
MENTALITATEA DE CREȘTERE
Set de instrumente pentru elevi

Intrare 

Acest set de instrumente este menit să 
explice ce este mentalitatea de creștere și 
să vă deschidă ușile schimbării.

Gestionarea și concentrarea pe 
obiective

Bine ați venit în mentalitatea 
de creștere

Ce este mentalitatea de 
creștere?

Camera 1 

Camera 2



Camera 04 

Camera 03

Importanța feed-backului

Atitudinea față de eșecuri și succese. 
Considerarea greșelilor ca și oportunităț



Intrare 

Drag elev, 
parteneriatul nostru este bucuros să te cunoască.
Aici vei învăța ceva extraordinar, menit să-ți schimbe 
perspectiva asupra propriului tău traseu de învățare.   
Însă, înainte să începem verifică testul nostru scurt și 
vei afla dacă ești deja o persoană orientată către 
mentalitatea de creștere. 
Oricare ar fi rezultatul, acesta este locul potrivit 
pentru tine să începi. 
Îți dorim drum bun!

Bine ați venit la setul de instrumente
pentru mentalitatea de creștere 

Back

QUIZ



Exprimă-ți opinia referitor la  afirmațiile de mai jos. În final evaluează 
propriu nivel de mentalitate de creștere. 

Inteligența este o caracteristică care poate fi schimbată.

Inteligența poate fi schimbată cu multă muncă și 
perseverență.

De acord Poate Nu sunt de acord

De acord Poate Nu sunt de acord



Exprimă-ți opinia referitor la afirmațiile de mai jos. În final evaluează nivelul 
propriu de mentalitate de creștere. 

Greșelile sunt oportunități valoroase de învățare. 

A face față unei noi provocări poate fi stimulant și 
sunt bucuros să încerc lucruri noi. 

De acord Poate Nu sunt de acord

De acord Poate Nu sunt de acord



Exprimă-ți opinia referitor la afirmațiile de mai jos. În final evaluează nivelul 
propriu de mentalitate de creștere. 

Talentul poți dobândi exersând. 

 Cu cât lucrezi mai mult la ceva, cu atât mai 
priceput vei fi. 

De acord Poate Nu sunt de acord

De acord Poate Nu sunt de acord



Exprimă-ți opinia referitor la afirmațiile de mai jos. În final evaluează nivelul 
propriu de mentalitate de creștere. 

Primind feedback de la alte persoane mă ajută să devin mai bun. 

 Învățarea este o activitate captivantă și învăț cu 
bucurie lucruri noi. 

De acord Poate Nu sunt de acord

De acord Poate Nu sunt de acord



Ești orientat către o 
mentalitate de creștere. 
Acest lucru înseamnă că ai o 
atitudine mai deschisă față de 
propria abilitate de învățare și 
nu-ți este frică să eșuezi.  
Continuă!

Majoritatea Sunt de acord Majoritatea Poate
Ești nesigur între mentaliatea 
de creștere și mentalitatea 
fixă.  
Nu te îngrijora, majoritatea 
oamenilor sunt la mijloc. Însă 
acest lucru este un motiv bun să 
te orientezi spre mentalitatea de 
creștere. 
Fă-l posibil!

       Majoritatea Nu sunt de acord
Poți avea o mentalitate fixă.
Nu te îngrijora, nu este vina ta. 
Mentalitatea noastră a fost 
influențată de-a lungul anilor de 
tradiționala viziune despre 
inteligență și talent. 
Însă, acum am descoperit că toată 
lumea poate deveni mai bun. 
Începe schimbarea!

Evaluează rezultatele. 
Indiferent de rezultat acest set de instrumente este un ajutor 

valid ca acesta să se realizeze. .

START



Camera 01 

Ce este mentalitatea de creștere?

Back

Pentru introducerea temei, te rog, să vizionezi videoul. 
Să-l vizionezi cu subtitrarea în limba maternă urmează 
intrucțiunile.

Click pe  settings (iconul GEAR)
Click pe Subtitles
Caută în listă și click pe limba maternă în cauză

În video va apărea automat subtitrarea tradusă. 
 

Growth Mindset vs. Fixed MindsetGrowth Mindset vs. Fixed Mindset

OR WATCH IT HERE

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


Camera 01 

Relația cu învățarea

Cum este o persoană cu mentalitate de creștere?
Back

Reacția la schimbare

Perseverance and Participation Comunicare

O persoană cu mentalitate de creștere este 
entusiast să învețe lucruri noi, chiar dacă nu le 
știe. Învățarea este o șansă pentru a deveni 
mai bun și merită efortul. 

Această persoană acceptă provocările, 
pune deoparte fricile și încearcă să le 
gestioneze., folosind creativitatea și 
rezolvarea problemelor. 

The growth mindset person sets clearly the 
goals that want to achieve and also engages in 
long-term planning. He/She is highly 
motivated to achieve them and persevere 
even in the face of difficulties. The goals 
he/she sets are ambitious and often go 
beyond the concept of academic achievement.

O persoană cu mentalitatea de creștere 
este foarte deschisă la dialoguri și este 
comunicativ. Se simte comfortabil 
socializându-se și vorbind cu ceilalți, 
făcând schimb de opinii și gânduri.  
Se exprimă clar și folosește un limbaj 
pozitiv. 



Exercițiu Persoana cu mentaliatea de creștere și 
mentalitatea fixă din mintea mea

Imaginează o situație puternică în care 
reacționezi cu o mentalitate fixă. 
 
Când îți repeți ție însuți: nu pot, nu voi..., nu sunt 
capabil...
 
Îmbrățișează-ți mentalitatea fixă. Imaginează-ți 
ca o persoană separată. 
Oferă-i un nume acestei persoane: Lily Speriata, 
Mike Anxiosul, Lucy Leneșa...
 
Descrie detaliat: La ce se gândește această 
persoană, cum se simte? Ce fel de instrucțiuni 
primești de la ea?
 
Vorbește cu această persoană, dar găsește-ți 
propriul tău răspuns și cum să gestionezi relația 
cu ea.

Primul pas
Nu voi fi capabil 
niciodată

I O să-l fac!

Imaginează o situație în care ai reacționat cu o 
mentalitate de creștere puternică.
 
TCu atitudinea ”Vreau să încerc”
 
Scufundă-te in mentalitatea ta de creștere. 
Imaginează ca și cum ar fi o persoană separată. 
 
Oferă-i un numeacestei persoane: Sam Curiosul, 
Flavio Tolerantul, Mia Hotărâtă...
 
Descrie-l detaliat: WLa e se gândește aeastă 
persoană și cum se simte? Ce fel de intrucțiuni 
primești de la ea?
 
Vorbește cu această persoană și reține mesajele 
primite și gândește-te cum le poți transpune în 
acțiuni. 

Al doilea pas



Camera 02 

Toată lumea își stabilește o serie de scopuri în viață, scopuri de 
atins care necesită planificare, angajament și dedicație. Unii vor 
să devină atleți, alții vor șă termine o facultate, iar alții vor să 
călătorească peste tot în lume sau să devină independendenți. Nu 
contează care este obiectivul, realizarea acestuia necesită 
angajament și cunoștiința drumului de urmat. 
Desigur, se poate întâmpla de-a lungul drumului să ne răzgândim, 
să simțim că scopul nu mai satisface necesitățile noastre.. Să nu 
vă fie frică! În timp ce creștem avem experiențe noi, învățăm 
lucruri noi, astfel este normal să ne răzgândim și să găsim ceva ce 
ne satisface mai muIt. Atunci tot ce trebuie să facem este să ne 
oprim și să reflectăm, să profităm de ce am învățat deja, și să 
începem să planificăm noi drumuri de viitor. 

Gestionarea și concentrarea 
pe obiective

Back



Camera 02 Back

How to Get Your Brain to Focus | Chris Bailey | TEDxManchesterHow to Get Your Brain to Focus | Chris Bailey | TEDxManchester Foarte des, pe drumul prin care 
atincem scopurile ne simțim 
demoralizați sau provocați pentru 
că este lung drumul sau pentru că 
credem că nu este timp destul să 
lucrăm la ele. Ce dacă avem tot 
timpul, dar nu-l gestionăm cum 
trenuie? Sau ce dacă nu-i oferim 
minții noastre timpul necesar 
pentru reflecție? De câte ori 
petrecem timp să găsim stimuli 
externi, însă nu dăm importanță 
propriilor gânduri   but give 
ourselves little space to listen to 
our own ideas?

Economisește timp, ai încredere în mintea ta
OR WATCH IT HERE

https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Yvq-g7_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Yvq-g7_Y


Declarația ta personală
Back

Declarația personală este o propoziție care va descrie obiectivele tale pentru viitor, o declarație despre 
ceea ce vrei să devii, luând în considerare diferite aspecte ale identității tale.
Declarația va fi mantra ta motivațională care ar trebui să vă inspire să planificați și să acționați în vederea 
atingerii acelor obiective.
Pentru a face acest lucru, răspundeți la aceste întrebări:

1. Există ceva ce ai făcut în trecut și care te face să te simți mândru de tine însuți?
2. Ce activități te fac să te simți plin de energie?
3. La ce te pricepi?
4. Există valori în care crezi cu tărie (cum ar fi familia, loialitatea, prietenia, dragostea...)
5. De ce are nevoie lumea, după părerea ta?

Combinația acestor răspunsuri vă va ajuta să vă definiți propria declarație personală. Nu este necesar să 
vă gândiți la ceva îndepărtat în timp sau care privește viitorul vostru îndepărtat, ci și la ceva legat de 
termen scurt-mediu. Afirmația vă va reaminti de obiectivele tale și îți va da motivația de a persevera și în 
momentele dificile



Urmează-ți obiectiveleBack

Există două chei pentru a atinge un obiectiv:

Motivația
Motivația, motivele intrinseci care te 
animă, sunt cele care, în ciuda 
dificultăților, te vor împinge înainte.
Cu toate acestea, motivațiile se pot 
schimba, iar atunci va trebui să 
reflectați și să vă gândiți cum să vă 
recalibrați obiectivele și puteți 
formula o nouă declarație personală.

Efortul
Orice obiectiv necesită angajament și 
efort; pentru a ne îmbunătăți, pentru a 
progresa pe parcurs, va trebui să 
învățăm lucruri noi, să ne provocăm și 
să experimentăm. Nu vă fie teamă să 
vă depășiți limitele, nimic nu este 
imposibil dacă aveți încredere în 
capacitățile voastre.



Camera 03 

Adoptarea mentalității de creștere implică, de asemenea, o 
abordare diferită a greșelilor și a eșecului: în general, și în mod 
tradițional, a face o greșeală este ceva ce trebuie condamnat sau 
blamat, generând sentimente negative în individ, care afectează și 
stima de sine și percepția de sine; același lucru este valabil și 
pentru eșec. Ne-am obișnuit să credem că eșecul este ceva de care 
trebuie să ne fie rușine, uităm însă că greșelile și eșecurile fac parte 
din procesul de învățare și de creștere.De câte ori am căzut înainte 
de a reuși să mergem pe bicicletă?Probabil de multe ori, dar fiecare 
încercare ne-a învățat ceva, un nou mod de a încerca, până când 
reușim.În copilărie, avem mai mult curaj să eșuăm, iar pe măsură ce 
creștem, suntem influențați de credințele și prejudecățile societății 
care ne vor face să stăm pe loc în loc să încercăm.Dar cum putem 
deveni mai buni dacă nu sărim în luptă? 

Atitudinea față de eșecuri și succese. 
Considerați greșelile ca oportunități.

Back



Back

De ce vă vorbim despre serendipitate? Pentru că oferă un exemplu strălucit despre cum greșelile sau 
distragerile pot duce la schimbări uriașe sau la noi descoperiri. 

Dacă spunem Cristofor Columb, ce vă vine în minte?
Columb a pornit la drum cu scopul de a trasa o rută mai rapidă spre Asia, dar, după cum știm cu toții, a 
descoperit noi teritorii: America.
O greșeală care a dus la una dintre cele mai importante descoperiri pentru civilizația europeană de la 
sfârșitul anilor 1400.

Ce este serendipitatea?
" FA P T U L  D E  A  GĂ S I  D I N  Î N TÂ M P L A R E  L U C R U R I  I N T E R E S A N T E  S A U  VA L O R O A S E "

Aceasta este dovada că nu trebuie să ne fie teamă să greșim, pentru că greșelile, chiar dacă nu ne 
conduc la descoperiri revoluționare, ne vor învăța cu siguranță ceva. Ele ne vor împinge să facem mai 
bine, pur și simplu să încercăm o altă soluție. Atenție, însă, nu uitați să acționați întotdeauna ghidați de 
bunul simț... a face greșeli nu înseamnă să nu acordați atenție siguranței voastre!



Room 03 

Povestea eșecului și a succesului
Back

În acest scurt videoclip, veți auzi 
poveștile unor oameni foarte faimoși, 
pe care cu siguranță îi cunoașteți, cum 
ar fi Michael Jordan sau J.K. Rowling.
După cum vă puteți imagina, niciunul 
dintre personajele povestite în 
videoclip nu a obținut un succes 
imediat, ci a suferit înfrângeri și 
respingeri usturătoare, dar nu s-a lăsat 
învins: un obiectiv (sau un vis) poate fi 
mai puternic decât dezamăgirea unui 
eșec.
Cheia succesului este, așadar, 
angajamentul: încercați, studiați, 
perseverați și îmbunătățiți-vă 
continuu. Drumul către un obiectiv nu 
este niciodată ușor, dar nici imposibil, 
depinde de noi să muncim din greu 
pentru a-l atinge.

10 Famous Failures Who Never Gave Up and Succeeded in Life10 Famous Failures Who Never Gave Up and Succeeded in Life

VIZIONEAZĂ-L AICI!

https://www.youtube.com/watch?v=PaLanU3oMQU
https://www.youtube.com/watch?v=PaLanU3oMQU&t=168s


Camera  03

Drumul către succes
Stabilește 

scopul
Planifică acțiunile

Pășește în afara 
zonei de comfort

Să nu-și fie frică 
de greșeli

Ai încredere în tine

Împărtășește 
experiența cu cineva

Înregistrează 
progresul

Nu există o regulă a succesului, dar aceștia sunt câțiva pași fundamentali de care trebuie să țineți cont. Nu vă descurajați dacă 
la început nu obțineți rezultatele dorite, ci doar concentrați-vă asupra modului în care puteți face mai bine. Nu uitați, de 
asemenea, să vă felicitați dacă ajungeți la un rezultat bun și să le folosiți ca motivație pentru a continua și a persevera pe 
drumul dumneavoastră.

Back

Sărbătorește-ți 
rezultatele



Camera 03 Back

Încercați să vă construiți propriul traseu pentru succes

+info

Motivația este cheia 
succesului. De câte ori am 
renunțat să facem ceva 
pentru că ne-am simțit 
frustrați? Probabil, eram 
suficient de motivați. Atunci 
când ne dorim cu tărie ceva, 
vom persevera chiar și în 
fața dificultăților. Așadar, 
concentrați-vă pe motivația 
care vă conduce pe această 
cale spre succes.

Pentru a atinge un obiectiv, 
trebuie să planificăm pașii și 
acțiunile. De unde începeți? 
Pentru a construi o cale de 
succes, este necesar să 
procedăm pas cu pas, altfel 
ne vom pierde. Imaginați-vă 
că sunteți un inginer care 
construiește o casă: pentru a 
o construi, trebuie să 
începeți de la piloni, nu de la 
acoperiș.

Un cântec al celor de la Coldplay 
spunea "Nimeni nu a spus că e 
ușor", dar dificil nu înseamnă 
imposibil. Pentru a obține un 
rezultat, trebuie să depunem un 
efort: pare greu, uneori este, dar 
nu există succes fără el. ar putea 
suna descurajant, dar știi că 
satisfacția îți va răsplăti tot 
efortul.

Pentru a înțelege cum să vă 
gestionați drumul spre succes, 
începeți de la obiective mici și 
apoi treceți la cele mai mari. A 
avea succes nu înseamnă doar 
a ajunge în vârful cel mai înalt, 
ci și a îndeplini obiectivele 
vieții de zi cu zi. desigur, avem 
mai multe obiective în viață, 
stabiliți-le priorități și încercați 
să le potriviți pentru a avea o 
cale clară.  

STEP 1

Duis autem vel 
eum iriure dolor in 
hendrerit in 

C O N C E N T R E A ZĂ -
T E  P E  M OT I VAȚ I E

P L A N I F I CĂ  
ACȚ I U N E A  

FĂ  UN 
EFORT
 

D E F I N EȘT E  
O B I E C T I V U L



Camera 04 

Importanța 
feedbackului

Back

O altă trăsătură cheie a mentalității de creștere 
este feedback-ul și modul în care sunt 
exprimate opiniile și sugestiile.
În călătoria de învățare este posibil să eșuezi 
sau să faci greșeli, însă, așa cum am menționat 
mai sus, angajamentul și perseverența sunt 
răsplătite. Faptul de a primi feedback cu privire 
la munca dumneavoastră vă poate ajuta să vă 
îmbunătățiți și să învățați din greșeli.



Back

Aceasta este o 
provocare, dar o 

pot stăpâni

Nu am reușit 
încă, dar voi 
continua să 

lucrez.

Pot încerca o 
strategie 

diferită pentru 
a reuși

Chiar și 
lucrurile 

oponente, mă 
fac să învăț 

ceva

Mentalitat

ea de 

creștere cu 

feedback

Fii atent la modul în 
care te adresezi ție 
însuți și la modul în 
care îți gestionezi 
relația cu traseul tău 
de învățare.Nu te 
mustra, ci 
încurajează-te în 
studiu și în abordarea 
greșelilor și a 
eșecurilor.



Întrebările pentru o mentalitate de creștere
Back

Cum mă voi 
provoca astăzi? Ce aș putea face diferit 

data viitoare pentru ca 
totul să funcționeze mai 
bine?

Ce pot face pentru a 
gestiona distracțiile? Ce altceva dorești să

înveți?

Ești mândru de 
rezultate? De ce sau 
de ce nu?Care este 

următoarea 
provocare?



The power of yet | Carol S Dweck | TEDxNorrköpingThe power of yet | Carol S Dweck | TEDxNorrköping

Puterea cuvântului "încă"

WATCH

https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic
https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic&t=28s


Mulțumesc!

Back

Ați ajuns la finalul modulului în care am 
explicat într-un mod simplu ce este 
mentalitatea de creștere, oferindu-vă în același 
timp sfaturi și exerciții pentru a începe să o 
adoptați sau să o consolidați.
Pas cu pas veți putea să vă schimbați 
atitudinea față de învățare, stabilirea și 
atingerea obiectivelor, păstrându-vă în același 
timp entuziasmul și determinarea la un nivel 
ridicat.
Încă este cuvântul magic!

https://growmet.eu/
https://www.facebook.com/Growth-Mindset-in-Educational-Triangles-growmet-100996472247204

