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Capitolul 1
 

Ce este
Încrederea în

Sine



ȘTIU CĂ SUNT  ÎNCREZĂTOR
/ÎNCREZĂTOARE CÂND

Îmi fixez
obiective 

și le
realizez

Rămân pozitiv/ă în
momente dificile

Mă simt
bine 

în pielea
mea

Îi pot
influența
pe ceilalți

Sunt capabil/ă să-mi 
depășesc
Limitele

Pot ignora
influențele negative

Mă
concentrez pe
ce am de făcut
până reușesc

Pot să
gândesc cu

mintea
mea



ÎNCREDERE ÎN SINE
Autoevaluare

Îmi fixez obiective pe care le urmez1.

Niciodată  Rar Câteodată Des Întotdeauna

2. Rămân pozitiv/ă în momente dificile

Niciodată  Rar Câteodată

Des

Întotdeauna

3. Mă simt bine în pielea mea

Niciodată  Rar Câteodată

Des

Întotdeauna

4. Îi pot influența pe ceilalți

Niciodată  Rar Câteodată Des Întotdeauna

5. Sunt capabil/ă să-mi depășesc limitele

Niciodată  Rar Câteodată Des Întotdeauna



ÎNCREDERE ÎN SINE
Autoevaluare

6. Pot ignora influențele negative

Niciodată  Rar Câteodată Des Întotdeauna

7. Mă concentrez pe ce am de făcut până reușesc

Niciodată  Rar Câteodată

Des

Întotdeauna

8. Pot să gândesc cu mintea mea
(independent de alții)

Niciodată  Rar Câteodată

Des

Întotdeauna

3 Strategii pe care le pot folosi pentru a-mi
îmbunătăți încrederea în sine: 

1. _______________________________________
_________________________________________
2. _______________________________________
_________________________________________
3. _______________________________________
_________________________________________



ÎNREGISTREAZĂ PROGRESUL
 

O acțiune pe care am făcut-o astăzi pentru a-mi
crește încrederea în sine

De exemplu: am pus o întrebare , am ridicat
mâna la școală când am știut răspunsul, am

rămas calm când cineva m-a criticat, am putut
să-mi spun părerea, i-am antrenat pe colegii

mei la un joc pe care eu l-am propus, am oferit
cuiva ajutorul, am cerut ajutorul cuiva, am

reușit să fac ceva dificil.

Ziua 1:
 

 _______________________________________
 Ziua 2:

 
 _______________________________________

 Ziua 3:
 

 _______________________________________



Ziua 4:
 

 _______________________________________
 Ziua 5:
 

 _______________________________________
 Ziua 6:
 

 _______________________________________
 Ziua 7:
 

 _______________________________________
 Ziua 8:
 

 _______________________________________
 Ziua 9:
 

 _______________________________________
 



Ziua 10:
 

 _______________________________________
 Ziua 11:
 

 _______________________________________
 Ziua 12:
 

 _______________________________________
 

Ziua 13:
 

 _______________________________________
 

Ziua 14:
 

 _______________________________________
 Ziua 15:
 

 _______________________________________
 



Capitolul 2
 

Vocea
Interioară



Ceea ce eu îmi
spun mereu mereu
în mintea mea va
deveni realitate,

chiar dacă în
realitate nu este

așa



Gând= Nu-mi place matematica

Emoție = stres, teamă

Acțiune= șovăielnică

Rezultat= slab

Care este vocea mea
interioară?

La ora de matematică:



Gând= Aș putea să încerc să învăț matematica

Emoție = curiozitate, interes

Acțiune= mai curajoasă

Rezultat= mai bun

Care este vocea mea
interioară?

La ora de matematică:



Gând= _______________________________

Emoție = ___________________

Acțiune= ______________________________

Rezultat= __________________

Care este vocea mea
interioară?

Situație: 



Gând= _______________________________

Emoție = ___________________

Acțiune= ______________________________

Rezultat= __________________

Care este vocea mea
interioară?

Situație: 



Mintea mea nu judecă
Gândul, ea va crește

gândul pe care eu îl repet,
căruia îi acord atenție. Eu
sunt acela care trebuie să
decidă ce gânduri cresc în
mintea mea. Eu aleg să le
hrănesc pe cele care mă
ajută și să le elimin pe
cele care mă împiedică.

Atunci când schimb
gândul, se schimbă

realitatea.



Situație:
Vreau să-l invit la mine pe prietenul

meu și mama nu e de acord



Situație:
În curtea școlii trec pe lângă un grup de

colegi și ei râd



Situație:
Am planificat să merg în parc cu
prietenii și afară începe să plouă



Situație:
Sunt în fața unui test la matematică și

nu știu să fac primul exercițiu



CARE ESTE VOCEA MEA
INTERIOARĂ?

 3 Povești

Cine sunt eu?



CARE ESTE VOCEA MEA
INTERIOARĂ?

 3 Povești

Cum e lumea?



CARE ESTE VOCEA MEA
INTERIOARĂ?

 3 Povești

 Ce e posibil pentru mine?



DESENEAZĂ PORTRETUL
TĂU AICI

 



Capitolul 3
 

Cine mă
influențează



Încrederea în sine
începe cu tine și
vine din interior.
Nu contează ce

spun sau ce cred
ceilalți despre tine,

contează ce crezi
tu despre tine.



Cuvinte pe care le aud în
jurul meu:

Pozitive Negative



Cuvinte pe care eu le spun
altcuiva:

Pozitive Negative



Eu pot alege să ascult doar
cuvintele pozitive pe care le aud în

jurul meu, și să nu ascult
cuvintele negative pe care le aud

în jurul meu.

Eu pot alege să spun altcuiva
doar cuvinte pozitive și să nu

spun niciodată altcuiva
cuvinte negative



Care este diferența dintre
ce-mi spune altcineva și ce-

mi spun eu mie?

Ce-mi spune altcineva mă
poate afecta doar dacă

devine ce-mi spun eu mie

De aceea eu ar trebui să am
un filtru care să nu lase

vocea altor oameni să
devină vocea mea

interioară



FILTRU

Este ceea ce îmi spui
 

ADEVĂRAT
POZITIV

CONSTRUCTIV

Dacă răspunsul este Da,
atunci informația poate să

treacă de filtrul meu. 
 

Dacă răspunsul este Nu,
atunci informația nu poate

să treacă de filtrul meu.



Nu toate gândurile din
mintea noastră sunt

adevărate.
Gândește ca un detectiv.

Cum poți afla dacă un gând
din mintea ta este adevărat

sau nu?



 
Gândește ca un detectiv.
Numește 3 persoane de
încredere pe care le poți

întreba dacă un gând al tău
este adevărat sau nu



Imaginează-ți un dispozitiv
care filtrează gândurile tale

negative și le elimină.
Desenează acest dispozitiv

aici:



Capitolul 4
 

Doar
Rezultatele

îmi cresc
Încrederea



Nu încurajările, ci
rezultatele pe care

le obții în urma
acțiunilor tale îți

vor crește
încrederea. Nu
este suficient să

crezi că poți,
trebuie să vezi că

poți.



Amintește-ți când ai
încercat odată să faci ceva
mai dificil și ai renunțat?



Amintește-ți când ai
încercat odată să faci ceva

mai dificil și ai reușit?



Evaluează acum ce a fost diferit și dacă
ai putea aplica strategia pe care ai
folosit-o în situația când ai reușit,
pentru situația când nu ai reușit?



Amintește-ți cel mai mare succes pe
care l-ai avut anul trecut

Cel mai mare succes al meu de anul trecut a fost

Am reușit pentru că

Când am reușit m-am simțit



Imaginează-ți că prietenul tău vrea să
se înscrie la un concurs de desen, dar

nu prea are încredere că poate avea un
rezultat bun.

Scrie-i o scrisoare de încurajare:

Dragă..........

Cu drag................................



Amintește-ți cea mai bună decizie pe
care ai luat-o vreodată

Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată a
fost

Motivul pentru care aceasta a fost cea mai
bună decizie pe care am luat-o este că



Când a fost ultima oară
când te-ai gândit la o idee
măreață? Fă un exercițiu

de imaginație și desenează
ideea ta măreață aici:



Acum gândește-te la 3
strategii pe care le poți
folosi pentru a-ți aduce

ideea măreață în realitate.
 

1.

2.

3.



Capitolul 5
 

Frica este
inamica

încrederii



În spatele oricărui
dubiu, sau

explicație despre
ce ne împiedică să
facem o Acțiune,

este o FRICĂ



Crește 
FRICA

Scade
acțiunea

Nu obțin
rezultate

Scade
încrederea

Amintește-ți când a fost o
situație în care frica te-a
împiedicat să faci ceva.



Scade 
FRICA

Crește
acțiunea

Cresc
Rezultatele

Crește
încrederea

Amintește-ți când a fost o situație
în care, chiar dacă ți-a fost puțin

frică, tot ai acționat și ai făcut acel
lucru.



Ca să învingem
FRICA, trebuie să

ACȚIONĂM în
ciuda FRICII. Simt

frica, dar tot
acționez



Fă o listă cu toate lucrurile de care îți
este FRICĂ. Scrie-le cu roșu pe cele care

te ajută și cu negru pe cele care te
limitează.

De exemplu frica de un șarpe te ajută,
dar frica de greșeală te limitează



Acum gândește-te care ar fi o cale să
depășești o frică despre care știi că te

limitează.
Amintește-ți de ideea de pe prima

pagină a capitolului: simt frică dar tot
acționez



Imaginează-ți că prietenului tău îi este
frică de întuneric.

Scrie-i o scrisoare în care îl sfătuiești
cum să scape de frica de întuneric:

Dragă..........

Cu drag................................



Capitolul 6
 

Obțin
Rezultate

pozitive când
Acționez
eficient



Experimentez
SUCCES,  și îmi

crește Încrederea,
atunci când obțin
un Rezultat, pe

care mi l-am
propus, în urma
unor Acțiuni ale

mele



Acțiunea mea

Chiar și cea mai mică acțiune poate avea un impact
foarte mare asupra vieții tale. 

Nu aștepta! 
Începe chiar azi să exersezi mici acțiuni pozitive pe

care să le faci în fiecare zi. 
În loc să te gândești numai la lucruri pe care ai

putea să le faci, fă-le.
De exemplu, poți să faci ceva folositor pentru

cineva, fără să ți se ceară asta.  
 
 

Scrie câteva idei de lucruri bune sau de ajutor pe
care poți să le faci:

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este un lucru bun sau 
de ajutor pentru că:

 
 
 
 
 
 
 
 



Acțiunea mea

Acțiunea mea

Este un lucru bun 
sau de ajutor pentru că

Este un lucru bun 
sau de ajutor pentru că



Care este un lucru pe care îți dorești mult să-l realizezi?

Care este un obstacol care te împiedică să realizezi acest lucru?

Care este o acțiune a ta care să te ajute să depășești acest
obstacol?

Cum o să te simți atunci când o să realizezi acest lucru?



Care este un lucru pe care îți dorești mult să-l realizezi?

Care este un obstacol care te împiedică să realizezi acest lucru?

Care este o acțiune a ta care să te ajute să depășești acest
obstacol?

Cum o să te simți atunci când o să realizezi acest lucru?



Capitolul 7
 

Pentru
Părinți



Încrederea în sine
crește în urma
Rezultatului
nu în urma
Încurajării.

Încurajarea ar
trebui să fie
menită să îl 

 motiveze să facă o
Acțiune



Aliniată cu un obiectiv
Ușor de făcut, și rezonabil de
îndeplinit la nivelul lui de
competență.
Repetată pentru un interval de
timp
În urma acțiunii să
experimenteze succes

Acțiunea ar trebui
să fie:

 

 
 



Nu face Acțiunea 
 în locul lui, dar

sporește-i șansele
să obțină un

Rezultat pozitiv
ajutându-l creeze

strategii  de  a
tolera și depăși

STRESUL
 



Reține acronimul
N.U.T.S. - Factorii
care produc stres

 
Novelty - ceva  ce nu a mai

experimentat
 

Unpredictability - ceva ce nu poate
să prevadă că se va întâmpla

 
Threath to the Ego - siguranța sau

competența lui sunt sub semnul
întrebării

 
Sense of control - simte că are foarte

puțin sau nu are deloc cum să
controleze o situație



Fă o listă cu lucrurile pe care copilul tău le poate
controla. Este ceva ce poți adăuga?

Întreabă-l dacă există lucruri pe care ar vrea să le
controleze singur, și pe care nu le controlează acum
În ce măsură îl implici atunci când faci un plan?. Îi

spui mâine o să facem asta și asta, sau îi oferi
posibilitatea să aleagă?

Discută cu el despre factorii care produc stres, și
cum faci tu să te adaptezi și să depășești situațiile

stresante.
Gândește-te în ce măsură încerci să-l pui la adăpost

de orice situație stresantă care poate apărea, ne
dându-i astfel șansa de a experimenta cum să o

depășească.
Măsoară-ți autonomia completând chestionarul J. B

Rotter sau vezi nivelul de autonomie al copilului
ajutându-l să completeze formularul Nowicki. 

Ce poți să faci:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 

 



Atunci când
primești

rezistență,
înseamnă că tu
opui rezistență.

Încearcă să fii cel
care oferă

consultanță, nu cel
care controlează

 



Pune întrebarea 'Cine este responsabil pentru asta?'
(nu ar trebui să ne simțim responsabili pentru teme
sau chestiuni care țin de pregătirea pentru școală)
Determină dacă se simte în siguranță și confortabil

acasă. Dacă vă certați foarte mult din cauza
mâncării sau timpului petrecut în fața ecranelor,

care este intensitatea emoțiilor pe care el le simte?
Dacă tu ești frustrat, șansa e ca și el să fie frustrat.

Întreabă-l cum se simte.
Exprimă încrederea ta că el se poate descurca și găsi

soluții la probleme.
Dă-i posibilitatea să ia decizii în ceea ce îl privește și

să-și asume responsabilități.  
Găsește mai multe motive să îl lauzi decât să îl

critici.
Întreabă-l dacă este ceva în viața lui  ce ar dori să

schimbe, și găsiți împreună strategii de a face asta.

Ce poți să faci:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 

 



Autonomie
Competență
Apartenență

Ajută-l să-și
găsească Motivația

Interioară
sprijinindu-i cele 3

nevoi de bază:

 
 



Explică-i de ce este important pentru el, și cum îl
ajută pe el dacă face un anumit lucru. și permite-i o
cît mai mare libertatea în alegerea modului în care

face acel lucru.
Ajustează-ți  așteptările astfel încât el să le poată

atinge. Altfel el va experimenta eșec după eșec.
Construiește cu el în fiecare zi o relație de încredere
și conexiune, astfel încât el să simtă apartenența la

familie, și dragostea ta necondiționată. Nu lega
dragostea ta de rezultatele pe care le obține. Fii un

suport pentru el și când reușește și când nu reușește.
Descoperă-i pasiunile și ajută-l  să și le cultive. Dacă

face ceva ce-i place este mai probabil să obțină un
rezultat bun.

Ajută-l să-și stabilească obiective pe care să le
urmeze.

Ajută-l să-și imagineze cum ar vrea să fie viața lui și
cum se vede în viitor.

Ce poți să faci:
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 



Ajută-l să
gestioneze

Greșeala și Eșecul
Tu nu ești

Rezultatele tale, 
Tu ești cel care

creează
Rezultatele tale

 
 



Încearcă să modelezi explicațiile pe care și le dă în
urma unui eșec. Dacă are tendința să generalizeze,
explică folosind termeni care sunt specifici și legați
de situația prezentă. (în loc de nu reușesc nicio dată,

spun, de data asta nu am reușit)
Ajută-l să descopere lecțiile pe care le poate învăța,

și să-și construiască o strategie pentru data viitoare.
Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de ce

cred ceilalți, ci că este intrinsecă.
Ajută-l să-și vadă Potențialul nu Lipsurile

Folosește cuvântul ÎNCĂ

Ce poți să faci:
 

1.

2.

3.

4.
5.

 
 
 
 

 
 



Autoritatea prea mare
Așteptările prea mari
Critica
Descurajarea
Comparațiile
Dorința de a-l proteja de orice i-ar produce
stres
Dorința de a-i rezolva orice problemă
Asumarea responsabilităților care îi aparțin
lui
Nevoia de a-l face să se simtă bine tot timpul

Ce factori scad 
Încrederea în sine:

 

 

 
 



Încurajările
Când subliniez ce face bine
Când îi scot în evidență calitățile
Când îi dau autonomia de a decide pentru el 
Când îl implic în procese de decizie
Când îl încurajez să-și asume
responsabilități
Când îl ajut să găsească strategii de a depăși
dificultatea
Când îi respect părerea

Ce factori cresc 
Încrederea în sine:

 

 

 
 



4 Principii general
valabile

Empatie 
Încearcă să înțelegi înainte de a te face

înțeles.

Colaborare
Implică-l în procesul de decizie și luați

hotărâri împreună

Asumare
Exprimă-ți încrederea că poate să-și

asume responsabilitatea deciziilor pe care
le-ați luat.

Feedback
Nu-l critica dacă nu reușește, ci

descoperiți împreună ce îl împiedică să
facă ce a decis, și găsiți o strategie de a

depăși dificultatea
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