
Material adresat elevilor

Scala de evaluare a rezilienței la adolescenți

Consilier școlar: prof. psiholog Voica Prodan
Obiectiv: Identificarea nivelului de rezilență la adolescenți, adică al nivelului abilității adolescentului de a-și
reveni sau de a se recupera în urma confruntării cu o situație stresantă.

Următoarele  6 afirmații  se referă la anumite  caracteristici  prin care oamenii  se diferențiază între  ei.
Gândindu-te la tine, te rog să indici măsura în care fiecare dintre afirmații te caracterizează, adică se potrivește
cu felul tău de a fi și de a reacționa. Bifează cu X pătratul sau căsuța corespunzătoare unei varinte, din cele 5
posibile, adică acea care se potrivește cel mai bine cu modul tău obișnuit de a fi și de a reacționa. Variantele de
răspuns sunt:

dezacord total;          dezacord;             nici dezacord, nici acord;               acord;                      acord total.

Nr. Afirmații

Variante de răspuns

dezacord
total

dezacord nici
dezacord,

nici
acord

acord acord
total

1 Tind să-mi revin repede după momentele grele 
prin care trec

1 2 3 4 5

2 Îmi este greu să fac față evenimentelor stresante 5 4 3 2 1

3 Trec ușor prin momente dificile 1 2 3 4 5

4 Nu îmi trebuie mult timp să-mi regăsesc 
echilibrul după un moment stresant

5 4 3 2 1

5 Îmi este greu să mă redresez atunci când mi se 
întâmplă ceva rău

1 2 3 4 5

6 Tind să am nevoie de mult timp pentru a trece 
peste impasurile din viața mea

5 4 3 2 1

Scorare: adună  punctele, corespunzătoare cifrei de deasupra pătrățelului bifat, pentru toate cele 6 afirmații, iar 
suma obținută împarte-o la 6. 

Scor obținut:______________

Interpretarea rezultatelor



Scor obținut Interpretare

1.00 – 2.99 Nivel scăzut de reziliență

3.00 – 4.30 Nivel normal de reziliență

4.31 – 5.00 Nivel ridicat de reziliență
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