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CARTEA DE IDENTITATE A REUṢITEI ṢCOLARE 
ASIGURᾸ  

SUCCESUL ȊN VIAṬᾸ  

 
IMPORTANT ! ! ! 

 Informatia oferita in acest material te va ajuta: 

 Sắ inṭelegi de ce este important sắ ai o carte de identitate a reuṣitei scolare 

 Care sunt paṣii pentru a  o obṭine ? 

 Care sunt condiṭiile pentru a o folosi cu succes ? 

 Cum poṭi deteriora aceastắ carte de identitate? 

 Cum iṭi mentii succesul in pandemie? 

 

 



DE CE ESTE IMPORTANT SᾸ AI O CARTE DE IDENTITATE A REUṢITEI 
ṢCOLARE? 

 Te ajuta sắ ai incredere in forṭele  proprii 

 Cậstigi respectul faṭắ de propria persoana pentru capacitatea ta 

 Te motiveazắ sa depui efort permanent pentru : 
 A fi informat 

 A avea cunostinte vaste 

 A deveni “ cineva” in domeniu de activitate dorit 



CARE SUNT PAṢII PENTRU 
A  O OBṬINE ? 

 

Ȋnvaṭa logic, temeinic zi de zi 

Rắspunde la orắ nu pentru notắ, ci pentru a 
dovedi ca esti capabil ṣi ca-ti pasa decat de 
valoros esti in arta cunoasterii si in a relata 
cat de multe stii 

Recomanda-te prin cat de multe stii petru a 
demonstra cine poti deveni ! 



ȊNVᾸṬ 
EFICIENTᾸ 

ȊNVᾸṬ CONSECVENT 

ȊNVᾸṬ 
ECHILIBRAT 



SSSUCCESUL PE TERMEN SCURT, DAR MAI ALES PE TERMEN LUNG ȊL OBṬII  DACᾸ 

 

 
• ȊNVᾸṬ EFICIENT : 

 

• Logic, nu mecanic 

• Folosind metode si strategii 
eficiente de invatare:scheme, 
sublinieri,  

• Ȋnvắṭ pentru a-mi demonstra 
valoarea, nu pentru nota 

• ȊNVᾸṬ CONSECVENT : 
 

• Zi de zi, nu in salturi 

• Zi de zi pentru a-mi hrắni creierul 

• Cu cat imi antrenez creirul in fiecare zi, 
cu atat el mắ va ajuta la examene 

 

• ȊNVᾸṬ ECHILIBRAT 

 

• Echilibrez timpul de 
studiu cu timpul de 
relaxare 

• Am mereu o planificare a 
materiei pentru examen 
pe birou 

 





CUM POṬI DETERIORA ACEASTĂ CARTE DE IDENTITATE? 
 

Prin atitudinea de indiferenṭă faṭă de ṣcoală, dar de fapt este atitudinea de 
indiferenṭă faṭă de propria persoană 

Prin acumularea de absenṭe, prin acumularea de note de risc  



CARE SUNT CONDIṬIILE PENTRU A O FOLOSI CU SUCCES ? 
 

Sa fiu organizat  

Sa-mi stapanesc emotiile negative 

Sa-mi cocentrez atentia pe ce-mi va aduce sucess prin faptul ca invat zi de zi 

Sa fac mereu diferenta intre ce este important pentru mine acum(exemplu sa ascult 
muzica dorita toata ziua, sau sa invat pentru examen) activitatea aleasa ca fiind 
importanta pentru ca este placuta pe moment, este defavorizanta pentru viitorul meu 



CUM ȊṬI MENṬII SUCCESUL ȊN ṢCOALA “ON-LINE”? 
 

FII CONSECVENT ! 

 FII ACTIV , DAR CONSTRUCTIV ȊN FORMAREA TA ! 

 FOLOSEṢTE  TEHNOLOGIA (ṢCOALA ON-LINE)CA PE UN SUPORT 
PENTRU SUCCESUL TᾸU 

 



IERI , AZI , MẬINE ȊN VIAṬA MEA 

Ieri, 

 “Ieri” –reprezintă timpul la care tu trebuie 
să te gậndesti cật de bine ai învậṭat pentru 
ce vrei să devii mậine 

 “Ieri” – îṭi ofera posibilitatea să înṭelegi că 
mama , tata iti spuneau cand si cum sa 
inveti 

 Ieri iti ofera sansa sa intelegi ca 
rezultatele obtinute de care nu ai fost 
mandru, le poti indrepta prin:Atitudine, 
raportare la esential si valoros dar pentru 
viitorul tau 

 

azi 

 “azi” esti clasa a VIII-a , si poti invata 
singur , eficient, daca: 

 Din “azi” fiecare zi conteaza pentru tine 
sa respecti urmatoarele: 

 Sa fi organizat 

 Sa inveti temeinic si constant 

 Sa echilibrezi timpul de studio cu timpul 
de relaxare 

 Sa fi pregatit la fiecare ora ca si cum ai fi 
la examen 

 



PENTRU A FOLOSI 
MᾸINE ! 

MᾸ AJUTᾸ SᾸ 

ȊNṬELEG CE ȊNVᾸṬ 
AZI! 

CE ṢI CÂT AM ȊNVÂṬAT IERI 
! 





Invatare 

eficienta 

temeinica 
sistematizata 

Imi 

planific : 

Materia, 

timpul 

Imi 

stabilesc 

prioritatile 

Imi 

gestionez 

emotiile 

negative 

INVAT EFICIENT: 
CONSECVENT,

ECHILIBRAT 

PENTRU 

A OBTINE 

SUCCES 

PE TERMEN 

SCURT/LUNG 


