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MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI – CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

INFO 
Poate te gândești că e încă devreme să spui ce vrei să 
faci în carieră sau în viață. Să ai o viziune asupra ce 
înseamnă să “reușești în viață” înseamnă, mai înainte 
de toate, să reflectezi asupra ce simți tu acum, ce 
cariere sau oameni admiri și de ce. În acest fel vei ști 
să îți urmezi visurile și să îți faci un plan despre cum 
vei ajunge “acolo”. 

➢ O viziune nu e un plan detaliat, ci o vedere de 
ansamblu, legată de valori, care te ajută să privești în 
depărtare și să știi unde vrei să ajungi. 

➢ Deși detaliile se vor schimba în viață, e probabil că 
ce simți acum se va regăsi, într-un fel sau altul, în 
variantele consecutive ale propriei tale viziuni. 

➢ Să definești o viziune asupra vieții tale e o 
aptitudine importantă pentru carieră, dar și pentru 
sarcini mai mici în viață, ca să eviți să te lași distras/ă 
de lucruri cotidiene. 

➢ Încearcă să definești viziuni constructive (ce vrei 
să se întâmple), care să te ghideze pe drum, mai 
degrabă decât viziuni negative (ce vrei să nu se 
întâmple). 

EXERSEAZĂ 

1. Safari cu gândurile tale 

Du-te la o plimbare cu gândurile tale 
prin împrejurimi - chiar mergi la 
plimbare. Acordă-ți 30 de minute de 
visare: ce fel de viitor îmi doresc? 
Dacă aș putea să aleg TOT, ce aș face? 
Dacă aș putea alege doar un lucru, care 
ar fi acela? Fă trei fotografii care să 
ilustreze rezultatul gândurilor tale și 
scrie o singură frază sub fiecare 
fotografie, care să o sumarizeze. 

2. Explorează-ți valorile 

Fă următorul exercițiu cu 2-3 prieteni: 
scrieți pe 10 bilețele (post-it-uri) 10 
lucruri diferite pe care le valorizați cel 
mai mult în viața voastră, câte unul pe 
fiecare bilet, sub forma unei valori, de 
exemplu: prieteni, familie etc. 
Aranjați-le pe o coală de hârtie, astfel 
încât să le vedeți bine pe toate. 

a. Când toată lumea a terminat, aveti 
30 de secunde să eliminați 3 bilețele. 
Fiți foarte stricți cu timpul, nu folosiți 
mai mult de 30 de secunde. 

b. Acum folosiți 20 de secunde să 
eliminați încă 2 bilețele. 

c. În final, folosiți maxim 20 de 
secunde să eliminați încă 2 bilețele. 
Acum trebuie să fi rămas cu cele mai 
importante 3 valori. 

 

VIZIUNE ȘI REUȘITĂ PERSONALĂ 
UNDE VREAU SĂ AJUNG? 

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 grupuri de 3-4, uitați-vă la următorul film despre 
ce îi face pe oameni fericiți de-a lungul vieții și apoi 
discutați următoarele întrebări: 

Ø Te-a surprins concluzia cercetării? De ce? Ce 
te-ai fi așteptat să fie? De ce? 

Ø Ce înseamnă succes pentru tine? Definește cât 
mai concret.  

Ø Cum te pot susține/ împiedica relațiile tale de 
azi în a obține ce îți dorești de la viață? 

 

2. Scrie un eseu/ fă un film. Imaginează-ți că ai 45 de 
ani și ai ajuns acolo unde vrei. Descrie în detaliu cum 
trăiești, ce faci în timpul liber, ce faci ca să te întreții. 
Un jurnalist te intervievează despre cum ai ajuns 
acolo. Răspunde la următoarele întrebări: 

a. Ce ai facut în adolescență care să te pună pe drumul 
pe care l-ai urmat? 

b. Ce ai fi putut face, dar ai ales să nu faci, ca să nu te 
abată de la drumul pe care ți l-ai propus? 

 c. Ce sfat ai da unui adolescent ca să ajungă să aibă 
reușite în viață? 

 
 
 
 
 
 
 
EXERSEAZĂ 
3. Reflecție individuală 

Folosiți 20 minute, fiecare pentru 
sine: 

Ø Ce cred despre aceste valori cu 
care am rămas? Sunt cele la 
care mă așteptam sau mă 
surprinde ceva? 

Ø Cum se reflectă aceste valori în 
viața mea de zi cu zi? 

Ø Ce aș putea să fac, concret,  ca 
ele să se vadă mai bine în viața 
mea de zi cu zi? 

 
 
APLICĂ 

Viziune și reușită personală 
Fă o mică cercetare despre viziunea 
personală a cuiva pe care o/ îl admiri 
foarte mult. 
Compune apoi o viziune personală 
după modelul: 
 
“Ce îmi doresc eu de la viață este să 
..........” 
“Voi ști că am atins asta atunci când 
..........” 
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