
Be cool!

Stay @ School



Școala este una dintre cele mai 
importante instituții din Romania 
,deoarece aceasta îl ajută pe tânăr în 
formarea personalității, și în același 
timp, îi oferă un loc în societate.Deși 
foarte mulți tineri renunță la școală
din motive fără nicio noimă,aceștia 
fac o mare greșeală.



Școala, este locul în care îți petreci 
cei mai frumoși ani,ai parte de 
diferite experiente frumoase și,
totodată, înveți foarte multe lucruri.
Școala îți oferă o altă educație decât 
a părinților. Școala te învață cum 
trebuie să te comporți în 
societate,iar personalitatea pe care o 
dobândești este la standarde destul 
de mari.



VEU

ȘCOALA(...) FAMILIA(...)

PRIETENII(...)

PASIUNILE 
MELE(...)

ORDINEA 
PRIORITĂȚILOR MELE

Scrie în paranteze cifrele în ordinea importanței date



Vin la școală pentru că:
-am colegi cool;
- am prieteni;
-am profesori cool;
- învăț lucruri interesante;
- uit de propriile griji;
- sunt activități cool;
- mă simt util (am responsabilități );
- mă pregătesc pentru cariera la care 
visez;
-mă obligă părinții.



Cel mai mult îmi place ora 
de......................pentru că:
- profesorul spune glume haioase;
- zâmbește la noi;
- îmi place cum explică și înțeleg;
- nu sunt stresat;
- nu mă plictisesc;
- profesorul este corect cu noi;
-mă ceartă cu blândețe când greșesc;



Chiulesc de la ora de ........pentru 
că:
- mă plictisesc;
- profesorul e dur, nu zâmbește 
niciodată;
- metodele de predare ale 
profesorului sunt complicate;
- sunt stresat pentru ca pot lua 
note mici



Motive pentru care educația este importantă:

* ne determină să diferențiem răul de bine;
* ne dezvoltă o atitudine pozitivă față de viață;

* elimină toate confuziile din mintea noastră;
*  ne ajută sa ne realizăm visele;

* ne ajută sa ne proiectăm noi oportunități;

* ne oferă o viață independentă;
* ne determină să ne purtăm corect față de ceilalți;

* ne ajută în relaționarea socială;
* ne poate oferi respect, un nume și faimă;



* ne ajută să înțelegem mai bine culturi diferite;
* ne oferă instrumentele pentru rezolvarea mai 

ușoară a problemelor cotidiene;
* ne oferă oportunități de carieră excepționale;
* este importantă pentru dezvoltarea personală și 

socială;
* ne ajută să muncim eficient, nu neaparat mai 

mult sau mai greu;

* ne conștientizează în privința drepturilor 

noastre, cât și a îndatoririlor;
* ne extinde viziunea asupra vieții;



Banii nu aduc învăţătură, dar învăţătura aduce 

bani. (proverb românesc)


