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Carte pentru activitati 

individuale 

Aceasta Carte pentru activitati individuale este  destinata cursantilor să poată lucra 

independent cu fisele de lucru cu puțin ajutor  sau fără sprijinul profesorilor. Carte pentru 

activitati individuale se bazează pe 16 teme diferite legate de proiectul Minți sănătoase - 

bunăstarea la școală. 
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Unitatea 7: Lipsa de încredere  
 

Aceste activități pe suport de hârtie sunt destinate studenților să poată lucra independent 

cu foile de lucru cu puțin ajutor sau fără sprijinul profesorilor. 

 
 

TIMP ALOCAT: 1-2 Ore 

 
 
Activitatea 1: “Cine sunt?”  

Chestionar 

„Pentru început, am constatat că nu există nimeni altcineva ca mine, nicăieri - ca fulgii de zăpadă. 

Nimeni altcineva nu se simte complet așa cum mă simt eu. Nimeni altcineva nu vede lucrurile în 

același scop ca mine. Așadar, prima mea descoperire despre mine este că sunt eu. ” (Citat dintr-o 

compoziție de liceu). 

Completați următorul chestionar. (Va fi păstrat confidențial. Citiți-l din când în când.) 

1. În general, școala este .... 

2. Cel mai bun prieten al meu este ... 

3. Lucrul care îmi place cel mai mult la clasa mea este ... 

4. Ceva pe care aș vrea să-i spun profesorului meu este ... 

5. Nu-mi plac oamenii care ... 

6. Sunt cel mai bun moment când ... 

7. Chiar acum simt ... 

8. Oameni în care am încredere ... 

9. Cel mai bun lucru care mi s-ar putea întâmpla este ... 
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10. Când nu-mi place ceva ce am făcut, eu ... 

11. Când îmi place ceva ce am făcut, eu ... 

12. Când sunt mândru de mine, eu ... 

13. Sunt foarte fericit că ... 

14. Cinci adjective care mă descriu sunt ... 

 

Activity 2: Punctele de cotitura din acest an  

Cu mulți ani în urmă, pietrele așezate lângă drum marcau distanțele dintre orașe. Aceste pietre, 

numite repere, au fost indicii ale progresului unui călător. Mai târziu, sensul cuvântului etapă a fost 

generalizat pentru a însemna „un punct semnificativ în orice călătorie sau dezvoltare”. Care ar putea 

fi unele dintre punctele semnificative de-a lungul drumului de unde vă aflați acum până unde sperați 

să fiți într-un an? 

Înregistrați-le pe liniile numerotate. 

1 ._________________________________________________________________________ 

2 .__________________________________________________________________________ 

3 .__________________________________________________________________________ 

4 .__________________________________________________________________________ 
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5_________________________________________________________________________ 

6 .__________________________________________________________________________ 

7 .__________________________________________________________________________ 

8 .__________________________________________________________________________ 

9_________________________________________________________________________ 

10 ._________________________________________________________________________ 

Verifică-l într-un an. 

 

Activitatea 3: Pretuieste-te  

 

Acceptarea de sine este o etapă specifică a încrederii în sine care apare ori de câte ori elevii 

sunt dispuși să se privească în mod obiectiv (cu ajutorul unui adult). Când o vor face, își vor 

da seama că punctele lor forte depășesc cu mult slăbiciunile lor. Reflectă la aceste întrebări 

și încearcă să le răspunzi sincer. Acest exercițiu vă poate oferi posibilitatea de a vă valida 

percepția de sine pozitivă. 

Ce trei lucruri îmi plac la mine? 

1 

.__________________________________________________________________________ 

2 

.__________________________________________________________________________ 
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3 

.__________________________________________________________________________ 

Care sunt punctele mele forte? 

1 ._____________________________________________________________________ 

2 ._____________________________________________________________________ 

3 .________________________________________________________________________ 

Ce activități mă pot face o persoană mai bună și mai puternică? 

1 .________________________________________________________________________ 

2 .________________________________________________________________________ 

3 .________________________________________________________________________ 

 

Activitatea 4: Nu astepta prea mult 

După ce ați decis că există câteva lucruri despre dvs. pe care ați dori să le schimbați, 

nu așteptați prea mult pentru a începe să le schimbați! Este posibil să pierdeți 

câteva oportunități de aur, deoarece nu sunteți pregătiți. În schimb, începeți! 

Într-o coloană de mai jos, enumerați câteva modificări pe care doriți să le faceți. 

Sugestii: 

1. Obiceiurile tale; 

2. Obiectivele tale; 
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3. Notele tale; 

4. Aspectul tău. 

Modificări :Vreau să fac pașii pe care să-i pot face pentru a face modificările 

Activitatea 5 

Să vizionăm filmul: “Încredere deplină” (iată prezentarea). 

https://www.youtube.com/watch?v=Alb4Tm8UPX0 

Ted.ed: Trei sfaturi pentru a vă spori încrederea: 

https://www.youtube.com/watch?v=l_NYrWqUR40 

(Vedeți lecția completă: http: //ed.ted.com/lessons/3-tips-to-b ...) 

Sarcină: Decorează fluturele de mai jos, cu cuvinte și culori pentru a 

reprezenta starea în care te afli acum 

(My Butterfly) Fluturele meu 

https://www.youtube.com/watch?v=Alb4Tm8UPX0
https://www.youtube.com/watch?v=l_NYrWqUR40
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Raspunsuri  la activitati:  

Activitatea 3: Adevarat sau Flas  – 

Foaia de raspunsuri  

Incercuiți „Adevărat” / 

„Fals” în funcție de 

alegerea dvs. Corectați 

cuvântul (cuvintele) care 

par inadecvat. 

1. Stima de sine se referă 

la modul în care ne vedem 

și gândim despre noi înșine 

și valoarea pe care ni-o 

punem ca persoană. A / F 

2. Stima de sine scăzută 

are o opinie generală 

generală pozitivă / 

negativă despre sine, se 

judecă sau se evaluează 

pozitiv / negativ și 

plasează o valoare 

generală pozitivă / 

negativă pe sine ca 

persoană. A / F 

3. Aceste convingeri 

profunde, de bază, 
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negative despre sine sunt 

adesea luate ca fapte sau 

adevăruri despre cine sunt 

ca persoană. A / F 

4. Stima de sine scăzută 

poate avea un impact 

negativ asupra unei 

persoane (de exemplu, 

autocritică și suferință 

mare) și un impact negativ 

asupra vieții sale (de 

exemplu, studiu, relații, 

timp de recreere, îngrijire 

de sine). A / F 

5. Stima de sine scăzută nu 

poate face parte dintr-o 

problemă actuală, 

rezultatul altor probleme 

sau o problemă în sine și 

factor de risc pentru alte 

probleme. T / FRaspunsuri 

si cuvinte  corectate  

1

.

 

T

  

2. F. 

positiv/negativ  

3

.
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T

.

  

4

. 

T

.  

5. F. nu pot 

pot/ can  

 

Activitatea 4 – Stima de sine 

1.f 

2h 

3d

4g 

5.i 

6a 

7c 

8b

9h

10 

e)  
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Definitii 

1. complex de inferioritate - un sentiment de inferioritate personală care rezultă din conflictul 

dintre dorința de a fi observat și teama de a fi umilit 

2. Sinele - conștiința dvs. despre propria identitate 

3. stimă - condiția de a fi onorat (stimat sau respectat sau bine privit) 

4. respectul de sine - având sau arătând stima de sine 

5. narcisism - un interes excepțional și admirație pentru tine 

6. mândrie - stimă de sine nerezonabilă și excesivă (personificată ca unul dintre păcatele 

capitale) 

7. îngâmfat - trăsătura de a fi zadarnic și vanitos; falsă mândrie 

8. fara stima- starea în care s-a pierdut stima 

9. pompos - caracterizat de fast și ceremonie și afișare impunătoare 

10. demn - având sau exprimând demnitate; în special formalitatea sau stăpânirea în purtare 

sau înfățișare / având sau arătând stima de sine  

 


