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Ce înseamnă gândire
flexibilă (Gflex)?
Gândire flexibilă (Gflex)
VS gândire fixă (Gfix).
Neuroplasticitate
Beneficiile Gflex
Cum să ne dezvoltăm
Gflex?

Astăzi vom
vorbi despre ...





Gândire flexibilă
CE ESTE GÂNDIREA FLEXIBILĂ?

GÂNDIRE FIXĂ

Oamenii cu o gândire fixă cred că
abilitățile, talentele, inteligența lor  nu
pot fi modificate, fiind limitate la o
anumită capacitate

GÂNDIRE FLEXIBILĂ

Oamenii cu o gândire flexibilă cred că
abilitățile, talentele, inteligența pot fi
dezvoltate prin învățare și prin experiențe.



Source: 
Stevi Rivera,

Pinterest



Source: www.techtello.com



Gândire flexibilă
NEUROPLASTICITATE

ȘTIAȚI CĂ?

Creierul nostru nu încetează să se
schimbe. Odată cu învățarea și
experiențele, se construiesc conexiuni
noi pentru a oferi noi perspective.
Creierul funcționează asemenea unui
mușchi. 
îl putem dezvolta prin antrenament. Când
este tratat corect, chiar poate „crește”.
  

https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g






Gândire
flexibilă -
limbajul

2. Greșeli
Greșelile sunt o oportunitate, nu o amenințare. Le pot accepta, nu mi-e
frică de ele.
  Pot învăța din greșelile mele și pot continua să îndeplinesc sarcina
primită. Sunt perseverent!                                menti.com 5954711

1. Efortul
 Pot deveni mai bun și îmi pot îmbunătăți cunoștințele sau abilitățile
dacă depun efort. 
Eu consider efortul ca pe o cale către succes și măiestrie. 
Îmi măsor succesul în funcție de cât de mult efort depun și de
atitudinea mea față de problemă, situație, provocare.

3. Provocări
Provocările mă ajută să devin mai bun. Prin provocări pot să învăț,
să-mi „antrenez” creierul și să-mi îmbunătățesc cunoștințele și
abilitățile.
Nu mi-e frică de provocări, le accept!



Gândire
flexibilă
limbajul

5. Succesul  altora
Nu mă simt amenințat dacă alții au succes, le pot sărbători
succesul. Pot învăța de la alții și
găsi inspirație, motivație în succesul lor.

4. Feedback-ul și critica
Pot învăța din feedback și critici constructive.
Nu mi-e frică de asta și cer altora să-mi dea feedback.

IÎn loc să spunem: „Nu știu”, putem spune „Nu știu ÎNCĂ”. Acest
cuvânt scurt are multă putere și ne poate ajuta să ne schimbăm
viziunea asupra situației.

6. Puterea lui „ÎNCĂ"



Ești mai concentrat pe munca grea,  nu
renunți atât de repede, ești dispus să-ți
asumi riscuri și să-ți stabilești obiective
îndrăznețe.

Ești mai realist, flexibil și capabil să
gestionezi mai bine schimbările.

Ești mai conștient de oportunități și
posibilități și mai optimist.

Ești mai creativ în rezolvarea problemelor.

Fiind mai deschis + admițând greșelile +
sărbătorind succesul = înveți repede

      = mai mult succes

Beneficiile unei  
gândiri flexibile 



Obiceiuri de studiu mai bune și motivație
intrinsecă mai mare.

Gândirea flexibilă reduce stresul și
anxietatea (+ reziliență).

Îmbunătățește autoreglarea (capacitatea
de a monitoriza și gestiona emoțiile,
gândurile și comportamentele).

Studenții cu Gflex au o stimă de sine mai
mare.

Relații mai bune cu cei din jur.

Își asumă responsabilități asupra propriei
vieți.

Beneficiile unei
gândiri flexibile



Învață să-ți asculți „vocea” interioară -
oare este o gândire fixă sau flexibilă?

Oare cum pot
să dezvolt o
gândire
flexibilă?



Imaginează-ți
că ai o zi cu
adevărat
nereușită...

 

Primești rezultatele unui examen de matematică/statistică - ai luat o notă
care nu-ți  place pentru că ai amestecat câteva formule. Alți colegi  s-au
descurcat foarte bine și au luat note bune.

 

Cursul tău preferat este anulat pentru că profesorul este bolnav.
Este înlocuit cu un alt curs care ți se pare plictisitor și deloc interesant. 

 

În drum spre casă, roata de la bicicletă se strică și trebuie să mergi și să
împingi bicicleta până acasă.

 
Când ajungi acasă, constați că n-ai nimic de mâncare. Îți gătești singur ,

dar mâncarea  nu este deloc gustoasă.
 

Fiind cu adevărat frustrat și supărat,  îl suni pe cel mai bun prieten ca să-i 
împărtășeșți experiența, dar prietenul nu înțelege prin ce treci, nu te

ascultă cu adevărat.

Ce ai gândi, ce ai simți și  ce ai face? 
menti.com 5954711



Mie mi  se
întâmplă
ÎNTOTDEAUNA.

Cum aș putea gestiona această situație complicată?
  Sunt atât de ghinionist și neinspirat?

 

Nu stiu cum
să repar o roată.

Nu sunt un
persoană
tehnică. 

Nu știu să 
 gătesc.

Nu voi invăța
niciodată.

Toată lumea
încearcă să
mă încurce 

 astăzi.

Renunț.
Această zi este pur și

simplu oribilă!

Nici cel mai bun
prieten nu mă

înțelege.



Învață să-ți asculți „vocea”
interioară - oare este o gândire
fixă sau flexibilă?

Stă în puterea ta să alegi & să te
concentrezi asupra lucrurilor pe
care le poți influența!

Oare cum pot
să dezvolt o
gândire
flexibilă?



Învață să-ți asculți „vocea”
interioară - oare este o gândire
fixă sau flexibilă?

Stă în puterea ta să alegi & să te
concentrezi asupra lucrurilor pe
care le poți influența!

Folosește limbajul gândirii flexibile
atunci când gândești și comunici!

Oare cum pot
să dezvolt o
gândire
flexibilă?



Cum aș putea gestiona această situație complicată?
 Sunt atât de neinspirat?

 

Nu știu cum
să repar o roată.

Nu sunt un
persoană
tehnică. 

Nu știu să 
 gătesc.

Nu voi invăța
niciodată.

Mie mi  se
întâmplă
ÎNTOTDEAUNA.

Toată lumea
încearcă să
mă încurce 

 astăzi.

Nici cel mai bun
prieten nu mă

înțelege.
Renunț.

Această zi este pur și
simplu oribilă!



Învață să-ți asculți „vocea”
interioară - oare este o gândire
fixă sau flexibilă?

Stă în puterea ta să alegi & să
te concentrezi asupra lucrurilor
pe care le poți influența!

Folosește limbajul gândirii
flexibile atunci când gândești și
comunici!

Întâlnește-te cu oameni cu o
gândire flexibilă și încurajează-i
și pe alții să își dezvolte
gândirea flexibilă.

Cum să
dezvolt o
gândire
flexibilă?



NOtează
  ceva care îți amintește
deGÂNDIREA FLEXIBILĂ şi 

 
AFIȘEAZĂ  REZULTATUL

 UNDE
ÎL POȚI VEDEA ÎN FIECARE ZI!

 
menti.com 5954711



"Becoming is better than being."
-

„A deveni este mai mult decât a fi.”

Carol Dweck


