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SĂNĂTATEA 

Stare de 
confort 

fizic 

Stare de 
confort  
psihic 

Stare de 
confort  
social 

Sănătate 



SĂNĂTATEA MINTALĂ 

 Este o stare optimă de funcționare pe toate 
palierele vieții (personală, relațională, 
profesională). 

 



Dușmanii sănătății mintale 

 Stresul 

 Un stil de gândire disfuncțional 

 Un mediu social/familial distructiv 

 Traume, evenimente negative 

 



STRESUL 

 Stresul reprezintă „răspunsul organismului la o 
situaţie critică de suprasarcină şi la evenimente 
critice...”   (Fisher şi Riedesser, 1998) 

 Stres – tensiune, presiune, adaptare 



Cum recunoaștem că suntem 
stresați? 

 https://atlas.app/ro/teste/test-depresie-
anxietate-stres-dass 

 

 3 minute 
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Cum ne afectează stresul? 

 Epuizare fizică și emoțională 

 Somatizări - reacții fizice la stări emoționale pe 
care le parcurgem 

 Tulburări de somn 

 Tulburări alimentare 

 Depresie și/ sau anxietate 

 Lipsa motivației și o stare de rău generală 

 



Cum ne afectează stresul? 

 Lipsa capacității de concentrare susținute sau 
absența totală a concentrării 

 Ruminare – rularea unor gânduri iar și iar, fără 
să ducă aparent undeva, la o soluție 

 Închidere excesivă în sine sau din contra, debit 
verbal crescut, fără aparent o motivație clară 

 Starea de a te simți “îngrădit”, fără să vezi           
“o luminiță posibilă” 



Ce putem face?  
 Putem identifica MODURI GREȘITE DE 

GÂNDIRE/ DE RAPORTARE LA PROBLEME 

 

 O greșeală frecventă este să considerăm drept 
cauze ale emoțiilor noastre negative 
evenimentele din jur 

 Ex. Sunt îngrijorată pentru că plouă 

 Ex. Sunt furioasă pentru că nu am luat examenul 
de pentru obținerea permisului 



Ce este EREC ? 
(Educația Rațional Emotivă și Comportamentală)  

 Terapia raţional-emotivă şi comportamentală (REBT) este prima 
formă de psihoterapie cognitiv-comportamentală, fiind elaborată de 
psihologul Albert Ellis din SUA. Acesta a emis o teorie 
comprehensibilă prin care se postulează faptul că oamenii dezvoltă 
cogniţii raţionale versus iraţionale pornind de la interpretarea pe 
care aceştia o atribuie evenimentelor pe care le traversează.  

 Aplicarea conceptelor promovate de Ellis prin REBT în mediul 
educaţional se realizează prin  Educaţia raţional-emotivă şi 
comportamentală, ale cărei idei de bază se înscriu în cunoscutul 
model ABC, un model uşor de înţeles astfel încât oricine îl poate 
utiliza spre a-şi identifica şi a-şi controla propriile cogniţii în sensul 
adoptării acelora funcţionale sau adaptative.  

 

 

 



Modelul ABC  

A 

• Eveniment, situație, gând (rezultatul evaluării şi 
interpretării evenimentului activator)  

• Respingerea  cuiva, o notă primită, întârzierea la o 
întâlnire, tachinările 

B 

• Gânduri, convingeri, credințe 
• Funcționale/disfuncționale 
• „Am nevoie ca oamenii să mă placă şi să mă aprobe.” 

versus „Nu mă deranjează dacă cineva nu e de acord 
cu mine, pot accepta dezaprobarea.”  

C 

 

• Consecințe emoționale, fiziologice, 
comportamentale 

• Tristețe, furie, vinovăție, deprimare 
• Tahicardie, paloare, înroșirea feței 
• Comportament agresiv, iritabilitate, pasivitate 

 

Gândurile, convingerile noastre generează emoții și comportamente, nu 
situația în sine 
„Oamenii nu sunt afectați de ceea ce li se întâmplă, ci de cum 
înțeleg/interpretează ei ceea ce li se întâmplă…” Epictet 







ABCDE 
D 
DISPUTAREA 
CONVINGERILOR 
DISFUNCȚIONALE – 
provocarea credinţelor 
iraţionale prin 
chestionarea asumpţiilor 
referitoare la un anumit 
eveniment. 
 
 De ce TREBUIE să mă 

descurc foarte bine? 
 Unde scrie că TOȚI 

TREBUIE să mă 
iubească? 

 Cine spune că e 
groaznic dacă nu iau 
nota maximă? 
 

E  
MODIFICAREA 
CONVINGERILOR 
IRAȚIONALE CU CELE 
RAȚIONALE, EFICIENTE. 
 
 Nu există nicio dovadă 

pentru care eu TREBUIE 
să fiu aprobat, cu toate că 
MI-AR PLĂCEA să fiu. 

 Sunt o PERSOANĂ CARE s-
a comportat urât, şi nu o 
PERSOANĂ REA. 

 Aş PREFERA să mă 
descurc foarte bine, dar 
acest lucru nu TREBUIE 
să se întâmple neapărat. 
 



Exemple de 
aplicare ale 
gândirii raționale 



GÂNDIRE    RAȚIONALĂ 

Recunoaşte 
problema, 
dar caută 

soluţii 
alternative. 

 

 

Am şi calităţi şi 
defecte şi 

întotdeauna va 
exista cineva mai 
bun decât mine. 

Dar asta nu 
micșorează 

valoarea mea. 
 

GÂNDIRE    POZITIVĂ  

Ignoră 
problema, 
evitând-o. 

 

 

Sunt cea mai 
bună, 

deşteaptă, 
pricepută... 

 

GÂNDIRE   IRAȚIONALĂ 

.   

Persoana rămâne 
blocată pe problemă 

Sunt (cea mai) rea, 
proastă, 

incapabilă…etc 



GÂNDIRE   RAȚIONALĂ 

Recunoaşte 
problema, 
dar caută 

soluţii 
alternative. 

 

 

Nu îmi place 
să mă trezesc 

dimineaţa 
devreme, dar 

pot să 
accept/suport 

GÂNDIRE   POZITIVĂ  

Ignoră 
problema, 
evitând-o. 

 

 

 

Totul este bine, 
e ok să mă 

trezesc 
dimineaţa 
devreme! 

GÂNDIRE  IRAȚIONALĂ 

.   

 

Persoana rămâne 
blocată pe problemă 

Nu suport să mă 
trezesc dimineaţa 

devreme!  



Aplicații în grădiniță 

 



Vă invităm la film!!! 

  



Ce mai putem face? 
       Ne dezvoltăm reziliența  
  

= Capacitatea de a reveni la o stare de funcționare 
asemănătoare cu cea de dinaintea evenimentului cu 
potențial traumatic rapid și ușor, sau chiar la 
activarea unor resurse în plus. 

Este o capacitate dobândită, prin exersarea unor 
diferite strategii și tehnici 

La oamenii care și-au dezvoltat această abilitate se 
poate observa flexibilitatea în situații de schimbare, 
încrederea, atitudinea pozitivă și acceptarea 
dificultăților ce pot să apară 



Strategii de dezvoltare a rezilienței 

  



• O persoană optimistă  

– are în organism un nivel mai scăzut de cortizol (hormonul 
stresului), care, in cantități mari, ne afectează sănătatea.    

– are, in general, mai multi prieteni, care îi ajuta în perioadele 
mai stresante, le oferă sprijin și cunoștințe, astfel încât să 
termine cu succes ceea ce au început. 

• Zâmbește! Cercetările arată că atunci când zâmbeşti fie că 
o faci în mod natural fie că îţi pui un creion între dinţi - vei 
activa o regiune a creierului care te va face să te simţi mai 
fericit/ă şi mai optimist/ă în ceea ce priveşte prezentul sau 
viitorul. 



2. Stabilește scopuri pe care le poți 
atinge 

Identifică și acceptă ceea ce nu poți schimba. 

Identifică zonele, relațiile din viața ta care merită 
să fie îmbunătățite și găsește modalități pentru 
acestea. 

 Scrie o listă cu obiective!  

 Vreau să...  nu aș vrea să.. 

 Fă-ți un plan de acțiune 

 Nu renunța pe parcurs! 

 

 

 



3. Antrenează-ți punctele tari și ai 
încredere în tine! 
 Descoperă la ce ești mai bun/ă și dezvoltă acele 

abilități! 

 Fii conștientă și de aspectele care pot deveni piedici 
și încearcă să le gestionezi! 

 

 

 

 



4. Ai grijă de tine 

• Somn – minim 6/7 ore de somn pe noapte 

• Regim alimentar +  Sport  

• Lectura  

• Relaxare – identifică un hobby (vechi sau 
nou) 

 



5. Construiește relații sociale pozitive 

• Ferește-te de bârfă, de 
intrigi, de discuții sterile 

• Implică-te în relații din 
care ai ce învăța, alături de 
oameni cu interese, valori, 
aspirații comune 

•  Iartă când ți se greșește, 
nu purta ranchiună 
nimănui 



6. Nu te teme să greșești uneori 

 Greșeala e omenească, ne învață că nu suntem perfecți, ne 
învață să ne raportăm mai realist la propriile 

 Învață din greșelile și situațiile dificile, atunci învățarea  va 
fi mai temeinică 



7. Petrece timp reflectând 

 Fii prezent în viața ta!  

 Reflectează asupra a ceea ce simți/ gândești/ ai impulsul 
să faci 

 Gândește înainte de a acționa, graba nu ajută niciodată! 
Doar vigilența… 

 Exersează respirația profundă 
 Unul  dintre cele mai simple exerciții de respirație, care are ca 

scop oxigenarea creierului și a sistemului nervos este cel de 3 
inspir cu 3 expir timp de minim 5 minute până la 15-20 de minute. 

 



8. Fii recunoscător pentru ce ai! 
 Bucură-te pentru orice clipă 

 Păstrează entuziasmul copilăriei în explorarea și 
cunoașterea lumii, dar înțelepciunea adultului în 
înțelegerea ei 

 Gândește-te că undeva, în lume, cineva e mai nefericit decât 
tine, mai neputincios, mai suferind… 

 Ajută-i pe alţii! Când îi ajuţi pe cei din jur, indirect te ajuţi 
pe tine. Nu ezita să acorzi ajutor persoanelor ce te 
inconjoară. Ai grijă să nu te laşi copleşit şi să-ţi neglijezi 
propriile probleme. 

 


