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Introducere 
 

Acest manual conţine secţiuni de teorie şi practică, utilizate în sesiunile de training din cadrul 

proiectului “FOstering the Capacity of Social Workers delivering edUcation on life skills”, şi se 

doreşte a fi un ghid pentru promotorii deprinderilor de viaţă în procesul educativ. 

Sintagma ”deprinderi de viaţă” se referă la abilitatea de a asuma comportamente pozitive care 

răspund cererilor şi provocărilor cotidiene din viaţă (OMS,1993). 

În 1993, Departamentul de sănătate mintală a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a 

definit 10 deprinderi de viață (fig.1): 

1) Conștiința de sine include recunoașterea propriei persoane, a caracterului, a punctelor tari 

și a celor slabe, a lucrurilor dezirabile și a celor indezirabile. Dezvoltarea conștiinței de sine 

poate ajuta la recunoașterea stării de stres sau de presiune. Ea este necesară pentru a avea  

comunicare și relații interpersonale eficiente și pentru a dezvolta empatia. 

2) Empatia este abilitatea unei persoane de a se plia imediat pe situația sau dispoziția unei 

altei persoane, ciar dacă nu îi este familiară. Empatia poate îmbunătății interacțiunile sociale, 

de exemplu, în situații de diversitate culturală și etnică. De asemenea, încurajează 

comportamentul adecvat în relația cu persoanele aflate în dificultate care necesită asistență, 

sau comportament tolerant, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, care pot fi stigmatizate 

și persecutate chiar de persoanele de care depind pentru ajutor. 

3) Gândirea critică este abilitatea de a analiza obiectiv informațiile și experiențele. Gândirea 

critică contribuie la starea de sănătate prin faptul că permite să fie recunoscuți și analizați 

factorii (de ex. valorile, presiunea creată de cei din jur și de media) care influențează atitudinile 

și comportamentul. 

4) Gândirea creativă contribuie la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor prin faptul că 

permite studierea alternativelor și a consecințelor acțiunilor sau non-acțiunilor. Ea asigură o 

perspectivă care depășește experiența proprie directă și generează un răspuns adaptat și 

flexibil la situațiile cotidiene. 

5) Luarea deciziilor ajută la a construirea deciziilor de zi cu zi. Acest proces influențează 

sănătatea dacă, de exemplu,  tinerii sunt puși în situația de a lua decizii privind propriile acțiuni 
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care le influențează sănătatea și iau în considerare toate opțiunile și posibilele efecte ale 

deciziilor luate. 

6) Rezolvarea problemelor ajută la abordarea constructivă a acestora. Problemele importante 

care sunt lăsate nerezolvate pot cauza stres și să ridice bariere psihice. 

7) Comunicarea efectivă este capacitatea de a exprimare, verbală și nonverbală, adecvată 

mediului și situațiilor. Aceasta include atât exprimarea opiniilor și dorințelor, cât și a temerilor 

și fricilor. De asemenea, înseamnă și a ști să apelezi la ajutorul și sfatul altora când e nevoie. 

8) Deprinderile de relaționare interpersonală ajută la relaționarea pozitivă, însemnând 

capacitatea de a realiza și menține relații prietenoase, ceea ce are mare importanță în planul 

sănătății mentale și al bunăstării sociale. Aici sunt vizate și relațiile cu membrii familiei, care 

sunt o sursă important de sprijin în plan social. În aceeași sferă, se discută și despre a fi capabil 

să pui capăt unei relații periculoase sau neconstructive. 

9) Managementul stresului înseamnă identificarea surselor de stres, a gradului de afectare și 

acțiunile care ajută la controlarea nivelului de stres. Acesta se poate concretiza fie prin acțiuni 

care reduc sursele generatoare de stres (de ex. schimbări de mediu sau de stil de viață), fie 

prin a învăța tehnici de relaxare, astfel încât tensiunile create de stresul care nu poate fi evitat 

să nu dea naștere la probleme de sănătate. 

10) Managementul emoțiilor implică recunoașterea propriilor emoții și ale altora, a fi 

conștient de modul în care emoțiile influențează comportamentul și capacitatea de a 

răspunde adecvat emoțiilor. Emoțiile intense, cum sunt furia sau tristețea, pot avea efecte 

negative asupra sănătății în lipsa unei reacții adecvate. 
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Fig.1 

În continuare, sunt prezentate două metode dezvoltate pe parcursul activității de cercetare 

anterioare: ”Meta-deprinderi” și ”Meta-emoții”. 

”Meta-deprinderi” este o metodă care are ca scop dezvoltarea celor 10 deprinderi descrise de 

OMS, în timp ce ”Meta-emoții” este o metodă care are ca obiectiv specific dezvoltarea 

inteligenței emoționale și a celei meta-emoționale. 

Așa cum este ilustrat în figura 2, conștiința de sine este o construcție superioară din care derivă 

2 subgrupe de deprinderi, una care se bazează mai mult pe abilitățile cognitive și alta care se 

bazează mai mult pe abilitățile emoționale. 

Metoda ”Meta-deprinderi” se referă la abilitățile din prima subgrupă (luarea deciziilor, 

rezolvarea problemelor, gândirea creativă și gândirea critică). Metoda ”Meta-emoții” se 

adaugă pentru a cuprinde și emoțiile de la nivel personal (empatia, managementul emoțiilor, 

managementul stresului) și interpersonal (comunicare și relații interpersonale eficiente). 
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Fig.2 

Promovarea deprinderilor de viață presupune înainte de toate ca aceste abilități să fie învățate 

din practică și că persoanelor în cauză să  li se recunoască dreptul/datoria de a-și asuma 

responsabilitatea pentru propria stare de sănătate. 

Învățarea se produce atunci când persoanele sunt motivate să învețe, când abilitățile și 

potențialul preexistent se materializează într-un comportament pozitiv și pro-social, când 

”ajungi să știi ce trebuie făcut, să ai instrumentele necesare și, mai ales, să fii conștient că de 

toate acestea ”  (Boda, 2001). 

Din aceste motive, toate activitățile prezentate în această lucrare se bazează pe tehnici care 

urmăresc implicarea maximă a participanților, cum ar fi: discuții și lucru în echipe, dezbateri, 

brainstorming și joc de rol. 

În următoarele secțiuni, va fi prezentat cadrul teoretic pentru fiecare deprindere în parte, 

urmat de activități propuse cursanților. 
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CAPITOLUL 1 Conștiința de sine 
 

 

 

În acest capitol introducem conceptul de ”conștiință de sine”, descris ca unul din principalii 

factori care stabilesc maturitatea unei persoane. A fi conștient de propria persoană, de propria 

valoare, de punctele tari și cele slabe, permit unei persoane să facă alegeri mult mai flexibile 

și relevante cu respectarea propriei bunăstări bio-psiho-sociale. 

Așa cum am menționat deja, conștiința de sine este privită ca o construcție superioară care 

influențează și, la rândul ei, este influențată de cele 2 subgrupe de deprinderi cognitivă și 

emoțională. 

1. CONȘTIINȚA DE SINE 

Dezvoltarea conștiinței de sine implică deci cunoașterea elementelor de definitorii ale propriei 

persoana, ca punct de plecare pentru creșterea personală și acceptarea necondiționată a a 

propriei persoanei ca având valoare intrinsecă. 

Analizând modelul terapeutic ACT (Acceptance- acceptare, Commitment – angajament Terapy 

– terapie), observăm că accentul este pus pe valorile personale. Hayes (2004) arată că doar 

dacă se ia în considerare valoarea din context, atunci acțiunea, acceptarea și eliminarea 

blocajelor sunt integrate într-o propunere terapeutică completă și care produce rezultate. 

Conform RTF-Relational Frame Teory (Teoria cadrului relațional), valorile reprezintă ceea ce e 
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important pentru o persoană (de ex. alte persoane, obiecte, relații, locul de muncă etc) și deci 

ele indică direcția comportamentală care ar trebui urmată. 

Prima etapă a terapiei ACT constă în identificarea valorilor personale din diferite domenii ale 

vieții: familie, relații personale, sănătate, loc de muncă, religie ș.a. Una din tehnicile folosite 

este ca participanții să fie întrebați ce ar dori să li se scrie pe piatra de mormânt sau ce să se 

spună despre ei la înmormântare. Odată ce valorile personale sunt identificate, se pot defini 

obiective care să operaționalizeze aceste valori, precum și acțiuni concrete, graduale care să 

ducă la atingerea respectivelor obiective. 

Pe parcursul drumului spre atingerea obiectivului, indivizii ajung să își identifice propriile 

puncte slabe. De aceea terapia ACT operează și cu conceptul de acceptare, ceea ce nu 

înseamnă simpla tolerare a slăbiciunilor, ci îmbrățișarea lor necondiționată și experimentarea 

trăirii ”aici și acum” cu ajutorul tehnicii cognitive de eliminare a blocajelor. Un aspect 

interesant al terapiei ACT este utilizarea conceptului de ”sens”. American Psychological 

Association (APA.org, 2012) îl definește ca: ” o conștientizare continuă la nivel personal fără a 

emite judecăți de valoare. Astfel definit, ”sensul” este o stare, nu o însușire. Deși această stare 

poate fi exersată prin anumite tehnici sau activități, cum este meditația, nu se suprapune cu 

acestea.” Organizația The Way of Meditation3 explică conceptul de ”sens” comparându-l cu 

un microscop, care este un instrument neutru, de simplă observare. Funcția microscopului 

este doar de a prezenta clar ceea ce nu se vede cu ochiul liber. ”Sensul” se manifestă plenar 

în prezent, chiar dacă are rădăcini în trecut și este orientat spre viitor. 

Obiectivele activităților: 

 - explorarea conștiinței de sine; 

 - identificarea valorilor personale; 

 - identificarea punctelor tari și a celor slabe; 

 - meditație asupra cum pot fi dezvoltate punctele tari și cum se pot remedia cele slabe 

sau cum pot fi acceptate. 

 
3 www.thewayofmeditation.com.au 

http://www.thewayofmeditation.com.au/
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2.   Activităţi aplicate -  conştiinţa de sine 

2.1 Activitatea 1: din metoda ”Meta-deprinderi ”   

”Ce dă sens vieţii?”   

 

Această activitate poate fi realizată în cadrul unei sesiuni de grup și cu scopul de a identifica 

ce este important în viața participanților la curs. Această activitate este importantă deoarece 

ajută cursanții să identifice idei și gânduri de care nu erau conștienți și, în același timp 

împărtășesc diferite puncte de vedere. 

Obiectiv:  Meditație asupra a ceea ce dă sens vieții, asupra conceptului de sens și de stare 

de bine la nivel personal. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură: Imaginați-vă că cineva importat pentru voi vă întreabă ”Ce anume dă sens vieții 

tale?”. Înainte de a răspunde, imaginați-vă , că răspunsul vostru va genera efecte 

importante în viața respectivei persoane.  

Scrieți răspunsul la întrebare.  

Ulterior are loc un brainstorming legat de conceptul de ”sens” și stare de bine. 

 

2.2 Activitatea 2: din metoda ”Meta-deprinderi ” 

Valorile ca un ghid 

 

În această activitate, sunt alese valorile considerate ca fiind foarte importante dintr-un set de 

valori. Cursanții pot completa ei înșiși lista. 

Obiectiv: identificarea propriilor valori 
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Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: listă de valori 

Procedură: Alegeți din lista de valori pe cele care vă conduc și dau sens vieții.  

 

A avea grijă de propria persoană 

 

A se mobiliza 

 

A se accepta pe sine 

   

A mulțumi 

 

 

A vedea posibilitățile 

 

A cere ajutor 

 

 

A se simți bine 

 

A găsi pacea 

 

A înțelege 

 

 

A crea conexiuni cu ceilalți 

 

A avea încredere 

 

A fi iubitor 
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A fi cinstit 

 

 

A admira 

 

 

A crea legături 

 

 

A aprecia pe ceilalți 

 

 

A aparține 

 

 

A fi înțelegător 

 

 

A fi implicat 

 

A dansa de bucurie 

 

 

A avea imaginație 

 

A avea curajul de a 

visa 

 

 

A crea 
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A căuta libertatea 

 

 

A îndeplini scopul 

 

 

A căuta să cunoaști 

 

 

A trăi ”aici și acum” 

 

 

A urma valorile chiar și în situații dificile 

 

A ierta 

 

 

A căuta înțelepciunea 

 

A lăsa de la tine 

 

 

A te strădui 

 

 

A fi nesigur 

 

 

A te simți încrezător 

 

 

A te despărți 

 

 

A te simți diferit 
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2.3 Activitatea 3: din metoda ”Meta-deprinderi ” 

Orientarea dată de valori 

 

Scopul acestei activități este de a găsi și înțelege cea mai bună și funcțională strategie de a 

atinge valorile identificate în activitatea anterioară. 

De cele mai multe ori oamenii își cunosc valorile, dar nu știu care e cea mai bună strategie de 

a le atinge. În această activitate, cursanților și se cere să-și  descrie câteva comportamente din 

trecut și cum plănuiesc să acționeze în viitor pentru a-și atinge valorile. La final va fi o discuție 

de grup în care vor fi împărtășite experiențe și modalități diferite prin care au fost atinse 

aceleași valori. 

Obiectiv: Cum și ce trebuie făcut pentru a merge în direcția atingerii obiectivului  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material:  schema "mergi către propriile valori " 

Procedură: Completați schema "Călătoria mea spre valori" alegând valorile din activitatea 

2 și identificând ce acțiuni/obiective trebuie fixate pentru ca viața să aibă sens. 

 

Urmează valorile proprii 

 

 

Domeniu 

Experiențe trăite 

(Ce acțiuni am făcut pentru 

a atinge valorile?) 

Orientare spre viitor 

(Ce acțiuni voi întreprinde 

pentru a ajnge mai aproape 

de valori? Care sunt pașii 

mici de făcut?)  

 

Educație / training / muncă 
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Relații 

 

  

 

Creștere personală și 

sănătate 

 

  

 

Distracție / relaxare / 

recreere 

 

  

 

2.4 Activitatea 4: din metoda ”Meta-deprinderi ” 

Identificarea la nivel personal a punctelor tari și a celor slabe 

 

Această activitate are ca scop să aducă în prim plan punctele tari, care ajută la atingerea 

valorilor și punctele slabe, care stau în calea atingerii valorilor. 

Obiectiv: identificarea punctelor slabe și a celor tari care au legătură cu valorile  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: cartonașe cu puncte tari și slabe, hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură: Alegeți din cartonașele cu punctele tari și slabe pe cele care au legătură cu 

valorile identificate în activitățile 2 și 3. La final, fiecare cursant va lista propriile puncta 

slabe, respectiv tari. 
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Cartonașe puncte tari 

A aprecia 

frumusețea 

 

A aprecia  

arta, 

muzica, 

pictura, 

dansul sau 

alte 

modalități 

de expresie 

a 

frumosului 

 Abilitatea 

de a iubi 

 

A putea 

exprima și 

primi iubire 

Lucru în 

echipă 

 

A lucre bine 

în echipă 

Înțelepciune 

 

A nu pierde 

din vedere ce 

e important în 

viață 

Prudență 

 

A nu își 

asuma riscuri 

inutile și a 

gândi înainte 

de a vorbi 

Auto-control 

 

A fi 

disciplinat și 

a respecta 

obiectivele în 

ciuda 

tentației de a 

le abandona 

A fi capabil 

de a fi 

prieten cu 

ceilalți 

 

A putea fi 

bun prieten 

pentru alții 

Curiozitate 

 

A aprecia 

lumea ca 

fiind 

interesantă și 

a fi aprecia 

noile 

experințe 

A fi corect 

 

A 

recunoaște 

propriile 

greșeli și a 

trata la fel 

pe toată 

lumea 

Inteligență 

socială  

 

A se adapta la 

diferite situații 

și a înțelege 

emoțiile altora 

Spiritualitate 

 

A crede în 

Dumnezeu și 

a păstra 

credința 

chiar și în 

momente 

dificile 

Curaj 

 

A face ce 

crezi că e 

important 

chiar dacă ți-

e frică, te 

simți nesigur 

sau intimidat 

Toleranță 

 

A fi 

recunoscător 

 

Speranță 

 

Entuziasm 

 

Perspectiva 

 

Descoperire 
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Nu 

urmăresc 

răzbunarea

. Accept că, 

atât 

prietenii 

cât și cei pe 

care nu-I 

agreez, nu 

sunt 

perfecți. 

Sunt 

recunoscător 

și exprim 

acest lucru. 

 

Am 

încredere că 

pot să-mi 

ating 

obiectivele. 

 

Îmi place 

munca pe care 

o desfășor și 

sunt 

nerăbdător să 

încep noi 

proiecte. 

 

Privesc 

lucrurile din 

mai multe 

perspective. 

 

Îmi place să 

descopăr 

lucruri și să 

explorez noi 

posibilități. 

 

Simțul 

umorului 

 

Folosesc 

umorul 

pentru a 

înveseli pe 

ceilalți. Pun 

un pic de 

umor ]n tot 

ce fac. 

 

Perseverenț

ă 

 

Nu mă 

opresc nici 

când dau de 

greu sau în 

fața unui 

eșec. 

 

Onestitate 

 

Comunic 

celor din jur 

lucrurile 

importante 

pentru 

mine, îmi 

țin 

promisiunile 

și nu mint. 

 

Auto-

observare 

Sunt conștient 

de ce se 

petrece cu 

mine (gânduri 

și 

sentimente). 

Observare a 

ceea ce se 

întâmplă în 

jur 

Sunt 

conștient de 

ce se 

întâmplă în 

jurul meu, de 

consecințele 

acțiunilor 

mele asupra 

celorlalți. 

 

A fi iertător 

cu propria 

persoană 

 

Dacă nu mă 

ridic la 

propriile 

exigențe, pot 

să mă iert și 

să îmi 

urmăresc 

scopurile în 

continuare. 

 Judec cu 

atenție 

 

Bunătate 

 

Îmi ajut 

prietenii, îi 

Leadership 

 

Conștientizare 

 

Aleg să fac 

lucrurile care 

Echilibru 

interior 

 

Centrarea pe 

rezultat 

Mă centrez 

pe ce am de 

făcut și 
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Mă 

gândesc 

serios 

înainte de a 

lua decizii. 

sprijin pe cei 

din jur și îmî 

place să 

contribui la 

fericirea 

celor din jur. 

Pot conduce 

lucrul într-o 

echipă 

contează 

pentru mine 

chiar și atunci 

când sunt 

trist, furios, 

nesigur sau 

demotivat. 

 

Gândurile 

negre și 

emoțiile 

negative nu 

mă 

copleșesc. 

Chiar dacă 

am îndoieli 

sau temeri, 

continui să 

îmi urmăresc 

scopurile. 

 

acționez ca 

să-mi 

îmbunătățesc 

viața. 

 

Îmi place 

să învăț 

 

Îmi place să 

cresc prin 

ceea ce 

învăț. 

 

Modestie  

Nu mă 

comport ca și 

cum aș fi 

special, nu 

mă laud și 

trăiesc 

smerit 

lucrurile 

bune care mi 

se întâmplă 

în viață. 

Creativitate 

Îmi plac 

ideile noi 

sau să 

inventez noi 

moduri de a 

face diverse 

lucruri. 

 

   

 

2.5 Activitatea 5: din metoda ”Meta-deprinderi ” 

 Ce facem în privința punctelor slabe? 

Scopul acestei activități este ca persoanele să își dorească să lucreze asupra punctelor slabe, 

în sensul ameliorării sau acceptării necondiționate. 
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Obiectiv: 

• Creșterea auto-acceptării necondiționate; 

 • Reflectarea asupra creșterii auto-acceptării necondiționate. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material:  hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedure: Odată identificat punctul slab, descrieți dacă este posibil să îl ameliorați sau îl 

acceptați necondiționat. 
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CAPITOLUL 2 Deprinderi de viață - nivel cognitiv 
 

Deși toate deprinderile cognitive sunt importante, OMS le listează doar pe cele considerate a 

fi esențiale: luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, gândire creativă și gândire critică. 

 

În următoarele secțiuni vor fi tratate fiecare dintre acestea, cu activități practice inspirate din 

programul terapeutic ”Meta-abilități”. 

1. Gândire creativă 
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Creativitatea este considerată a fi abilitatea de a produce informație nouă pornind de la ceva 

cunoscut. Din punct de vedere științific, unii cercetători consideră creativitatea ca fiind o 

competență, iar alții o caracteristică a personalității. 

Guilford (1967) o împarte în 5 factori: 

1) fluiditate (a produce idei diferite pornind de la un stimul dat); 

2) flexibilitate (trecerea rapidă de la o schemă/structură la alta); 

3) procesare (asocierea a ceea ce rezultă de la primii doi factori într-un mod original, 

complex și coerent); 

4) evaluare (păstrarea informației obținute pentru a fi utilizată în diferite contexte). 

 

Creativitatea este o abilitate cognitivă foarte folositoare în procesul de luare a deciziilor și al 

rezolvării problemelor și poate fi dezvoltată de la vârste fragede prin stimularea curiozității și 

oportunitatea de a explora lumea înconjurătoare. 

 

În viața de zi cu zi, gândirea creativă este abilitatea de a gândi posibile alternative, de a veni 

cu idei originale, de a găsi soluții și de a depăși blocaje sau pattern-uri comportamentale. 

De aceea, creativitatea e sinonimă cu abilitatea de a găsi alternative, cu curiozitatea, cu 

gândirea originală, cu atenția asupra propriei persoane și personalități, cu paletă de interese 

diverse. 

Pentru a antrena creativitatea, un exercițiu bun este tehnica de brainstorming, care 

generează un număr mare de posibile soluții la o problemă. 

O altă modalitate de antrenament este exercițiul de a privi realitatea din perspective noi (de 

ex. alegeți un obiect – un pahar, și răspundeți la următoarele întrebări4: ce nume i-ai da, dacă 

 
4 www.lifeskills.it 
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nu ai știi ce este?, cum l-ai utiliza, dacă nu ai ști pentru ce e făcut?, dacă nu ar fi ce este, ce ar 

putea fi? Dacă îl întorci, a ce arată?). 

 

Scopurile activităților: 

Recunoașterea importanței gândirii alternative, fluide și flexibile   

Învățarea utilizării conștiente a gândirii alternative 

 

2.   Activităţi aplicate -  gândirea creativă 

2.1 Activitatea 1: din metoda ”Meta-deprinderi ” 

 ” O poveste nouă!”   

 

Cursanții își exersează abilitățile creative participând la crearea unei povești. Fiecare 

participant pornește din punctul în care s-a oprit cel de dinainte, încercând să fie cât poate de 

creativ. La sfârșitul activității se vor împărtăși într-o discuție de grup dificultățile întâmpinate. 

Obiectiv: dezvoltarea gândirii creative prin exprimare verbală 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură: Cursanții sunt așezați în cerc. Unul începe să inventeze o poveste, următorul 

continuă de la un anumit punct și tot așa până la ultimul cursant. 

Moment comun de reflecție asupra procesului și a abilităților creative utilizate. 

 

3. Test de creativitate și gândire laterală 
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Testul care poate fi utilizat pentru a evalua gândirea creativă este “Testul creativității și 

gândirii alternative” (TCD; Williams, 1997). 

TDC evaluează 8 factori ce țin de gândirea alternativă și personalitate creativă: fluență, 

originalitate, flexibilitate și gândire elaborată (din domeniul cognitiv-intelectual) și 

disponibilitate de a risca, complexitate, curiozitate și imaginație (din domeniul emoțional). 

TDC are 2 protocoale, A și B, care pot fi administrate individual sau în grup. Subiecții trebuie 

să facă 12 desene pornind de la imagini abstracte și să le dea fiecăruia un titlu. 

În plus, se poate evalua gândirea creativă prin intermediul unui test autoadministrat care 

conține 50 de itemi. 

Nu putem pune la dispoziție acest test, din considerente de drepturi de autor. 

4. Rezolvarea problemelor  

 

 

Abilitatea de rezolvare a problemelor este utilă în viața de zi cu zi și în rezolvarea conflictelor 

interpersonale. 

În cele ce urmează, va fi prezentată o metodă în 6 pași de rezolvare a unei probleme personale 

sau relaționale, gândind logic și realist. 

Cei 6 pași ai metodei de rezolvare a problemei sunt: 
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1. Enunțarea problemei (problema mea este …); 

2. Brainstorming pentru a identifica posibilele soluții (mă gândesc la toate posibilitățile de 

soluționare fără să mă autocenzurez...); 

3. Previzualizarea posibilelor consecințe al fiecărei alternative identificate și cântărirea lor (pro 

și contra...); 

4. Identificarea soluției celei mai bune; 

5. Stabilirea celui mai bun mod de aplicare; 

6. Verificarea că soluția aleasă duce la atingerea obiectivului. 

Rezolvarea unei probleme/situații dificile folosind metoda aceasta presupune abandonarea 

vechilor modalități de abordare și expunerea la o disonanță cognitivă între ce este cunoscut și 

cu încă nu este cunoscut. Mai întâi trebuie elaborate ipotezele și apoi verificate cu atenție. 

Abilitatea de rezolvare a problemelor este pe cât de stimulativă, pe atât de dificilă, deoarece 

solicită concentrarea. De aceea, acest instrument este util în cazul persoanelor cu probleme 

de motivare, deoarece acestea ajung să învețe informații noi prezentate în contextul 

stimulativ al rezolvării unei probleme; să se antreneze în identificarea erorilor; să genereze 

ipoteze și soluții la situații complexe din viața cotidiană. Atunci când implicarea, interesul și 

disponibilitatea sunt solide și stabile, se poate trece de la exemple practice la situații mai 

abstracte.5 

Scopurile activităților: 

• Învățarea unei metode eficiente de rezolvare a problemelor   

• Îmbunătățirea creativității și simțului critic 

• Îmbunătățirea abilităților de auto-control 

Aplicarea metodei de rezolvare a problemelor pentru  în atingerea scopurilor și pentru a 

rezolva conflicte interpersonale 

 
5 www.didatticapersuasiva.com 
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       5. Activități aplicate - rezolvarea problemelor  

       5.1 Activitatea 1: Model de rezolvare a problemei 

 

Cursanții se gândesc la strategiile lor de rezolvare a problemelor. Prin intermediul rememorării 

unor episoade din viață relevante, cursanții încercă împreună să înțeleagă stilurile aplicate în 

rezolvarea acelor probleme/dificultăți. 

Obiectiv: reflecție asupra propriului stil de rezolvare a problemelor 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură:  

1. Brainstorming privind strategiile folosite în rezolvarea problemelor  

2. Prezentarea Modelului în 6 pași de rezolvare a problemelor. 

  

       5.2 Activitatea 2: Cele 6 etape de rezolvare a problemei  

În primul rând sunt prezentați cursanților cei 6 pași de rezolvare a unei probleme. Apoi, se 

participanții exersează acest algoritm folosind o serie de probleme date sau chiar probleme 

reale din viața cursanților.  

Obiectiv: implementarea metodei de rezolvare a problemelor 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: un set de exemple de probleme/conflicte interpersonale 

Procedură: Tipuri de probleme date cursan’ilor spre rezolvare prin metoda celor 6 pași: 

1. Un coleg îți aduce jigniri repetate.  
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2. Ai încredințat un secret cuiva dar bănuiești că l-a spus altcuiva.  

3. Te-ai înscris la o sală de sport. Alți clienți te iau peste picior.  

4. Mâine ai un interviu de angajare foarte important dar îți dai seama ca hainele cele mai 

potrivite sunt la spălătorie.  

5. Nu poți executa o sarcină de serviciu pentru că nu ai abilitățile necesare și șeful așteaptă 

rezultatul cât mai repede de la tine.  

6. Copilul are un meci și vrea foarte mult să fii acolo, dar în același timp ceva foarte 

important de lucru la birou.  

7. Soțul/soția a programat o ieșire, de care tu ai uitat și când vii de la birou în ziua 

respective ești foarte obosit(ă). 

 

6. Gândire critică 
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Simțul critic este o abilitate care permite examinarea diverselor situații care apar zilnic, într-

un mod eliberat de constrângeri excesive interne sau din exterior. Ca și creativitatea, simțul 

critic dă libertate și autonomie în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. 

Deși capacitatea de reflecție și analiză critică a situaților nu conduce în mod automat la o 

concluzie bună, ea conduce totuși la o judecată fără prejudecăți. 

Cei 5 pași de implementare a acestei deprinderi sunt: 

1. Alegerea unui subiect de analizat 

2. Formularea unor întrebări legate de acel subiect 

3. Documentarea pentru a putea răspunde la acele întrebări 

4. Recapitularea informațiilor 

5. Stabilirea modului de acțiune/reacție 

Accentul cade pe răspunsul la informații, nu simpla acceptare a acestora. Formularea 

întrebărilor este partea cea mai importantă a procesului. 

O serie de strategii de dezvoltare a gândirii critice sunt (Ennis 2011): 

Observă și concluzionează Persoanele care sunt fac observații precise pot concluziona și emite 

judecăți pe baza observațiilor. 

Compară noutățile și subiectele Această strategie permite analiza diferenețor/ similarităților 

și categorizarea informațiilor (de ex. compararea unui măr cu o portocală).  

Compararea unor relatări este un alt mod de a încuraja gândirea critică Strategia constă în 

listarea punctelor comune și a diferențelor dintre relatări. 

Discutarea și analizarea unor relatări Se prezintă o relatare a unei întâmplări. Se analizează 

personajele, locul acțiunii și alte elemente. Se vor sintetiza conceptele din relatare, mai 

degrabă decât se răspunde la întrebări, pentru care nu există răspunsuri directe. Această 

strategie permite emiterea unor concluzii bazate pe ceea ce a înțeles fiecare din relatare. 
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Analizarea personajelor și a cadrului poveștii Este un bun prilej pentru a compara elementele 

din interiorul și exteriorul poveștii. În acest fel se poate face legătura între poveste și viața 

reală. 

Principalul element al gândirii critice este capacitatea de sinteză Încă din copilărie 

informațiile achiziționate sunt utilizate ulterior în moduri noi și utilizate în cadrul mai multor 

concepte.  

Învățare în sinergie cu ceilalți Exersarea gândirii critice prin împărtășirea ideilor cu ceilalți. 

Relatarea unei întâmplări se citește în grupul de cursanți, după care se împărtășesc opiniile, 

într-o dezbatere în care fiecare își poate apăra punctul de vedere. 

Poveste neterminată Cursanții sunt invitați să completeze sfârșitul unei povestiri (Ce credeți 

că se va întâmpla în continuare?). 

Aplicarea metodei socratice Socrate a rămas cunoscut pentru modul în care preda gândirea 

critică punând întrebări foarte multe. În același fel, cursanții vor fi puși în situația de a cerceta 

o problemă din toate unghiurile și să își argumenteze opiniile6. 

Scopurile activităților: 

• Analiza propriilor abilități critice și a modului cel mai bun de utilizare a acestora   

• Analiza preluării necritice a unor modele impuse din exterior  

• Dezvoltarea propriului simț critic prin analizarea propriilor convingeri în raport cu ale 

celorlalți 

       7. Activități aplicate – gândirea critică  

       7.1 Activitatea 1:  

              Păreri sau fapte reale? 

 

Prin această activitate, cursanții își antrenează abilitatea de a distinge între opinii și fapte. Mai 

întâi cursanții sunt întrebați care este diferența dintre opinii și fapte în cadrul unui 

 
6 www.mauriziodalsanto.com 
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brainstorming. Apoi sunt prezentate mai multe teme și cursanții îți exprimă o opinie. La final, 

există un moment de analiză a cele spuse, pentru a realiza dacă a fost vorba de o opinie sau 

de un fapt. 

Obiectiv: Recunoașterea și distincția dintre părerile personale și faptele obiective sau 

critică  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură:  Sunt prezentate mai multe teme: 

1. Sexul și tinerii;  

2. Succesul la muncă și împlinirea;  

3. Exprimarea emoțiilor;  

4. Prietenia dintre bărbați și femei. 

Fiecare va scrie propria părere/critică despre tema în cauză. Apoi va reciti ce a scris și va 

judeca dacă este o părere personală sau un fapt obiectiv. La final, participanții vor reflecta 

la importanța distincției dintre opinie și fapt. 

 

8. Luarea deciziilor 
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Luarea deciziilor este rezultatul unor procese cognitive și emoționale prin care se selectează 

un mod de acțiune din mai multe alternative. Aceasta este o abilitate fundamentală deoarece 

nu numai că ajută la luarea unor decizii utile și practice, dar și evită blocarea în fața 

incertitudinii sau ”căderea” după o decizie care nu a produs rezultatele dorite. 

De cele mai multe ori, procesul de luare a deciziilor are loc în condiții de nesiguranță în care 

nu se pot previziona cu certitudine rezultatele tuturor soluțiilor posibile, dar se poate estima 

probabilitatea ca ele să se producă. Atât economiștii cât și psihologii sunt de acord că omul 

tinde să reducă nesiguranța și în același timp să își asigure un avantaj (Bentham, 1948); aceste 

două motivații stau și la baza luării deciziilor. În opoziție cu primele teorii care considerau că 

decizia este o alegere rațională, în prezent se consideră că oamenii iau decizii bazându-se în 

aceeași măsură și pe motivații din sfera emoțională (Cabanac, 1992). 

Ca urmare, procesul de luare a deciziei este strâns legat de gândirea probabilistică. Prin 

raționament probabilistic înțelegem raționamentul inferențial inductiv care permite 

estimarea probabilității ca un anumit eveniment să se întâmple în anumite condiții date. 

Studiile lui Kahneman și Tversky (1974;1981) arată că oamenii nu judecă chiar în termeni 

raționali, statistici, dar folosesc ceea ce se cheamă strategii euristice. Acestea sunt ”scurtături” 

cognitive care simplifică estimarea a cum e cel mai posibil să se întâmple un anume eveniment 

și permite luarea unei decizii mai rapid. 

Literatura de specialitate prezintă mai multe tipuri de strategii de luare a deciziei. O primă 

categorie a strategiilor ”compensatorii” include modelul ”pro și contra”, prin care persoana 

evaluează plusurile și minusurile a două alternative. Un alt model este cel al diferențelor, în 

care persoana evaluează diferențele dintre două alternative. A doua categorie de strategii de 

luare a deciziilor reunește modelele ”necompensatorii”, care operează cu criterii restrictive și 

eliminatorii: în momentul identificării unui aspect negativ, întreaga variantă (de decizie) este 

eliminată. 

Kahneman și Tversky s-au concentrat pe strategiile de luare a deciziilor în situații riscante. 

Percepția riscului este un fenomen foarte complex. În situații de risc, cel mai adesea indivizii 

nu dețin informații complete și nu pot folosi date statistice sau alte tipuri de date obiective; la 

îndemână sunt doar informațiile și experiența anterioară. 
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Un alt fenomen care apare în procesul de luare a deciziei în situație de risc este așa-numita 

încadrare. Contextul social poate fi un factor care influențează procesul de luare a deciziei, 

deoarece oamenii sunt ancorați în social. Ca urmare, factorii culturali și sociali pot influența 

comportamentul de luare a deciziei, mai ales în context organizațional/social. Apartenența la 

grup influențează indivizii: aceștia sunt forțați să se conformeze deciziilor de grup chiar dacă 

acestea nu coincid cu propriul mod de gândire sau de acțiune. 

Un alt factor care afectează procesul de luare a deciziilor este stresul emoțional. De ex., lipsa 

timpului necesar pentru luarea unei decizii este o cauză de stres. Janis și Mann (1977) arată 

că indivizii adoptă diferite comportamente în funcție de nivelul de stres la care sunt supuși. 

De ex., dacă nivelul de stres este foarte ridicat, indivizii intră într-o formă de defensivă prin 

evitare, în care amână luarea deciziei ori sunt hipervigilenți în comportament și atitudine. 

OMS definește 5 modalități de luare a deciziilor: 

1. sub impulsul momentului 

2.  prin amânare 

3. prin evitare 

4. prin delegarea către alții 

5. după o analiză ”pro și contra” 

 

Scopurile activităților: 

Identificarea a ceea ce stă la baza procesului de luare a deciziei   

Dezvoltarea abilităților de luare a deciziei prin analiză de tip ”pro și contra” 

 

9. Activități aplicate – luarea deciziilor 
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9.1 Activitatea 1: Cum se iau deciziile? 

 

În această activitate, cursanții discută în grup despre modalitățile în care obișnuiesc să ia 

decizii, pornind de la listă de situații date. Se iau decizii legate de situațiile date și se analizează 

procesele implicate în luarea deciziilor, inclusiv cele de la nivel emoțional care nu se pot separa 

de procesele cognitive. 

Obiectiv: Să se identifice modalitatea individuală în care fiecare ia decizii  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură: Faceți alegeri în următoarele situații:  

1. Trebuie să ajungi la serviciu și constați că nu mai pornește mașina. Nu ai pe nimeni disponibil 

și trebui să alegi între a lua autobuzul (ieftin dar aglomerat), tramvaiul (scump dar rapid) sau să 

mergi pe jos (gratis dar obositor).  

2. Trebuie să planifici vacanța de vară. Ai de ales între o destinație care nu e nemaipomenită 

dar e accesibilă ca preț și  o destinație foarte costisitoare.  

3. Ai bani economisiți din salariu timp de 1 an. Trebuie să alegi între a-i cheltui cu reparații la 

mașină sau pentru o rochie  mult dorită.  

Moment de reflecție: Cum ați lua decizia?  

1. sub impulsul momentului 

2.  prin amânare 

3. prin evitare 

4. prin delegarea către alții 

5. după o analiză ”pro și contra” 
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9.2            Activitatea 2: Luarea deciziilor într-un mod funcțional 

 

În această activitate li se prezintă cursanților cei 4 pași de luare a unei decizii. Apoi este 

prezentată lista cu situații pe care cursanții să practice acest mod de luare a deciziilor. Pot fi 

incluse chiar și situații reale, relatate chiar de cursanți. 

Obiectiv: Învățarea unei modalități noi de luare a unor decizii eficiente.  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: schema modelului de luare a deciziilor în 4 pași 

Procedură: Se prezintă următoarele situații:  

1. Un prieten nu te invită la petrecerea lui. Ce faci? 

2. Ai o carte împrumutată cuiva de mult timp. Ce faci?  

3. Un coleg s-a purtat urât cu tine. Ce faci? 

Cei 4 pași în luarea deciziei sunt următorii:  

1. Identifică variantele pe care le ai în vedere în luarea deciziei.  

2. Strânge informațiile necesare luării unei decizii (ținând cont de valori, scop și lista de 

date pe care trebuie să le cunoști înainte de a decide).  

3. Cântărește avantajele și dezavantajele fiecărei variante de decizie.  

4. Ia decizia și argumentează în scris motivele.  

  

MODELUL DE LUARE A DECIZIEI 

4 pași: 

1. Identifică variantele pe care le ai în vedere în luarea deciziei.  
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2. Strânge informațiile necesare luării unei decizii (ținând cont de valori, scop și lista de 

date pe care trebuie să le cunoști înainte de a decide).  

3. Cântărește avantajele și dezavantajele fiecărei variante de decizie.  

4. Ia decizia și argumentează în scris motivele.  

 

 

CAPITOLUL 3 Deprinderi de viață - nivel emoțional 
 

 

 

 

OMS cuprinde în această subcategorie: empatia, managementul emoțiilor, managementul 

stresului, comunicarea eficientă și relațiile interpersonale eficiente. 

Vom trata unitar toate elementele din această subcategorie prin prisma modelului de 

inteligență emoțională a lui Mayer și Salovey (1997) și a modelului de meta-inteligență 

elaborat de D’Amico (2018). 

Conform teoriei lui Mayer și Salovey, inteligența emoțională este un set de abilități cognitive 

folosite în elaborarea informațiilor din sfera emoțională. Modelul acestora, denumit ”Cele 4 

ramuri”, descrie 4 arii de capacități sau abilități care împreună acoperă mai multe arii ale 
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inteligenței emoționale. Conform acestui model, inteligența emoțională implică următoarele 

abilități: 

Percepție corectă a emoțiilor proprii și a emoțiilor celorlalți; 

Uzul emoțiilor în procesul de gândire; 

Înțelegerea sensurilor emoțiilor; 

Managementul emoțiilor. 

Inteligența meta-emoțională este un concept care pornește de la modelul Mayer și Salovey, 

dar, spre deosebire de acesta, ia în considerare aspectele metacognitive ale proceselor de 

elaborare a informațiilor din sfera emoțiilor. 

Inteligența metaemoțională este un construct multidimensional format dintr-o combinație de 

abilități emoționale și capacități metaemoționale cum sunt opiniile despre emoții, 

autoevaluarea abilităților emoționale și autoevaluarea performanțelor. 

Lucrarea de față va face referire la abilitățile emoționale prin prisma programului Meta-Emoții 

(D’Amico, 2018), care își propune să îmbunătățească inteligența emoțională și 

metaemoțională. 

Programul Meta-Emoții urmărește promovarea stării de bine și prevenirea sau intervenția în 

caz de stările emoționale dificile prin dezvoltarea atât a abilității de a percepe emoțiile 

exprimate în comunicări și mediul social, cât și a abilității de a înțelege, a calibra și a utiliza 

emoțiile în general. Programul are mai multe variante, astfel încât poate fi aplicat mai multor 

tipuri de persoane, aflate în diferite contexte (adulți, copii, adolescenți, în mediu academic, 

sportiv sau la locul de muncă). Menționăm aici două versiuni: Meta-Emoții Test&Training și 

Meta-Emoții Școală (creat special pentru sistemul școlar). 

În fig. 9 sunt reprezentate ariile de intervenție incluse în program. 
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Figura nr. 9 

  1. Recunoașterea emoțiilor și exprimarea lor non-verbală 

Oamenii comunică prin expresiile faciale, durata și intensitatea privirii, tonul vocii, gesturi, 

felul în care se apropie și intră în contact fizic cu ceilalți (D’Amico, 2018a). 

Relația dintre minte, corp și emoții este demonstrată de implicare corpului în comunicarea 

non-verbală. 

Unul dintre cei mai importanți autori care au realizat studii legate de expresia facială a emoției 

este Paul Ekman. Acesta a preluat de la Darwin 6 emoții de bază la care a adăugat încă una, și 

anume ”mulțumirea”.  Ekman a elaborat metoda FACS – Facial Action Coding System (Sistem 

de codificare a acțiunii faciale), prin care se pot identifica 44 de acțiuni vizibile ale mușchilor 

faciali. 

Comunicarea nonverbală se poate exemplifica prin intermediul pantomimei (de ex. gesturile 

universal recunoscute cum e ”ok”, cele din anumite culturi etc). Gesturile motorii sunt poate 

cele mai legate de sfera emoțională datorită funcției lor de relaxare/stimul (de ex. ticurile). 
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Pentru a observa cât de importantă este comunicarea ca vehicul al emoțiilor, este suficient să 

ne gândim la limbajul mimico-gestual prin care persoanele deficiente de auz comunică cu 

lumea din jur. 

O altă formă de comunicare nonverbală este spațiul vital și comunicarea tactilă. Distanța fizică 

pe care o păstrează două persoane în timp ce comunică, oferă multe informații despre stările 

lor emoționale și a influenței emoțiilor asupra lor. Apropierea sau contactul fizic pot exprima 

emoții mai mult decât 1000 de cuvinte și pot ”hrăni” emoții. De aceea, atunci când ne referim 

la relația copil-părinte, vorbim de atașament exprimat prin anularea distanței fizice dintre 

aceștia. 

Toate abilitățile descrise în acest capitol fac parte din ceea ce se numește inteligență 

emoțională. A fi inteligent emoțional înseamnă totodată să acorzi importanța adecvată 

acestor semnale: atenție la emoțiile faciale ale celor din jur, la mișcările lor, exprimarea 

propriilor emoții, respectarea propriei culturi și educații (D’Amico, 2018a). 

2. Activități aplicate - recunoașterea emoțiilor și exprimarea lor non-verbală 

2.1 Activitatea 1: Contactul emoţional 

 

În următoarea activitate, cursanții își antrenează abilitatea de a recunoaște și exprima o 

anumită emoție prin contact fizic. Activitatea se desfășoară în grup, pentru a fi depășite 

barierele legate de apropiere fizică și pentru ca participanții să se concentreze exclusiv asupra 

procesului de expresie a emoțiilor (actorul) și de recunoaștere a emoțiilor (decodorul). 

 

Obiectiv : Exprimarea și recunoașterea emoțiilor prin intermediul contactului fizic.  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale:  

- O eșarfă pentru a acoperi ochii  
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- Cartonașe care prezintă diferite emoții  

Procedură: Un participant joacă rolul de communicator și altul de decodor (legat la ochi). 

Comunicatorul alege un cartonaș și încearcă să exprime respective emoție prin contact fizic 

cu decodorul, fără să verbalizeze sau să emită vreun sunet. Decodorul încearcă să înțeleagă 

despre ce emoție este vorba.  

 

2.2 Activitatea 2: Cum se manifestă şi cum se recunosc emoţiile? 

 

Ca și în activitatea precedentă, participanții vor exprima să recunoaște emoții prin intermediul 

expresiilor faciale. La final, în ambele cazuri, e important să se discute în grup dificultățile cu 

care s-au confruntat cursanții. 

Obiectiv : Stimularea abilităților de recunoaștere și expresie facială a emoțiilor. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: cartonașe cu emoții 

Procedură: Cursanții lucrează în perechi.  Fiecare pereche primește cartonașe cu emoții. 

Pe rând, fiecare cursant dintre cei doi va mima o emoție și celălalt  va încerca să o 

recunoască.   

Activitatea se poate repeta, folosind alte cartonașe, pentru a sublinia diferența între a 

exprima și recunoaște o emoție. 

 

Furie Bucurie Tristețe Dezgust Frică 

Uimire Mânie Încredere Mândrie Surpriză 

Euforie Gelozie Jenă Rușine Teamă 

Dezamăgire Nostalgie Ușurare Neîncredere Entuziasm 
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3. Sinestezie emoţională 

Experiențele senzoriale transmise sistemului cognitiv prin simțul tactil produc experiențe 

emoționale. Cu ajutorul simțului tactil, sunt percepute multe senzații (rece, cald, uscat, ud, 

solid, moale, mătăsos, aspru, neted, alunecos, spongios, ascuțit etc) (D’Amico, 2018). 

Gestalt este unul din cele mai cunoscute curente în psihologie care s-a preocupat de modul 

în care este perceput mediul exterior, în special prin percepția vizuală.  Percepția vizuală nu 

este suma a mai multe elemente observate ci o ”imagine” unitară.  

Emoțiile influențează percepția chiar până într-atât încât reduce sau exclude percepții. 

Sunt studii care au demonstrat cum simple figuri geometrice pot primi sensuri emoționale 

foarte precise. De ex., figura de mai jos este o captură de ecran dintr-un joc pentru copii 

”Dezvoltarea inteligenței emoționale” (D’Amico and De Caro, 2008); copiii trebuie ”să prindă 

surpriza” cu ajutorul mous-ului în timp ce parcurg ecranul. 
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Alte studii au arătat că formele ascuțite sunt asociate cel mai adesea cu emoțiile explozive, în 

timp ce liniile cursive sunt asociate cu emoții ce implică mai puțină energie. 

De asemenea, au existat psihologi care au studiat legătura dintre emoții și culori și au 

evidențiat diferențe culturale între simbolismul asociat unor culori. 

În 1949 Max Luscher a conceput ”testul culorii” în care folosește 8 culori: 4 de bază (roșu, 

galben, verde și albastru) și alte 4 auxiliare (maro, gri, negru și mov). Subiecții sunt rugați să 

aleagă cartonașe colorate. Alegerea denotă o stare psihologică și emoțională generată de 

percepția respectivei culori: verdele corespunde unui nivel înalt al stimei de sine, stabilitate, 

putere și perseverență; galbenul corespunde personalității radiante, orientate spre acțiune și 

libertate; albastrul corespunde liniștii, satisfacției și armoniei; roșul personalității energice, 

încrezătoare în sine și în propriile abilități; gri corespunde unei personalități neutre, cu 

tendințe de detașare și distanțare; maro, tendință spre corporalitate și plăceri fizice; negru, 

negarea culorii, în spatele căreia este ascunsă dorința de putere; mov, personalitate orientată 

spre schimbare, tranziție, în general e ales de femeile gravide, copii și persoanele cu 

personalități imature. 

De asemenea, muzica poate influența în sens pozitiv sau negativ valoarea și intensitatea 

anumitor experiențe, deoarece modifică frecvența bătăilor inimii, ritmul respirației, tensiunea 

musculară, activitatea gastrică și chiar secreția de cortizol, un hormon care are legătură cu 

stresul (D’Amico, 2018a).  

Muzica are un impact emoțional decisiv în primele experiențe relaționale. Numeroase studii 

au arătat că muzica este aleasă ca instrument de comunicare dintre mamă și copil.  

Gustul este unul dintre simțurile implicate în recuperarea amintirilor și experiențelor 

emoționale. Gibson în 2006 a studiat  în ce mod mecanismele senzoriale, fiziologice și 

psihologice stau la baza influențării de la nivel emoțional a alegeri mâncării. Percepția gustului 

unei substanțe poate schimba dispoziția și predispoziția emoțională, în general prin reducerea 

agitației și a iritabilității și calmare. De exemplu, dulciurile dau o dispoziție bună și reduc 

efectele stresului prin activarea secreției de dopamină și opioide în creier. Alimentele sărate 

cresc presiunea arterială și, în consecință, cresc vitalitatea. Bineînțeles că efectul fiecărui tip 

de mâncare depinde de obiceiurile, așteptările și nevoile individului sau de alte stări fizice sau 

psihice mai mult sau mai puțin trecătoare.  
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Krusemark, Novak and Gitelman au arătat într-un studiu din 2013 că emoțiile influențează și 

percepția mirosurilor. Subiecții studiului au fost puși să miroasă niște stimuli în stare normală 

și după ce le-a fost indusă o stare de anxietate. Rezultatele au arătat că, mirosurile care în 

starea normală au fost neutre, în starea de stres au devenit neplăcute. 

Barbiere, Vidal and Zellner (2007) au realizat un studiu în care mai mulți studenți au ascultat 

4 seturi de melodii pe care au trebuit să le asocieze cu culori. Melodiile vesele au fost asociate 

cu culori vii (galben, roșu, verde și albastru), în timp ce cele mai multe melodii triste au fost 

asociate cu culoarea gri. Ca urmare, conotațiile emoționale ale melodiilor au fost transferate 

culorilor și vice versa. 

 

4. Activități aplicate – sinestezie emoţională 

4.1.      Activitatea 1: Pictează muzica 

 

În această activitate, participanții pictează în timp ce ascultă muzică. La final, fiecare 

participant prezintă în grupul reunit cum au variat culorile, temele, tehnica de pictură în 

funcție de muzica ascultată.  

 

Obiectiv: Învățare experiențială – muzica produce stări emoționale și influențează 

creativitatea și imaginația 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: 

- hârtie de diferite dimensiuni, diverse materiale colorate 

- creioane colorate, tempera, cretă colorată, pensule, creioane cerate, perne și muzică de fundal: 

1 melodie neutră: 
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Relaxare: Sunete din natură și Muzică tibetană 

2 melodii triste: 

Giovanni Allevi - Back To Life 

Gabriel's Oboe - Ennio Morricone 

Forrest Gump Piano Theme 

Amelie - Comptine d'un Autre Été  

3 melodii vesele: 

Ambray - Maya 

Gioacchino Rossini - La gazza ladra - Overture 

 
Procedură: Participanții primesc foi de hârtie pe care să picteze în timp ce ascultă muzică pe fundal. 

Pentru fiecare melodie primesc o foie nouă, astfel încât fiecare pictură să fie inspirată de o anume 

melodie. Se vor folosi variante instrumentale ale pieselor pentru ca paarticipanții să nu fie influențați 

de versuri. La final, toți participanții vor discuta despre  cum muzica le-a influențat dispoziția și, în 

consecință, și producțiile artistice. 

 

4.2 Activitatea 2: Geometria emoţiilor   

 

În această activitate cursanții vor observa corelația dintre formele geometrice și emoțiile pe 

care le produc acestea. La final, după ce participanții completează tabelele, este importat să 

se sublinieze că, în cele mai multe cazuri, cum se repetă asocierea unei forme cu o anumită 

emoție.   

 

Obiectiv:  Asociare forme cu culori 

Vârsta grupului țintă: adulți 
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Materiale:  

- forme geometrice;  

- listă de emoții. 

Procedură: Participanții primesc un tabel cu 6 cășuțe pentru 6 emoții diferite (bucurie, 

tristețe, supărare, nerăbdare, îngrijorare și frică) în care vor desena câte o formă geometrică 

asociată (cerc, pătrat, triunghi, linie dreaptă, linie curbă). 

 

 Geometria emoțiilor  

bucurie 

 

supărare tristețe 

frică  

 

 

rușine veselie 

liniște 

 

 

 

plictiseală Indicați emoția 

____________________ 
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5. Înţelegerea emoţiilor 

 

Cuvintele care exprimă emoțiile au mai multe sensuri: pe de o parte sensul din dicționar și, pe 

de altă parte,  sensul atribuit în baza unei experiențe de viață. Ca urmare, este important ca 

oamenii să fie conștienți de aceste două paliere de înțelegere a termenilor (D’Amico, 2018). 

Dacă descriem altei persoane starea noastră emoțională folosind termeni nepotriviți, fie 

exagerând, fie minimalizând intensitatea, vom constata că acest lucru schimbă atât ceea ce 

înțelege interlocutorul și reacția sa, cât și modul în care trăim respectiva emoție.  

Dacă cineva este trist și se descrie ca fiind în depresie, va comunica celorlalți o stare mult mai 

gravă decât cea reală, dar, în același timp va căuta în istoria personală situații care să justifice 

această stare (depresia) (D’Amico, 2018a). 

Limbajul emoțiilor nu se limitează la termenii care descriu efectiv o emoție, ci include toate 

resursele lexicale, sintactice și morfologice care pot exprima emoții. Resursele lexicale se 

referă la substantive, verbe, adjective, adverbe și interjecții. Resursele sintactice sunt de ex. 

construcțiile emfatice menite să atragă atenția interlocutorului. Resursele morfologice sunt 

diminutivele, numele de animale.  

În limbajul oral intervin și prozodia și intonația și alte elemente fonetice, astfel încât o emoție 

poate fi înțeleasă chiar și atunci când e transmisă într-o limbă străină. În limbajul scris, 

componenta emoțională se exprimă și prin punctuație: o virgulă scoasă din text poate schimba 

sensul enunțului, iar utilizarea semnului exclamării sau punctele de suspensie are o valoare 

emoțională clară care susține conținutul semantic care le precede. 

Fiecare emoție, ca și orice altă experiență trăită, are un context sau un scenariu (sau mai 

multe). Scenariile sunt reținute în memorie și activate aproape automat de fiecare dată când 

se repetă situați respectivă. Un scenariu, odată învățat, devine informație care se activează 

automat, ceea ce are părți pozitive (crește viteza de reacție) și părți negative (poate induce în 

eroare, în sensul în care situația din prezent nu este asemănătoare celei din trecut care a 

format scenariul). D’Amico (2018) susține că înțelegerea emoțională este rezultatul evaluării 

primare a ceea ce reprezintă o întâmplare pentru persoana în cauză. 
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Înțelegerea conștientă a emoțiilor presupune eliminarea automatismelor și crearea de noi 

scenarii emoționale.  

Un scenariu emoțional este influențat puternic și de cultura de apartenență și educație. În 

unele culturi, în scenariul supărării sunt incluse răspunsuri agresive fizice/verbale, în timp ce 

în alte culturi oamenii își suprimă această emoție pentru că e considerată dezonorantă. Pe 

lângă aceste diferențe mai sunt și variațiile individuale de codificare, clasificare și înțelegere a 

emoțiilor. 

 

6. Activități aplicate – înţelegerea emoţiilor 

6.1 Activitatea 1: Spaţiul cuvintelor ce exprimă emoţii 

 

Participanții se familiarizează cu noi cuvinte care exprimă stări emoționale, pentru a-și 

îmbogăți vocabularul și au ocazia de a transfera cuvinte care exprimă emoții în spațiul 

metaemoțional pentru a reflecta asupra nivelelor de plăcere/neplăcere și energie pe care le 

implică. În discuția de grup se vor observa punctele comune și diferențele dintre experiențele 

emoționale ale cursanților. 

 

Obiectiv: Îmbogățirea vocabularului emoțional.  

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale:  

- hârtie - spațiul metaemoțional  

- listă de cuvinte care exprimă emoții 

Procedură: participanții sunt împărțiți în grupuri de 2-4 persoane. Se distribuie lista de mai 

jos cu cuvinte care exprimă emoții și cursanții trebuie să le transcrie pe hârtia în care e 
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prezentat spațiul metaemotional (pe listă pot fi adăugați și alți termeni). La final se discută 

analogiile de poziționare a termenilor. 

  

Listă de cuvinte care exprimă emoții 

 

Frică 

Supărare 

Nerăbdare 

Plictiseală 

Calm 

Veselie 

Depresie 

Dezgust 

Jenă 

Energie 

Invidie 

Recunoștință 

Fericire 

Gelozie 

Mândrie 

Tristețe  

Satisfacție 

Stres 

Iritare 

Răzbunare 

 

6.2 Activitatea 2: Scenariul emoţiilor 

 

Pornind de la ideea că fiecare persoană are un scenariu specific, un mod de a înțelege și un 

mod de acțiune/comportament declanșate de o anumită emoție într-o situație dată, 

participanții vor avea ocazia să își observe aceste scenarii. La finalul activității, participanții vor 

compara diferitele moduri de acțiune și vor analiza diferențele și asemănările dintre 

comportamente în situații similare. 

 

Obiectiv:  Înțelegerea caracteristicilor scenariilor anumitor emoții 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Material: 
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• tabel – înțelegerea emoțiilor 

Procedură: 

 • moderatorul indică anumite emoții și participanții le completează în tabelele primite 

(lucru în plen sau în grupuri mici). 

• la final, discută în grup asemănările și deosebirile dintre scenario și influențele culturale. 

 

Tabel – înțelegerea emoțiilor 

 

Emoția: de ex.. supărare De obicei, când sunt supărată: 

Ce s-a întâmplat?  

Cât de intense și de durată a fost 

emoția? 

 

Ce alte emoții am simțit?  

Ce am făcut?  

Ce am simțit că se întâmplă la interior?  

Ce gânduri am avut?  

 

7. Reglarea emoţiilor 

 

Într-o a doua fază, oamenii evaluează resursele pe care le au la dispoziție pentru a face față 

situației și, practic, începe un proces de reglare a emoțiilor. 



 

“The content of this sheet represents the views of the author only and is his/her soleresponsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains” 

 

 

P
ag

in
ă4

9
 

Există mai multe feluri în care se petrece acest lucru: unii oameni simt nevoia unui control 

excesiv, manifestând anxietate în cazul în care nu stăpânesc toate aspectele situației cu care 

se confruntă; alții folosesc strategii de evitare și fugă din situațiile complexe; alții pot face o 

analiză clară a situației și își reglează emoțiile.  

Gross and Thompson (2007) au identificat 5 strategii de reglare a emoțiilor: selectarea 

situației, modificarea situației, detașarea voluntară a atenției, reevaluare cognitivă și răspuns 

ajustat. 

 

Gross și Thompson (2007) 

 

Etapa de selectare a situației coincide cu tendința spontană de a evita situațiile pe care le știm 

ca neplăcute și cu orientarea către situațiile care au produs emoții pozitive în trecut. 

Modificarea situației coincide cu efortul de a modifica acele aspecte ale situației care o fac 

neplăcută. Orientarea atenției înseamnă căutarea stimulilor plăcuți și tendința de a te extrage 

gândurilor/amintirilor neplăcute. Transformarea cognitivă constă în încercarea de a modifica 

sensul pe care îl are situația respectivă pentru noi, încercând să o observăm din mai multe 

unghiuri. Ajustarea răspunsului presupune alegerea comportamentului pe care îl vom 

manifesta pentru a exprima sau suprima emoțiile. Cu toate acestea, emoțiile găsesc o cale de 

a se exprima. 

Una din cele mai folosite strategii de transformare cognitivă și reevaluare este comparația cu 

situațiile mult mai dificile trăite de alții.  
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Gestionarea emoțiilor presupune ajustarea sau chiar schimbarea lor prin comportamente de 

relaxare, întârziere sau evitare. Albert Ellis, unul din părinții psihologiei cognitive-

comportamentale, a elaborate în anii 1960 o metodă cunoascută sub numele de terapie 

rațional-emoțională. Acesta consideră că suferința emoțională poate fi semnificativ redusă 

sau amplificată, nu atât de evenimente exterioare persoanei, cât de propriile gânduri. Cineva 

care are parte de multe eșecuri poate dezvolta în timp judecăți iraționale de tipul: ”trebuie să 

reușesc” sau, din contră, ”indiferent ce fac nu voi reuși”. Astfel, ideea de eșec capătă o 

dimensiune traumatică într-unul din cazuri, iar în celălalt este e privită doar ca un mic fragment 

din existență.  

Scopul terapiei rațional-emoțional este acela de conștientiza și lupta cu judecățile iraționale, 

ceea ce este greu ținând cont de rădăcinile lor adânci din istoria personală, educație și 

convingeri. 

Uneori însă, ca de exemplu în cazul victimelor unor tragedii, nu se poate lupta împotriva 

raționamentelor care de această dată sunt perfect raționale și atunci strategia terapiei se 

orientează către acceptarea experienței traumatice. 

De aceea, unul din modurile prin care se pot gestiona emoțiile este acceptarea. Alt mod este 

”ajustarea emoțiilor prin intermediul emoțiilor” (Nico Frijda, 2009), așa cum se întâmplă când  

rememorăm momente plăcute pentru a contrabalansa situații neplăcute din prezent. Această 

strategie este eficientă pentru a gestiona situații punctuale (D’Amico, 2018). 

7.1 Reglarea emoțiilor la nivel personal și în relațiile interpersonale 

 

Toate procesele descrise mai sus sunt implicate atât în gestionarea propriei persoane cât și în 

gestionarea relațiilor interpersonale. 

Totul depinde de scopul către care este orientat efortul: către propria persoană, către alții sau 

către relații. Este esențial ca să există un echilibru între managementul personal și cel 

interpersonal pentru a avea relații sănătoase în familie, cu prietenii și la locul de muncă. 

Alt aspect important pentru relațiile interpersonale este stilul de comunicare adoptat în 

interacțiunea cu ceilalți. O comunicare clară și eficientă permite stabilirea unor relații bune în 

plan social.  
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În general, oamenii folosesc în relațiile sociale unul din următoarele 3 stiluri de comunicare: 

Stilul pasiv (submisiv): persoana crede că e mai important să păstreze relații bune cu ceilalți 

decât să își susțină propriile idei. Pe moment, acest stil reduce tensiunea socială, dar pe 

termen lung acest lucru se transformă într-o povară. 

Stilul agresiv: este caracteristic unei persoane centrată pe propriile dorințe și care își comunică 

ideile fără a ține cont de ceilalți. Aceasta este o strategie violentă și dominantă, folosită pentru 

a crește puterea în plan social. 

Stilul asertiv: înseamnă exprimarea ideilor, nevoilor, credințelor și dispoziției într-un mod 

sincer, direct, dar fără a fi agresiv sau cu încălcarea drepturilor celorlalți. 

Cei mai mulți cercetători sunt de acord că stilul asertiv este cel mai eficient stil de comunicare, 

deoarece se bazează pe respectul față de propria persoană și față de ceilalți. Cele mai 

importante caracteristici ale stilului asertiv sunt: utilizarea ascultării active, afirmarea propriei 

persoane, lipsa senzației de frică și vină, încrederea în ceilalți și în ceea ce afirmă, lipsa 

prejudecăților și comunicarea clară a sentimentelor. Acest stil presupune recunoașterea 

propriilor valori, nevoi și scopuri, dar și recunoașterea și respectarea faptului că acestea pot fi 

diferite de ale celorlalți. De obicei, oamenii care folosesc stilul asertiv au un nivel bun al stimei 

de sine; obiective clare și precise care cresc rata succesului și implicit pe cel al stimei de sine; 

abilitatea de a asculta; abilitatea de a spune ”nu” fără a se simți vinovați; de a recunoaște 

propriile greșeli și de a  critica comportamentul (și nu persoana) cuiva într-o manieră 

constructivă. 

În particular, abilitatea de a știi cum să spui ”nu” are impact puternic în cadrul relațiilor. ”Nu”-

ul este des interpretat greșit ca un blocaj relațional, când de fapt este esențial în a prezenta o 

imagine adevărată a propriei persoane. Această competență este asociată cu aceea (care 

poate fi interpretată ca fiind și mai neplăcută) de a critica pe ceilalți în sensul propunerii unei 

schimbări de comportament. Punctul de pornire pentru critica constructivă trebuie să fie 

exprimarea empatiei față de ceilalți și apoi exprimarea clară a modului în care respectivul 

comportament provoacă reacții sau emoții negative. În acest fel, se produce o confruntare 
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directă cu ceilalți și se cere ajutorul celorlalți pentru a obține un acord asumat în ceea ce 

privește o problemă relațională7. 

Scopurile activităților: 

• Explorarea sensurilor emoțiilor și universalitatea acestora 

• Facilitarea unui mod functional de expresie a emoțiilor 

• Învățarea și exersarea metodei de management al emoțiilor 

 

8. Activități aplicate – managementul personal 

8.1.       Activitatea 1: Scenariul emoțiilor 

 

Cursanții vor indica scenariile pe care de obicei implementează în anumite situații și stări 

emoționale. Scopul activității este ca participanții să conștientizeze că pot produce modificări 

la nivel emoțional prin gândire și comportament.  

 

Obiectiv: Înțelegerea scenariilor anumitor emoții și abilitatea de a le modifica prin diverse 

strategii. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale:  

• fișăde analiză a managementului emoțiilor  

• fișă de analiză a managementului emoțiilor d.p.d.v. comportamental  

Procedură:   

• participanții completează cele două foi de analiză lucrând în grupuri mici sau în plen.  

 
7 www.crescita-personale.it 



 

“The content of this sheet represents the views of the author only and is his/her soleresponsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains” 

 

 

P
ag

in
ă5

3
 

• la final, se analizează asemănările și deosebirile dintre scenariile alese, influențele 

culturale și posibilele strategii identificate. 

  

Fișă de analiză a managementului emoțiilor 

 

Emoția  

Ce s-a întâmplat?  

Cât de intensă și care a fost durata 

emoției? 

 

Ce alte emoții am simțit?  

Ce am făcut?  

Cum m-am simțit la nivel fizic?  

Ce gânduri am avut?  

Ce gândire alternativă aș putea avea ca 

să gestionez respectiva emoție? 

Posibile strategii 

 

 

Fișă de analiză a managementului emoțiilor d.p.d.v. comportamental 

 

Emoția  

Ce s-a întâmplat?  
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Cât de intensă și care a fost durata 

emoției? 

 

Ce alte emoții am simțit?  

Ce am făcut?  

Cum m-am simțit la nivel fizic?  

What did I think?  

Ce gânduri am avut?  

Ce comportament alternativ aș putea 

avea ca să gestionez respectiva emoție? 

Posibile strategii 

 

 

8.2 Activitatea 2: Cogito…Ergo sum! 

 

În cadrul acestei activități este prezentat conceptul analizei funcționale din teoria lui Albert 

Ellis. Scopul activității este ca participanții să devină conștienți de faptul că emoțiile nu sunt 

direct legate de evenimente, dar totuși influențează modul de gestionare a acestora din urmă. 

Conștientizarea gândurilor crește capacitatea de re-gândire și gestionare a lor și abilitatea de 

a structura judecăți alternative care să le înlocuiască pe cele disfuncționale. 

 

Obiectiv: Învățarea tehnicii REBT de îmbunătățire a auto-reglării. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: 

 - coli A4 
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- markers 

- exemple de situații. 

Procedură: Participanții își expun judecățile prilejuite de situațiile prezentate ca exemplu 

și se gândesc la posibile alternative. 

Analizează cum gândurile pot schimba dispoziția, folosind următoarea schemă: 

 

           A                             B                     C 

          →                              → 

EVENIMENT              SITUAȚIE       COMPORTAMENT 

 

 

Situația 1 

EVENIMENT: Un coleg este promovat fără să merite. 

GÂND: Tu ai muncit mult fără niciun rezultat. Ești incapabil. 

REACȚIE: Cum te simți? Cum acționezi? 

Schimbă judecata: ............................................. 

Ce s-a schimbat în reacție? 

Situația 2 

EVENIMENT: Te simți neînțeles și nefericit acasă. 

GÂND: Nu mă înțeleg și dacă mă plâng spun că exagerez. 

REACȚIE: Cum te simți? Cum acționezi? 
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Schimbă judecata: ............................................. 

Ce s-a schimbat în reacție? 

Situația 3 

EVENIMENT: Azi e o zi dificilă pentru că trebuie predat proiectul șefului. 

GÂND: Toți colegii s-au descurcat bine în afară de mine. Așa se întâmplă mereu. 

REACȚIE: Cum te simți? Cum acționezi? 

Schimbă judecata: ............................................. 

Ce s-a schimbat în reacție? 

 

8.3 Activitatea 3: Managementul emoțiilor 

 

Obiectivul activității este ca participanții să devină mai conștienți de propriile stări emoționale 

și gânduri. Activitatea are la bază teoria ACT. Ca urmare, se concentrează mai mult pe 

conținutul emoțional și pe ideea că emoțiile sunt dinamice și, chiar și cele neplăcute pot fi 

acceptate cu condiția de mai lăsa spațiu și pentru altele să coexiste. 

 

Obiectiv: Recunoașterea emoțiilor fără a încerca reprimarea sau schimbarea lor pentru a fi 

capabil de a ACȚIONA în accord cu valorile și scopurile. 

Vârsta grupului țintă: adulți 

Materiale: hârtie și creioane. 

Procedură: Rememorarea unui eveniment cu încărcătură emoțională și a modului în care 

s-a simțit cursantul.  

FAZA 1 - STANDARDIZARE: Încearcă să spui:  
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• E normal să simți emoții  

• Emoțiile sunt doar emoții  

• Emoțiile vin și trec 

• Toate emoțiile sunt bune  

• Și această emoție va trece cum au trecut și celelalte.  

Observă-ți organismul și fii atent la senzațiile fizice care apar.  

FAZA 2 - ȘI  

ATENȚIE: Fii conștient de senzațiile fizice 

"Ce fel de senzații localizate la nivelul abdomenului cunosc?"  

"Cum simt toracele?"  

DEFINEȘTE: 

Mă simt rău de la stomac.  

Toracele este strânge.  

DESCRIE: alege o emoție  

"Acea senzație de rău înseamnă că sunt nervos"  

"Senzația de torace strâns înseamnă că sunt îngrijorat." 

 FAZA 3 – CREAZĂ SPAȚIU  

Fă loc emoțiilor și a ceea ce reprezintă ele în prezent.  

Fă loc judecăților legate de emoții și nu reacționa în baza acestor gânduri.  

Antrenează-te (exercițiu: mișcarea algelor în ocean).   
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8.4 Activitatea 4: Emoții utile și inutile 

 

Într-o sesiune de brainstorming se explică diferențele dintre emoțiile utile și cele 

nefolositoare, în funcție de scopul în sine al emoției și de obiectivul care trebuie atins. 

Participanții rememorează situații în care au avut emoții utile, respectiv nefolositoare și 

reconsideră evaluarea acestora. 

 

Obiectiv: Diferențierea dintr emoțiile utile și cele inutile. 

Vârsta grupului țintă: adulți. 

Materiale: hârtie și creioane. 

Procedură: Identifică 2-3 întâmplări din trecut în care ai manifestat emoții disfuncționale 

și alte 2-3 întâmplări din trecut în care emoțiile au fost funcționale. Explică de ce. 

Cele 8 perechi de emoții neplăcute (inutil - util): 

ANXIETATE – GRIJĂ 

DEPRESIE – TRISTEȚE 

FURIE - SUPĂRARE 

GREȘEALĂ – RECOMPENSĂ 

OFENSĂ - DEZAMĂGIRE 

RUȘINE - GREȘEALĂ 

INVIDIE DISFUNCȚIONALĂ - INVIDIE FUNCȚIONALĂ 

GELOZIE DISFUNCȚIONALĂ - GELOZIE FUNCȚIONALĂ 

4 variabile cu ajutorul cărora faci diferența între cele două tipuri de emoții: 
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• Intensitate, frecvență, durată 

• Dacă e în mod particular neplăcută 

• Ce transmite celorlalți 

• Cum ne face să acționăm. 

 

9. Activități aplicate – management interpersonal  

9.1       Activitatea 1: Alegerea corectă 

 

Participanții se vor antrena în identificarea judecăților și comportamentelor funcționale pe 

baza unor exemple de situații. Se recomandă dezbaterea în grup pentru a vedea punctele de 

convergență și cele de divergență și compararea diferitelor puncte de vedere. 

 

Obiectiv: To offer food for thought and alternatives on situations of interpersonal 

management. 

Vârsta grupului țintă: adulți. 

Materiale: exemple de situații. 

Procedură: participanții sunt împărțiți în  cel puțin 2 grupuri și fiecare participant primește 

un set de răspunsuri. Moderatorul citește pe rând exemplele de situații.  

Grupul care identifică alternativa corectă sună din clopoțel și o prezintă în plen. 

Moderatorul este cel care decide dacă într-adevăr este varianta corectă și prezintă și 

motivele. 
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Situația 1 

Angela se aranjează cși se parfumează. În metrou cineva fumează 

lângă ea. Ea e furioasă că acum miroase a țigară. Ce poate face să se 

calmeze? 

 

 

 

Alegerea corectă 

 

 

1. Nu mai iei metroul și mergi pe jos 

2. Te uiță dezaprobator la persoana care fumează 

3. Mergi în treaba ta că oricum nu ai ce face 

4. Intri într-o parfumerie și te parfumezi 

 

 

Situația 2 

Noemi e supărată că în zilele următoare trebuie să organizeze o 

petrecere și nu știe dacă va avea timp suficient. Cum poate să 

gestioneze sarcini viitoare? 

 

 

Alegerea corectă 

 

1. Pregătești ce poți 

2. Cere ajutorul celui mai bun prieten   

3. Bea un ceai de mușețel și odihnește-te 

4. Fă un plan cu ce e de făcut și când 

 

Situația 3 

Diego a fost invitat de prieteni la o întrecere pe skiuri. Nu ar vrea să 

meargă pentru că îi e frică, dar se teme că prietenii vor râde de el. 

Ce poate răspunde? 

 

 

Alegerea corectă 

  

1. Ei hai, care e problema?! Sunt sigur că voi câștiga. 

2. Nu mi se pare o idee bună. De ce nu am merge mai bine la 

patinoar? 

3. De fapt ….... dacă chiar vreți voi ..... bine, mergem. 



 

“The content of this sheet represents the views of the author only and is his/her soleresponsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains” 

 

 

P
ag

in
ă6

1
 

4. Sunteți nebuni? Nu vin! 

 

 

 

Situația 4 

Marta și Elisa se acuză reciproc de pierderea meciului de volei și o 

întreabă pe Lucia cine are dreptate. Lucia știe că dacă ține partea 

uneia dintre ele, cealaltă se va supăra. Ce poate spune? 

 

 

 

Alegerea corectă 

 

1. Am văzut ce s-a întâmplat, calmați-vă și vă spun cine are 

dreptate. 

2. Iertați-mă, dar mă grăbesc. Vorbiți cu altcineva. 

3. Nu implicați în cearta voastră că știu că pe urmă o să vă luați de 

mine. 

4. Hai să încercăm  să înțelegem ce s-a întâmplat. Vă ascult. 

 

9.2 Activitatea 2: Ce stil relațional avem? 

 

Fiecare cursant se va gândi la propriile strategii relaționale, amintindu-și situații concrete din 

trecut. 

 

Obiectiv: 

• Identificarea propriului stilul relațional; 

• Analizarea a 3 stiluri relaționale. 

Vârsta grupului țintă: adulți. 

Materiale: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 
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Procedură: Te întâlnești cu o rdă pe care nu ai mai văzut-o de mult timp. Ea e încântată de 

întâlnire, tu nu prea. Propune să stați de vorbă la o cafea. Timp ai avea dar nu vrei să 

mergi. Ce faci? 

Descrie comportamentul tău. 

La final, analizează cele 3 stiluri de relaționare. 

 

9.3 Activitatea 3: Putem fi asertivi? 

 

Această activitate permite evaluarea, analizarea și potențarea abilităților asertive, pornind de 

la situație prezentată și discutată prin prisma modelului DESC. 

1. Descrie: spune ce înseamnă comportament indezirabil și ce consecințe are. ”Când....” 

2. Exprimă: spune-i interlocutorului tău ce simți legat de acel comportament. ”Simt...” 

3. Specifică: subliniază ce schimbare aștepți de la celălalt. ”Mi-ar place ca tu să ...” 

4. Consecințe: spune care ar fi consecințele văzute ca recompensă. 

 

Obiectiv: Exersare a comunicării assertive folosind metoda DESC 

Vârsta grupului țintă: adulți. 

Materiale: hârtie și ustensile de scris pentru a lua notițe 

Procedură: Situații:  

- Ai o pană și ți-e foarte greu să schimbi roata. Cere ajutor folosind schema DESC.  

- După o discuție cu un coleg îți dai seama că l-ai supărat. Încearcă să îți ceri scuze  folosind 

modelul DESC.  
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- Ai pierdut o carte împrumutată de la un prieten. Explică-I ce s-a întâmplat folosid schema 

DESC. 

- Un prieten îți cere o favoare pe care nu poți să o faci. Refuză-l folosind modelul DESC.  

- Stai la coadă și cineva nu respect rândul și se duce în față. Vorbește cu persoana folosind 

modelul DESC.  

- Un prieten s-a purtat urât cu tine. Spune-i ce gândești folosind modelul DESC. 

- Încearcă să faci un complement unei cunoștințe, folosind modelul DESC.    

 

 


