  

„Berde Áron” 

Această activitate 

se va desfășura 

ținând cont de 

reglementările în 

vigoare (nr. de 

elevi/distanțare 

fizică/purtarea 

măștii) 
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