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MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

INFO 
Te afli în perioada unor multiple transformări ale 
ființei tale, pe toate planurile - fizic, intelectual, 
emoțional, social, spiritual. Între 11 și 19-20 de ani 
(aproximativ), adolescența se desfășoară în mai multe 
etape. În această perioadă de tranziție de la copilărie 
la vârsta adultă: 

Ø Corpul tău se maturizează. 

Ø Emoțiile sunt intense, variate, uneori te pot 
bulversa și pot fi sursa unor conflicte în relații. 

Ø Îți dezvolți identitatea, prin autodescoperire și prin 
raportarea la ceilalți, îți conturezi interesele pentru 
anumite domenii de activitate. 

Ø Îți formezi prietenii trainice, stabilești relații 
romantice cu persoane de care te simți atras(ă). 

Ø Devii mai independent(ă), îți formezi convingeri 
despre viață, îți stabilești priorități. 

Ø Înveți să faci față responsabilităților legate de 
viitor, te pregătești pentru carieră. 
 

EXERSEAZĂ 
1. Dacă s-ar realiza un film al vieții tale 
din ultimii patru ani, ce titlu ar avea? 
 
2. Amintește-ți de tine, cel/cea de la 
începutul anilor de gimnaziu. Cine erau 
prietenii tăi? Ce cărți citeai, ce muzică 
ascultai? Ce pasiuni aveai? Ce îți 
doreai să devii,  ca adult? Adresează-ți 
aceleași întrebări și răspunde pentru 
tine, cel/ cea de astăzi. 
 
3. Descrie-te din mai multe 
perspective: 

Ø a ta (așa cum te vezi tu), 
Ø a părinților tăi, 
Ø a celui bun prieten/ prietenă. 
Ø a dirigintelui tău. 

Există diferențe între aceste 
perspective? De ce? 
 

4. Citește poezia „Adolescenți pe 
mare” de Nichita Stănescu (sau ascultă 
lectura ei, disponibilă la 
https://www.youtube.com/watch?v=m
qi6Bqrj0Go). Cine și ce te ajută să 
înveți „mersul pe valuri, în picioare”? 
 
5.  Proiectează-te în viitor, la finalul 
anilor de liceu. Ce ți-ai dori să se spună 
despre tine? Adresează-i un mesaj 
adolescentului din 2024. 
 

 

 

ADOLESCENȚA 
VÂNTUL SCHIMBĂRILOR 

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) 



COMUNICĂ 
1. În căutarea unicității, adolescenții se manifestă 
original, în diverse forme (ex. vestimentație, 
exprimare etc.) și, în același timp, încearcă să urmeze 
tendințele generației lor. Discută în pereche cu un 
coleg și descoperă: 
Ø Ce modalități de evidențiere a originalității 
preferă? 
Ø Care sunt elementele aflate „la modă” pe care le-a 
adoptat? 

2. În grupuri mici de discuții (3-4 colegi) 
identificați adolescenți care au devenit cunoscuți, în 
diverse domenii. Pot fi considerați modele? Care sunt 
punctele lor forte pe care le admirați? Cum ați putea 
să vă dezvoltați și voi aceste calități? 
Un model 
pentru mine 
este … 

Punctele 
lui/ei forte 
sunt … 

Aș putea să îmi 
dezvolt aceste 
calități dacă … 

   
 

3. Pe baza reflecțiilor de la aplicația 2 
proiectează-te în viitor peste 20 de ani. Cine ești? 
Utilizează următoarele repere: studii, profesie, 
familie, viață socială, hobby-uri/pasiuni etc. 
Utilizează una din aplicațiile cu care ești familiarizat 
pentru a crea această proiecție a ta. 
 

APLICĂ 
v Ce versuri 
ale melodiilor 
preferate simți că 
au legătură cu 
adolescența ta? 
Notează câteva 
cuvinte-cheie și 
creează-ți 
propriul motto. 
v Caută un 
simbol al 
adolescenței. 
Desenează-l.   

EXERSEAZĂ 
5. Arnold H. Glasgow, un renumit om 
de afaceri american, afirma: „a-i da unui 
adolescent lecții de viață e ca și când ai 
vrea să faci baie unui pește”. Ce 
caracteristici ale adolescenței sunt 
surprinse în această butadă? 

6. Care sunt temele discuțiilor cu 
părinții, asupra cărora aveți,  în general, 
opinii diferite sau contrare? Cum 
reacționați atunci când părinții nu vă 
înțeleg punctul de vedere? Ce strategii 
adoptați pentru a vă face mai bine 
înțeleși de către aceștia? 

7. Mulți adolescenți utilizează 
Internetul pentru a afla răspunsuri la 
problemele care îi preocupă (sănătate, 
nutriție, emoții, relații etc.). Ce surse de 
informații preferi referitor la domeniile 
tale de interes? Cum filtrezi aceste 
informații astfel încât să le poți utiliza 
atunci când iei decizii? 

8. Care sunt prioritățile tale pentru 
această zi/ lună/ an? Reflectează asupra 
afirmației: Ceea ce faci azi, contează 
pentru mâine.  

9. Cum ar arăta o țară locuită doar de 
adolescenți? Scrie un text scurt în care 
să argumentezi dacă ți-ar plăcea sau nu 
să trăiești într-o astfel de țară. 


