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Lista valorilor 

 
Foloseşte această listă pentru a le da elevilor exemple de valori personale. Dă elevilor următoarea listă 

din care ei să aleagă valorile personale. Poți discuta cu elevii pentru a observa ce valori predomină în 

clasă.  

Printre cele mai obișnuite valori se întâlnesc: 

Adevăr 

Armonie interioară 

Atracţie 

Autocunoaştere 

Aventură 

Bani 

Bucurie 

Bunăstare 

Calitatea relaţiilor 

Calm 

Cinste 

Competenţă 

Comunitate 

Creativitate 

Cultură 

Cunoştinţe 

Curiozitate 

Dezvoltare personală 

Disciplină 

Distracţie 

Dragoste, afecţiune 

Educaţie 

Faimă 

Familie 

Frumuseţe 

Imparţialitate 

Independenţă 

Influenţă 

Integritate 

Intimitate 

Încântare 

Încredere în tine însuți 

Înţelepciune 

Leadership 

Libertate 

Linişte sufletească 

Loialitate 

Masculinitate 

Natură 

Obiectivitate 

Onoare 

Ordine 

Pace 

Pragmatism 

Prietenie 

Provocare 

Puritate 

Putere 

Recunoaştere 

Relații personale 

Respect de sine / faţă de 

ceilalţi 

Responsabilitate 

Sănătate 

Siguranţa locului de muncă 

Siguranţă 

Sinceritate 

Spiritualitate 

Sprijin 

Stabilitate 

Statut 
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Poţi folosi următoarea tehnică extrem de simplă ce permite alegerea unor valori interne, bazate pe ceea 

ce suntem noi și nu pe un model exterior. Încurajează elevii să facă următorul exerciţiul: 

1.Scrie 2-3 evenimente importante pentru tine (pot scrie pe bileţele) 

2.Explorează detaliile acestor evenimente (fie în scris fie discutaţi în grup). La 

fiecare lucru nou descoperit poţi pune întrebări suplimentare sau poţi să le dai o listă elevilor cu posibile 

întrebări precum: 

 De ce crezi că…? (De exemplu “de ce cred eu că va trebui să fiu exemplul viu în ceea ce-mi învăț 

copilul?”) 

 Ce sentimente îți generează asta? Asigură-te că-ți generează sentimente pozitive pe termen lung. 

 Ce temeri îți generează? Ce provocări ar putea apărea? 

 Ce înseamnă toate aceste lucruri pentru tine? 
 

3. Centralizează ce a însemnat experiența pentru tine. Ai putea să notezi, de 

exemplu: 

 Respect față de tine însuți, 

 Relații de calitate, 

 Recunoștință, 

 Sănătate, 

 Să mă simt apreciat, 

 Asumarea responsabilităților, 

 Integritate, 

 Maturitate, 

 Pace interioară

 

www.or
ien

tat
.ro

www.or
ien

tat
.ro




