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Planul meu de atingere a scopului 
 
1. Reamintiţi elevilor noţiunea de scop şi cereţi-le să ofere exemple de scopuri pe care şi le-au 

stabilit. Realizaţi distincţia între scopuri pe tennen scurt şi scopuri pe termen lung. 
2. Propuneţi elevilor să aleagă unul dintre scopurile pe care şi le-au propus şi să-şi schiţeze 

planul propriu de realizare a acestuia, utilizând fişa de lucru. Daţi exemplu de scop şi de plan de realizare 
a scopului şi discutaţi cu elevii modul în care vor completa fişa. Acordaţi 10 minute elevilor pentru a-şi 
completa planul propriu şi oferiţi ajutor la nevoie. 

3. Rugaţi elevii să prezinte câteva planuri personale. Identificaţi împreună cu elevii aspectele 
dificil de realizat din planul de atingere a scopului. încheiaţi activitatea prin sublinierea importanţei 
realizării unui astfel de plan. Precizaţi elevilor că planurile de atingere a unui scop sunt utile în procesul 
de învătare şi de dezvoltare personală.. 
 
Discuţii: 

 Posibile obstacole ce pot apărea în calea atingerii scopului? 
 Necesitatea apelării la persoanele apropiate pentru obţinerea sprijinului în realizarea planului de 

atingere a scopurilor şi în depăşirea obstacolelor apărute.  
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Planul meu de atingere a scopului 

 

Scopul propus ...................................................................... 

 
Acţiunile pe care le voi 
face pentru atingerea 
scopului propus 

Timpul în care trebuie 
realizată fiecare acţiune 

De ce am nevoie pentru 
realizarea fiecărei 
acţiuni 

Ce mă poate împiedica 
în realizarea acestor 
acţiuni 
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