
PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ 

 

Data:  

Clasa:  A XII –A  E 

Unitatea de învăţământ:  Liceul Tehnologic Energetic ”  Elie  Radu ”  Ploiești   

Diriginte: Prof. Pleșea Mihaela  

Aria curriculară: CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

Modulul: Autocunoștere și dezvoltare personală 

Tema: Reziliența și caracterele puternice 

Tipul componentei educaţionale: Calitatea stilului de viață 

Strategii educaţionale utilizate: 

 metode: conversaţie, studiu de caz, discuţii, problematizare, analizare, expunerea 

 mijloace:prezentări ppt., pliante, cărţi, calculator. 

Resurse bibliografice: 

 Internet; 

 Reviste. 

Forma de desfăşurare a activităţii: activitatea se va desfăşura sub forma unor prezentări urmată de 

discuții 

Formă de organizare: individuală. 

Tip de activitate: frontală. 

Loc de desfăşurare: online in aplicația Meet. 

Timp de desfăşurare: 40 min. 

Competențe specifice: 

C1 Identificarea tipurilor de reziliență  

C2 Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de evenimentele dificile din viață . 

C3 Formarea capacității de autoevaluare a stilului personal de viață, prin identificarea greșelilor în ceea ce 

privește viața personală și socială . 

Bibliografie 
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https://positivepsychologynews.com/news/jenny-brennan/2020110340324 

https://www.viacharacter.org/resources/activities 

https://www.hogrefe.com/eu/shop/character-strengths-interventions-76178.html 

https://www.viacharacter.org/survey/account/Register  
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SCENARIUL DIDACTIC: 

 

Nr

crt 
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Stiluri de 

învăţare* 

A V P 

1 Pregătitoare      Asigură climatul favorabil 

pentru desfășurarea lecției. 

Captarea atenției: 

  Prezentarea unor materiale 

despre tema ce urmează să fie 

discutată. 

Anunț tema lecției : 

”Reziliența și caracterele 

puternice” 

   Își pregătesc cele necesare 

pentru lecție. 

Sunt atenți la materialele 

prezentate de profesor 

Ascultă tema lecției și obiectivele. 

Își notează tema în caiete. 

*  * 

2  Desfășurarea 

orei 

Profesorul prezină elevilor 

definiția rezilienței, importanța 

acesteia și factori de protecție 

care ajută la construirea 

rezistenței prin îmbunătățirea 

capacității de adaptare 

Elevii au ca temă prezentarea 

unei situații dificile cu care s-au 

confruntat în trecut și două soluții 

de rezolvare a acelei situații. 

 

Profesorul prezintă elevilor cele 

24 tipuri de caractere puternice și 

activități pe care elevii le pot face 

pe viitor pentru a-și dezvolta unul 

sau mai multe dintre aceste tipuri 

de caracter 

Elevii care doresc își vor prezenta 

situația dificilă întâlnită în viața 

reală, modul cum au rezolvat-o și 

cum s-au simțit după aceea. 

Elevii își prezintă materialul iar 

ceilalți sunt atenți la prezentările 

colegilor. 

Împreună elevii vor încerca să 

găsescă soluții pentru situațiile 

prezentate de ceilalți colegi. 

 

Fiecare elev va scrie pe o foaie 

mai multe tipuri de caracter, pe 

care le consideră predominante și 

potrivite pentru el, dintre cele 24 

de caractere puternice.  

Apoi va scrie pe care dorește să și 

le dezvolte pe viitor. 

* * * 

3 Evaluarea Profesorul cere elevilor 

rezolvarea unui test online 

https://www.viacharacter.org/surv

ey/account/Register 

Elevii răspund la întrebările testului 

online si își descarcă interpretarea  

* * * 

 

 

Impactul asupra elevilor 
 

Elevii au fost receptivi la situațiile prezentate de colegii lor, au purtat discuții privind situațiile dificile cu care s-

au confruntat si au încercat să găseasca soluții de remediere a acestor probleme. 

Discuțiile s-au axat pe problemele apărute în viață, în familie sau la scoală, ele fiind cele mai vulnerabile în acest 

sens. Concluzia elevilor a fost că în cele mai multe cazuri trebuie să gândească pozitiv, să fie optimiști și să 

încerce pe viitor să își dezvolte unul sau mai multe tipuri de caracter pe care le dorește atinse și pe care le 

consideră mai importante. 

 

 

 

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului 

(autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive 

Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate 

răspunzătoare pentru acestea. 

 


