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MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

INFO 
Fiecare dintre noi este unic. Dacă vei privi în jurul tău, 
la colegii tăi, vei observa că între voi există atât 
asemănări cât şi deosebiri. Fiecare persoană are 
anumite puncte tari şi puncte slabe în raport cu o 
anumită sarcină sau problemă pe care trebuie să o 
rezolve. Acestea diferă de la o persoană la alta.  

Dacă te autodescoperi și îți accepți calitățile și 
defectele, îți poți forma o imagine de sine realistă.  

Calităţile tale pot fi adevărate superputeri. Ele te pot 
ajuta să excelezi în domeniile tale de interes. 

Încearcă să nu te lași copleșit de defectele tale. Nu 
există oameni perfecți! 

În dezvoltarea ta alege să fii autentic! 
 
 

EXERSEAZĂ 
1. Dacă ai fi în ”pantofii” unui erou, 

care ar fi acela? Gândește-te ce 
superputeri ți-ar plăcea să ai. 
Realizează o listă cu cele mai 
importante 5 superputeri și 
discută-le cu colegii tăi.  
Care crezi că sunt ”superputerile” 
pe care le utilizăm în viața de zi cu 
zi? 
 

2. Notează-ţi numele pe o coală de 
hârtie. Pentru fiecare literă din 
numele tău găseşte câte o 
trăsătură/calitate pe care o ai. 
Alege 1-2 litere şi roagă un coleg 
sau profesor să găsească o calitate. 
Prezintă acronimul numelui tău. 
Cât de bine te cunoşti? Cât de bine 
te cunosc ceilalţi? 
Ex.  Darnic 

Atent 
N... 
 

3. Gândește-te la tine așa cum ești și 
completează, pe caiet, acest 
exercițiu: 

Îmi place să….. 
Nu îmi place deloc să…. 
Cel mai mult îmi doresc să…. 
La ceilalţi apreciez….. 
Prefer să…în loc să…. 
Îmi propun să…… 

 

 

SUPERPUTERILE MELE 
Reflectează asupra resurselor personale și a modelelor de reușită ce dau viață aspirațiilor 

tale educaționale și de carieră (corespunzător CS 1.1. programa clasa a VIII-a) 
 



APLICĂ 
Te afli în plin proces de autocunoaștere! Aceasta 
înseamnă că descoperi cine ești, ce îți dorești, care 
sunt punctele tale tari și care sunt aspectele de 
îmbunătățit. Completează Harta inimii de mai jos așa 
cum ți se potrivește ție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICĂ 
Lucrează în echipă și identifică situații în care: 
v calitățile pot deveni defecte; 
v defectele pot deveni calități; 
v descoperi defecte la persoane dragi; 
v defectele te pot ajuta să rezolvi o problemă. 
Care dintre aspectele de mai sus vă par mai greu de 
identificat? De ce?  

 
 
 
 
 
 
 
EXERSEAZĂ 
 

4. Foloseşte lucrurile pe care le-ai 
aflat despre tine din exerciţiile de mai 
sus și realizează o prezentare inedită. 

Exprimă-ţi unicitatea personală într-
o formă cât mai creativă! 

 

 

  

3 calităţi personale........ 
3 aspecte pe care vrei să le 

îmbunătăţeşti.... 
3 lucruri care vrei să se spună 

despre tine....... 
3 lucruri pe care le faci bine..... 

 

Înregistrează o 
prezentare de 1 

minut despre tine 

Prezintă într-o 
manieră 

originală un 
hobby pe care 

îl ai 

Găsește un titlu 
de carte/ film/ 

melodie care să 
te descrie cât mai 

bine 

Realizează un 
colaj despre tine 


