
 

Fișa de lucru 

Fii tu însuți / ȋnsăți!! 

 

Descriere: Fișa conține un set de afirmații menite să îi facă pe elevi să reflecteze asupra modului 

personal de a se vedea pe sine, de a vedea lumea și viața. Este utilă atât pentru a stimula și 

facilita autocunoașterea, cât și pentru întărirea stimei de sine pozitive.  

Obiectivul activității:  

- Să identifice trăsaturile care îi caracterizează 

- Să exprime în fața celorlalți modul în care se percep 

 

 Dintre afirmațiile următoare, ȋncercuieşte-le pe cele care consideri că ți se potrivesc: 

 

1. Spun ȋntotdeauna ceea ce gândesc, sunt sincer . 

2. Sunt sincer doar cu prietenii  apropiați. 

3. Port o “ mască socială” care să placă celor din jurul meu. 

4. Pun ȋn practică, prin comportamentele mele, valorile ȋn care cred. 

5. Mă plac pe mine ȋnsumi aşa cum sunt, ȋmi place ceea ce am devenit. 

6. Cred ȋn visele mele. 

7. Mă comport natural. 

8. Am o lume a mea ȋn care fac totul aşa cum vreau, cum ȋmi place. 

9. Sunt sociabil, nu ascund nimic, spun ceea ce simt ȋntotdeauna. 

10. Sunt aşa cum mă văd ceilalți. 

11. Nu ȋncerc să par altfel decât mă văd ceilalți, nu imit alte personae. 

12. Sunt unic ȋn felul de a fi, nu ȋncerc să am o atitudine care nu mă caracterizează, nu ȋncerc să 

ȋmi “schimb” personalitatea.  

13. Dau dovadă de creativitate, de imaginație, sunt original, mă conduc după propriile mele 

instinct. 

14. Sunt unic prin idei, prin felul de a gândi, de a mă desprinde de cineva sau ceva, mă exprim 

liber. 

15. Ȋmi “ arăt” adevărata față, nu mă ascund, nu sunt prefăcut. 



16. Sunt răbdător, las de la mine. 

17. Nu mă schimb ȋn situații care ȋmi creează un disconfort psihic. 

18. Nu țin cont ȋn totalitate de părerea celorlalți. 

19. Am acea stare ȋn care nimic nu mă deranjează, totul pare să fie pe aceeaşi undă cu mine. 

20. Am un stil propriu de a comunica, de a mă ȋmbrăca. 

21. Sunt demn de ceea ce sunt. 

22. Mă comport aşa cum ȋmi dictează  “interiorul”, nu par altcineva decât ceea ce sunt. 

23. Imi etalez caracterul şi personalitatea  fără teama de a fi respins de ceilalți. 

24. Mă cunosc mai ȋntâi pe mine, apoi mă fac cunoscut şi celorlalți. 

25. Mă accept aşa cum sunt, cu calități şi defecte, sunt mândru/ă de mine. 

26. Nu sunt doar “ o fațadă”. 

27. Mă comport cum cred şi nu cum trebuie. 

28. Nu fac anumite lucruri doar pentru a impresiona pe cineva. 

29. Ȋmi susțin convingerile fără teama de fi criticat. 

30. Pot să spun NU atunci când ceva nu ȋmi convine/ nu ȋmi place, unei persoane apropiate sau 

unei cunoştințe. 

 

      Plecând de la afirmațiile alese, prezintă-te  ȋn fața colegilor tăi de clasă (evidențiază-ți mai 

ales trăsăturile pe care le consideri pozitive !!) în mediul on-line! 
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