
 

 
 
 
  
 

Reamintește-ți: recapitulare și autoevaluare 
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) 
Delia Goia, CNPEE UCE 

MATERIAL SUPORT PENTRU ELEVI  CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
 
 
 
 
Eroul din tine 
Ai descoperit care 
sunt superputerile 
tale? 
Ce ai aflat nou despre 
tine? 
 
 
 
 
 
 
Romanul vieții tale 
Cum s-ar numi 
romanul inspirat din 
viața ta de până 
acum? 
 
 
 
 
 
 
Valorile tale 
Ce e valoros pentru 
tine în viață? 
Cum se reflectă 
aceste valori în viața 
ta de zi cu zi? 

VIZIUNE PERSONALĂ 
 

Să ai o viziune asupra ce 
înseamnă să “reușești în 

viață”  înseamnă să 
reflectezi asupra ce simți 
tu acum, ce cariere sau 
oameni admiri și de ce. 

SCHIMBĂRI ÎN 
ADOLESCENȚĂ 

 

Te afli în perioada unor 
multiple transformări ale 

ființei tale, pe toate 
planurile - fizic, 

intelectual, emoțional, 
social, spiritual. 

SUPERPUTERILE 
TALE 

 

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

Cum erai la 
începutul 

gimnaziului? Te-ai 
schimbat? Ce e 

diferit? Ce e la fel? Identifică-ți calitățile 
și lucrurile pe care 

vrei să le 
îmbunătăţești la tine. Gândește-te la cum 

ai vrea să arate 
viitorul tău. Ce îți 
dorești de la viață? 



  Variante corecte la exercițiul (A): NU/ NU/ NU/  NU/ NU 
 

 

A. Bifează variantele corecte: 

Viziunea personală reprezintă un plan 
detaliat asupra viitorului. 

DA NU 

Adolescența e o perioadă a vieții în 
care nu au loc prea multe schimbări. 

DA NU 

E bine să îți cunoști doar calitațile, nu 
și punctele slabe. 

DA NU 

Planificarea viitorului nu are nicio 
legătură cu înțelegerea a ceea ce e 
valoros pentru tine în viață. 

DA NU 

E prea devreme la această vârstă să te 
gândești la cum/ ce ți-ar plăcea să fii 
ca adult. 

DA NU 

 

B. Completează spațiile punctate: 

Ø Cele trei superputeri ale mele sunt ...................... 
.............................................................................. 

Ø Două aspecte pe care vreau să le îmbunătățesc la 
mine sunt ............................................................. 
.............................................................................. 

Ø Trei valori importante pentru viața mea sunt 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Ø Pentru mine, succesul înseamnă .......................... 
.............................................................................. 

 

 

REFLECTEZ LA CE AM ÎNVĂȚAT 

Ø Ce pot face pentru a-mi pune în valoare 
calitățile personale? 

Ø Care dintre aspectele discutate despre 
adolescență mi-au atras atenția? 

Ø Ce voi face concret, începând de astăzi,  pentru 
ca valorile mele să se reflecte în acțiunile 
mele? 

Ø Ce mă inspiră, gândindu-mă de la persoanele 
pe care le admir? Aș putea prelua ceva pentru 
dezvoltarea mea? 

Ø Cu cine aș putea discuta, din când în când, 
despre viața mea și visurile pe care le am 
pentru viitor? 

DRAGĂ EU, DIN VIITOR 

 Trimite-i un mesaj video persoanei care vei fi tu în viitor. 
Filmează-te în timp ce prezinți viziunea ta despre viitor. Lasă-ți 
imaginația să zboare, nu îți pune limite prea stricte. Vorbește 
despre persoana care ți-ar plăcea să fii peste un an, cinci ani, zece 
ani. 
Salvează video-ul, e foarte valoros! 
Vizionează-l peste un an. Apoi peste cinci ani. Apoi peste zece 
ani. 
Dacă vrei, include în video și persoane dragi ție. 
 


