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Notiţe / Puncte de acţiune

„Nici un om nu se poate 
ridica deasupra limitelor 
propriului său caracter.”

Viscount Morley

DE CE MAI ÎNTÂI  
CARACTERUL  ?

Nevoia de caracter
Cele mai mari probleme pe care le întâmpinau 
cadrele didactice cu 50 de ani în urmă, erau sărăcia 
elevilor şi lipsa materialului didactic la cursuri (şcoli 
puţine, distanţe mari pentru anumiţi copii) şi vorbitul 
în timpul orelor. Astăzi şcolile sunt asaltate de un val 
de indisciplină şi de dezinteres faţă de procesul de 
învăţământ.

De ce este importantă formarea caracterului?
Caracterul este modalitatea în care o persoană ia 
_______________.
Caracterul determină atitudinile, vorbele şi 
_______________cuiva.
Aproape orice problemă şi orice reuşită îşi are 
_______________ în caracter.

Provocări vizibile

Rădăcinile cauzelor
(Lipsa caracterului)
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Notiţe / Puncte de acţiune

Caracter: însuşirile care fac 
ca o persoană să fe ceea ce 
este.
Dicţionarul Oxford

Trei motive pentru care 
oamenii fac ce este bine:

1. Teamă
2. Câştig personal
3. Pentru că este bine

Pentru care din
aceste motive vrei să-ţi  
stimulezi elevii?

Caracterul se formează în 
viaţa unui om, prin 
deciziile luate clipă de 
clipă.

Ce este un caracter bun?
 Caracter: trăsăturile durabile şi distinctive făurite în 

viaţa unui individ, care îi determină 
reacţiile/acţiunile, indiferent de circumstanţe.

 Caracterul bun este _______________ 
_______________ să faci ce este bine, în 
conformitate cu cele mai înalte standarde de 
comportament, în orice situaţie.

 Caracterul bun este _______________ de reacţia 
unei persoane sub povara unor situaţii difcile.

 Caracterul bun _______________ diferenţe, cum ar 
f vârsta, poziţia, statutul fnanciar, religia, sexul, 
personalitatea, familia şi educaţia.

 Caracterul bun izvorăşte din _______________ .

Cum se dezvoltă caracterul

1. ____________________ 
 Defneşte fecare trăsătură de caracter, astfel 

încât să fe pe înţelesul oricui.
 Ilustrează calităţile cu povestiri, lecţii cu obiecte 

şi activităţi.
 Foloseşte acelaşi „vocabular despre caracter”. 

Vorbeşte aceeaşi limbă.

2. ____________________ 
 Fă aplicaţii practice.
 Menţineţi-vă unii pe alţii la nivelul 

standardului.
 Ilustrează caracterul prin exemplul personal la 

toate nivelele.
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Notiţe / Puncte de acţiune

„Sădeşte un gând şi vei 
culege o acţiune; Sădeşte o 

acţiune şi vei culege un 
obicei; Sădeşte un obicei şi 

vei culege un caracter; 
Sădeşte un caracter şi vei 

culege un destin.”
Samuel Smiles

„Oamenii fac ceea
ce văd.”

John Maxwell

 3. ____________________ 
 Caută moduri de a-i stimula pe ceilalţi.
 Laudă caracterul mai mult decât reuşita.
 Laudă caracterul în mod public.

Avantajele formării caracterului
 Relaţii colegiale îmbunătăţite
 Mediu de învăţare pozitiv
 Şcoli mai sigure
 Familii mai puternice
 Comunităţi mai bune

Prin formarea caracterului, profesorii îşi pot ajuta 
elevii să-şi atingă ____________  ___________.

Exerciţiu
1. Enumeră câteva provocări/probleme din 

clasa ta. (Foloseşte următoarea fşă de lucru.)

2. Consultă lista trăsăturilor de caracter de la 
sfârşitul acestui caiet de lucru sau din Ghidul de 
buzunar Mai întâi caracterul!

3. Alege una sau două trăsături de caracter 
care, educate la elevii tăi, ar elimina sau ar 
diminua în mare măsură orice provocare. 
Transcrie aceste trăsături în spaţiul rezervat.

4. Discutaţi despre ele cu întregul grup. 
Descrie-le despre provocările pe care le-ai 
identifcat şi trăsăturile de caracter legate de 
acestea.
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„Poţi judeca uşor caracterul 
altora, prin felul cum îi 
tratează pe cei care nu pot 
face nimic în folosul lor, 
sau împotriva lor.”
Malcom Forbes

„Testul caracterului: să te 
laşi pe tine însuţi la urmă, 
să faci ceea ce este drept, 
chiar dacă nu este urgent, 
chiar dacă nimeni nu 
aşteaptă asta de la tine sau 
nu înţelege, şi chiar şi dacă 
nimeni nu va afa 
vreodată.”
Dr. D. James Kennedy

Fişă de lucru pentru problemele din clasă
 Ce probleme întâmpini în clasa ta? Enumeră 

aspecte pe care ai vrea să le curmi, să le schimbi 
sau să le îmbunătăţeşti. Enumeră, de asemenea, 
trăsăturile de caracter necesare pentru a rezolva 
fecare dintre aceste probleme.

Problemă: ________  Întreruperi/Perturbări  ________  

Trăsătura necesară: _  _______  Atenţie  _  _______  
 Defniţie: _  A-i acorda unui om preţuirea   

cuvenită, concentrându-te asupra  ____     
spuselor sale.    

Problemă: _________________________
Trăsătura necesară: _________________________
Defniţie: __________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Problemă: _________________________
Trăsătura necesară: _________________________
Defniţie: __________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Problemă: _________________________
Trăsătura necesară: _________________________
Defniţie: __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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