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Reziliența este definită ca fiind capacitatea 

unei persoane de a se recupera după 

evenimente dificile din viață.

„Este capacitatea de a rezista 
adversităților, de a te recupera și de a 

merge mai departe în ciuda recesiunilor 
vieții”

A fi rezistent nu înseamnă că ești lipsit 
de stres, tulburări emoționale și 

suferință. 

Ce este reziliența, 
de ce este atât de importantă 

și de unde știi dacă ești suficient de rezistent?



Reziliența nu este o trambulină, unde într-un moment sunteți 

jos și în momentul următor sunteți sus.

Este ca urcarea pe un munte fără o hartă a traseelor. 

Este nevoie de timp, putere și ajutor de la oamenii din jurul tău

Probabil vei întâmpina eșecuri pe parcurs, dar, în cele din urmă, 

ajungeți în vârf și priviți înapoi la cât de departe ați ajuns.



Oamenii rezistenți își valorifică punctele 

forte pentru a depăși provocările și a rezolva 

problemele

Flexibilitatea, adaptabilitatea și 

perseverența îi pot ajuta pe oameni să își 

valorifice rezistența prin schimbarea 

anumitor gânduri și comportamente

Importanța rezilienței

Reziliența este importantă, 

deoarece oferă oamenilor puterea 

necesară procesării și depășirii 

dificultăților. 



Reziliența poate fi definită în termeni de cinci principii:

REZILIENȚA

Recunoștință

Acceptare

SensCompasiune

Iertare



Dezvoltarea rezilienței este complexă și personală. 

Aceasta implică o combinație de puncte forte interioare și 

resurse exterioare și nu există o formulă universală pentru a 

deveni mai rezistent. 

Toți oamenii sunt diferiți: în timp ce o persoană ar putea deveni 

depresivă în urma unui eveniment traumatic, o altă persoană 

ar putea să treacă mult mai ușor peste.







Activități care ajută la construirea rezistenței prin îmbunătățirea 

capacității de adaptare

Planificare
realistă

• Abilitatea de a face și de a realiza planuri realiste îi ajută pe
indivizi să își joace punctele forte și să se concentreze
asupra obiectivelor realizabile.

Stima

de sine

• Un sentiment pozitiv de sine și încredere în forțele proprii poate
împiedica sentimentele de neputință atunci când se confruntă cu 
adversități.

Abilități de 
învățare

• Abilitățile de învățare și de rezolvare a problemelor oferă ajutor 
unei persoane care trebuie să lucreze printre adversități și să
depășească greutățile.

Abilități de 
comunicare

• Abilitatea de a comunica clar și eficient îi ajută pe oameni să
caute sprijin, să mobilizeze resurse și să acționeze.



Activitate individuală

Amintiți-vă o situație neplăcută prin care ați trecut și scrieți pe o 

foaie de hârtie modalitatea prin care ați rezolvat-o și cum priviți 

acum situația respectivă. Credeți că ați fi putut acționa  și altfel?

Dacă doriți prezentați-o colegilor  si aflați  părerea lor cu privire la 

alte modalitați de rezolvare a situației



7C

Competență

Conexiune

Caracter

ContribuțieCopiere

Control

Confidență

(încredere)

Medicul pediatru Ken Ginsburg, specializat în medicina adolescenților la 

Spitalul de Copii din Philadelphia, a dezvoltat modelul de rezistență 7 C 

pentru a ajuta copiii și adolescenții să-și dezvolte abilități pentru a fi mai 

fericiți și mai rezistenți.



Cele 7 C de reziliență ilustrează 

interacțiunea dintre punctele forte 

personale și resursele externe, 

indiferent de vârstă.

Puterea și 

măreția sunt în 

interiorul 

tuturor. 

Astăzi veți alege un personaj care să vă amintească de voi!

Fiecare persoană este diferită de 

oricine altcineva. 

Sculpturile artistului Robin Wight. PC: Facebook/Wire Sculpture by Fantasywire



Punctele forte ale caracterului se bazează pe principiile psihologiei 

pozitive, care este definită ca studiul trăsăturilor pozitive, experiențelor, 

privind ceea ce este mai bun la ființele umane, mutând conversația spre 

pozitiv, mai degrabă decât pe opinia că trebuie să existe ceva. "gresit.„

Evidențierea punctelor forte poate îmbunătăți relațiile, îmbunătăți starea 

generală de sănătate și bunăstarea și poate acționa ca un tampon 

împotriva blocajelor și problemelor.

Punctele forte ale caracterelor sunt diferite de celelalte puncte forte ale 

tale personale, cum ar fi abilitățile, talentele și interesele tale, deoarece 

reflectă cine ești în centrul tău. De fapt, punctele forte ale fiecărei 

persoane sunt diferite, oferind tuturor un profil unic..



Punctele forte ale persoanelor sunt moduri de gândire și 

de comportament care vin în mod natural. 

Punctele forte ale caracterului pot fi dezvoltate . 

Sunt ca semințele care se hrănesc și cresc. 

Unele dintre punctele forte pot crește în moduri evidente 

și pot înflori; iar altele pot fi umbrite de punctele forte mai 

dominante, ca o floare mică care încearcă să crească sub 

un copac cu frunze. 

(Niemiec p. 24). 



Punctele forte ale caracterului nu sunt despre ignorarea 

aspectului negativ. 

În schimb, ele ne ajută să depășim inevitabilele adversități 

ale vieții. 

De exemplu:

- nu poți fi curajos fără să simți mai întâi frică; 

- nu poți arăta perseverență fără să vrei mai întâi să 

renunți; 

- nu poți arăta autocontrol fără a fi mai întâi tentat să faci 

ceva ce știi că nu ar trebui.



Dr. Martin Seligman, tatăl psihologiei pozitive, susține că, dacă o 

persoană își poate utiliza în mod eficient punctele forte ale 

caracterului la locul de muncă, în timpul liber sau în viața de 

familie, el sau ea ar fi mai capabil să realizeze sentimentul de 

fericire autentică și înfloritoare (Seligman, 2011).

În conceptul de aplicare a valorii, Peterson și Seligman rezumă 

peste 200 de atribute pozitive în șase virtuții, și anume 

înțelepciunea, curajul, transcendența, umanitatea, dreptatea 

și cumpătarea. Din aceste virtuți, sunt subdivizate încă 24 de 

puncte forte concrete și măsurabile ale caracterului 

(Peterson și Seligman, 2004).
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Cele 24 de puncte forte ale caracterului 



Creativitate: Se gândesc la noi moduri de a face lucrurile. Nu se mulțumesc 

niciodată să facă ceva în mod convențional, dacă este posibil un mod mai bun.

Curiozitate: Este curios la toate. Întotdeauna pune întrebări și găsește toate 

răspunsurile la subiectele fascinante. Îi place explorarea și descoperirea.

Judecată: Se gândește la lucruri și le examinează  din toate părțile. Nu trage 

concluzii; dar se bazează doar pe dovezi solide pentru a lua deciziile. E capabil să 

vă facă să vă răzgândiți.

Dragostea de a învăța: Iubește să învețe lucruri noi. Întotdeauna i-a plăcut școala, 

lectura și muzeele - oriunde există o oportunitate de a învăța.

Perspectivă: Nu se gândește la el ca fiind înțelept, dar prietenii sunt de altă 

părere. Prietenii apreciază viziunea lui asupra problemelor și apelează la el 

persoană pentru sfaturi.

Caracterizarea celor 24 de puncte forte ale caracterului

Înţelepciune



Curaj: O persoană curajoasă care nu se împiedică de amenințare, provocare, 

dificultate sau durere. Vorbește ceea ce este corect, chiar dacă există opoziție. 

Acționează asupra condamnărilor.

Perseverență: Lucrează din greu pentru a termina ceea ce a început. Indiferent 

de proiect, „îl scoate pe ușă” în timp util. Nu se distrage în timpul muncii.

Onestitate: O persoană cinstită, nu numai prin rostirea adevărului, ci prin trăirea 

vieții într-un mod autentic. Cu picioarele pe pământ și fără pretenții.

Aventura: Indiferent de ceea ce îi face cineva, te abordează cu entuziasm și 

energie.  Nu face niciodată nimic pe jumătate sau cu jumătate de inimă. Viața 

este o aventură.

Caracterizarea celor 24 de puncte forte ale caracterului

Curaj



Iertare: Iartă pe cei care au greșit. Acordă întotdeauna oamenilor a doua șansă. 

Principiul călăuzitor este mila și nu răzbunarea.

Umilință: Nu caută lumina reflectoarelor, preferând să lase realizările să 

vorbească de la sine. Nu se consideră special, iar alții recunosc și apreciază 

modestia lor.

Prudență: O persoană atentă, cu alegeri prudente în mod constant. Nu spune și 

nu face lucruri pe care ulterior le-ar putea regreta.

Autocontrol: Își reglează în mod conștient sentimentele și acțiunile. O persoană 

disciplinată în a-și controla apetitul și emoțiile, nu invers.

Caracterizarea celor 24 de puncte forte ale caracterului

Cumpătare



Munca în echipă: excelează ca membru al unui grup. Un coechipier loial și 

dedicat, face întotdeauna partajarea sarcinilor  și lucrează din greu pentru 

succesul grupului.

Corectitudine: Tratarea corectă a tuturor oamenilor este un principiu permanent. 

Nu lasă sentimentele personale să influențeze deciziile despre alte persoane. 

Oferă tuturor o șansă.

Leadership: Excelează în sarcinile de conducere: încurajează un grup să facă 

lucrurile și păstrează armonia în cadrul grupului, făcându-i pe toți să se simtă 

incluși. Face o treabă bună organizând activități și se bucură că acestea se 

realizează.

Caracterizarea celor 24 de punctele forte ale caracterului

Justiție



Iubire: pune valore pe relațiile strânse cu ceilalți, în special cele în care 

împărtășirea și grija sunt reciproce. Te simți cel mai aproape de el, sunt oamenii 

de care te simti cel mai aproape.

Bunătate: Amabil și generos față de ceilalți și niciodată nu este prea ocupat 

pentru a face o favoare. Se bucură când fac fapte bune pentru ceilalți, chiar dacă 

nu îi cunoaște bine.

Inteligență socială: conștient de motivele și sentimentele altor oameni. Știe ce să 

facă pentru ajuta  la diferite situații sociale și știe ce să facă pentru a-i liniști pe 

ceilalți.

Caracterizarea celor 24 de puncte forte ale caracterului

Umanitate



Aprecierea frumuseții și excelenței: observă și apreciază frumusețea, excelența și 

performanța în toate domeniile vieții, de la natură la artă, la matematică, la 

știință și la experiența de zi cu zi.

Recunoștință: E conștient de lucrurile bune care se întâmplă cu el și nu le ia 

niciodată de la sine. De obicei, își oferă  timp să exprime mulțumiri altora.

Speranță: Se așteaptă la ce este mai bun în viitor și lucrează pentru a-și atinge

obiectivul. Cred că viitorul este ceva ce se poate controla.

Umor: Îi place să râdă și să tachineze. Aducerea zâmbetelor către alte persoane 

este importantă. Încearcă să vadă partea ușoară a tuturor situațiilor.

Spiritualitate: Au convingeri puternice și coerente despre scopul și semnificația 

superioară a universului. Știu unde se încadrează cineva în schema cea mare. 

Credințele modelează acțiunile lor și sunt o sursă de confort pentru sine.

Caracterizarea celor 24 de puncte forte ale caracterului

Trancendență



Să folosim cele 6 categorii de puncte forte prezentate mai sus. 

Punctele forte ale Curajului ar putea fi utile pentru abordarea provocării. 

Punctele forte ale Înțelepciunii ne-ar putea ajuta să reevaluăm și să evaluăm 

situațiile pentru căutarea răspunsurilor. 

Punctele forte ale Umanității și Justiției ne-ar putea ajuta să ne conectăm unii 

cu ceilalți. 

Punctele forte ale Transcendenței ne-ar putea ajuta să ne conectăm cu ceva mai 

mare decât sinele și să profităm de beneficiile protectoare ale emoțiilor 

pozitive. 

Punctele forte ale temperanței ne-ar putea ajuta să evităm conflictele și 

situațiile stresante.



Cu toții le avem pe toate 24. 

Avem câteva puncte tari care sunt ne sunt caracteristice în mod 

uzual și energizante. Ne simțim bine când le folosim. 

Și avem altele care necesită puțin mai multă muncă. 

S-ar putea să avem unele pe care le-am lăsat să se erodeze în timp. 

Dar toate sunt acolo.

Toate punctele forte ale caracterului sunt „construibile” și cu o 

practică deliberată pot fi consolidate în timp.

Deci, iubeste-ti toate punctele forte! Toate sunt acolo pentru tine 

când vrei și ai nevoie de ele.



http://rezilientaprofesori.pro.viasurvey.org

EXERCIȚIU 1: Stabiliți un scop pentru ceva ce ai vrea să realizezi. 

Construiește speranța gândindu-te la cel puțin 3 moduri în care 

poți atinge obiectivul și cel puțin 3 gânduri pozitive pe care le 

poți folosi pentru a te motiva să te concentrezi pe el.

TEMĂ DE REFLECȚIE: 

Accesați următorul link si completati un test pentru a vă descoperi 

punctele forte ale caracterului

EXERCIȚIU 2: Gândiți-vă la 5 puncte forte pe care doriți să de 

dezvoltați si motivați de ce?

http://rezilientaprofesori.pro.viasurvey.org/
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