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Cine sunt?



Sindromul impostorului 

„Nu merit să fiu 
aici!!”

”Ar trebui să am 
încredere în cei 

care m-au 
invitat”. 

”Sunt aici pentru 
că merit să fiu 

aici!”



Sindromul impostorului 

70%
dintre oameni se 

confruntă cu acest 
fenomen la un moment 

dat.



Sindromul impostorului 

80%
dintre elevi se simt 

impostori într-o oarecare 
măsură. 



Ce înseamnă să fii un 
impostor? 



Definiții

“Încă mă simt ca o impostoare …
acel sentiment că nu ar trebui să fiu
luată în serios, nu te părăsește
niciodată“

Cred că majoritatea persoanelor creative
trăiesc între anxietate, ambiție și lipsa de
încredere în sine. Toți ne întrebăm “E
bine ceea ce fac?”



Definiții

• Îndoială asupra propriilor abilități, talente
sau realizări.

• Iluzia de incompetență.
• Teama persistentă interiorizată de a fi expus

ca „impostor”.

E.g., coșmaruri, frică, lipsa de
încredere, anxietate, procrastinare.



Caracteristici

1. Îndoială de sine 
2. Perfecționism 
3. Nevoia de aprobare socială
4. Dificultatea de accepta propriul succes



Cine sunt impostori? 

Ø Fete și băieți 
Ø Persoanele din categoria BAME
ü E.g., copii de culoare, imigranți, copii de 

etnie romă, copii din familii modeste.
Ø Prima generație care merge la școală! 



TEST!!

1.Îți este teamă că prietenii sau/și colegii tăi își vor da
seama că nu ești atât de inteligent(ă) pe cât pari?

2.Te simți incomod când ți se oferă complimente?

3.Îți este teamă că părinții tăi își vor da seama că nu ești
atât de inteligent(ă) pe cât cred ei că ești?

4.Îți este teamă că profesorii tăi își vor da seama că ești
mai puțin inteligent decât cred ei că ești?

5.Crezi că ceilalți te consideră mai inteligent(ă) decât
ești în realitate?



Tipuri de impostori 

Perfecționistul Expertul Geniul 
înnăscut 

Singuraticul Superman



Tipuri de impostori 

1. Îți este greu să accepți faptul că ai putea să faci o
greșeală?

2. Ai standarde foarte înalte pentru tot ceea ce faci dar și
pentru ceea ce fac cei din jurul tău?

3. Dacă greșești cu ceva, te simți imediat ca un
impostor (te simți rușinat) ?

4. Ai tendința să supra-planifici și să supra-pregătești tot
ceea ce faci?

1. Dacă nu știi răspunsul la o întrebare, îți este rușine, te
simți ca un impostor.

2. Citești multe cărți, te înscrii la cursuri adiționale
și/sau training-uri.

3. Îți este teamă să te implici în roluri importante
deoarece simți că nu ești suficient de calificat.



Tipuri de impostori 

1. Ai pretenția să știi totul despre un anumit subiect?
2. Devii frustrat cu tine însuți (însăți) dacă nu știi totul

despre un subiect?
3. Eviți situații precum a te întâlni cu anumiți profesori

până ești sigur(ă) că știi totul despre o anumită
tematică/ anumit subiect?

1. Nu-ți place să ceri ajutor?
2. Îți este teamă să pui întrebări deoarece crezi că

ceilalți vor descoperi că nu ești atât de inteligent(ă)
precum pari?

3. Preferi să faci totul de unul singur?
4. Dacă ceri ajutor, ceilalți își vor da seama că nu ești

atât de inteligent(ă) precum pari?



Tipuri de impostori 

1. Ești convins că ești un impostor/ o impostoare.
2. Muncești peste măsură pentru a demonstra că nu ești

un impostor / o impostoare.
3. Îți este greu să spui nu când ți se propune o nouă

activitate sau să ajuți pe cineva.



Consecințe ale impostorismul

Efecte pe termen scurt

ü Dificultăți școlare (e.g., performanță scăzută,
abandon școlar).

ü Dificultăți sociale (e.g., izolare, ostracism).

ü Probleme de sănătate mentală (e.g., anxietate,
epuizare fizică și emoțională).



Consecințe ale impostorismul

Efecte pe termen lung

ü Tendința de a evita studiile
superioare sau alte tipuri de pregătiri
profesionale.

ü Alegeri profesionale sub nivelul
pregătirii.

ü Probleme de sănătate mentală la
locul de muncă (e.g., burn-out,
depresie).



Soluții?

1. Grupuri de suport.
2. Sărbătoriți orice succes.
3. Journal.





Contact

Dacă aveți întrebări:

@MioCristea

@Mioara Cristea

m.cristea@hw.ac.uk

mailto:m.cristea@hw.ac.uk

