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    I.      Citiţi cu atenţie următoarele enunţuri? 
a. Mihai donează toate obiectele care nu-i mai folosesc, cărţi, jucării, haine, Fundaţiei „Surâs de 

copil”. 

b. Elevul X cedează locul în autobuz persoanelor vârstnice. 

c. Deşi întreaga clasă are de suferit, eleva X nu recunoaşte că a spart tabla.     

d. „…Să dea Hagiu?...Hagiu să dea? 

Dar nu l-aţi văzut cum mişună prin cârciumi şi băcănii? Zise ctitorul. Intră într-una, ia binişor o 

măslină, o aduce la gură ş-o ştrecoară printre gingii. Fol, fol, fol, o mestecă… 

"E, cum dai măslinele, dragă cutare?..."  

"Atât"...  

"Scump, scump de tot la aşa vremuri. Vremuri grele!"  

Şi pleacă... Intră peste drum. Şterpeleşte icrele de cosac. Rupe o bucăţică, îi face vânt. 

Pleasc, pleasc... "Cum petreceţi icrele?"... 

 "Atât"... 

 "Scump, scump. Vremuri grele!" Şi pleacă... Se duce la pastramagiul din colţ.  

"Ia să vedem, vericule, cum ţi-e marfa, că nu mai dau pe la cutare"... Ia o feliuţă, îi face 

de petrecanie. "Cum o daţi?" 

 "Pe parale şi atât."  

"Aş, v-aţi scumpit de tot! S-au dus vremurile alea... Vremuri grele!" Şi pleacă.  

Îi e sete. Intră într-o bragagerie.  

"Ei... să gust... ce başbuzuc aveţi?" Suge un fund de tinichea, ghiorţ, ghiorţ, ghiorţ. 

"Zeamă de aguridă. Cin' s-o bea? Cin' s-o plătească? Vremuri"... Şi pleacă. Aşa mănâncă şi se 

răcoreşte, şi pe el îl dau banii afară din casă…” 
Hagi-Tudose - nuvelă de Barbu Ştefănescu Delavrancea 

 
- Cărei componente a personalităţii îi aparţin aceste însuşiri. Ce aspect al personalităţii     

  am surprins prin exerciţiul de mai sus? 

- Ce ştiţi despre această latură a personalităţii?  

 

II. Citiţi citatele de mai jos şi argumentaţi-vă opinia în legătură cu mesajul 

transmis. 
a. “Suntem conturaţi şi modelaţi de ceea ce iubim”  

         Johann Wolfgang von Goethe(1749-1832), scriitor, poet şi om de ştiinţă german 

 

b. “Nu vă temeţi de faptul că nu vă ascultă copiii niciodată. Temeţi-vă de faptul că vă 

privesc tot timpul.” 

Robert Fulghum, n. 1937, scriitor american 

 

c. “Ceea ce face un om atunci când este luat prin surprindere arată, cu siguranţă, mai 

bine ce fel de om este” 

C.S. Lewis(1898-1963), scriitor şi om de ştiinţă irlandez 

CERINŢE: 

- Cum ne dăm seama de caracterul unei persoane? 

- Cum sunt oamenii din punct de vedere al caracterului, unii faţă de alţii? 

- Cum se formează caracterul? Din ce este alcătuit? 

- La ce ne ajută în viaţa de zi cu zi cunoaşterea caracterului unei persoane?  

- Ce sfaturi aţi da adulţilor, părinţi, profesori, pentru a avea succes în formarea unor 

caractere valoroase? Cunoaşteţi vreun proverb care să exprime un astfel de îndemn? 

 

http://www.povesti-pentru-copii.com/barbu-stefanescu-delavrancea/hagi-tudose.html
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III. „Fiecare din noi este rezultatul relaţiilor pe care le-am avut sau pe 

care le-am ratat pe parcursul vieţii”  

Andrei Pleşu, n.1948 Bucureşti, scriitor şi eseist român, estetician și istoric al artei 

 

 

IV. FIXAREA CUNOŞTINŢELOR-EVALUARE 

 

CRITERIUL 

COMPARAŢIEI 

TEMPERAMENTUL APTITUDINILE CARACTERUL 

 

- locul pe care îl 

ocupă în structura 

personalităţii 

   

 

- din punct de 

vedere al 

fundamentului 

   

 

- sub aspect valoric, 

moral 

 

 

 

 

  

 

 

- relaţiile dintre cele 

trei laturi luate două 

câte două 

Temperament şi Aptitudini 

- 

 

 

 

 

 

Temperament şi Caracter 

- 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi Caracter 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1948
http://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor


 3 

IV. FIXAREA CUNOŞTINŢELOR, EVALUAREA 

 

CRITERIUL 

COMPARAŢIEI 

TEMPERAMENTUL APTITUDINILE CARACTERUL 

- locul pe care îl 

ocupă în structura 

personalităţii 

- latura dinamico-

energetică 

- latura 

instrumental-

operaţională 

- latura relaţional-

valorică 

- din punct de 

vedere al 

fundamentului 

- înnăscut - înnăscut+dobândit  - dobândit, prin 

educaţie 

- sub aspect valoric, 

moral 

- este neutru din punct de 

vedere moral 

- neutre - valorizat din punct 

de vedere moral 

- relaţiilor Temperament şi Aptitudini 

      -     deşi au o bază înnăscută, predispoziţiile, aptitudinile nu depind 

de temperamet 

 

Temperament şi Caracter 

- temperamentul îşi pune amprenta asupra modului în care 

trăsăturile de caracter se manifestă în comportament 

- caracterul este instanţă de control şi verificare a manifestărilor 

temperamentale. Temperamentul poate şi trebuie controlat de 

caracter. 

Aptitudini şi Caracter 

     -      pot exista relaţii discordante sau concordante 

 

 

 
 

 


