
 

 

CAPABIL/Ă ŞI VALOROS/Ă  

 

 

 

Prof. consilier Bogasieru Dana 

CJRAE Alba 



Capabil/ă şi valoros/ă 

De câte ori nu aţi fost poreclit, jignit şi chiar batjocorit. Emoţiile pe care le-aţi simțit 
au fost puternice şi v-au răscolit profund. De fiecare dată când cineva vă critică sau 
face un comentariu neadecvat la adresa persoanei voastre veți avea doua variate de 
a vă raporta: 

 

 

 

1. Să credeţi şi să fiţi de acord cu ceea ce spune (de cele mai multe ori nici 
nu vă dați seama de acest lucru dar îl gândiți și asta se vede în ceea ce spuneți și 

faceți);   
 

 

2.    Să nu luaţi personal totul şi să treceți cele relatate prin filtrul 
raţiunii; 

 

 

 

     
 

 

 



Capabil/ă şi valoros/ă 

Dacă faceţi precum am descris în prima variantă, atunci e 
posibil să vă supărați, enervați, întristați, consuma 
nervos (se vede prin felul în care vă comportați). Imaginea pe care o 
veţi crea despre voi înşivă va fi una negativă. 

  
                    ex. Sunt un/o pro(a)st/ă! Nu sunt bun/ă de nimic. 
 

Dacă veţi proceda precum în varianta 2 emoţiile negative nu vor 
apărea iar imaginea şi stima  voastră de sine nu vor avea de 
suferit. 
 

              ex. Chiar dacă uneori se întâmplă să iau note rele asta nu 
înseamnă că sunt o persoană incompetentă şi proastă. E nevoie să 
depun mai mult efort pentru a-mi îmbunătăţii performanţa. 

 



  

 

Care din cele două variante credeţi că vă avantajează mai mult şi 
vă face mai încrezători, veseli şi mai dornici de a trece peste 
provocările de la şcoală şi din viaţa? 
 

 

              Varianta 2 -    Să nu luaţi personal totul şi să 
consideraţi cele relatate mai puţin potrivite pentru 
persoana d-voastră; 

 

  Asta nu înseamnă ca nu aveţi multe lucruri de schimbat 

şi de îmbunătăţit la persoana voastră. 

 

 

Capabil/ă şi valoros/ă 



 Pentru a evidenţia mai bine acest mod defectuos de 
gândire vă propun următorul exerciţiu: 

 

 

 EXERCIŢIU: 

Luaţi o foaie de hârtie albă pe care scrieţi capabil/ă şi 
valoros/ă . Citiţi povestea de mai jos şi de fiecare 
dată când vi se spune să rupeţi o bucată din coală 
rupeţi-o. 

Capabil/ă şi valoros/ă 



Capabil/ă şi valoros/ă 

Povestea Capabilă şi valoroasă (Vernon , 2002) 



Capabil/ă şi valoros/ă 



A mai rămas ceva din coala albă?  

 

 

 Dacă da, foarte puţin din ea. La fel se întâmplă şi cu 

încrederea şi aprecierea pe care o avem pentru persoana 

noastră de fiecare dată când suntem batjocoriţi, criticaţi, 

desconsideraţi. 

 

Capabil/ă şi valoros/ă 



Capabil/ă şi valoros/ă 

Pentru a nu lăsa vorbele celorlaţi să ne lovească e foarte important să avem un 

dialog raţional cu noi înşine (Vernon, 2002).  



Capabil/ă şi valoros/ă 

 

Mulţumesc! 

Activitate preluată din: 
Vernon, A. (2002). Ce Cum Când în terapia copilului și adolescentului Manual de tehnici 

de consiliere și psihoterapie, Editura RTS, Cluj, pag. 65-66. 

 


