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A13    Activitatea : IMI ALEG VIITORUL 

 

Scopul activitatii este de a-si cunoaste punctele tari si slabe si prin cunoasterea lor cum le pot 

folosi pentru alegerea unei viitoare cariere. 

 

1. Li se explica elevilor ca in aceasta activitate isi vor identifica unele din punctele lor 

tari si slabe  si cum pot fi acestea folosite pentru a-si alege o cariera. 

         Li se pun intrebari: 

         Ce sunt punctele tari? Dar cele slabe? 

         Care sunt specifice lor? 

         Cum le-au identificat? 

         Poate fi un punct tare pentru cineva un punct slab pentru altul? De ce? De ce nu? 

        Au intalnit ocazii/ situatii in care si-au folosit punctele slabe in avantajul lor? 

        Care sunt punctele lor tari/slabe la scoala? Dar acasa? 

 

2. Elevii primesc fisa de lucru : ”Eu- cu bune si cu rele...” 

     Pe fisa sunt notate calitati/ defecte – puncte tari/slabe. Sunt rugati sa aleaga ceea ce li se 

potriveste. Casutele mari inseamna :’Sunt foarte de acord cu aceasta afirmatie.” , cele mici : 

„Sunt  intr-o oarecare masura de acord cu aceasta afirmatie.” 

Ei aleg un numar de simboluri egal cu numarul variantelor. Le vor lipi unde cred ei ca se 

incadreaza. Li se specifica, ca au voie sa aleaga una din cele doua variante.  

Dupa ce termina de completat, se dicuta pe marginea a ceea ce au ales. De ce au ales un 

anumit aspect? Sunt ei asa sau li spune de catre altcineva?  

Li se mentioneaza faptul ca pe baza punctelor tari/slabe isi pot alege o cariera sau alta pentru a 

atinge maximul potentialului de care dispun. Este important pentru ei ca sa se autoaprecieze 

corect pentru a nu exista dezamagiri in viitor. 

 

3. Elevii primesc a doua fisa de lucru :”Ce cariera mi se potriveste?”, pe care sunt notate 

cateva din carierele/ meseriile pe care le pot avea in functie de ceea ce au ales. Aceasta 

nu inseamna ca optiunile lor sunt limitate. Se discuta despre ceea ce cred ei referitor la 

aceste variante, cum sunt meseriile, daca se vad muncind in acel domeniu. 

 In incheiere li se cere ca „tema” sa lucreze pe viitor la ceea ce cred ei ca ii dezavantajeaza, 

pentru a le transforma in avantaj. 
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A13                      EU-CU BUNE ŞI CU RELE, DAR MAI ALES CU BUNE  

  

 

 

Ordonat                                                                                           Dezordonat 

Lucrurile mele sunt 𝑖̂ntotdeauna                                    O persoană genială are de făcut ceva 

la locul lor - am memoria bună. mai bun decât curăţenie! 

 

 

 

   

Comunicativ /Sociabil Posac /Taciturn 

Nu mă ur𝑖̂ pentru că mă                                                              Am standarde 𝑖̂nalte şi  nu toţi                     

 place lumea! se ridică le ele! 

   

 

 

 

Drăguţ Răutăcios 

Răspunsul blând 𝑖̂nlătură mânia. Rău faci, rău găseşti! 

    

 

 

 

Şmecher Cinstit 

Umblă cu nasul pe sus.                                                                 Cinsteşte şi tu pe altul, 

 că cinstea cinste cere. 



                                                                                        
 

”Riding the Rainbow to a Better 

Future”   2014-2017 

 

   

 

Voios Morocănos 

Zâmbetul e fardul meu.  Nimic nu e pe placul meu.  

                                                                                         M-am trezit cu faţa la cearşaf. 

 

 

 

Curajos                                                                                     Laş 

Sunt cel mai tare cocoş!                                                        Crezi că mi-e frică? Uite cum fug! 

Nimic nu mă 𝑖̂nspăimântă!                                                 La plăcinte 𝑖̂nainte, la război 𝑖̂napoi. 

  

   

 

 

 

Egoist                                                                                             Altruist 

„Oglindă, oglinjoară,                                                        ,𝐼mi place să dăruiesc semenilor 

Cine e cea mai frumoasă din ţară?”  aripi pentru a zbura, rădăcini 

 pentru a se 𝑖̂ntoarce şi motive 

 pentru a rămâne.” 

 

 

 

 

 

Responsabil                                                                  Iresponsabil 

„Mă simt responsabil pentru ceea „Carpe diem!” 

ce trăiesc.”                                                                  Acţionez fără să-mi pun creierul 𝑖̂n 
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      mişcare!!! 

 

 

 

 

Leneş                                                                                                 Harnic 

Las totul 𝑖̂n seama altcuiva.                                                  Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi. 

Nu-mi place să fac nimic. 𝐼mi place să am toate lucrurile 

De ce eu? De ce azi? De ce acum? puse 𝑖̂n ordine. 

    

 

 

 

Politicos Fără maniere 

Respect persoanele care sunt 𝑖̂n jurul meu. Fac totul cum vreau eu, nu 

Vă rog, mulţumesc, cu plăcere. ţin cont de părerea altuia. 

 Dacă cineva cunoscut nu mă 

       salută, nici eu nu –l salut. 

  

   

 

 

Impulsiv                                                                                                    Reţinut 

 

Acţionez sub influenţa primului impuls,                               Stăpânit şi moderat cu mine 

uneori nestăpânit. şi cu cei din jur. 
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Mincinos                                                                                                Sincer 

Care induce 𝑖̂n eroare.                                                               Acţionez fără prefăcătorie sau 

                                                                                               gânduri ascunse. Exprim 𝑖̂ntocmai 

 ceea ce gândesc. 

  

  

 

Amuzant                                                                                           Plictisitor 

Este un spectacol să vezi copiii cum Neinteresat, supărător, 

se joacă 𝑖̂n zăpadă. enervat si agasant! 

  

   

 

Amabil                                                                                             Grosolan  

Prietenul la nevoie se cunoaşte.                                                 Lipsit de fineţe şi delicateţe.                           

  

   

 

 

Idealist      Realist 

Cel care, observând că trandafirul miroase                               „Uneori Visele pe care le ai  

mai bine decât varza, trage concluzia că  Nu Sunt Pentru Tine! ” 

va face şi ciorba mai bună.  

 

    

 

 

Avar                                                                                                         Darnic 

Ce e al meu, e doar al meu. Ce-i al meu e al tuturor! 

Ce-i al tău e şi al meu. 
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A13  Fisa: Ce cariera mi se potriveste? 

 
Comunicativ, responsabil, amabil, voios, ordonat, drăguţ, politicos: manager resurse 

umane, manager birou, agent de vânzări, agent de asigurări, agent imobiliar, specialist în relaţii 

publice, farmacist, director de hotel 

 

Altruist, darnic, ordonat, responsabil, stăpânit, cinstit, sincer, harnic: medic, profesor, 

asistent social, psiholog, avocat, consul, asistentă medicală, sociolog,  

 

Responsabil, ordonat, harnic, politicos: cameristă, bibliotecar, designer de interior, zidar, 

operator cinematografic, lucrător în birou 

 

Curajos, comunicativ, responsabil, cinstit, amabil: poliţist, însoţitor de zbor, jurnalist, 

pompier, ofiţer în armată 

 

Comunicativ, drăguţ, politicos, amabil: cosmeticiană, dietetician, broker, hair stilist,  

 

Curajos, responsabil, stăpânit, realist: pilot, controlor de trafic aerian, şofer de autobuz, şofer 

de tir 

 

Comunicativ, politicos, responsabil: controlor de bilete, poştaş,  

 

Responsabil, ordonat, reţinut, harnic: programator, tehnician computer, tâmplar, sudor, 

economist, statistician 
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Altruist, amabil, drăguţ: medic veterinar,  

Amuzant, voios, comunicativ, amabil: actor, artist,  

 

Ordonat, voios, harnic: florar, peisagist, bijutier, designer de interior 

 


