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Emoțiile sunt o parte a manifestărilor afective, care 

se impun în mod automat în cursul adaptării și care 

generează experiența subiectivă a plăcerii și a 

suferinței. 

Se prezintă sub forma unor constelații de 

răspunsuri, care implică concomitant nivelurile 

motivațional-comportamentale, facial-expressive și 

fiziologic-vegetative ale funcționarii individului. 



Stilul emoțional  
are 6 dimensiuni: 

Reziliența 

Perspectiva 

Intuiție  

socială 
Conștiință  

de sine 

Sensibilitate 

la context 

Atenție 



La ce se referă fiecare dimensiune? 

Reziliență   = cât de repede îți revii în urma unei schimbări, adversități; 
Perspectiva= cât de capabil ești să susții emoții pozitive fără un ajutor 
   extern așteptat; 
Intuiție socială = cât de pregătit ești să preiei semnale; 

Conștiință de sine = cât de bine îți percepi senzațiile corporale care îți 
   reflectă emoțiile; 

Sensibilitatea la context = cât de bun ești în a-ți regla răspunsurile  
  emoționale în contextual în care te afli; 

Atenția = cât de ascuțită, de clară, de consecventă este concentrarea 
în   general. 



 Să vedem în continuare cum se îmbină aceste dimensiuni ale Stilului 
Emoțional, pe care probabil că unii dintre noi le-am conștientizat, cu 
principalele trăsături emoționale pe care cu toții le cunoaștem, astfel: 

 • Impulsiv – este o combinație de Atenție lipsită de concentrare și Conștiință de Sine scăzută; 

• Răbdător – este o combinație între Conștiință de Sine la un nivel ridicat și de Sensibilitate mare la 

Context; 

• Timid – este o combinație Reziliență, în sensul de a fi încet în Recuperare și a avea o Sensibilitate la 

Context scăzută. 

• Anxios – este o combinație între Reziliență scăzută (a fi încet în recuperare), Perspectivă negativă, 

niveluri ridicate ale Conștiinței de Sine și o Atenție scăzută (lipsă de concentrare); 

• Optimist – o combinație între o Reziliență ridicată (a fi rapid în recuperare) și a avea o Perspectivă 

pozitivă; 

• Nefericit cronic – o combinație între Reziliență scăzută (a fi încet în recuperare), și avea o Perspectivă 

negativă. 

 



 Abilitatea de a-și reveni după o perioadă de stres, după situații 
care îi pun la încercare sau îi provoacă. 

Este ceva ce dezvoltăm şi învăţăm ca urmare a interacţiunii cu ceilalţi şi cu mediul. 

Cercetările arată că nu doar încrederea în sine, stima de sine  
pozitivă, determinarea sau puterea interioară sunt cele  

care îi fac pe copii să depăşească obstacole dificile ci mai  
degrabă prezența şi încrederea dată de cel puţin o persoană semnificativă în viața lor. 

Reziliența 

 se dezvoltă în interrelație 

SUGESTII: 

√ să îi ajutăm să găsească singuri soluții; 
√ să avem respect pentru fiecare 

emoție; 

√ să le predăm lecția curajului; 

√ să îi învățăm să vadă și partea pozitivă 

a perioadei negative; 

√ să le întărim sentimental de 

competență; 

√ să le fim modele de urmat. 



L. Megginson:  

 

 

„Nu cel care este cel mai 
puternic sau mai 
inteligent supraviețuiește, 
ci acela care se adaptează 
cel mai bine 

schimbărilor.“ 
 



Care este nivelul obișnuit de energie ? 
√ crește ușor dacă își pune în gând? 
√ scade repede în context negative? 

Reflexie personală 

Moment 
de declin 

Scanare 
personală 

Reactivare 
și 
modelare 
cognitivă 

Reactivarea 

 comportamentului 



Intuiția socială 
 

Cât de repede te prinzi de 
intenția, de starea interioară a 

oamenilor cu care 
interacționezi? Cât de ușor 

anticipezi gesturile sau faptele 
celorlalți? 

 
 

presupune să îi asculți ca să îi 
înțelegi, nu ca să dai replica 



Conțiința de sine 



Care este capacitatea ta 
de adaptare 

Cât vorbești și cât asculți 

Când vorbești și când asculți 

Cum vorbești și cum 
asculți? 

Sensibilitatea la context 





Cum se  
crează un stil emoțional? 



Cum putem ajuta elevii să dezvolte un stil emoțional echilibrat? Lucrând în 
primul rând asupra primelor 2 dimensiuni ale emoției deoarece acestea sunt 

baza emoției.  

 În calitate de cadru didactic, ne interesează în mod activ să găsim tehnici și metode care să-i ajute atât pe părinți, 

cât și pe copii, să își controleze emoțiile, să le înțeleagă și să le poată exprima într-un mod în care să obțină o stare de bine, 

de armonie, de echilibru și mai mult decât orice, ne interesează asumarea responsabilității pentru acțiunile pe care fiecare 

dintre actorii principali ai actului educativ le întreprinde. 

 Poate un copil să fie anticipativ în emoții? În mod categoric DA. Asta deoarece, omul se naște cu trei nevoi 

psihologice de bază: nevoia de conectare (de a iubi, a se simți iubit, a fi unic etc.), nevoia de competență (de a învăța, de a 

experimenta lucrurile și a înțelege, a proba de ce și dacă se întâmplă ce se previzionează) și nevoia de control sau 

autonomie (de a face lucrurile singur, de a lua decizii etc.) Pentru mai multe detalii despre aceste nevoi vă recomand 

cartea Uraniei Cremene – Cele 3 Nevoi Psihologice de Bază ale Copiilor (https://uraniacremene.ro/comanda-cartea-

special/).  
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Învăță și învață-l să aibă o relație pozitivă cu greșeala 

Care este relația ta cu greșeala? 

 
 Nu putem preveni eșecul în viața reală, iar 
cheia pentru a trece peste greșeli este să ne construim 
reserve interoare cu mult înaintea eșecului. Fiind 
conștient de eminența eșecului indifferent de cât de tare 
încerci să îl eviți, îți va oferi o perspectivă mai bună, 
pentru a-ți înțelege greșelile fără a te lăsa distrus de ele. 
O greșeală poate fi neplăcută, stanjenitoare, poate chiar 
însoțită de consecințe dureroase, însă reziliența pe care 
ți-o dezvolți pentru a te pregăti de erorile inevitabile îți 
va permite să te buburi cu atât mai mult de situațiile 
când reușești. 

 



SAU 



Acei oameni care învață, pentru că da 

noi credem că atitudinea față de greșeală 

se învață, să privească greșeala și 
eșecul ca pe o componentă normal și 
chiar necesară a vieții, ca pe o metodă 
de învățare, de descoperire, de încercare 

a diverselor variante de răspuns, aceia 

sunt cei care vor deveni rezilienți.  

Aici intervenim 
 noi adulții! 



Jocuri     &   exerciții  

Joaca este foarte emoțională. Aceasta vine la 

pachet cu certuri, conflicte, argumentări sau 

chiar lacrimi. Joaca implică riscuri (de a te 

răni, de a cădea, de a simți durere). Prin joacă 

copii  își construiesc acea determinare și 
reziliență de a încerca din nou, în ciuda 

eșecurilor și obstacolelor.  



   Obiective 
 

 Ne propunem să ghidăm copii și 
adolescenții spre creșterea gradului de 
conștientizare a reacțiilor și trăirilor 
personale, creșterea gradului de 
echilibru emoțional, creșterea stimei de 
sine și stimularea unui comportament 
adecvat. 



Ce emoție te scoate la tablă? 

Pasul 1. Rugăm pe fiecare participant să aibe la 

îndemână  o coală alba și o culoare (culoarea 

este la alegere) și să noteze pe aceasta numele 

unui coleg și o emoție.  

 
Pasul 2. Solicităm participanților pe rând să 

învârtă roata ”Ce emoție te scoate la tablă?” și să 

descrie o situație în care emoția indicată de roată 

s-a manifestat (Cum s-a văzut emoția în exterior? 

Dar în interior? Cum am reacționat?).  
 

Pasul 3. Să identifice o diferență între emoția 

rezultată la roată și cea scrisă pe coală. 

 

Pasul 4. Să predea ”ștafeta” următorului 
participant arătând numele colegului scris pe 

coală. Următorii elevi vor fi atenți să aleagă dintre 

elevii restanți.  

AICI 

https://wordwall.net/resource/7745407/roata-emotiilor


Abonament de sănătate emoțională 
Pasul 1. Împărțim elevii în breakout rooms (câte 3-4). Unul dintre elevii din 
grupul mic își va lipi pe frunte o etichetă dintre următoarele (eticheta și elevul 
vor fi aleși de comun acord): timid, mincinos, arogant, chilangiu, încăpățânat, 
morocănos, amuzant, charmant,  obraznic, ”Gică Contra” , popular, ecc).  
 
Pasul 2. Propunem o temă de discuție de 10 minute. Fiecare va comunica și se 
va purta cu colegul, în funcție de eticheta de pe frunte.  
 
Pasul 3. Reunind grupul mare, iar cei care au purtat etichetele sunt rugați să 
spună cum s-au simțit, deci să identifice emoția să o conecteze acea emoție cu 
partea viscerală internă.  
 
Pasul 4. Conducem discuția în următoarele direcții: 
√ Cum credeți că se simte cu o etichetă în frunte?  
√ Cum ai fost influențat de eticheta pe care ai simțit că ti-au atribuit-o?  
√ În ce fel ți-a influențat eticheta părerea despre tine? 
√ Care este modul în care prejudecata unei alte persoane ti-a schimbat 
imaginea de sine? 

AICI: 

https://learningapps.org/display?v=p1c4ocve221


NU ȘTII TOT 
 Pasul 1. Propunem participanților scrie pe o coală 

alba un exemplu de incident neplăcut/ de 

neînțelegere în clasă, să scrie emoția nonverbală 

a uneia dintre persoanele direct sau indirect 

implicate în acea situație. Exemplu: reacția 
agresivă (s-a uitat urât la el și l-a împins) a unui 

coleg asupra lui Ionel. Ionel s-a înfuriat.  

 

Pasul 2. Vor fi dezbătute exemplele aduse de 

elevi. Elevii neimplicați în incident vor spune ceea 
ce știu despre incidentul exemplificat în timp ce 

protagoniștii sau alți „buni cunoscători” ai acelei 

situații vor spune „nu știi tot” colegului/colegilor 

care a/au dat exemplul și vor aduce o informație 

„plus” în legătură cu starea emoțională și/sau 
relațională  existență între aceștia dinaintea sau 

din timpul momentului tensionat.  

 



CURSUL CELOR 5 CUVINTE  
 

Situație 

Emoție 
Emoție 

Convingere 

Comportament 

Rezultat

e 

Rezultat

e 

Elevii vor descărca fișa și o vor completa, 

plecând de la analizarea descrierii situației 
efectelor în „cascadă” ale acesteia 

răspunzând la următoarele întrebări: 
 
√ Care a fost situația neplăcută sau 

schimbarea care a dus la schimbarea 

echilibrului emoțional? 
√ Ce emoție a suscitat în mine la acel 

moment? 
√ Au mai existat și alte situații 
asemănătoare acesteia? Și dacă da, am 

trait/simțit aceiași emoție ? 
√ Ce am gândit?  

√ Cum am reacționat? 

√ Care a fost rezultatul comportamentului 

meu? M-a ajutat să îmi revin emoțional? 





Întrebările sunt ca niște undițe 

Pasul1.    Împărțim grupul în patru echipe. Cerem fiecărui 
echipe să aleagă un cartonaș de la 1 la 4 pe care sunt 

descrise anumite întâmplări/situații. De asemenea fiecare 

echipă trebuie să aleagă un coleg care va juca roulul 

„atotștiutorului” (cel care va știi întreaga variantă a scenei),  
urmând ca aceștia să îl completeze desfășurarea întregii 

scene punând întrebări colegului ales.  

 

Pasul 2.  Colegul ales va scrie pe o coală întrebările puse? 

 
Pasul3. Se vor confrunta variantele de răspuns cu cea 

existentă. Dacă varianta de răspuns corespunde cu cea a 

„autocunoscătorului” atunci acesta din urmă va spune 

echipei că întrebările au fost potrivite, viceversa va spune 

echipei că întrebările nu au prins ceea ce trebuia și că 
trebuie să formuleze/reformuleze o întrebare. 

 



Exercițiul: Suport sau sapă 

 

 

     Gândește-te la două perioade diferite în care te-ai confruntat cu situații 

dificile la școală, în clasă sau în societate în general și în care,  într-una 

ceilalți te-au ajutat oferindu-ți suport iar în cealaltă din contră, suportul 

oferit a fost nefavorabil, demonstrandu-se a fi ca în zicala „m-au săpat”. 

Elevul va completa fișele cu cele două tipuri de răspuns de mai jos. 

Obiectivul: recunoașterea și replicarea suportului celorlalți. 

     Acest exercițiu poate fi util pentru a aborda emoțiile negative din 

clasă, începând cu înțelegerea propriilor emoții și reacții negative. O 

parte integrantă a acestei înțelegeri este conștientizarea tipurilor de 

sprijin pe care elevul le-a primit și la care a răspuns cel mai bine în 

situații de stres. Recunoscând tipurile de sprijin nu numai că îl ajută 

pe elev în a-i încuraja pe ceilalți să se relaționeze cu el în modurile în 

care acesta dorește, dar îl și ajută să reproducă cele mai utile tipuri 

de sprijin atunci când  are de a face cu ceilalți. 





Scenariul 
 
Pasul 1: Propune elevilor să ia parte la Jocul “Poveştile Diversităţii” şi plecând de la 
exemplul expus (vezi exemplul de mai jos exemplificat prin verbalizare orală pe 
baza fotografiilor – vezi slide următoarele 2 slide-uri) să devină şi ei o carte vie prin 
care să susţină  trăsături sau experiențe comune și unicitatea lor. 
 
Pasul 2:  Distribuie elevii în breakout rooms și îi încurajează să împărtășească o 
parte din istoria/povestea lor pornind de la fotografii sau obiecte personale, iar la 
revenirea în grupul mare fiecare să prezinte partea care l-a impresionat cel mai mult 
din istoria colegilor de room argumentând alegerea făcută. 
 
Pasul 3: Se vor evidenția trăsăturile/experiențele comune și trăsăturile/experiențele 
diferite care au fost identificate, cerând elevilor să scrie o diferență și o asemănare 
care i s-au părut ca fiind cele mai importante pentru el/ea.  
 



Anexa 2    

 

i 



 
 
 
 
 
 
 

        Biblioteca Vie funcţionează ca o bibliotecă obişnuită – cititorii vin şi împrumută cărți pentru o perioadă limitată de timp, 
însă, CȦRȚILE sunt FIINȚE UMANE și intră într-un dialog personal cu cititorul. 

       Metoda își propune să promoveze respectul pentru drepturile omului și deminitatea umană, să atragă atenția asupra 

diversității în toate formele ei și să stimuleze dialogul între oameni. 





Alte jocuri online…. 
 

AMINTIRI SI EMOTII: AICI 

 

MAI MULT DECAT O POVESTE: AICI 

 

EMOTII POZITIVE&EMOTII NEGATIVE: AICI 

 

ASOCIAZA EXPRESIA EMOTIONALA CU EVENIMENTUL: AICI 

 

ASOCIAZA PENTRU FIECARE EMOTIE DENUMITA DE CUVANT EXPRESIA 

EMOTIONALA: AICI 
 
 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/2014058/amintiri-si-emotii-prof-gabriela-magdalena-popacjrae-prahova
https://wordwall.net/resource/2195618/15/mai-mult-decat-o-poveste-prof-gabriela-magdalena-popa-cjrae
https://wordwall.net/resource/7713019/3-emotii
https://wordwall.net/resource/7827627/emotii
https://learningapps.org/display?v=p3wyxop4j20
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… și nu uita: fi un  

exemplu de urmat! 
i 


