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I. Argument 

 Prezentul ghid este o lucrare integrantă a proiectului internaţional Erasmus Plus „Şcoala 

nostră, o şcoală în mişcare”, desfăşurat la Liceul Tehnologic Oneşti. În cadrul acestui proiect, 

mai mulţi profesori ai şcolii au participat la diverse cursuri, au implementat metode noi de 

predare la clase, tematici diverse şi activităţi specifice, în urma cărora au rezultat diferite lucrări 

şi ghiduri, unul dintre acestea fiind acest Ghid de bune practici – Managementul conflictului care 

integrează informaţii pe diverse teme (materialele informative fiind preluate de pe site-urile de 

specialitate şi nefiind creaţii proprii ale participanţilor în proiect), exemple concrete de activităţi 

care se pot organiza în şcoală pentru ameliorarea situaţiilor conflictuale dar şi pentru crearea unei 

atmosfere mai bune în timpul orelor şi nu numai. Ghidul este util tuturor celor care se confruntă 

cu astfel de situaţii tensionate la ore, este util părinţilor, elevilor, dar mai ales profesorilor (din 

Liceul Tehnologic Oneşti dar şi din alte instituţii de învăţământ). Lucrarea de faţă serveşte ca o 

cale de orientare spre înţelegerea anumitor fenomene care se întâmplă din ce în ce mai des în 

şcoli şi este o punte de pornire către rezolvarea sau cel puţin ameliorarea unor astfel de cazuri. El 

include informaţii pe care profesorii participanţi la cursurile Erasmus le-au obţinut, dar şi 

exemple de activităţi pe care profesorii le-au învăţat la aceste cursuri, iar mai apoi le-au 

diseminat la clasele la care predau şi în întreaga şcoală, rezultatele aplicării lor avînd un impact 

benefic asupra întregii atmosfere din instituţia de învăţământ. 

 

 

 



4 

 

II. Prezentarea generală a proiectului 

(obiective, etape, rezultate) 

 
În perioada august 2018 – august 2019, se va derula Proiectul Erasmus+ de mobilitate 

KA1 „Școala noastră - o școală în mișcare”, proiect  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale. Acest proiect, prin activitățile pe care și le propune și rezultatele pe care 

le va obține, va duce la sporirea vizibilității și a prestigiului liceului, la creșterea atractivității 

învățământului tehnic în rândul elevilor, la scăderea ratei abandonului școlar și la creșterea 

șanselor de integrare pe piața muncii din țară și din UE a absolvenților noștri.  

 

I. Obiectivele  proiectului: 

Obiective generale: 

-satisfacerea nevoilor de dezvoltare profesională actualizată a cadrelor didactice, de 

consiliere psiho-pedagogică a elevilor cu potenţial de risc şcolar şi de creştere a gradului de 

atractivitate şi de implicare activă în procesul educaţional; 

Obiective specifice: 

- conștientizare în rândul cadrelor didactice a nevoilor și comportamentelor emoționale 

specifice elevilor din ziua de azi în vederea promovării unor relații socio-profesionale mai 

puternice în clasă și a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori cât și pentru elevi; 

- îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea 

unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte; 

- dezvoltarea personală a participanților prin ameliorarea competenţelor cultural-

lingvistice și de comunicare; 

- susținerea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin folosirea resurselor TIC și 

social-media în procesul instructiv-educativ (indicatori cantitativi: 8 cadre didactice din grupul 

țintă vor obține certificat internațional de competențe, beneficiari indirecți: alte 42 cadre 

didactice din școală, 930 elevi / indicatori calitativi: elaborarea de programe la decizia școlii, în 
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domeniul TIC, motivarea elevilor pentru învățare și promovarea unor relații socio-profesionale 

mai puternice la nivel de clasă prin crearea unui mediu activ și atractiv în clasă din septembrie 

2019); 

 - dezvoltarea competențelor și abilităților cheie ale cadrelor didactice în ce privește 

incluziunea în educație în scopul conștientizării nevoilor și comportamentelor emoționale 

specifice elevilor din ziua de azi (indicatori cantitativi: 8 cadre didactice din grupul țintă vor 

obține certificat internațional de competențe, beneficiari indirecți: alte 42 cadre didactice din 

școală, 446 elevi/ indicatori calitativi: reducerea cu 50% a numărului de cazuri cu comportament 

deviant sau de violență școlară, elaborarea unui ghid de punere în practică a metodelor de 

combatere a fenomenelor de violenţă şcolară, începând din noiembrie 2018); 

 - îmbunătățirea competențelor lingvistice (indicatori: 16 cadre didactice din grupul țintă, 

2018-2019); 

 - creșterea gradul de conștientizare a cadrelor didactice despre cultura europeană și 

cetățenia europeană, prin încurajarea multiculturalismului, coeziunii sociale și adaptarea 

strategiilor de predare-evaluare la practicile europene în domeniul educației (indicatori 

cantitativi: 16 cadre didactice din grupul țintă, beneficiari indirecți: alte 42 cadre didactice din 

școală, 930 elevi / indicatori calitativi: dezvoltarea rețelei parteneriale în vederea derulării de 

proiecte educaționale, expertiză în educație, schimb de bune practici, derularea de proiecte 

educaționale pe platforma eTwinning, integrarea școlii în comunitatea The School Education 

Gateway, realizarea de contacte în vederea derulării de noi proiecte Erasmus+, 2019-2020). 

 

II. Grupul ţintă  

Deși proiectul este unul de mobilități referitor la cadrele didactice, principalii beneficiari 

sunt elevii liceului nostru, deoarece vor fi instruiți de profesori mai bine pregătiți, capabili să 

folosească metode, tehnici moderne adaptate la nivelul european. 

Grupul țintă îl reprezintă 16 cadre didactice care vor participa la două cursuri de formare 

având ca teme: 

- îmbunătățirea relațiilor școlare prin punerea în practică a metodelor de gestionare a 

emoțiilor, de combatere a situațiilor conflictuale, a fenomenelor de violenţă şcolară, în rândul 
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elevilor, dar şi a părinţilor; “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying 

Prevention” furnizat de Europass Teacher Academy, Italia. 

- îmbunătăţirea competenţelor digitale şi social-media în activitatea la clasă prin aplicarea 

unei metodologii moderne de predare-învăţare: colaborativă şi bazată pe proiecte - “Innovative 

skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” furnizat de 

Cervantes training, Spania. 

 

III. ETAPELE PROIECTULUI 

III.1. Etapa premergătoare proiectului: (dec.-ian. 2018, Resp.: membrii echipei de 

proiect) 

  Activități: 

   - analiza ghidului și a Apelului Național; 

   - identificarea nevoilor școlii; 

   - redactarea Planului de dezvoltare european al școlii; 

   - înscrierea pe portalul destinat participanților; 

   - stabilirea echipei de implementare, a responsabilităților, organizarea ei; 

   - semnarea de precontracte cu furnizorii de formare; 

   - redactarea, depunerea formularului de candidatură. 

 III.2. Derularea proiectului: 

  III.2.1. Activități de pregătire premobilitate:(aug-sept.2018; Resp.: membrii 

echipei de proiect) 

   - redactarea planului de implementare a proiectului; 

   - diseminarea acordării grantului proiectului în consiliul profesoral; 

   - selecția personalului pentru activitățile de mobilitate; 

   - pregătirea, încheierea acordurilor organizatorice și de mobilitate cu 

furnizorii de formare; 

   - prezentarea informațiilor, furnizarea asistenței personalului selectat. 

  III.2.2. Implementarea activităților de mobilitate (oct. 2018 – iulie. 2019; Resp.: 

membrii echipei de proiect) 

  III.2.3. Diseminarea și promovarea mobilităților și activităților proiectului 
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(sept.2018- iulie 2019) 

  - predarea de către beneficiarii mobilităților a unui raport (descrierea detaliată a 

activităților cu privire la mobilitate, diseminare și integrarea competențelor dobândite) în max. 1 

lună după terminarea cursului.  

  - diseminarea în cadrul orelor de curs, întruniri profesorale; 

  - publicarea pe pagina de Facebook a proiectului, pe pagina de Facebook a școlii 

și pe site-ul școlii; 

  - publicarea unor articole, comunicate de presă în revista școlii, în mass media 

locală, pe portalul de diseminare și Facebook Erasmus+ pe platforma eTwinning – forum proiect; 

  - postarea unor filme documentare pe You Tube, pe pagina eTwinning,  

  - participarea la emisiuni radio si TV; 

  

 III.3.1.  Monitorizarea și evaluarea proiectului 

 Urmărirea constantă:  

- a frecvenței utilizării metodelor/ strategiilor însușite în perioada mobilității;  

- a calității demersurilor didactice, a resurselor utilizate/ create;  

-  a progresului înregistrat de beneficiari. (chestionare, fișe de monitorizare a 

ctivităților, procese verbale ale diseminărilor) 

 

 III.3.2. Realizarea raportului final (Termen: august - septembrie 2019; Responsabili: 

membrii echipei de implementare proiect). 

 

IV. REZULTATELE PROIECTULUI 

În ceea ce priveşte rezultatele proiectului, primul flux vizează cursul: “Conflict 

Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention”  

Indicatori cantitativi:  

− beneficiari direcți: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificate internațională 

de participare şi documente de mobilitate Europass; 

− beneficiari indirecți: alte 50 cadre didactice din școală (vor dobândi cunoștințe și 

deprinderi de  lucru pentru crearea și promovarea unor relații socio-profesionale mai 
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puternice în clasă, a unui climat pozitiv în școală, atât pentru profesori cât și pentru 

elevi); 930 elevi; 

Indicatori calitativi: elaborare ghid cu tehnici de mediere a conflictelor, motivarea 

elevilor pentru o mai bună implicare la orele de curs, dar şi în afara lor, reducerea numărului de 

absenţe pe școală cu 30%. 

Al -2 lea flux vizează cursul “Innovative skills in ICT through collaborative and project-

based teaching and learning”: 

Indicatori cantitativi:  

- beneficiari direcți: 8 cadre didactice din grupul țintă vor obține certificate internațională 

de participare şi documente de mobilitate Europass; 

- beneficiari indirecți: alte 50 cadre didactice din școală, 930 elevi vor dobândi cunoștințe 

și deprinderi de integrare a noilor tehnologii moderne în IT; 

Indicatori calitativi: elaborare ghid cu modalităţi moderne de implementare a activităţilor 

cu ajutorul TIC; tendinţe actuale ale Internetului. 

În urma activității de formare a cadrelor didactice, elevii școlii noastre vor beneficia de 

utilizarea activă în cadrul lecțiilor a metodelor, tehnicilor și instrumentelor informatice, a 

platformelor de tip eLearning. 
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III. Experienţa elevilor - Tematicile abordate 

III.1. Managementul conflictului 
 

MANAGEMENTUL CONFLICTULUI 

 

CONFLÍCT -   Neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord; ceartă, discuţie (violentă). 

 A intra în conflict (cu cineva)=a se certa (cu cineva). 

 

Care ar putea fi cauzele apariţiei conflictelor? 

◼ Încălcarea nevoilor fundamentale ale omului:  

            libertatea, afirmarea, succesul; 

◼ Valori (Morale, profesionale) diferite; 

◼ Percepţii diferite asupra realităţii  

      (când oamenii văd diferit un anumit lucru sau  

       gândesc  diferit despre el, pot apărea  

       situaţii conflictuale); 

◼ Interese diferite; 

◼ Resurse limitate:  spaţii,  timp,   disponibilitate; 

◼ Nevoi psihologice; respectul de sine, înţelegerea,  

       afecţiunea, fericirea, etc. 

 

Exemple de conflicte: 

◼ conflict interpersonal; 

◼ conflict de grup; 

◼ conflict organizațional; 

◼ conflict internațional; 

◼ conflicte sociale; 

◼ conflicte industriale; 

◼ revoluții. 

 

 

 

 

 

 

Etapele conflictului: 

◼ 1. Dezacordul; 

◼ 2. Confruntarea; 

◼ 3. Escaladarea; 

◼ 4. De-escaladarea;  

◼ 5. Rezolvarea. 
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1. Dezacordul 

◼ Dezacordul este neînțelegerea care apare ca urmare a diferențelor asupra unor valori 

sintetizate în cultură precum și ca urmare a lipsei de informații corecte asupra partenerilor 

de interacțiune, dar și din interese economice, politice, sociale diferite ale celor care intră 

în contact.  

 

2. Confruntarea 

◼ Confruntarea apare pe fondul  

    unei ideologii care motivează actorii  

    din confruntare în a susține o anumită 

    idee contrară cu a celorlalți. 

 

 

 

 

 

 

◼ Caracteristica principală acestei etape este tensiunea crescută a interacțiunilor. 

◼  Efectul degenerării opiniilor contrare permite apariția violenței ca mijloc de rezolvare a 

diferendelor.  

◼ Sociologii insistă pe această etapă deoarece în acest moment apare nevoia unei soluții 

raționale. 

◼  Escaladarea conflictului sau rezolvarea conflictului se hotărăște în această etapă. 

 

3. Escaladarea 

◼ În acest moment tensiunea dintre părțile care se confruntă este maximă. 

◼  Posibilitatea apariției conflictului violent 

este mare. 

◼  Un motiv principal al escaladării 

conflictului este agresivitatea 

argumentelor.  

Indivizii tind să-și suspende discursul 

  și acțiunea rațională înlocuindu-le cu acțiuni   

  iraționale chiar violente.  

 

4.5.De-escaladarea și rezolvarea 

◼ De-escaladarea conflictului și rezolvarea conflictului sunt două etape convergente, 

ambele au ca scop obținerea unei situații de calm și cooperare intermediate de soluțiile 

raționale imaginate.  

 

Strategii de rezolvare conflictelor: 

Rezolvarea conflictelor presupune: 

◼ dobândirea de soluţii care satisfac toate cerinţele forţelor de conflict; 
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◼ din punct de vedere psihologic, încercarea de a face faţă nepotrivirilor dintre ceea ce este 

şi ceea ce ar putea fi. 

 

Principiile rezolvării unui conflict: 

✓ identificarea tipului de conflict; 

✓ cauzele ce l-au determinat; 

✓ ierarhizarea intereselor părţilor implicate în conflict; 

✓ respectarea opiniei fiecărei părţi implicate în conflict; 

 

 

Tipuri de strategii de rezolvare conflictelor: 

◼ I.    Evitarea; 

◼ II.  Forţarea; 

◼ III. Acomodarea; 

◼ IV. Compromisul; 

◼ V.  Colaborarea. 

 

I.Evitarea: 

◼ Strategia “evitarea”. 

◼ Comportament specific  “Broască ţestoasă”.                  

-arată o preocupare redusă atât pentru rezultate, cât şi pentru relaţiile interpersonale. 

Indivizii care adoptă această soluţie se retrag din conflict, amână asumarea 

responsabilităţilor.  

◼ Evitarea conflictului presupune ignorarea acestuia în speranţa că va dispărea de la sine. 

Politica ,,broasca ţestoasă‘— „ascunderea capului”.  

◼ → Conflictul însă nu dispare, ci rămâne în stare latentă. El poate reizbucni cu o 

intensitate mult mai mare dacă situaţia care a generat conflictul este deosebit de 

importantă pentru părţi. 

 

II.Forţarea: 

◼ Comportament specific ”rechinul”. 

◼ - reprezintă o tehnică ce presupune utilizarea abuzivă a puterii, încercarea de a domina 

celelalte persoane implicate în conflict.  

◼ Descrie o dorinţă de a-şi satisface propriile nevoi fără a lua în considerare aşteptările, 

nevoile şi sentimentele celorlalţi. Cu alte cuvinte, se maximizează interesul propriu şi se 

minimizează interesul celuilalt. 

◼  → Pe termen scurt, forţa poate reduce conflictul, dar efectele nu sunt favorabile pe 

termen lung.  

 

III.Acomodarea: 

◼ Strategia acomodare. 

◼ Comportament specific” ursuleţul”. 

◼ - acest stil de rezolvare se întâlneşte atunci când una dintre părţi este dispusă să satisfacă 

interesele celeilalte părţi, în dauna propriilor sale interese, fie pentru a obţine un credit 

din partea celorlalţi, fie pentru că armonia şi stabilitatea este vitală în relaţie. 
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◼  Este un act voluntar al uneia dintre părţi care consideră necesar a pune imediat capăt 

conflictului prin a acorda celeilalte părţi ceea ce doreşte. O situaţie în care o parte este 

dispusă să se auto-sacrifice.  

 

IV.Compromisul: 

◼ Strategia compromisul . 

◼ Comportament specific ,,vulpea”. 

◼ - reprezintă căutarea satisfacţiei parţiale la nivelul tuturor persoanelor implicate. 

◼  Apare când fiecare parte este dispusă să cedeze ceva, să facă unele compromisuri 

necesare, prin urmare, ambele părţi obţin oarecare satisfacţie.  

◼ Compromisul este de fapt o soluţie superficială de împăcare a tuturor părţilor care 

presupune sacrificarea convingerilor şi uneori a raţionalităţii. 

◼ -este tehnica negocierii. 

 

V.Colaborarea.  

◼ Strategia “colaborare”. 

◼ Comportament specific 

,,bufniţa”. 

◼ - reprezintă tehnica ce 

presupune rezolvarea 

tuturor doleanţelor prin 

lucrul împreună şi 

găsirea unor soluţii 

optime din care toată 

lumea are de câştigat.  

◼ Accentul se pune pe o 

situaţie de tip câştig-

câştig în care se 

presupune că soluţionarea conflictului poate aduce ambele părţi într-o situaţie mai bună.  

    Reprezintă singură cale de rezolvare definitivă a conflictului. 

◼ Este cea mai eficientă strategie. 

 

Lucrul în echipe:  

◼ Studiu de caz: 

 Prietenul tău mereu vrea să ştie unde eşti, ce faci şi cu cine eşti. Dacă nu sunteţi împreună te 

sună în mod constant. Dacă nu răspunzi la telefon, vine să te caute şi se supără că nu i-ai spus 

unde eşti. Îţi iubeşti cu adevărat partenerul dar el vrea să-şi petreacă tot timpul cu tine. Nu te mai 

întâlneşti cu prietenii. În ultima perioadă partenerul ţi-a spus că nu îi plac prietenii tăi şi că nu 

mai ai voie să vorbeşti cu ei. Simţi că această persoană are prea mult control asupra vieţii tale şi 

acest lucru te deranjează...  

Sugerăm: 

◼ Ca fiecare să se cunoască pe sine însuşi,  în special, să ştie cum să reacţionăm la diferite 

tipuri de conflict. 

◼ Ȋn cazul unui conflict,  să se stabilească tipul conflictului şi cauza principală a apariţiei 

lui. 
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◼ Să  ajungă la concluzia că orice situaţie conflictuală poate fi depăşită numai prin efort 

comun al părţilor angajate, fiecăreia revenindu-i responsabilităţi bine precizate. 

◼ Părţile să se respecte reciproc, să se facă diferenţierea clară între “interese” şi “poziţii”, să 

se respecte principiile morale pe tot parcursul conflictului. 

◼ Să se identifice interesele fiecărei părţi aflate în conflict pentru a clarifica interesele 

comune. 

 

“Secretul şi farmecul vieţii noastre nu stau în lipsa unui conflict, ci în hotărîrea şi priceperea 

noastră  de a-l rezolva.” - A. Makarenco 

 

             Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a 

fenomenului în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încât escaladarea violenţei 

în şcoală a devenit cea mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale. Dacă în fazele de 

început ale educaţiei şcolare predomina violenţa profesorului asupra elevilor, democratizarea 

educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei către elevi, canalizând-o dinspre elevi spre profesori. 

Violenţa în şcoală este o problemă căreia i s-a făcut o publicitate considerabilă în multe ţări: 

SUA , Franţa, Anglia, etc. şi, din nefericire, această listă s-a completat şi cu România. 

Numeroase posturi de televiziune prezintă diverse scene de violenţă petrecute în şcoală 

de la cele mai uşoare forme de violenţă până la cele mai violente. Există numeroase definiţii ale 

violenţei.  Eric Debarbieux, specialist în problematica violenţei în mediul şcolar, oferă o definiţie 

prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei. Violenţa este dezorganizarea brutală sau 

continuă a unui sistem personal, colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a 

integrităţii, ce poate fi fizică, materială sau psihică. Această dezorganizare poate să opereze prin 

agresiune, prin utilizarea forţei, conştient sau inconştient, însă poate exista şi violenţa doar din 
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punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenţia de a face rău. Este dificil să se 

realizeze discriminări între cele două concepte agresivitate şi violenţă. M. Floro încearcă o 

diferenţiere în baza a trei criterii: 

 1. un criteriu funcţional: agresivitatea este o potenţialitate ce permite dirijarea acţiunii;  

ea ţine mai mult de gândire, de analiză, în timp ce violenţa este de ordinul acţiunii 

noastre, o acţiune adaptată obiectivului ce trebuie atins. 

2. un criteriu de ordin topologic: agresivitatea ar fi mai ales internă, în timp ce violenţa e 

mai ales externă. 

3. un criteriu etic: în timp ce agresivitatea, înţeleasă ca potenţialitate care îi permite 

individului să înfrunte problemele, poate fi considerată acceptabilă, violent; în calitatea ei 

de acţiune ce produce durere, este inacceptabilă.  

“Clădirea unei culturi lipsite de bullying nu trebuie confundată cu a avea un mediu lipsit 

de conflicte. Conflictul este o parte normală a interacțiunilor dintre oameni, iar dezacordul poate 

fi productiv când îi ajută pe indivizi să ia în considerare toate aspectele relevante. O parte 

esențială a programelor de prevenire a bullyingului, este să-i învățăm pe copii abilități de 

rezolvare a problemelor care să-i ajute să administreze conflictele inevitabile din viață în moduri 

independente și respectuoase. Cercetătorii au descoperit că strategiile de rezolvare a problemelor 

sunt de 13 ori mai eficiente în privința înăbușirii conflictelor decât reacțiile agresive, cele de 

ripostă sau cele emoționale, de idei pentru copii despre cum să prevină bullyingul” (Wilton, 

Craig & Pepler, 2000)1 

 

Formele manifestării conflictelor 

Conflictele la vârsta adolescenței îmbracă mai multe forme: 

• Verbale (batjocura, jignirea, cuvinte grosolane, ironia, bârfa, intriga, calomnia, 

ponegrirea cuiva, luarea în râs a celor slabi și neajutorați); 

• Fizice (formarea complexelor de inferioritate la cei agresați, atitudini de izolare și 

respingere); 

• Emoționale (formarea complexelor de inferioritate la cei agresați, atitudini de izolare și 

respingere); 

                                                           
1 Signe Withson, Fenomenul Bullying, Ed. Herald, București, 2017, p. 148 
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Strategii pentru prevenirea și aplanarea conflictelor 

Ce poți face pentru a stinge conflictul încă din faza incipientă: 

• Nu reacționa; 

• Consideră că agresiunea este problema lui, nu a ta; 

• Fii categoric și calm; 

• Dă-i agresorului impresia că ești de acord cu el, spune-i că are dreptate și îndepărtează-te; 

• Mergi cu capul sus, arată prin poziția corpului că nu ești vulnerabil și că nu te afectează 

atacul lui; 

• Încearcă să ai umor, încearcă să glumești pe seama ta pentru a nu răspunde provocărilor 

din partea persoanelor recalcitrante; 

• Nu răspunde la violență cu violență și nu folosi forța fizică; violența nu rezolvă niciodată 

problema, nu știi niciodată ce va face agresorul; 

• Cere ajutor dacă ești urmărit și depășit de situație: discută cu profesorii, părinții, 

psihologul școlii. 

 

Scopul activităților desfășurate: prevenirea conflictelor și realizarea unor mai bune 

relații între semeni, în școală. 

Obiective:  

➢ să se implice în discutarea și convenirea unor reguli comune de comportament în 

grup/ clasă, care să fie respectate mutual; 

➢ să identifice formele și etapele conflictului; 

➢ să identifice factori care pot determina comportamente de tip conflictual; 

➢ să învețe abilități eficiente de management al conflictului; 

➢ să identifice comportamente personale care pot duce la excludere, tachinare sau 

evaluări negative; 

➢ să identifice o varietate de modalități de a gândi, simți și comporta atunci când 

sunt excluși, tachinați sau evaluați negativ; 

➢ să recunoscă faptul că modul în care cineva își controlează gândirea afectează 

modul în care acea persoană simte și se comportă în situații de conflict; 
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➢ să își dezvolte abilități de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. 

 

Metode și mijloace utilizate:  

-exerciții de energizare, învățarea prin cooperare, dezbaterea, explicația didactică, lucrul 

individual și pe grupe cu fișe, jocul de rol. 

Perioada de desfășurare: octombrie 2018 – iunie 2019 

Activități desfășurate: 

ACTIVITATEA 1: Jocul de rol Peacemaker; 

ACTIVITATEA 2: Jocul de rol Squeezed. 

ACTIVITATEA 3: Desene – prevenirea conflictelor prin cultivarea 

gândurilor pozitive 

ACTIVITATEA 4: Vizionarea filmului Spijt (Olanda, 2011) 
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ACTIVITATEA 1 

Jocul de rol Peacemaker 

Clasele: IX-XII 

Durata: 1 oră 

Materiale: flipchart cu hârtie, creioane colorate/ carioci, laptop, videoproiector, fișe de lucru 

Obiective: -să se implice în discutarea scenariului și intrarea în pielea personajelor, care să fie 

respectate mutual; 

                -să identifice formele și etapele conflictului; 

                -să identifice factori care pot determina comportamente de tip conflictual. 
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Desfășurarea activității: 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime; 

2. Exercițiu de spargere a gheții: 

Îmi place de mine atunci când... 

Fiecare membru al grupului va spune ce îi place cel mai  mult la propria persoană. Este 

foarte important ca propoziția de început să fie: „îmi place cel mai mult de mine atunci 

când...”, practic participanții vor completa această afirmație cu ceea ce li se potrivește. 

Este recomandat ca facilitatorul să ofere un exemplu. 

3. Prezentare PPT – Conflictul – cauze și efecte: 

a) Ce înseamnă conflict? 

b) Tipuri de comportamente care pot fi încadrate în categoria conflictelor. 

c) Cine poate fi victimă a conflictului? 

d) Cine sunt participanții la conflict? 

e) Ce pot face ceilalți elevi? (martorii) 

4. Diseminare 

5. Evaluare 
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ACTIVITATEA 2 

Jocul de rol Squeezed. 

 

Obiective:  

-să se sensibilizeze și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor; 

-să experimenteze puterea cuvintelor; 

Materiale: 

-post-it-uri, pixuri, cartonașe cu exemple de cuvinte care dor, cu mituri despre conflict 

 

Desfășurarea activității: 

-Profesorul distribuie foi și un pix fiecărui elev; 

-Solicită elevilor să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele ofensatoare pe care 

le-au auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica nume); 

-Cere participanților să prindă foile pe flanelograf, marcând următoarea grilă-scară: 

 Tachinare/glume ușoare 

 Glumă umilitoare 

 Insultă dureroasă 

 Insultă foarte dureroasă 

-Cere elevilor să nu vorbească unul cu altul și să nu comenteze foile în timp ce le prind pe 

flanelograf; 

-Copiii sunt rugați să se uite mai bine la scară. De obicei sunt cuvinte care se repetă și sunt 

plasate în poziții diferite pe scară, de diferiți elevi. 

DE REFLECTAT! 

 Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, sunt întrebați: 

1. Ați văzut mai multe cuvinte în mai multe locuri pe scară? 

2. De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu este 

ofensator, în timp ce alții îl consideră dureros sau umilitor? 

3. Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine? 

4. De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte? 
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5. A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte poate constitui o sursă generatoare de 

conflict sau nu? De ce? 

6. Întrebați-i pe toți dacă pot vedea vreo similitudine între cuvintele de pe foi. Există, spre 

exemplu, cuvinte legate de aspectul fizic, abilitățile mentale, etnie, sex, etc. 

7. Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți? 

8. În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte? 

9. Ce categorie/temă a primit cele mai multe foi? Cum explicați acest lucru? 

 

Precizări: 

 Este important să se ia în considerare nu doar cuvintele, ci și modul în care sunt 

exprimate, intenția cu care este spus un cuvânt, tonul cu care este pronunțat, expresia feței – toate 

acestea influențează modul în care un anumit cuvânt va fi perceput ca pozitiv sau negativ (bun 

sau rău).  
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ACTIVITATEA 3 

Desene – Prevenirea conflictelor prin cultivarea gândurilor pozitive 

• Realizarea de către elevi a unor desene sugestive, legate de tema conflictului. 
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Studiu de caz 

REZOLVAREA  UNUI  CONFLICT 

1. Identificarea cazului 

 Conflict:  - copil nemulțumit de atitudinea colegului de bancă; 

                     - copil;  

2. Analiza – sinteza cazului 

La ora de pictură cu tema „ Omul de zăpadă” Andrei era foarte concentrat asupra lucrării 

sale. Știa că are talent și de aceea își dorea ca lucrarea sa să fie apreciată ca foarte bună si 

expusă la panoul clasei. Daniel, colegul său de bancă, fiind un copil neastâmpărat, s-a aplecat 

asupra lucrării vecine, reușind în felul acesta să răstoarne paharul cu apă peste caiet. Andrei a 

început să plângă si să-l lovească pe Daniel cu pumnii.  

 

3. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului 

Educatoarea intervine pentru ai liniști pe cei doi copii. Daniel recunoaște că a greșit și își cere 

scuze, dar Andrei nu vrea să le accepte. Cu toate că i se propune să refacă lucrarea, acesta din 

urmă refuză ideea, crezând că nu o va face la fel de frumoasă. Daniel dorește să-l ajute oferindu-i 

acuarelele sale, care sunt mult mai bune. Cu calm și răbdare, educatoarea îl ajută pe Andrei să 
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aibă încredere în sine, apreciindu-i calitățile sale artistice. Se oferă chiar să-i dea anumite indicii 

pentru ca noua lucrare să fie mai bună decat prima. 

Neacceptând ideea, Andrei continuă să-l jignească pe Daniel. Educatoarea intervine din 

nou, mutându-i pe cei doi din bancă.. Nici această soluție nu i-a plăcut lui Andrei și de aceea el 

promite că va reface lucrarea dacă își va recăpăta colegul de bancă. 

 

4. Optimizarea soluţiei finale adoptată pentru rezolvarea cazului 

- discuţii, în particular, cu copiii și cu părinții acestora; 

- sprijinirea copiilor în timpul cooperării la activitățile de grup (jocuri liber-creative; 

jocuri de rol; activități extrașcolare); 

- încurajarea manifestărilor pozitive si corectarea celor neadecvate; 

- respectarea unor norme și reguli de comportament; 

- sprijinirea continuă cu multă căldură, atenție și aprecierea permanentă în acceptarea și 

rezolvarea sarcinilor primite; 

- stimularea energiei prin sarcini de lucru și joc acceptate anterior pentru a-i întări 

încrederea în forțele proprii; 

- participarea părinților la unele activități; 

 

5. Stabilirea unor concluzii 

Conflictul dintre cei doi copii s-a creat datorită faptului că la această vârstă procesele de 

inhibiție sunt slab dezvoltate. Copiii, mai ales cei de vârstă preșcolară, nu sunt obișnuiti cu un 

program bogat si rigid. De obicei, copiii singuri la părinți, cum este cazul lui Andrei, sunt 

caracterizați prin egoism, fapt ce înlesnește ivirea conflictelor. Aplicând alternativele de 

rezolvare a conflictului, acesta s-a stins, cei doi copii s-au împăcat. Părinții păstrează legatura 

permanent cu școala, implicându-se în unele acțiuni ale grupei.  

 

Bibliografie: 

1. Balica, M., Fartuşnic, C., Liiceanu, A., Măruţescu, A., Săucan, D., Voinea, L., coord. 

Jigău, M., (2006): Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală : ghid practic pentru 

directori şi cadre didactice, Editura Alpha MDN, Buzău; 

2. Codul de etică şi deontologie profesională al cadrelor didactice. 
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3. Cîrtiţă-Buzoianu, C., (2011) „Etică şi deontologie profesională”, Editura Alma Mater, 

Bacău; 

4. Doug, N., VanSlyke T., Judy, K., D., (2003): Totul despre relaţiile publice, Editura 

Polirom, Iaşi; 

5. Neamţu, C., (2002): Psihopedagogia comportamentului deviant, Ed. Aramis, Bucureşti. 
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III.2. Comunicarea nonviolentă 

 

1. Nevoia de comunicare nonviolenta 

Modul în care gândim și comunicăm poate crea neînţelegeri și frustrare și ne poate ține 

departe de ceea ce ne dorim. De asemenea, poate duce la furie, tristețe sau chiar la violență 

emoțională. Ne exprimăm sentimentele în termeni de “cum s-a comportat celălalt cu noi”, dar 

“ceea ce fac alții poate fi un stimulent pentru emoțiile noastre, însă nu și cauza”, susține expertul 

în comunicare nonviolentă, Marshall Rosenberg. Ideea de la baza comunicării non-violente este 

aceea că avem control asupra cuvintelor și acțiunilor noastre, care nu sunt determinate direct de 

acțiunile celor din jur.  

Violenţa se naşte din credinţa că ceilalţi sunt cauza suferinţelor noastre şi merită 

pedepsiţi. Nonviolenţa nu înseamnă nici pasivitate, nici retragere, ci hotararea de a reacţiona 

altfel. Ea se bazează pe abilităţi de comunicare şi de folosire a limbajului care te ajută să-ţi 

păstrezi umanitatea, chiar şi în condiţii critice.  

 

2. Ce este comunicarea nonviolentă 

Comunicarea nonviolentă promovează educația motivată de respectul pentru viață, de 

dorința de a deprinde abilități, de a contribui la bunăstarea proprie și a celorlalți. Cel care a pus 

bazele CNV în anii 60 este doctorul în psihologie Marshall B. Rosenberg. Dorința lui a fost 

aceea de a găsi și oferi lumii o alternativă la agresivitatea și violența cu care ne confruntăm 

adesea – și pe care el însuși le-a experimentat în copilărie, în cartierul de la marginea ora-

șului Detroit. De atunci au trecut 60 de ani, iar CNV și-a dovedit eficiența în multe domenii ale 

vieții, de la relațiile de familie, la școli, instituții publice, organizații și chiar în medierea 

de conflicte internaționale. Israel, Palestina, Irlanda, Rwanda, Nigeria, Serbia, Croația sunt doar 

câteva exemple de țări în care metoda comunicării nonviolente este utilizată de echipele de 

activiști ai păcii, cu rezultate îmbucurătoare pentru toți cei implicați: 

- mai puține conflicte;  

- gestionarea eficientă a diferendelor care apar;  

- creșterea capacității de a-l asculta pe celălalt;  

https://www.suntparinte.ro/activitati-in-familie/gimnaziu/ce-putem-si-ce-nu-putem-controla-activitate-pentru-parinti-si-copii
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- respect reciproc între toți participanții la procesul de învățământ;  

- mai multă cooperare, mai multă distracție pentru toată lumea. 

În România, Asociaţia pentru Comunicare Non-Violentă (ACNV) este un ONG ce a luat 

naștere în anul 2007. ACNV și-a propus ca misiune promovarea Comunicării Nonviolente în 

societate, sprijinirea celor care învață, practică și răspândesc Comunicarea Nonviolentă în 

România, crearea unui sistem de promovare a păcii și de rezolvare pașnică a conflictelor. 

Formele de comunicare (non)violentă sunt reprezentate într-o ecuaţie personală, în stilul 

de comunicare al fiecărui individ. Comunicarea nonviolentă propune o serie de jaloane care 

conduc la stingerea conflictului. Reperele au fost constituite prin practică de către Marshall 

Rosenberg în cadrul Institutului de comunicare nonviolentă pe care l-a înfiinţat în anul 1985. 

Comunicarea nonviolentă se referă la o serie de prescripţii de raportare la sine şi la 

celălalt care să conducă la exprimarea nonviolentă a propriilor nevoi. Sunt propuse, prin urmare, 

o serie de jaloane care conduc la gestionarea conflictului, graţie unui mai bun contact cu sine 

însuşi. 

Comunicarea Nonviolentă implică: exprimarea propriilor opinii fără a-i constrânge pe 

ceilalți, exprimarea sinceră, fară a critica sau insulta, recepționarea unui mesaj cu empatie, 

indiferent de modul în care este exprimat. 

 

3. Cum se aplică Comunicarea Nonviolentă în viaţa de zi cu zi 

Practica Comunicării NonViolente face apel la abilitatea de a recunoaște în acțiunile 

altora fricile și temererile similare cu ale noastre, și găsirea de strategii prin care să ne 

satisfacem nevoile personale dar permitând și altora să facă același lucru. Alternativa pedepsirii 

„celor răi” nu este în nici un caz pasivitatea, ci un dans subtil între empatia față de nevoile 

celuilalt și expresia necondiționată a propriilor nevoi. 

În momentul în care folosim Comunicarea NonViolenta în interacțiunile noastre cu noi, 

cu altă persoană sau cu un grup, devenim ancorați în mod natural la starea noastră de 

compasiune. De aceea este o abordare foarte eficientă la toate nivelele de comunicare și în varii 

situații – relații intime, familie, școală, organizații și insituții, terapie, negociere diplomatică și de 

afaceri, dispute și conflicte de orice natură, etc. 
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Metoda comunicării nonviolente porneşte de la premisa că la baza fiecărei acţiuni umane 

se află nevoia de îmbogăţire şi de înfrumuseţare a vieţii. Pentru a fi satisfăcută această nevoie, 

abordarea comunicării - vorbirea şi ascultarea – se face dintr-un unghi diferit de cel cu care am 

fost obișnuiţi, şi anume cel al compasiunii. Astfel,  dr. M.Rosenberg propune patru componente 

ale modelului CNV: 

- faza 1: observăm ce spun şi ce fac ceilalţi, fără să îi judecam sau evaluăm; 

- faza 2: stabilim felul în care ne simţim şi ce sentimente ne trezeşte această acţiune; 

- faza 3:  identificăm ce nevoi se ascund în spatele sentimentelor descrise anterior și învățăm să 

le exprimăm; 

- faza 4:  exprimăm clar şi onest ceea ce trăim şi ceea ce dorim de la persoana cu care 

comunicăm. 

CNV a devenit o metodă care contribuie la: 

- eliberarea de efectele nocive ale vechilor experienţe şi condiţionări culturale; 

- eliminarea tiparelor de gândire care conduc la certuri, furie, depresie; 

- rezolvarea conflictelor în mod paşnic, indiferent de natura lor; 

- crearea de structuri care să susţină principiul satisfacerii nevoilor tuturor; 

- formarea/dezvoltarea de relaţii bazate pe compasiune şi pe cooperare. 

Principiile comunicării nonviolente: 

1. Toate ființele umane împărtășesc același set de nevoi; 

2. În fiecare moment încercăm să ne împlinim nevoile cum știm mai bine; 

3. Sentimentele noastre depind de împlinirea sau neîmplinirea nevoilor noastre; 

4. Violența este o expresie tragică a unor nevoi neîmplinite; 

5. Fiecare dintre noi dispune de resurse interioare remarcabile dacă ni se oferă empatie 

pentru a intra în contact cu ele; 

6. Stă în natura umană să dăruiască și să primească empatic, să se afle în slujba vieții, să 

contribuie la bunăstarea proprie și a celorlalți; 

7. Toate nevoile pot fi împlinite în mod pașnic. Există nenumărate strategii pentru aceasta; 

8. Oamenii au liber arbitru. Nu suntem direct răspunzători de tot ce ni se întâmplă, însă 

alegem cum reacționăm și cum gândim; 
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9. Anumite moduri de gândire și exprimare tind să ne deconecteze de forța vitală care se 

află în interiorul nostru și al celorlalți, în timp ce altele, dimpotrivă, întăresc această 

legătură. 

Punerea în practică a principiilor Comunicării Nonviolente îi ajută pe profesori, 

administratori, elevi și părinți să facă din școală un loc în care elevilor să le placă să învețe, 

profesorilor să le placă să predea, iar părinții să aibă încredere că nevoile copiilor lor – de 

siguranță, respect și îmbogățire a cunoștințelor – sunt îndeplinite. 

Asimilând aceste principii, veți putea să:  

- măriți interesul, realizările și cantitatea de informație acumulată de elevi;  

- creați o atmosferă de studiu sigură și plăcută; 

- cultivați inteligența emoţională, respectul și compasiunea;  

- rezolvați conflictele și dezamorsați situațiile potențial violente; 

- redescoperiți bucuria de a educa elevi cu adevărat motivați.  

Educația este prea prețioasă pentru a fi motivată de tactici coercitive. Comunicarea 

nonviolentă promovează educația motivată de respectul pentru viață, de dorința de a deprinde 

abilități, de a contribui la bunăstarea noastră și a celorlalți. 

 

4. De ce ne este greu să comunicăm nonviolent? 

• Suntem obișnuiți să formulăm judecăți la adresa celorlalți și la adresa noastră: “Este 

un elev încăpățânat!”, “Sunt o mamă rea!”. 

• Pedepsim elevii atunci când nu ne ascultă, însă pedeapsa este sursa violenței. Elevii 

vor simți nevoia să se apere de pedepsele adulților, refuzând comunicarea, răzbunându-se 

în diverse feluri. 

• Gândim în termeni de “trebuie” raportat la ceilalți și la noi înșine: “Eu trebuie să fiu 

cel mai bun profesor”, “Elevul trebuie să facă așa cum îi spun eu.” 

• Nu am învățat să gestionăm propriile emoții. De aceea atribuim responsabilitatea 

propriilor emoții altor persoane: “Elevul X mă înfurie de fiecare dată când face gălăgie.”,  

“Elevii mă scot din sărite când nu fac liniște.” 

• Nu știm să găsim nevoia care stă în spatele furiei. Marshall Rosenberg afirma că furia 

și, implicit, violența indică faptul că o nevoie nu este îndeplinită. Nevoia de a fi un cadru 
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didactic eficient stă de multe ori la baza furiei adulților care interacționează cu 

copiii/elevii. 

• Nu vrem să fim vulnerabili în fața celorlalți. Pentru că nu vrem ca elevii să ne 

perceapă ca neputincioși, apelăm la autoritate, forţând copiii să se comporte în funcție 

de propriile noastre nevoi. Cadrele didactice pedepsesc elevii neastâmpărați pentru că au 

nevoie de liniște în clasă pentru a fi profesori eficienți. Comunicarea nonviolentă propune 

însă adulților să apeleze la cooperare: eu îți spun care e nevoia mea, tu îmi spui ce poți 

face pentru a o îndeplini, fără să te oblig. 

 

5. Cum poţi să comunici nonviolent cu elevii tăi? 

Comunicarea nonviolentă presupune formularea mesajelor astfel: 

• Spui ce observi, fără să fii agresiv: 

Cadru didactic: “Este a doua oară când nu îți faci tema pentru acasă.” 

• Continui mesajul cu ceea ce simți față de situație: 

Cadru didactic: “Acest lucru mă îngrijorează.” 

• Apoi spui ce nevoie ai: 

Cadru didactic: “Vreau ca toți elevii mei să înțeleagă lecția și să depună efort pentru 

temele lor pentru că astfel vor reține mai bine ce au învățat.” 

• Iar la final ceri din partea copilului o acțiune care poate fi realizată în prezent, 

poate fi negociată și este precisă și formulată în termeni pozitivi: 

Cadru didactic: “Vreau să vedem împreună dacă ai înţeles lecția și cum se rezolvă tema. 

Apoi vorbim despre motivele pentru care nu ai scris tema. De acord?” 

 

Concluzii: 

Eficienţa în comunicarea nonviolentă este determinată de capacitatea de empatie, dar şi 

de autenticitatea celor care practică metoda. 

Dacă vrem așadar să vedem o schimbare la nivel social, bazată pe colaborare, încredere, 

compasiune și nonviolență, realizăm că trebuie să ne schimbăm noi în primul rând în acest sens, 

în timp ce contribuim la schimbarea ce o dorim. Atâta timp cât lumea din jurul nostru rămâne 
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captivă în „cutia” lui bine și rău, va trebui să ne acordăm timp și pentru a organiza o comunitate 

care să susțină eforturile noastre. 

Cel mai important este că observând aceasta modalitate de comunicare, copiii o vor 

prelua în timp, reușind să comunice ce își doresc fără să apeleze la violență. 

Tu reusești să comunici nonviolent cu elevii tăi? 

 

ACTIVITATEA 1 

Cum comunic în situaţii conflictuale 

 

Clasele: IX-XII 

Durata: 2 ore 

Materiale: flipchart cu hârtie, creioane colorate/ carioci; laptop, videoproiector, fișe de lucru 

Obiective:  

- Autoevaluarea modului în care elevii comunică propriile dorinţe, trebuinţe și nevoi într-o 

situaţie conflictuală și exersarea unor modalităţi eficiente de comunicare; 

- recunoșterea faptului că există mai multe situaţii conflictuale și modalităţi de a rezolva un 

conflict;  

- dezvoltarea unor strategii de rezolvare a conflictului. 

                 

Desfășurarea activității: 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

2. Prezentare PPT – 

a) Ce este comunicarea nonviolentă? Explicații teoretice și practice. 

b) Distribuire fișă de lucru fiecărui elev și explicarea faptului că acest exerciţiu îi va ajuta 

să-și identifice modul în care își comunică propriile dorinţe, trebuinţe și nevoi, într-o 

situaţie conflictuală.  

c) Li se cere elevilor să răspundă la întrebări cât mai sincer posibil. Elevii sunt lăsați să 

completeze chestionarul aproximativ 10 minute. 

d) Elevilor li se cere să dea exemple de situaţii conflictuale. 
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e) Elevii selectează un conflict și construiesc împreună un mesaj pornind de la sugestiile 

oferite la începutul lecției. 

3. Diseminare 

4. Evaluare 
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ACTIVITATEA 2 

Autocontrolul emoţiilor 

Clasele: IX-XII 

Durata: 2 ore 

Materiale: flipchart cu hârtie, creioane colorate/ carioci; laptop, videoproiector, fișe de lucru 

Obiective:  

- implicarea elevilor în diverse activități în cadrul cărora să își controleze emoțiile, să poată vorbi 

în public, să poată suporta stresul unui examen, să poată depăși evenimente dificile și să nu se 

lase doborâți de emoțiile negative. 

                 

Desfășurarea activității 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

2. Prezentare PPT  

- cu materiale cu informații despre emoții și gestionarea lor; 

- cu metoda REBT și modelul ABC; 

- urmărirea filmului de animație "Întors pe dos" http://voxfilmeonline.net/intors-pe-dos-

2015-online-subtitrat-in-romana/; 

http://voxfilmeonline.net/intors-pe-dos-2015-online-subtitrat-in-romana/
http://voxfilmeonline.net/intors-pe-dos-2015-online-subtitrat-in-romana/
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 - vizionări de diverse filme inspiraționale și de gestionare a emoțiilor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLswLHpAQKU (Cum să-ți gestionezi emoțiile. Loredana 

Latis la TVH ) 

3. Diseminare 

4. Evaluare 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLswLHpAQKU
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ACTIVITATEA 3 

Rezolvă-ți civilizat conflictele cu cei din jur 

Clasele: IX-XII 

Durata: 2 ore 

Materiale: flipchart cu hârtie, creioane colorate/ carioci; laptop, videoproiector, fișe de lucru 

Obiective:  

- Crearea unor alternative pentru rezolvarea conflictelor între elevi; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare și consecinţele acestora; 

- Dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare emoţională și comportamentală în situaţii diverse legate 

de viaţă; 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală și rezolvarea de conflicte. 

                 

Desfășurarea activității 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

2. Prezentarea activității ”Perechi de detectivi”.  

Fiecare va alege un bileţel dintr-un coșuleţ, pe care este notată o propoziţie, o observaţie sau 

o evaluare. După ce citește fiecare proproziţie de pe propriul bileţel pleacă în căutarea colegului 
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care are propoziţia ”înrudită” cu a lui. Adică, elevul a cărui propoziţie descrie un comportament 

îl caută pe cel a cărui propoziţie evaluează același comportament și invers. Când s-au găsit, cei 

doi ”detectivi” vin în faţa clasei, în pereche. Pentru a fi mai antrenant jocul, consilierul poate 

cere elevilor să realizeze sarcina cât mai repede, premiind primele perechi de detectivi. După ce 

au fost formate toate perechile de detectivi, fiecare pereche de bileţele este lipită pe o coală albă 

A3. Pe coală se notează, în prealabil, titlul fiecărei coloane de bileţele care urmează a fi lipite: 

observaţie/descriere vs evaluare/etichetare. 

3. Diseminare: La sfârșit se poartă o discuţie privind limbajul pe care îl preferă a fi folosit 

când cineva se adresează sau se referă la propria persoană și de ce.  

4. Evaluare 
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III.3. Mindfulness în şcoală 
 

1. Nevoia pentru a practica mindfulness la elevi 

În ultimul timp există o preocupare intensă cu privire la starea de bine a copiilor în 

școală. În acest context, cel puțin în mediul online interesat de educație, este din ce în ce mai des 

vehiculat un concept relativ nou în raport cu practica și experiența școlară de la 

noi: mindfulness.  

Mediul actual oferă copiilor accesul la multă informație, mulți stimuli, care vin din toate 

părțile: calculatoare, tablete, telefoane, televizoare, reclame și exemplele pot continua. Din cauza 

diversității, aceștia ajung să resimtă un nivel de stres și de emoții negative similare cu cele ale 

unui adult. Le este mai greu să rămână concentrați la școală și sunt mai impulsivi în 

comportament. „Potrivit cercetărilor recente, fericirea şi bunăstarea sunt recunoscute drept 

aptitudini. În mod normal nu le considerăm aptitudini, dar toate studiile ne arată că ar trebui să 

fie considerate aptitudini. Practic, nu e cu nimic mai diferit de a învăţa să cânţi la un instrument, 

spre exemplu”, a spus neurologul Richard Davidson. 

În cartea FOCUS (Daniel Goleman) vorbește despre cât de mult s-a micșorat capacitatea 

de a ne concentra pe sarcini cognitive. În capitolul 17, vorbește despre cum implementarea 

pauzelor/ orelor de mindfulness la școală ajută copiii să aibă rezultate mai bune, să fie mai 

relaxați și să recunoască emoțiile personale cât și pe cele ale prietenilor.  

Majoritatea şcolilor şi grădiniţelor din Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie au 

inclus în programa lor orele şi cursurile de mindfulness. În Europa este un concept relativ nou. 

Una dintre puţinele şcoli cu astfel de predare este chiar în Bucureşti. Fondatorul este profesorul 

Richard Joannides. 

2. Ce este Mindfulness? 

Mindfulness este un concept în plină ascensiune. Milioane de copiii din întreaga lume 

sunt pregătiţi pentru viitor prin tehnici de conştientizare. Să fii „mindfull" înseamnă să fii 

prezent, organizat, relaxat şi mai ales conectat la realitate. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
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Termenul de mindfulness, tradus în limba română prin “plinătatea minții”, se referă la 

concentrarea atenției în mod intenționat și cât se poate de pozitiv asupra stării interioare, 

observând și trăind complet emoțiile, sentimentele și trăirile prezentului.  

Conceptul de mindfulness derivă din tehnicile budiste de meditaţie şi a fost introdus in 

lumea occidentală de Jon Kabat-Zinn, un psihoterapeut care spune că meditaţia îi ajută pe 

oameni să scape de stres, anxietate, şi ameliorează diferite boli. 

Mindfulness a fost într-adevăr o practică folosită mai întâi de adulţi pentru a rezista mai 

bine la stres și la durere fizică, pentru a învăţa să fie mai atenţi la ceea ce se întâmplă în fiecare 

moment într-un mod mai empatic şi mai plin de compasiune şi de înţelegere. Când vine vorba 

despre mindfulness la copii, este foarte important ca adulţii din jur lor să fie ei, mai întâi, 

familiarizaţi cu conceptul, deoarece copiii reflectă ceea ce percep, iar mindfulness se învaţă prin 

exemplu. 

Mindfulness este practica şi starea prin care alegem în mod conştient să trăim în prezent, 

să observăm gândurile şi emoţiile noastre şi să fim în contact cu corpul nostru. 

Pentru copii Mindfulness înseamnă să observe ce se întâmplă în momentul prezent, aici 

şi acum. Este o formă de antrenament a atenţiei care poate fi aplicată în orice activitate pe 

parcursul zilei. Scopul practicării mindfulness este de a creşte conştientizarea de sine a 

copilului, echilibrul emoţional şi concentrarea în general. Mindfulness înseamnă atenție. Această 

atenție poate fi direcționată fie către interior fie către exterior. Atenția acordată sentimentelor, 

senzațiilor corporale, gândurilor sau emoțiilor reprezintă exemple de atenție concentrată către 

interior. Exemple de concentrare a atenției către exterior: conversația cu un prieten, sunete sau o 

carte. Practica mindfulness presupune să ne concentrăm atenția pe Aici și Acum. 

- Când privim, ce anume vedem?  

- Când ascultăm, ce anume auzim?  

- Când mergem, cum anume se simt picioarele pe pământ?  

- Când mâncam, cum se simte gustul?  

- Când ne jucăm, cum ne simţim?  

- Când suntem supăraţi, cum se simte această emoţie în corp, unde anume, ce 

gânduri avem?  

https://www.totuldespremame.ro/interviuri-cu-mame-si-specialisti/lila-vasilescu-prin-mindfulness-copiii-invata-sa-isi-puna-atentia-acolo-unde-le-este-benefic
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Mindfulness este această incredibilă unealtă pe care copiii o pot folosi ca să se conecteze 

cu emoțiile pe care le trăiesc zi de zi și să observe ce se întâmplă în corpul lor când simt aceste 

emoții. Ei pot experimenta cum în acele momente, prin punerea atenției asupra respirației de 

exemplu, pot trece mai uşor prin situații care îi fac să se simtă furioși, triști sau agitați. 

Mindfulness are un impact mare la nivelul relaționării întrucât viața noastră înseamnă o 

interacțiune constantă cu diverse situații și oameni. Și aceste interacțiuni pot genera probleme. 

Când învățăm că gândurile noastre generează emoții uneori greu de controlat dar știm și că acele 

emoții vin și trec și nu trebuie să ne identificăm cu ele, avem deja soluția la multe din problemele 

cu care ne putem confrunta ca adulți sau copii. 

 

3. Beneficiile folosirii mindfulness 

Există o întreagă literatură de cercetare a beneficiilor mindfulness-ului într-o varietate de 

domenii, de la sănătate, educație, organizații economice, performanță sportivă sau viață privată, 

până la organizații militare. 30 de ani de cercetare au arătat beneficiile mindfulness pentru adulți: 

de la scăderea stresului şi a durerii cronice până la îmbunătăţirea stării emoţionale şi mentale. 

Acestor rezultate li se adaugă cercetări asupra copiilor şi adolescenţilor din ultimii ani. Dovezile 

sunt convingătoare și susțin folosirea mindfulness în educație. 

Studiile arată că practicarea metodei mindfulness de către copii și adolescenți îi ajută pe 

aceștia să îmbunătățească: 

• rezultatele oricărei activităţi şi rezultatele şcolare, prin creșterea atenției (își pot concentra 

atenția într-un singur loc și lecția este învățată rapid și bine); 

• răspunsul în fața anxietății și stresului în general și datorate emoțiilor înaintea testelor; 

• empatia și înțelegerea de sine și a altora (fiind mindful /conștienți, își dau seama de felul 

în care reacționează prin vorbe sau fapte și de efectul asupra celor din jur); 

• auto-reglarea emoțională (folosind tehnici simple de mindfulness își pot stăpâni emoțiile 

pe care le au înaintea și în timpul unor testări importante); 

• abilitățile sociale (fiind mindful, pot ocoli situațiile cu potențial conflictual); 

• comportamentul și relațiile interpersonale, în general. 

De asemenea, multe probleme apar din cauza stresului de la școală sau acasă și este deja 

confirmat științific că mindfulness contribuie la: 
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• Scăderea nivelului de stres și anxietate; 

• Reacții mai temperate în fața emoțiilor puternice; 

• Creșterea gradului de empatie și întelegere față de alți colegi; 

• Dezvoltarea naturală a aptitudinilor de rezolvare a conflictelor. 

Copiii reușesc mai bine decât adulții să se concentreze pe ceea ce simt în prezent, astfel 

că ei trebuie să fie încurajați să nu-și piardă această abilitate importantă.  

Dacă relaxarea este primul efect pe care-l resimt elevii atunci când practică mindfulness, 

atenția am putea spune că este un efect adițional. Ca să poți învăța, nu te poți baza doar pe modul 

în care îți este livrat mesajul, ai nevoie să fii atent la ceea ce asculți, vezi, simți. Și de asta au 

nevoie copiii. Să se poată concentra pe ceea ce primesc de la învățător/ profesor. Prin această 

practică, elevii învață să își direcționeze atenția acolo unde momentul prezent le-o cere, și acest 

lucru aduce multe beneficii atât în școală din punct de vedere al dezvoltării lor academice, 

emoționale și sociale cât și în toate interacțiunile lor din afara școlii. 

Când practică mindfulness, copiii și adolescenții exersează modalități simple și îndemână 

de a-și concentra atenția la ceea ce se întâmplă în prezent. Învață să spună STOP! În loc să 

reacționeze. Să respire și să observe ce se întâmplă cu adevărat în exterior și ce emoții au loc în 

interiorul corpului, înainte să aleagă răspunsul potrivit situației. 

Rolul acestei practici este de a le oferi copiilor, adolescenților o alternativă la 

reactivitatea impulsivă în fața provocărilor de zi cu zi și de a le arăta că avem mereu cu noi 

oportunitatea de a răspunde mai înțelept acestor provocări emoționale cu beneficii atât pentru noi 

în mod direct direct cât și pentru cei din jurul nostru. 

Un copil care observă că are nevoie să se miște puțin înainte să poată fi atent la ora de 

matematică sau recunoaște că se simte furios când un coleg îl împinge chiar și din greşeală și 

observă că se poate calma mai repede și mai ușor dacă respiră profund de câteva ori sau dacă își 

verbalizează frustrarea – exemplu de rol şi beneficiu adus de practica de mindfulness în școli dar 

și acasă. 

Dacă ne referim la probleme emoționale, mindfulness ne ajută în primul rând să fim 

conștienți de ele, să le recunoaștem când apar și să știm că avem opțiunea de a răspunde astfel 

încât rezolvarea problemei să vină într-un mod blând și benefic pentru toată lumea. 

Sumarizând, mindfulness-ul ajută la îmbunătățirea: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187106000289
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• abilităților mentale: dezvoltarea creativității, memoriei și îmbunătățirea rezultatelor 

academice; 

• sănătății: reducerea nivelului de stres, anxietății, reducerea cazurilor de îmbolnăvire și 

ajută la sănătatea cardiovasculară; 

• social: îmbunătățirea încrederii de sine, a relațiilor cu ceilalți, performanța la job și 

statisfacția. 

Pe termen lung, cel mai bun lucru despre mindfulness este că întăreşte atenţia, capacitatea 

lor de a se concentra pe ceea ce se întâmplă în jur, dar şi înăuntrul lor. De asemenea, ei învaţă că 

au această superputere în interiorul lor, ceva ce nu le poate lua nimeni şi pe care o pot folosi 

oricând li se întâmplă ceva rău, oricând emoţiiile îi copleşesc şi se simt răniţi şi confuzi. 

 

4. Exerciții de mindfulness aplicate cu elevii la clasă 

Exercițiile de mindfulness le oferă copiilor și adolescenților oportunitatea de a 

experimenta integrat diverse situații: cu corpul, cu mintea și cu sufletul lor. Exercițiile de 

mindfulness îi învață astfel cum să-și comute atenția de la gânduri și interpretări, cum să iasă din 

mintea și gândurile lor – și să se concentreze și pe corp. Îi învață să recunoască când sunt 

încordați, când sunt neliniștiți sau nu se simt în siguranță, când sunt obosiți și lipsiți de energie și 

au nevoie de o pauză. Învățând să rămână în contact cu ei, învață să fie prezenți în propria lor 

viață. Mai jos, 4 exerciții de mindfulness destinate copiilor și adolescenților: 

1.    Concentrarea pe respiraţie. Copiii și adolescenții pot învăța cum să se întoarcă spre ei 

înșiși, să fie în controlul propriilor emoții prin exerciții zilnice, de câteva minute, de meditație. 

Aceste ședințe scurte se desfășoară în trei etape. Primul pas este să își concentreze atenția pe 

ceva anume, propria respirație, un sunet, o senzație – Inspir, simt că inspir/Expir, simt că 

expir. Următorul pas este să observe când mintea lor s-a desprins de ancora pe care și-au ales-

o și, în final, fără să judece sau să se critice, cu înțelegere, să o aducă înapoi – Inspir, simt că 

inspir/Expir, simt că expir. 

2. Bucuria supremă a gustului. E foarte simplu și delicios: o invitație spre a savura ceea ce 

mănâncă. O bucățică de ciocolată, o căpşună, o mușcătură de măr sunt o invitație înspre 

lumea simțurilor – mestecând atent, se vor concentra numai pe acțiunea de a mesteca – 

ciocolata, căpșuna sau mărul devenind un întreg univers; textura, întâi dură și zemoasă, 
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apoi elastic; gustul, plin de arome, dulce, ușor acrişor, un vârf de amăreală, melanjul în 

care toate se transformă pe măsură ce le mestecăm, cum simțim această transfomare. O 

călătorie întreagă. 

3. Scanarea corpului. Acest exercițiu îi invită pe adolescenți să își analizeze întreg corpul – 

de la tălpile picioarelor până în creștetul capului, să observe care sunt zonele tensionate 

și, pe rând, să le relaxeze.  

4. Observarea mişcărilor corpului.  Copilul stă la orizontală cu ochii închişi, iar voi îl 

rugaţi să-şi contracte şi să-şi destindă cu putere fiecare muşchi din corp (în limita 

posibilităţilor, bineînţeles!). Ulterior, să-şi contracte degetele de la picioare, după care să 

urce aceste exerciţii spre muşchii de la picioare, şolduri, să-şi sugă burta, să-şi strângă 

pumnii şi să-şi împingă umerii cât mai sus spre gât. Aceste contractări vor fi alternate cu 

relaxări, dar şi cu râsete şi cu mirarea de a-şi simţi perfect toți mușchii, chiar şi pe cei mai 

rar folosiți. 

 5. Concentrarea atenției pe activitățile pe care le desfășoară. Când se spală pe dinți, 

spre exemplu, vor fi atenți la apa care curge, la modul în care simt pasta de dinți, la asprimea 

periuței pe gingie – moment cu moment, mișcare cu mișcare. 

 6. Norișorii gândurilor.  Acest exercițiu derivă din cel al respirațiilor, însă este puțin 

diferit. Rugați copilul să inspire adânc pe nas și să expire de trei ori. Pe măsura ce inspiră, 

spuneți-i să-și imagineze cum gândurile se formează în mai mulți norișori deasupra capului, care 

se îndepărtează la fiecare expirare. Respirațiile trebuie să fie lente și adânci, iar atenția să fie 

concentrată exclusiv pe gândurile din acel moment. 

 

Concluzii: 

Demersurile din ultimii ani de a introduce meditația în școală oferă rezultate 

încurajatoare, în special pentru elevii care participă la astfel de programe. Îmbunătățirea 

rezultatelor academice și dezvoltarea abilităților sociale sunt printre cele mai vizibile  schimbări 

pe care le-au identificat cadrele didactice. Mindfulness, înţeles ca un set de instrumente şi 

practici, este accesat şi însuşit diferit de fiecare copil, deşi fiecare tânjeşte după starea de linişte 

şi relaxare sufletească induse de activităţile „mindful”. Este foarte important de menționat că 

acest antrenament trebuie să fie modelat de adulții din jurul lor pentru că altfel nu putem vorbi de 
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o integrare sănătoasă și eficientă a acestei practici, nu îi putem învăța pe copiii noștri ceva ce nu 

cunoaștem noi înşine. 

Să fii „mindfull” poate părea ușor, însă nu este așa. E nevoie de răbdare și de disciplină și 

cu cât ești mai tânăr cu atât înveți mai ușor. „În primul rând mindfulness cere foarte multă 

răbdare şi disciplină. Pentru mulţi poate părea o simplă metodă, o chestie care acum pare la 

modă, pe care vrem s-o preluăm pentru că pare a fi ceva fain. Mindfulness are foarte multă 

ştiinţă în spate de fapt şi de drept. Până la urmă şi mindfulness dacă e s-o luam ca practică merge 

foarte mult în zona simţurilor, în a-i conecta pe copii cu corpul lor, să ştie cum se simt în anumite 

momente, când trăiesc anumite emoţii, când trec prin anumite stări, pe care poate nu şi le pot 

explica şi atunci mindfulness vine foarte mult pe zona aceasta de a coborî în corp, de a ne 

conecta cu simţurile noastre ceea ce mai departe face ca munca cu emoţiile şi cu toate celelalte 

curricule să fie mai uşoară”, (Lila Vasilescu).  

„Creierul este un muşchi şi dacă îţi antrenezi creierul şi îl pregăteşti îţi construieşti noi căi 

neurologice. Aşa că la o vârstă fragedă creierul este foarte maleabil şi plin de potenţial. Asta este 

o aptitudine pe care o poţi antrena precum un muşchi. Ştiinţa ne-a dovedit că creierul uman este 

maleabil şi poate fi antrenat”. (Richard Joannides). 

Cel mai important lucru pe care copiii și adolescenții îl învață prin practica mindfulness 

este acela că puterea de decizie le aparține. Depinde de noi să le punem la îndemână 

instrumentele necesare și să îi ghidăm în folosirea acestora! 
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Scopul activităților desfășurate: de a creşte conştientizarea de sine a elevilor, echilibrul 

emoţional şi concentrarea în general. 

Obiective:  

➢ conştientizarea corpului,  mersul mindful, mâncatul mindful; 

➢ ascultarea mindful; 

➢ respiraţia mindful – găsirea punctului principal de focus şi folosirea ancorelor; 

➢ conştientizarea gândurilor – noţiunile „trecut, prezent şi viitor”; 

➢ ce înseamnă să priveşti, să foloseşti ochii în mod mindful; 

➢ ce înseamnă heartfulness – cum să fii amabil şi grijuliu; 

➢ heartfulness – trimiterea de gânduri bune, plăcute, pozitive; practica generozităţii; 

➢ recunoştinţa – caut să văd binele şi frumosul; 

➢ gestionarea mai bună a efectelor stresului; 

➢ gestionarea mai eficientă a relațiilor; 

➢ creșterea inteligenței emoționale și îmbunătățirea mediului emoțional în relațiile 

importante; 

➢ cum folosesc mindfulness când dau test de şcoală? 

 

Metode și mijloace utilizate:  

- exerciții de respirație, de meditație, de ascultare, de observare, de energizare. 

 

Perioada de desfășurare: octombrie 2018 – iunie 2019 

 

Exemple de activități desfășurate: 

ACTIVITATEA 1: Introducere în practica mindfulness; 

ACTIVITATEA 2: Meditația mindfulness. 

ACTIVITATEA 3: Exerciții de mindfulness 
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ACTIVITATEA 1 

Introducere în practica mindfulness; 

 

Clasele: IX-XII 

Durata: 1 oră 

Materiale: laptop, videoproiector,  

Obiective:  

- însușirea unor aspecte de bază ale practicii mindfulness cu aplicații concrete în viața de zi cu zi, 

în context profesional și personal. 

                 

Desfășurarea activității 

5. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

6. Prezentare PPT – 

f) Ce este mindfulness? Explicații teoretice și practice; 

g) Prezentarea modului de funcționare al minții, precum și controlul acesteia - Metode 

practice; 

h) Tehnicile de bază și principiile fundamentale ale practicii mindfulness; 

i) Modalităţi de antrenare a atenţiei conştiente extinse şi de aplicare a unor strategii optime 

de gestionare a gândurilor, emoţiilor și acțiunilor; 

j) Metode eficiente de detensionare şi de energizare pentru a preveni și reduce stresul şi 

pentru a creşte echilibrul interior.  

7. Diseminare 

8. Evaluare 
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ACTIVITATEA 2: Meditația mindfulness 

Clasele: IX-XII 

Durata: 1 oră 

Materiale: laptop, videoproiector,  

Obiective:  

- dezvoltarea capacității de meditație; 

- înțelegerea beneficiilor practicării meditației (îmbunătățirea concentrării mentale, stimularea 

creativității, relaxarea tensiunilor fizice și reducerea stresul emoțional). 

 

Desfășurarea activității 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

2. Prezentare PPT – 

a. Ce este meditația mindfulness? Explicații teoretice și practice; 

b. Beneficiile meditaţiei mindfulness; 

c. Meditaţia mindfulness – relaxare şi observare; 

d. Sfaturi practice pentru meditație: pregătirea, postura, relaxarea corpului, importanța 

respirației. 

3. Diseminare 

4. Evaluare 
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ACTIVITATEA 3: Exerciții de mindfulness 

 

Clasele: IX-XII 

Durata: 2 ore 

Materiale: laptop, videoproiector  

Obiective:  

• creṣterea conştientizării şi a autonomiei personale, fundamentul echilibrului interior; 

• focusarea pe ce se întâmplă în momentul prezent, aici şi acum; 

• mai bună comunicare cu propriul corp. 

 

Desfășurarea activității 
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1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime. 

2. Prezentare PPT – 

a. Prezentarea tehnicii : ”Scanarea corpului”; 

b. Metode de extindere a atenției conștiente; 

c. Strategii optime de dirijare a atenției pentru reducerea stresului și creșterea echilibrului 

interior; 

d. Integrarea practicii mindfulness în gesturi cotidiene: când mâncăm, când ne plimbăm, 

când ne trezim, înainte să adormim, concentrarea pe unul dintre simţuri; 

e. Prezentarea tehnicii ”Respirația în 4 timpi”. 

3. Diseminare 

4. Evaluare 

 

Exemplu: ”Scanarea corpului” -  Body-scan 

Retrage-te într-un loc liniștit și confortabil. Observă cu ochii închiși, timp de 5 sau 10 minute, 

senzațiile ce pot apărea în corp. Poți începe actul observației de la tălpi în sus sau din creștetul 

capului, în jos. Acordă din când în când atenție și respirației tale și revino apoi asupra corpului. 

Observă-ți și mintea. Dacă pleacă (și pleacă…), adu-o din nou, cu blândețe asupra corpului, 

fără a eticheta, fără a te critica. 

 

Exemplu: ”Concentrarea atenției” 

 Se poate face pe un obiect: o frunză, lumânare, piatră sau cuvinte, sunete, imagine. De 

exemplu: se poate desena ceva la tablă, elevii sunt lăsați să se uite pentru un minut sau două, 

apoi sunt rugați să se gândească la ceea ce au văzut. 

 

Exemplu ”Respirația în 4 timpi” - Respiraţia tactică 

 Aceasta presupune inspirarea pe nas în 4 timpi, ţinerea respiraţiei 4 timpi, expirarea pe gură în 

4 timpi şi apoi încă o pauză în 4 timpi. 
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III.4. Inteligenţa emoţională 

INTELIGENṬA EMOṬIONALÃ şi SOCIALÃ                                                                             

aplicată în EDUCAṬIA ŞCOLARÃ

I. ALFABETIZARE EMOṬIONALÃ -  Ce este inteligența emoțională? 

Definită pe larg ca un set de capacităţi de 

a conştientiza, identifica, comunica, 

rememora, descrie, înţelege, gestiona şi 

utiliza emoţiile în relaţiile cu sine şi cu 

ceilalţi, inteligenţa emoţională este 

o abilitate care poate fi învăţată, dezvoltată 

şi perfecţionată pe tot parcursul vieţii, 

devenind unul dintre cei mai puternici 

predictori ai succesului în viaţă. 

 

Termenul de EQ (lb. engl. emotional 

coefficient), a devenit popular începând din 

1995, datorită lucrării  Dr. Daniel Goleman 

care îl definește ca abilitatea de a identifica 

şi gestiona propriile emoţii – dar şi ale 

celorlalţi – pentru a le putea exprima într-un 

mod potrivit şi eficient. Ea funcţionează ca 

un "manager al emoţiilor", evidenţiază 

importanţa emoţiilor în învăţare, în viaţa 

personală, socială şi profesională, realizând 

echilibrul între creierul cu care simţim 

(creierul limbic) şi creierul cu care gândim 

(neocortex), astfel ca "emoţiile şi 

impulsurile grăbite" să fie controlate. 
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II. ISTORICUL şi  COMPONENTELE esenţiale ale inteligenţei emoţionale 

Ideea că managementul emoţiilor este important pentru succesul în viaţă nu este una nouă.      

• Chiar Charles Darwin, afirma că exprimarea emoţională este esenţială pentru 

supravieţuire şi adaptare.  

• 1920, Edward L. Thorndike, psiholog şi profesor la Columbia University, a dezvoltat 

conceptul de Inteligenţă Socială, ca abilitate "de a funcţiona cu succes în relaţiile 

interpersonale", "de a înţelege şi lucra cu femei şi bărbaţi, băieţi şi fete, de a te comporta 

cu înţelepciune în relaţiile umane", "de a fi performant". 

• 1940, David Wechsler, autorul testelor standardizate de inteligenţă apreciază că 

adaptarea individului la mediu se realizează atât prin elemente cognitive, cât şi prin cele 

non-cognitive, cum ar fi: afective, sociale, personale, subliniind importanţa componentei 

afective a inteligenţei pentru succesul în viaţă. 

• 1950, Abraham Maslow, psiholog umanist, descrie cum oamenii pot deveni puternici                     

emoţionali. 

• 1980, Howard Gardner introduce conceptul de inteligenţe multiple, identificând 

inteligenţa interpersonală (capacitatea de a-i înţelege şi a coopera cu ceilalţi) şi 

inteligenţa intrapersonală (abilitatea de se înţelege pe sine, a stăpâni emoţiile personale), 

care, combinate, reprezintă ceea ce nouă ne este cunoscut astăzi sub numele de IE. ("The 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences", 1983) 

• 1985, Wayne Leon Payne, include termenul de inteligenţă emoţională în titlul lucrării 

sale de doctorat: "Studiul emoţiilor: dezvoltarea inteligenţei emoţionale, autointegrarea, 

în relaţie cu frica, durerea şi dorinţa".  

• 1987, Keith Beasley publica un articol în  Mensa Magazine, în care foloseşte termenul de 

"emotional quotient" (coeficient emoţional).  

• 1988, Robert J. Sternberg, o numeşte inteligenţă socială în sondajele realizate. Persoane 

inteligente sunt nu numai cei care au inteligenţă academică, ci şi cei care reuşesc să 

depăşească obstacolele zilnice, să rezolve problemele de viaţă, să înţeleagă şi să 

stabilească relaţii cu oamenii. 
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• 1990, Peter Salovey, profesor şi psiholog la Universitatea Yale şi John Mayer, profesor 

şi psiholog la Universitatea din New Hampshire, folosesc pentru prima dată termenul în 

articolul "Emotional Intelligence" din publicaţia "Imagination, Cognition, and 

Personality". 

• 1995, Daniel Goleman, în cartea sa "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More 

Than IQ" (Inteligenţa emoţională: De ce poate fi mai importantă decât IQ?), tratează de 

sine stătător noţiunea de inteligenţă emoţională, ca "o mixtură" de atribute, precum: 

încredere în sine, autocontrol, diplomaţie, gândire liberă, empatie, tact, capacitatea de a 

controla emoţiile şi de a avea succes. 

 

De-a lungul timpului au existat mai multe direcţii de analiză a inteligenţei emoţionale 

concretizate în câteva modele privind componentele esenţiale ale EQ-ului: 

1. Modelul propus de Mayer, Salovey şi David Caruso cuprinde 4 arii ale inteligenţei 

emoţionale distribuite de la simplu (procese psihologice de bază) la complex (procese 

psihologice integrate): 

 

• Identificarea emoţiilor: recunoaşterea propriile emoţii, sentimente dar şi pe ale celor 

din jurul nostru şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică 

sau alţi stimuli. 

 
( Roata emoţiilor - Dr. Robert 

Plutchik) 
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• Utilitatea emoţiilor: generarea, folosirea şi simţirea de emoţii în comunicarea 

sentimentelor; angajarea lor în alte procese cognitive (gândire, decizii); punerea în 

relaţie cu alte senzaţii mentale (gust, culoare); folosirea emoţiilor în rezolvarea de 

probleme. 

            

• Ȋnţelegerea emoţiilor: a informaţiilor despre, semnificaţiilor,  "combinatorica" 

emoţiilor, progresul din "tranzacţiile" interpersonale; rezolvarea problemelor 

emoţionale prin cunoaşterea emoţiilor asemănătoare sau diferite. 
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• Managementul emoţiilor: 

deschiderea faţă de sentimente şi 

adaptarea propriei persoane la 

emoţiile celorlalţi pentru 

promovarea creşterii şi 

dezvoltării personale; înţelegerea 

consecinţelor comportamentelor 

sociale asupra emoţiilor şi 

reglarea lor în  funcţie de nevoile 

personale şi ale celorlalţi. 

 

 

  

 

 

2. Reuven Bar-On, profesor doctor la Universitatea din Tel-Aviv, a stabilit în 1992, 

componentele inteligenţei emoţionale (apud. M. Rocco, 2003): 
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• aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism, asertivitate, respect 

pentru propria persoană, autorealizare, independenţă; 

• aspectul interpersonal: empatie, relaţii interpersonale, responsabilitate socială; 

• adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităţii, flexibilitatea; 

• controlul stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor, autocontrolul; 

• dispoziţia generală: fericire, optimism, stare de bine (lb. engl. "well being"). 

 

3.  Daniel Goleman  cercetează competenţele emoţionale stabilind 5 elemente 

componente inteligenţei emoţionale şi demonstrează că abilităţile sociale şi emoţionale pot fi 

dezvoltate pentru starea de bine, performanţele şi succesul în viaţă: 

•        Conştiinţa de sine: identificarea şi înţelegerea emoţiilor, diferenţei dintre gânduri, 

sentimente şi comportamente şi a consecinţelor unor comportamente în termeni de 

emoţii; încrederea în sine; 

•        Autocontrolul (managementul emoţiilor): controlul impulsurilor, managementul furiei, 

mâniei, dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea, disciplina. 

•        Motivaţia: stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor, optimism şi speranţă în faţa 

obstacolelor şi eşecurilor, iniţiativă, dorinţa de a reuşi, perseverenţa, dăruirea. 

•        Empatia: disponibilitatea de a te pune "în pantofii diferitelor persoane cu care 

relaţionezi", cognitiv şi afectiv, de a manifesta grijă, atenţie şi respect, înţelegerea 

nevoilor şi perspectivelor celorlalţi, înţelegerea diversităţii. 

•        Managementul relaţiilor sociale (abilităţile sociale): stabilirea şi păstrarea relaţiilor 

(prieteni), rezolvarea conflictelor, cooperarea, colaborarea, capacitatea de a lucra în 

echipă, comunicarea, influenţa, conducerea (leadership). 

 

4.  Ȋn cartea „Emotional Intelligence” scrisă în 2009, Travis Bradberry și Jean 

Greaves, stabilesc 4 abilităţi de EQ încadrate în 2 categorii de competenţe primare :   
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Ȋn concluzie, competenţele personale şi sociale ale inteligenţei emoţionale ale unei persoane 

constau în potenţialul pe care aceasta îl are pentru a-şi însuşi conştiinţa de sine (percepţia 

propriilor emoţii, sentimente, reacţii şi capacităţi), stăpânirea de sine (echilibrul interior sau 

autocontrolul), motivaţia, empatia şi sociabilitatea. 

 

III. INTELIGENṬA EMOṬIONALÃ şi  SOCIALÃ aplicată în  EDUCAṬIA ŞCOLARÃ 

 

Ȋntreaga strategie didactică trebuie să aibă o dimensiune de educare a emoţiilor. Tratarea 

diferenţiată a elevilor înseamnă respectarea emoţiilor şi sentimentelor fiecăruia. Dacă IQ este un 

dat genetic, IE este acel tip de inteligenţă pe care o îmbunătăţim constant cu fiecare experienţă 

trăită. Pentru a înţelege şi dezvolta inteligenţa emoţională şi socială a educabililor cu care se 

lucrează, identificarea, înţelegerea şi acceptarea tuturor emoţiilor este primul pas în dezvoltarea 

mecanismelor de gestionare a emoţiilor şi în dezvoltarea de relaţii sociale sănătoase şi 

armonioase. Este crucial să furnizăm elevilor un mediu de învăţare favorizant dezvoltării 

abilităţilor emoţionale şi sociale, asemenea metaforei seminţelor plantate în pământ fertil. 

Inteligenţa emoţională este generatoarea unei bune interrelaţionări care poate fi 

dezvoltată prin activităţi organizate în mediul şcolar, exerciţii care conduc la dezvoltarea 

cunoaşterii de sine, la creşterea stimei de sine, la încurajarea exprimării emoţionale, dar, mai ales 

la aprecierea empatică a trăirilor emoţionale umane. Cultivând inteligenţa emoţională a elevilor 

noştri îi ajutăm să îşi consolideze trăsăturile de caracter  esenţiale ş i  să îşi însuşească 

aptitudinile fundamentale pentru o viaţă normală şi fericită! 
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Analizând ultimele statistici privind creşterea ratei de abandon şcolar, demotivarea 

elevilor pentru actul învăţării, deteriorarea relaţiilor elev-profesor şi elev-elev, creşterea 

numărului de acte de violenţă şi indisciplină în şcoli, lipsa respectului şi diminuarea promovării 

valorilor umaniste general valabile în istoria umanităţii (altruism, iubire, nobleţe, respect, 

toleranță, entuziasm, creativitate) s-a constatat o nevoie stringentă de modalităţi de prevenţie şi 

intervenţie focalizate pe bunăstarea mintală şi emoţională a oamenilor şi de o educaţie riguroasă 

privind sănătatea mentală şi emoţională mai ales a tinerei generaţii. 

Până nu demult trăsăturile specifice inteligenţei emoţionale se transmiteau firesc, de la o 

generaţie la alta, fiind preluate de la părinţi, bunici şi alţi adulţi semnificativi pentru cei mici. Ȋn 

prezent, părinţii sunt tot mai ocupaţi şi petrec tot mai puţin timp cu copiii lor, iar lecţiile de viaţă 

primite prin interacţiune directă sunt acum înlocuite de ecranul computerului sau al televizorului, 
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de un telefon mobil sau un Ipod, care distrează mintea copilului, dar nu îi transmit valori 

constructive şi nu îl pregătesc pentru viaţa reală, ci îl atrag într-o lume virtuală (computerul) sau 

îi prezintă ştiri senzaţionale (televizorul, mass media în general), privându-l de partea liniştită, 

firească, fără anomalii senzaţionale, a vieţii. 

Inteligenţa emoţională trebuie neaparat să pătrundă în şcoli, ca modalitate de intervenţie 

pentru a ne adresa problemelor deja existente şi pentru a preveni agravarea acestora sau apariţia 

altor noi disfuncţii. Dacă au relaţii bune cu profesorii, elevii nu vor mai simţi nevoia să 

abandoneze şcoala. Mai presus de toate, profesorul care acordă atenţie dimensiunii emoţionale a 

clasei are mai multe şanse să dezvolte în elevii săi o stare care facilitează învăţarea: aceştia se 

vor implica mai mult, vor fi motivaţi, gata să colaboreze şi să-şi asume riscuri în învăţare, 

pozitivi în abordarea învăţării, creativi, flexibili şi cooperanţi. 

În consecinţă, rămâne sarcina şcolii, precum şi a furnizorilor de educaţie informală şi 

nonformală să înveţe copilul să îşi trăiască viaţa conform valorilor pozitive ale umanităţii, să îl 

deprindă să îşi gestioneze emoţiile negative şi să le cultive pe cele pozitive pentru a avea o bună 

sănătate emoţională şi, mai ales, să nu uite să fie cu adevărat OM. 
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III.5. Fenomenul „bullying” 
BULLYING-UL  ÎN ȘCOALĂ 

 Bullying-ul școlar exista dinainte de a trezi interesul cercetătorilor și continuă să existe 

chiar dacă societățile au evoluat și nivelul de civilizație tinde spre limita superioară. Această 

realitate demonstrează că fenomenul are o cauzalitate multiplă și că este nevoie de studierea 

acestuia din cât mai multe perspective. Fiecare teorie prin prisma căreia este abordat actul abuziv 

în grupul școlar, aduce o nouă viziune asupra acestuia sau le completează pe cele deja existente, 

conducând la o întrepătrundere a argumentelor. 

Din perspectiva pshihanalitică, dinamica bullying-ului din grupul școlar este acționată de 

anxietatea resimțită de elevi încă din mica copilărie, iar maniera inadecvată de acționare și 

proiecție a acesteia declanșează un conflict în care un coleg devine ținta unor acte sistematice și 

nedorite de agresivitate. Această perspectivă este completată de alt element esențial, precum 

emoția negativă de furie pe care se fundamentează teoria generală a tensiunii interioare. Furia 

devine un puternic predictor al bullying-ului și al creșterii severității acestuia în timp. 

Teoria procesării informației sociale ne comută atenția asupra faptului că acei copii 

agresivi procesează informația în mod diferit față de cei nonagresivi, încât se conturează anumite 

patternuri de gândire și acțiune pentru că nu interpretează corect atitudinile și comportamentele 

celor din jur. În plus, ne determină să ne întrebăm dacă nu sunt capabili să descifreze toate 

indiciile sociale sau posedă această abilitate, dar nu și pe aceea de a le activa spontan. 

Această abordare este continuată de cea oferită de teoria minții, potrivit căreia doar 

abuzatorii care exercită un abuz relațional precum cel verbal, posedă o teorie superioară a minții 

și reușesc să citească mințile celorlalți foarte bine, nu și cei care sunt autorii unor fapte agresive 

directe. 

Din punct de vedere al teoriei sfidării, copilul poate dezvolta o tulburare de opoziție 

sfidătoare, care este prezentă notabil în cazul abuzatorilor – victimă și care, alături de un nivel de 

autocontrol scăzut, pe care se centrează teoria autocontrolului scăzut, sau de fragilitatea legăturii 

cu sursele de socializare primare, precum părinții, grupul de prieteni sau școala, de care se ocupă 

teoria socializării primare, reprezintă factori predictivi importanți pentru incidența fenomenului 

de bullying școlar.  
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Formele agresivității 

 Agresivitatea la vârsta adolescenței îmbracă mai multe forme: 

• Verbală (batjocura, jignirea, cuvinte grosolane, ironia, bârfa, intriga, calomnia, 

ponegrirea cuiva, luarea în râs a celor slabi și neajutorați); 

• Fizică (formarea complexelor de inferioritate la cei agresați, atitudini de izolare și 

respingere); 

• Emoțională (formarea complexelor de inferioritate la cei agresați, atitudini de izolare și 

respingere); 

• Materială (distrugerea mobilierului școlar și a bunurilor altor persoane). 

 

Strategii pentru elevii agresați 

Ce poți face când ești agresat: 

• Nu reacționa; 

• Consideră că agresiunea este probleme lui, nu a ta; 

• Fii categoric și calm; 

• Dă-i agresorului impresia că ești de acord cu el, spune-i că are dreptate și îndepărtează-te; 

• Mergi cu capul sus, arată prin poziția corpului că nu ești vulnerabil și că nu te afectează 

atacul lui; 

• Încearcă să ai umor, încearcă să glumești pe seama ta pentru a nu răspunde agresorului 

așa cum dorește; 

• Nu răspunde la violență cu violență și nu folosi forța fizică; violența nu rezolvă niciodată 

problema, nu știi niciodată ce va face agresorul; 

• Cere ajutor dacă ești urmărit și depășit de situați: disută cu profesorii, părinții, psihologul 

școlii. 

 

Scopul activităților desfășurate: prevenirea comportamentelor de bullying și realizarea 

unor mai bune relații între semeni, în școală. 
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Obiective:   

➢ să se implice în discutarea și convenirea un or reguli comune de comportament în 

grup/ clasă, care să fie respectate mutual; 

➢ să identifice formele agresivității; 

➢ să identifice factori care pot determina comportamente de tip bullying; 

➢ să învețe abilități eficiente de management al conflictului; 

➢ să identifice comportamente personale care pot duce la excludere, tachinare sau 

evaluări negative; 

➢ să identifice o varietate de modalități de a gândi, simți și comporta atunci când 

sunt excluși, tachinați sau evaluați negativ; 

➢ să recunoscă faptul că modul în care cineva își controlează gândirea afectează 

modul în care acea persoană simte și se comportă în situații de conflict; 

➢ să își dezvolte abilități de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. 

 

Metode și mijloace utilizate:  

-exerciții de energizare, învățare prin cooperare, dezbaterea, explicația didactică, 

lucrul individual și pe grupe cu fișe, jocul de rol. 

 

Perioada de desfășurare: octombrie 2018 – iunie 2019 

 



80 

 

Activități desfășurate: 

ACTIVITATEA 1: Informarea și conștientizarea bullying-ului și cyberbullying-ului; 

ACTIVITATEA 2: Mituri despre bullying. Cuvinte care dor și rănesc; 

ACTIVITATEA 3: Desene – Împreună împotriva violenței; 

ACTIVITATEA 4: Vizionarea filmului Cyberbullying (SUA, 2011); 

ACTIVITATEA 5: Comportament asertiv, pasiv sau agresiv. 

 

ACTIVITATEA 1 

Informarea și conștientizarea bullying-ului și cyberbullying-ului; 

 

Clasele: IX-XII 

Durata: 1 oră 

Materiale: flipchart cu hârtie, creioane colorate/ carioci, laptop, videoproiector, fișe de lucru 

Obiective: -să se implice în discutarea și convenirea unor reguli comune de comportament în      

                    grup/clasă, care să fie respectate mutual; 

                -să identifice formele agresivității; 

                -să identifice factori care pot determina comportamente de tip bullying. 

 

Desfășurarea activității 

1. Stabilirea regulilor pentru desfășurarea activităților în condiții optime 

2. Exercițiu de spargere a gheții: 

Îmi place de mine atunci când... 

Fiecare membru al grupului va spune ce îi place cel mai  mult la propria persoană. Este 

foarte important ca propoziția de început să fie: „îmi place cel mai mult de mine atunci 

când...”, practic participanții vor completa această afirmație cu ceea ce li se potrivește. 

Este recomandat ca facilitatorul să ofere un exemplu. 

3. Prezentare PPT – Fenomenul bullying: 

a) Ce înseamnă bullying? 

b) Tipuri de comportamente care pot fi încadrate în categoria bullying. 

c) Cine poate fi victimă a bullying-ului? 
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d) Cine sunt agresorii? 

e) Ce pot face ceilalți elevi? (martorii) 

4. Diseminare 

5. Evaluare 

 

 
 

 

ACTIVITATEA 2 

Mituri despre bullying. Cuvinte care dor și rănesc. 

 

Clasa: a IX-MC 

Durata: 1 oră 

Obiective:  

-să se sensibilizeze și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor; 

-să experimenteze puterea cuvintelor; 

Materiale: 

-post-it-uri, pixuri, cartonașe cu exemple de cuvinte care dor, cu mituri despre bullying 

Desfășurarea activității 

-Facilitatorul distribuie post-it-uri și un pix fiecărui elev; 

-Solicită elevilor să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele ofensatoare pe care 

le-au auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica nume); 

-Cere participanților să prindă foile pe flanelograf, marcând următoarea grilă-scară: 

 Tachinare/glume ușoare 

 Glumă umilitoare 
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 Insultă dureroasă 

 Insultă foarte dureroasă 

-Cere elevilor să nu vorbească unul cu altul și să nu comenteze foile în timp ce le prind pe 

flanelograf; 

-Copiii sunt rugați să se uite mai bine la scară. De obicei sunt cuvinte care se repetă și sunt 

plasate în poziții diferite pe scară, de diferiți elevi. 

 

 

 

 

DE REFLECTAT! 

 Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, sunt întrebați: 

1. Ați văzut mai multe cuvinte în mai multe locuri pe scară? 

2. De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu este 

ofensator, în timp ce alții îl consideră dureros sau umilitor? 

3. Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine? 

4. De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte? 

5. A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte este o formă de bullying sau nu? De 

ce? 

6. Întrebați-i pe toți dacă pot vedea vreo similitudine între cuvintele de pe foi. Există, spre 

exemplu, cuvinte legate de aspectul fizic, abilitățile mentale, etnie, sex, etc. 

7. Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți? 

8. În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte? 
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9. Ce categorie/temă a primit cele mai multe foi? Cum explicați acest lucru? 

 

Precizări: 

 Este important să se ia în considerare nu doar cuvintele, ci și modul în care sunt 

exprimate, intenția cu care este spus un cuvânt, tonul cu care este pronunțat, expresia feței – toate  

acestea influențează modul în care un anumit cuvânt va fi perceput ca pozitiv sau negativ (bun 

sau rău). 

 

ACTIVITATEA 3 

Desene – Împreună împotriva violenței 

 

• Realizarea de către elevi a unor desene sugestive, legate de tema bullying-ului. 

 

 

 

Clasele: a IX-a BC, a IX-a TA, a X-a TB 

Durata: 1 oră 

Obiective:  

- să identifice comportamentul de tip bullying precum și emoțiile din spatele acestui 

comportament; 
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-să identifice strategii de combatere a bullying-ului. 

Materiale: 

-foi albe, creioane colorate,  

 

ACTIVITATEA 4 

Vizionarea filmului Cyberbullying (SUA, 2011) 

 

-Discuții pornind de la câteva întrebări specifice filmului, apoi am făcut legătura între 

film și aspecte/situații care țin de viața reală. 

 

ACTIVITATEA 5 

Comportament asertiv, pasiv sau agresiv 

Clasele: a X-a MA, a X-a MB 

Durata: 1 oră 

Scop: demonstrarea abilităților de comunicare eficientă și asertivă; dezvoltarea abilităților de 

rezolvare a conflictelor interpersonale. 

Obiective:  

➢ să identifice caracteristicile şi consecinţele comportamentelor pasiv, agresiv, asertiv, 

precum şi a relaţiei dintre aceste comportamente;  

➢ să identifice rolul comunicării eficiente;  

➢ să aplice deprinderi de comunicare asertivă în relaţiile interpersonale; 

➢ să aprecieze conduitele verbale dezirabile, în funcţie de situaţiile de viaţă; 

➢ să își dezvolte abilităţi de luare a deciziei în situaţiile în care elevii ar putea fi agresaţi; 

➢ să își dezvolte competenţe de cooperare şi relaţionare interpersonală. 

Metodă: munca pe grupe 

Metode:  învăţare prin cooperare, joc de rol, conversaţie, brainstorming, explicaţie,  

                exerciţiul . 

Materiale: Fişa de lucru COMPORTAMENT ASERTIV, PASIV SAU AGRESIV 

Durata: 50 minute 

Desfăşurarea activităţii: 
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Facilitatorul comunică elevilor că vor face un exerciţiu în cadrul căruia vor învăţa să 

diferenţieze comportamentele pasiv, agresiv, asertiv, precum şi relaţiile dintre ele.  

Solicită elevilor să-şi imagineze următoarea situaţie: ,,Un prieten apropiat îţi înşeală încrederea 

spunând lucruri neadevărate despre tine într-un cerc de cunoscuţi". Puneţi-i să spună care ar fi  

reacţiile lor sau ale altor persoane  într-o astfel de situaţie. Notaţi pe tablă comportamentele pe 

care vi le descriu elevii. 

 Prezentaţi succint în faţa clasei caracteristicile comportamentelor pasiv, agresiv, asertiv şi 

cereţi elevilor să clasifice reacţiile notate anterior în cele trei categorii, folosind fişa de lucru. 

Elevii pot lucra în perechi pentru această sarcină. ( 7-10 minute). 

 Cereţi elevilor să prezinte în faţa clasei clasificările realizate, justificând includerea 

fiecărei reacţii în una dintre cele trei categorii. Subliniaţi împreună cu elevii caracteristicile 

verbale şi  nonverbale ale celor trei tipuri de comportamente, asemănările  şi deosebirile dintre 

ele. 

 

Discuţii:   

-  Există asemănări şi deosebiri între comportamentul nonverbal asertiv, agresiv,   

                pasiv? Care sunt acestea?  

- Care sunt posibilele consecinţe ale celor trei tipuri de manifestări                 

comportamentale? Care dintre aceste consecinţe sunt de dorit şi care nu? De urmărit: 

- să clasifice reacţiile la o situaţie negativă în funcţie de cele trei categorii, 

- să găsească asemănări/ deosebiri între cele trei tipuri de comportamente. 

 

EVALUARE ȘI FEEDBACK 

-Dobândirea unei imagini rapide asupra felului în care văd elevii fiecare activitate; 

-Cea mai bună modalitate de evaluare a acestor activități este printr-un formular de 

evaluare rapid și anonim, pe care elevii îl pot completa în ultimile 5 minute din activitate. Vă 

oferim mai jos un model: 

 

- MI-A PLĂCUT..... 

- AM ÎNVĂȚAT..... 
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- AȘ SCHIMBA...... 

 

CONCLUZII: 

 

În urma desfășurării acestor activități, la care elevii au participat activ și având în vedere 

formularele de evaluare (de 5 minute), completate de elevi la sfârșitul activităților,  am constatat 

următoarele: 

Elevilor le-a plăcut că au înțeles impactul emoțional al cuvintelor și cât de important 

este, să se ia în considerare nu doar cuvintele ci și modul în care sunt exprimate, intenția cu care 

este spus fiecare cuvânt, tonul cu care este pronunțat, expresia feței. Le-au plăcut activitățile 

pentru că s-au desfășurat într-un climat relaxant și prietenos, precum și jocurile de rol la care au 

participat. 

Elevii au învățat care sunt comportamentele de tip bullying dar și strategii pe care le pot 

folosi dacă sunt victima acestui comportament. Au învățat care este rolul unei comunicări 

eficiente precum  și modalitățile de rezolvare a conflictelor interpersonale. 

Elevii ar schimba, dacă ar putea, comportamentul unor colegi. 
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III.6. Educaţia pozitivă 
Educația pozitivă se bazează pe principiile psihologiei pozitive, care se ocupă de studiul 

calităților și virtuților care îi ajută pe oameni să evolueze pozitiv, să se dezvolte și să ducă o viață 

fericită. Deoarece aceste calități se formează încă din copilărie, a apărut conceptul de educație 

pozitivă, în încercarea de a îmbina rolul școlii de a transmite copiilor cunoștințe cu acela de a 

forma competențe de viață.  În Australia există o școală în care principiile educației pozitive sunt 

puse în practică în fiecare zi, Geelong Grammar School.  

Printre activitățile pe care educația pozitivă le recomandă se numără identificarea și 

dezvoltarea punctelor forte, încurajarea recunoștinței în relațiile cu cei din jur și vizualizarea 

celui mai bun „eu” posibil. De asemenea, au fost identificate cele mai apreciate șaisprezece 

trăsături de caracter pe plan mondial- printre ele se numără onestitatea, loialitatea, perseverența, 

creativitatea, bunătatea, înțelepciunea, curajul și corectitudinea. Copiii sunt învățați să identifice 

care dintre aceste trăsături îi caracterizează în mai mare măsură și sunt încurajați să le aplice în 

viața de zi cu zi în mod conștient.  

Gândirea pozitivă este unul dintre elementele psihologiei pozitive. Oamenii de știință 

acordă din ce în ce mai multă atenție acestei ramuri a psihologiei susținând că ar trebui aplicată 

încă de la cele mai mici vârste atât în familie, cât și în școală. Efectele ei ajută atât copiii, cât și 

cadrele didactice, facilitând procesul de învățare prin stimularea copiilor și dezvoltarea 

perseverenței în achiziționarea de noi cunoștințe. Nu este vorba despre "gândirea pozitivă cu 

orice preț", despre care se spune că "atrage" binele în viața noastră, cât mai degrabă despre o 

atitudine sănătoasă în fața dificultăților, dar și în fața oportunităților. Astfel, educația pozitivă are 

ca scop dezvoltarea acelor trăsături de caracter și a abilităților de interacțiune care să îi ajute pe 

copii să facă față mai bine dificultăților și să aibă o viață mai împlinită. 

 Voi prezenta elemente ale educației  pozitive care se adresează celor doi factori 

principali în educația copiilor - părinții și profesorii. 

 

Cum aplici principiile educației pozitive în relația cu copilul?  

1. Învață-l să accepte eșecurile și să le privească drept experiențe din care poate să 

învețe. Analizează împreună cu copilul, gândurile și comportamentele, situațiile în care a avut 

http://www.ggs.vic.edu.au/Positive-Education/Overview.aspx
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parte de eșec și identifică împreună cu el modalități diferite prin care, la o dată viitoare, să nu se 

mai repete eșecul. 

2. Învață-l ce înseamnă recunoștința și ajută-l să își manifeste recunoștința cât mai 

frecvent. Îl poți ajuta să mulțumească unui coleg care i-a dat lecțiile pentru ziua în care a lipsit de 

la școală sau puteți face împreună liste cu lucrurile pentru care sunteți recunoscători și cu 

persoanele cărora le datorați mulțumiri. Găsiți apoi modalități prin care să vă exprimați 

recunoștința față de aceștia. 

3. Descoperiți „ce a mers bine azi”. Exercițiul următor s-a dovedit eficient în creșterea 

nivelului de mulțumire de sine. Îl poți realiza împreună cu copilul tău în fiecare zi, pe o perioadă 

mai lungă de timp (două-trei săptămâni) și apoi poți spune dacă a avut vreun efect asupra stării 

voastre de spirit. Este simplu: la finalul zilei, scrieți fiecare trei lucruri bune care s-au întâmplat 

în ziua respectivă. Puteți folosi fiecare un carnețel sau o agendă pentru a vă reaminti de fiecare 

dată când vă simțiți mai triști că există în viața voastră şi lucruri bune. O altă modalitate de a 

realiza acest exercițiu este să îl întrebi pe copil în fiecare seară ce a mers bine în ziua respectivă. 

Poate fi vorba de lucruri banale, pornind de la faptul că cineva v-a permis să ocupați loc pe scaun 

în mijlocul de transport în comun, la faptul că ați fost avansat în grad la serviciu, de la faptul că a 

primit un calificativ bun la școală și i-a zâmbit colegul de clasă. Toate acestea sunt lucruri și 

evenimente pozitive, iar reamintirea lor vă va ajuta să mergeți la somn împăcați cu voi înșivă. 

 4. Învață-l o parte din valorile existente și ajută-l să și le dezvolte. Pentru asta 

exemplifică-i valorile morale, învață-l despre curaj și sinceritate, corectitudine și iertare.  

5. Vorbește-i copilului despre cele trei concepte care stau la baza fericirii (din 

perspectiva psihologiei pozitive):  

 - emoțiile positive; 

 - experiența de flow;  

 - sensul vieții. 

 Emoțiile pozitive sunt caracteristice situațiilor în care, de exemplu, faci o activitate 

plăcută, te relaxezi sau ești în compania unor persoane plăcute. 

 Experiența de flow apare în situațiile în care ești cufundat într-o activitate de care ești 

pasionat și pe care o faci cu ușurință. Dansatorii, pictorii, scriitorii sau muzicienii descriu această 

experiență ca una în care timpul se oprește în loc, atenția lor este concentrată complet asupra a 

https://www.suntparinte.ro/activitati-practice/101-arta-si-indemanare/2752-cum-exemplifici-valorile-morale
https://www.suntparinte.ro/comportament-si-educatie/72-primar/2617-cum-il-inveti-pe-copil-despre-curaj
https://www.suntparinte.ro/comportament-si-educatie/71-prescolar/2597-cum-il-inveti-pe-copil-despre-sinceritate
https://www.suntparinte.ro/comportament-si-educatie/72-primar/2513-cum-il-inveti-pe-copil-ce-inseamna-corectitudinea
https://www.suntparinte.ro/activitati-practice/85-arta-si-indemanare-prescolar/2908-invata-l-despre-iertare
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ceea ce fac, iar lumea din jur „dispare”. Persoanele care au astfel de experiențe frecvent sunt mai 

fericite. Așadar, este bine să îl încurajezi pe copil să realizeze activitățile care îl pasionează. 

Sensul vieții presupune a dedica și a folosi calitățile personale pentru a ajuta la atingerea 

unui scop mai înalt (social, de cunoaștere, de ajutorare a altor persoane etc.). Descoperirea 

sensului vieții îi ajută pe oameni să evite sentimentul inutilității sau al disperării și îi motivează 

să își dezvolte calitățile personale.  

Folosiți “Ai vrea să…”, în loc de “Ai putea să…” – deși aceste formulări pot să pară că 

sunt asemănătoare, mesajul pe care îl transmit este foarte diferit și este înțeles altfel decât ne-am 

dori de către copii. Utilizarea formulelor de genul “Ai putea să…”, “Poți să….” nu este eficientă, 

transmite copiilor mesaje confuze și îi determină pe aceștia să nu mai coopereze. 

Renunțarea la întrebările retorice – care nu fac decât să transmită copiilor un mesaj 

negativ. De exemplu, “De ce încă nu ai strâns jucăriile?” sau “Cum ai uitat să faci ceea ce te-am 

rugat?”, etc. sunt întrebări care, de fapt, pot să ascundă și alte credințe ale noastre despre copii, 

cum ar fi: fie să îi considerăm obraznici, neascultători, fie că se comportă ciudat, că nu ne putem 

baza pe ei etc. 

Fiți direcți – în relația cu copiii, în special cu băieții. În loc să spunem “Faci prea multă 

gălăgie”, care se concentrează pe problemă și nu este o cerință directă, putem să transmitem clar 

mesajul dorit:” Te rog să faci liniște! “ 

Renunțarea la explicații – autorul consideră faptul că părinții trebuie să amintească 

copiilor faptul că este ok să se opună la început, însă cei care iau deciziile sunt mama și tata, iar 

noi ar fi bine să renunțăm la a le explica, deoarece împotrivirea se face tocmai din cauza 

motivelor prezentate. 

Renunțarea la predici – pentru a fi ascultați și pentru a avea copii cooperanți atunci ar fi 

bine să nu le ținem prea multe predici sau să le dăm prea multe sfaturi. Cu cât vorbim mai mult 

pe seama a ceea ce este bine sau rău, a ceea ce este corect sau nu, etc., cu atât copilul va da 

dovada de încăpățânare și nesupunere. 

Nu vă folosiți de sentimente ca să manipulați – acest lucru generează copilului 

sentimentul de vină. Când simțim că suntem supărați sau avem ceva probleme nu ar trebui să ne 

folosim de acest lucru în speranța că vom obține ceva de la copiii noștri, ci să comunicăm cu un 

adult. Este ok să împărtășim emoțiile și sentimentele pozitive, însă cele negative vor fi 
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considerate ca o formă de manipulare. De câte ori nu spunem copiilor să nu facă un anumit lucru 

deoarece noi ne vom simți rău, vom plânge etc. În opinia dr. Gray utilizarea sentimentelor ca 

mijloc de manipulare duce la formarea unor copii supuși. 

 Este nevoie de multă muncă și perseverență, deoarece fiecare copil este unic și va 

reacționa în mod diferit: pentru unii părinți nu va fi nevoie decât să ceară și copiii vor coopera, 

însă pentru alții procesul va fi mai dificil, va presupune și utilizarea de metode necesare 

minimalizării rezistenței, cum spune însuși autorul. 

 Alte elemente pe care le au în atenție programele de educație pozitivă implementate în 

școli: 

 1.    Optimism. 

 2.    Stare de bine emoțională și fizică. 

 3.    Motivație. 

 4.    Relații interpersonale puternice. 

 5.    Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea valorilor morale în viața de zi cu zi. 

 6.    Stabilirea unor scopuri clare. 

 7.    Obiective care să provoace și să motiveze. 

 Primul model propriu-zis de aplicare a educaţiei pozitive în școală a fost proiectat şi 

implementat holistic (la nivelul întregii instituţii) începând cu 2008, în cadrul şcolii private 

Geelong Grammar School (GGS), din Australia (Bott, 2017; Norrish et al., 2013; Seligman et al., 

2009). 

Educaţia pozitivă ridică două provocări majore: (1) răspândirea şi asimilarea reală, la 

nivelul întregii instituţii, a practicilor care alimentează starea de bine şi atingerea potenţialului 

personal; (2) acordarea unor elemente specifice mediilor importante din jurul elevilor (familia, 

cercul de prieteni etc.), la particularităţile mediului şcolar definit conform principiilor psihologiei 

pozitive (Alford, 2017). Una din faţetele implementării principiilor psihologiei pozitive la nivelul 

întregii şcoli – pregătirea profesorilor pentru a crea un mediu optim pentru ca elevii să 

înflorească. Conform definiţiei educaţiei pozitive, acest mediu optim este unul în care principiile 

psihologiei pozitive sunt integrate în practica didactică explicit şi implicit, iar profesorii devin 

adevărate modele pentru activarea componentelor stării de bine şi a stării de flux, precum şi 

pentru utilizarea abilităţilor non-cognitive. Un alt aspect este asigurarea unui climat pozitiv. Iar 
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acest climat pozitiv înseamnă acţiunea conjugată a tuturor factorilor psiho-sociali, academici, 

organizaţionali şi culturali ai mediului educaţional pentru „a oferi elevilor siguranţă, suport, 

oportunităţi de participare activă şi angajament faţă de viaţa şcolară, relaţii care implică  

feedback pozitiv şi laude din partea profesorilor, contacte informale cu profesorii în activităţile 

extracurriculare şi nu numai” (Negovan, 2013, p. 203). Crearea condiţiilor optime pentru 

dezvoltarea pozitivă a elevilor necesită efort extins şi susţinut, iar profesorii sunt cu atât mai 

importanţi cu cât, prin natura profesiei lor, îndeplinesc dublu rol: de facilitatori ai învăţării şi de 

principal liant între şcoală, elevi şi părinţi. 

 Este important a-i stimula pe elevi să se exprime, focusul fiind nu doar performanţa la 

disciplinele obişnuite, ci şi dezvoltarea forţelor caracteriale ale elevilor (zest, grit, optimism, 

auto-control, recunoştinţă, inteligenţă socială, curiozitate) (conform http://www.kipp.org/). 

Şcolile KIPP acordă o atenţie deosebită calităţii actului didactic şi aduc în centru cinci principii-

cadru pentru ceea ce înseamnă excelenţă în modul în care profesorii îşi îndeplinesc datoria (KIPP 

Foundation, 2011): 

  (1) activitatea profesorilor nu este limitată la spaţiul clasei, ci ea include şi colaborarea 

cu părinţii, colegii şi alţi actori importanţi în educaţie; 

  (2) profesorii trebuie să fie conştienţi că influenţa lor asupra elevilor se întinde pe un 

continuum între prezent şi viitor; de aceea, fiecare interacţiune cu elevii trebuie să fie dictată atât 

de un nivel ridicat de înţelegere în raport cu ceea ce va urma în parcursul educaţional al elevilor, 

cât şi de un focus puternic pe ceea ce poate fi realizat în prezent; 

  (3) stimularea bucuriei elevilor prin simplul act didactic şi prin învăţare este un 

ingredient esenţial şi vizibil în clasele în care se predă excelent;  

 (4) tehnologia reprezintă un ajutor important în îmbunătăţirea procesului de predare-

învăţare; 

  (5) a fi un profesor excelent este o misiune ce se întinde pe durata întregii vieţi – sunt 

foarte multe de învăţat atunci când vine vorba de îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare, 

orice profesor poate deveni mai bun, iar pentru aceasta e nevoie de o atitudine deschisă către 

dezvoltare continuă. 

 Profesorul trebuie să întreţină o cultură constructivă a clasei prin intermediul aşteptărilor: 

comunică clar şi consistent mesajele cheie de tipul „Acest lucru e important!”, „Poţi să faci acest 
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lucru dacă munceşti.”, „Nu o să te las baltă.”, „Ne vom ajuta reciproc.”; insistă pe faptul că e 

important ca elevii să îşi asume riscuri, să facă şi să înveţe din greşeli; le explică precis elevilor 

cum trebuie să arate excelenţa din punct de vedere al abilităţilor cognitive şi non-cognitive);  

 

Concluzii 

Instituţiile educaţionale, în special cele preuniversitare, prin prisma faptului că au acces 

concomitent la adulţii de mâine, la părinţii lor şi la comunităţile în care aceştia trăiesc, deţin o 

responsabilitate imensă şi complicată: şlefuirea unor persoane pregătite pentru solicitările vieţii 

(Alford, 2017). Statisticile la nivel mondial privind starea de bine a populaţiei planetei, cele 

privind rata de abandon şcolar prematur, precum şi alte probleme specifice reunite sub forma 

crizei actuale din educaţie, sugerează că sistemul educaţional predominant în prezent nu (mai) 

este suficient de eficient. Educaţia pozitivă pare o soluţie potrivită pentru schimbarea 

paradigmatică revoluţionară de care este nevoie în educaţie. Cercetarea din domeniul psihologiei 

pozitive a propulsat lăstarii acestei revoluţii şi a încurajat şi fundamentat o serie de iniţiative la 

nivel de şcoală, implementate în diverse colţuri ale lumii. Rezultatele sunt promiţătoare şi 

suficient de puternice pentru a susţine şi ghida programe viitoare asemănătoare. Însă, călătoria 

abia a început şi nu este una uşoară. De aceea, e important ca astfel de demersuri să fie sprijinite 

cât mai mult şi să devină tot mai numeroase. 

 Cele mai mari provocări pe care le întâmpină educaţia pozitivă sunt: 

 (1) impregnarea autentică a principiilor psihologiei pozitive la nivelul întregii instituţii; 

 (2) sincronizarea mediului şcolar specific educaţiei pozitive, cu mediul în care trăiesc 

elevii. 

 În acest context, profesorii sunt cu atât mai importanţi cu cât, prin natura profesiei lor, 

îndeplinesc un rol dublu: de facilitatori ai învăţării şi de principal liant între şcoală, elevi şi 

părinţi. Însă, misiunea profesorilor care activează sub paradigma educaţiei pozitive este una 

dificilă pentru că presupune o multitudine de competenţe în plan personal, interpersonal şi 

didactic. De aceea, este crucial ca ei să beneficieze de o pregătire optimă, fundamentată ştiinţific. 

Din acest punct de vedere, împletirea coachingului bazat pe psihologia pozitivă, cu cel 

instrucţional, pare a fi o formulă de succes, şi un element cheie în susţinerea revoluţiei 

educaţionale de care este nevoie în prezent. 
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Activităţi aplicative 

CONSTITUIREA ECHIPELOR 

Conceperea unui nume, a unui blazon, al echipelor, pe tricouri cu spray, pe foi cu markere, etc 

 Obiective: 

  1. spiritul de echipă; 

  2. identitatea echipei; 

  3. punerea în relaţiile care ne interesează; 

  4. creativitate; 

  5. distracţie; 

  6. indicat printre primele dintre activităţi în cadrul teambuildingului; 

   

Posibilitate organizare: outdoor/ indoor 

 

I. SĂ DUCEM BALONUL 

 Se vor forma două sau mai multe echipe. Fiecare echipă se va aşeza în cerc. Li se vor da 

câte un ghem de sfoară foarte lung. Participanţii îl vor arunca de la unul la altul. Odată formată 

reţeaua, se va aşeza un balon în centru pe care aceştia trebuie să-l ducă pe o anumită distanţă. 

Ex.: 10 m. Se vor organiza trei runde şi evident, va fi o echipă câştigătoare. Alternativ se poate 

organiza cu o farfurie şi un ou, taskul fiind acelaşi. 

 

Obiective: 

 1. lucrul în echipă; 

 2. competiţie; 

 3. sincronizare; 

 4. consolidare relaţii între oameni; 

 5. dinamism. 

 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 
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II. PERFECT  TEAM  

 Este un joc provocator în care trebuie să se caute soluţii. Se vor face două echipe. Singura 

soluţie este aceea în care ei vor funcţiona ca o echipă. Toţi participanţii vor fi legaţi la ochi şi se 

vor ţine de mână. Vor avea de parcurs împreună un traseu foarte complicat. Lungimea traseului 

va fi de aproximativ 100 m pentru o echipă de 10-12 persoane. Este un joc care are şi o soluţie.  

Obiective: 

 1. creşterea încrederii; 

 2. sincronizare; 

 3. identificare potenţiali lideri; 

 4. orientarea către soluţii; 

 5. orientare către distribuirea sarcinilor; 

 6. consolidare relaţii între oameni; 

 7. spirit de echipă; 

 8. lucrul în echipă; 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

III. PĂIANJENUL URIAŞ 

 Se vor forma două echipe. Exerciţiul este foarte atractiv pentru participanţi. Între doi 

pomi participanţii îşi construiesc din frânghie o pânză de păianjen. Fiecare ochi al pânzei poate fi 

folosit de un singur participant. Toţi participanţii vor trebui să treacă în partea cealaltă a pânzei. 

Jocul este astfel gândit încât, participanţii nu pot realiza sarcina decât după o anumită metodă şi 

numai cu ajutorul celorlalţi membri. 

Obiective: 

 1. creativitate; 

 2. rapiditate; 

 3. distribuirea sarcinilor; 

 4. orientarea către soluţii; 

 5. sincronizare; 

 6. creşterea încrederii; 

 7. consolidare relaţii între oameni; 
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 8. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 9. distracţie; 

 10. lucrul în echipă. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală) 

 

IV. MARŢIENII ŞI PĂMÂNTENII 

 Participanţii vor fi împărţiţi în 2 echipe. 

 Unii vor fi marţieni, iar ceilalţi pământeni. Ei vor primi un set de instrucţiuni, însoţit de o 

descriere a situaţiei în care se află. 

 Ei vor trebui să negocieze cu cealaltă echipă o anumită tranzacţie, cât mai avantajoasă. 

 Va fi o negociere în runde. 

Obiective: 

 1. abilităţi de comunicare şi negociere; 

 2. stabilirea priorităţilor; 

 3. orientarea către o mentalitate win-win. 

 

V. GHICEŞTE POZA 

 Fiecare echipă primeşte câte un bileţel. Pe bileţel se află un cuvânt/idee/scenetă. Echipa 

respectivă trebuie să reproducă acel cuvânt cât mai exemplificativ printr-o „poză”. Echipele vor 

fi puse la o distanţă rezonabilă pentru a nu se auzi/vedea ce pregătesc. Celelalte 5 echipe trebuie 

să ghicească ce reprezintă poza lor. În momentul în care strategia s-a format, fiecare echipă, pe 

rând, se va aşeza în poziţia „pozei” şi vor avea aproximativ 30 secunde-1 minut ( discutabil) ca 

ceilalţi să ghicească cuvântul pe care-l reprezintă. 

Obiective: 

 1. creativitate; 

 2. lucrul în echipă; 

 3. inovaţie; 

 4. distracţie; 

 5. perspicacitate.  

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală) 
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VI. REŢEAUA 

 Este o activitate care stimulează cunoaşterea celorlalţi.  

 Fiecărei persoane îi este dată o bucată de hârtie, la mijlocul căreia este trasată o linie.  

 Participanţii vor scrie în prima jumătate a hârtiei lucruri la care sunt buni (calităţi 

profesionale, omeneşti, hobby, etc.). Ei vor fi ajutaţi şi de colegii de echipă! În a doua jumătate a 

hârtiei vor scrie ce lucruri ar vrea să înveţe sau ce nevoie de ajutor au. Câştigă echipa care are 

cele mai multe calităţi cumulate cu lucrurile care trebuie îmbunătăţite. 

Obiective: 

 1. Managementul performanţei; 

 2.Viziune de ansamblu asupra potenţialului echipei; 

 3.Viziune asupra potenţialului indivizilor; 

 4.Ancorare în realitate în sensul că sunt şi lucruri care trebuie corectate! 

 

VII. DACĂ AŞ FI ÎN CELĂLALT DEPARTAMENT - (SCHIMB DE ROLURI) 

 Este un exerciţiu cu efecte puternice. În cazul care dorim o îmbunătăţire a relaţiilor între 

departamente, facem un schimb de roluri între acestea. Astfel fiecare echipă va juca rolul altui 

departament şi va trebui să-şi identifice punctele forte în faţa celorlalţi, să le explice celorlalţi ce 

este posibil şi ce nu.  

 Ei trebuie să răspundă de asemenea şi obiecţiilor ridicate de celelalte departamente prin 

această inversare de roluri şi trebuie să propună soluţii. Acest schimb este deosebit de util, pentru 

că printr-o inversare de roluri, practic, trebuie să susţină tocmai ce criticau în activitatea de zi cu 

zi.  

 Mai mult decât atât, acest exerciţiu este o ocazie de a conştientiza punctele forte pe care 

le au celelalte departamente şi totodată de a înţelege ce lucruri pot fi schimbate şi ce lucruri nu. 

 Recomandăm organizarea acestui exerciţiu mai ales atunci când între departamente este 

comunicare deficitară, sau una agresivă cum se întâmplă nu de puţine ori!  

Obiective: 

 1. creşterea comunicării interdepartamentale; 

 2. cunoaşterea problemelor reale pe care le are celălalt departament; 

 3. punerea în „pielea” celuilalt department; 
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 4. aplanarea conflictelor; 

 5. ancorarea în realitate; 

 6. orientarea către soluţii, oferite însă tot de cel care ridică de obicei problemele; 

 7. creşterea gradului de toleranţă între departamente şi orientarea acestora către soluţii. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor  

 

VIII. EMISIUNE TRENDY 

 Participanţii vor fi împărţiţi în echipe. Aceştia vor trebui să conceapă o emisiune de ştiri 

de 15 minute în care să prezinte realizări profesionale şi personale ale membrilor echipei. 

 Obligatoriu ştirile trebuie să includă toţi membrii. Va fi alcătuit şi un juriu care va decide 

echipa câştigătoare. Obiectivul exerciţiului este aducerea în prim plan a realizărilor membrilor 

echipei şi aflarea unor lucruri noi despre colegii lor. 

Obiective: 

 1. creativitate; 

 2. evidenţiere talente artistice; 

 3. lucrul în echipă; 

 4. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 6. orientarea către obiective; 

 7. distracţie. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor  

 

IX. SĂ NE SALVĂM ÎMPREUNĂ – două sau mai multe echipe! 

 Jucătorii alcătuiesc un grup de călători prin junglă, capturat de canibali. Toţi călătorii, 

stând în picioare şi lipiţi strâns unul de altul, au fost legaţi cu o funie ca să nu scape. Totuşi, nu 

sunt paznici, iar dacă grupul reuşeşte să se deplaseze pachet, până în alt loc ( în faţă or se găsesc 

obstacole pe care trebuie să le depăşească), va găsi acolo ajutor şi călătorii vor scăpa din cazanul 

canibalilor. 

Obiective: 

 1. sincronizare; 
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 2. lucrul în echipă; 

 3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 4. apropiere fizică; 

 5. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 6. competiţie; 

 7. distracţie. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor  

 

X. CLÃDIREA URIAŞĂ 

 Participanţii sunt împărţiţi în 2 sau 4 echipe. Vor avea la dispoziţie, hârtie şi scotch 

pentru a construi o clădire cât mai înaltă. La final, clădirea va trebui să suporte o greutate de 0,5 

kg. Câştigă echipa care construieşte clădirea cea mai înaltă, dar care va putea susţine greutatea. 

Greutatea va fi testul final, nu vor putea proba în timp ce construiesc. Opţional se poate face şi 

din nisip, în cazul în care locaţia permite. Ȋn acest caz se va puncta ingeniozitatea şi creativitatea! 

Obiective: 

 1. creativitate; 

 2. lucrul în echipă; 

 3. inovaţie; 

 4. alocarea resurselor; 

 5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 6. distribuirea sarcinilor; 

 7. asumarea responsabilităţii; 

 8. consolidarea relaţiilor dintre participanţi. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor  

 

XI. TREASURE HUNT (Vânătoarea de Comori) 

 O vânătoare de comori implică, de obicei, câteva probleme de rezolvat şi task-uri de 

îndeplinit. Indicaţiile vor fi date în scris.  

 Acest lucru este foarte dificil de îndeplinit de o singură persoană. Dar atunci când o 

echipă întreagă face brainstorming  se vor strânge o sumă de idei. 
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După ce vânătoarea se încheie, se pot înmâna premiile câştigătorilor. De exemplu, una din echipe 

poate câştiga ceva anume (acest lucru se bugetează separat). 

Obiective: 

 1.aventură; 

 2. lucrul în echipă; 

 3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei;  

 4. competiţie;  

 5. îndeplinirea taskurilor; 

 6. sincronizare; 

 7. consolidarea relaţiilor dintre participanţi. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

Ȋn funcţie de resursele alocate, se bugetează separat dacă este 

cazul. 

 

XII. EXPEDIŢIE 

 Teambuildingul poate fi şi un prilej de vizitarea împrejurimilor. Se poate întocmi un 

traseu împreună care să fie convenabil şi pentru participanţi de 1-4 ore. Alternativ, expediţia 

poate fi combinată cu treasure hunt, stabilindu-se taskuri ce trebuie îndeplinite în cadrul acestei 

expediţii. Pot fi vizitate obiective turistice (dacă sunt în zonă) sau drumeţii prin pădure, pe 

drumuri forestiere, panorame, etc 

Obiective: 

 1. agrement; 

 2. relaţionare participanţi; 

 3. explorare; 

 4. îndeplinirea taskurilor. 

posibilitate organizare: numai outdoor  

 

XIII. TEATRUL PENTRU TOŢI  

 Jucătorii stabilesc o temă, pe care doresc să o transpună pe o scenă de teatru. (2 echipe) 

Apoi vorbesc despre situaţia care să stea la baza piesei. Doi sau trei dintre ei încep să joace 
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scena. Pe rând, când doresc, pot şi ceilalţi să se implice. Tot aşa un jucător care joacă se poate 

retrage şi să ia rolul unui spectator. Interesant la acest joc este că nu se ştie cum merge jocul mai 

departe, totul depinde de prestaţia şi dorinţa fiecăruia.  

Obiective:  

 1. creativitate; 

 2. lucrul în echipă; 

 3. identificare talente; 

 4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 5. relaţionare.  

 

XIV. AVIONUL 

 Participanţii împărţiţi în echipe vor primi o serie de materiale, scotch, hârtie, foarfecă, 

pix! Ei vor fi împărţiţi în departamente (de creaţie, de risc, de testare, de implementare). Ei vor 

trebui să construiască avionul care va parcurge cea mai mare distanţă în aer. 

Obiective: 

 1. lucrul în echipă; 

 2. alocarea resurselor; 

 3. distribuirea sarcinilor; 

 4. responsabilizare participanţi; 

 5. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 6. creativitate; 

 7. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 8. competiţie. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XV. OBIECTIVE SMART 

 Participanţii (împărţiţi în 2-4 echipe), vor avea sarcina să fixeze 2 obiective comune pe 

care urmează să le atingă anul următor. Ei vor primi înainte instrucţiuni despre modul cum 

trebuie stabilite obiectivele! 
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Obiective: 

 1. corelare obiective personale - obiective companie;; 

 2. asumarea responsabilităţii; 

 3. strategie; 

 4. realism; 

 5. învaţă cum să stabilească obiective. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XVI. HOŢII DE TIMP 

 Participanţii vor fi împărţiţi în echipe. Ei trebuie să identifice cauze ale pierderii timpului, 

însoţite de soluţii. Câştigă echipa care identifică cele mai multe soluţii realiste. 

Obiective: 

 1. îmbunătăţire time management; 

 2. identificare hoţi de timp; 

 3. identificare soluţii; 

 4. lucru în echipă. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XVII. AMBARCAŢIUNEA 

 Activitatea necesită participarea a 2 echipe de câte 5 persoane. Se va forma astfel un 

“Echipaj” de 10 persoane, dintre care se vor alege 5 “Constructori” şi 5 “Marinari”. 

 “Constructorii” au sarcina de a asambla pluta cu ajutorul materialelor deja pregătite de 

către echipa noastră. În acest timp “Marinarii” trebuie să-şi confecţioneze vâslele. După 

terminarea asamblării plutei, “Marinarii” vor trebui să navigheze până la o “baliză” unde se 

găsesc materialele pentru proba următoare. Ultima echipă ajunsă la “baliză” nu mai poate 

procura tot ce va avea nevoie. 

Obiective: 

 1. aventură; 

 2. creativitate; 

 3. lucru în echipă; 
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 4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 5. alocarea resurselor; 

 6. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 7. distribuirea sarcinilor; 

 8. cunoaşterea participanţilor; 

 9. orientare către soluţii. 

posibilitate organizare: outdoor (trebuie sa existe apă) 

 

 

XVIII. PERFORMER 

 Participanţii vor fi împărţiţi în 4 echipe. Se vor aduna pe o singură fişă calităţile de care 

dispune fiecare, întocmindu-se astfel o fişă a performanţei. Apoi participanţii vor trebui să 

identifice când şi unde anume îşi folosesc acele abilităţi în cadrul companiei.  

Obiective: 

 1. cunoaşterea participanţilor; 

 2. identificarea punctelor forte; 

 3. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 4. racordarea punctelor forte la nevoile companiei; 

 5. rolul individului în echipă; 

 6. consolidarea relaţiilor dintre participanţi. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XIX. SUPRAVIEŢUIREA PE MARE 

 Participanţii se împart în echipe. Ei sunt într-o situaţie de criză, întrucât nava lor se 

scufundă. Pot lua dintr-o listă de obiecte doar 14 obiecte în barca lor. Ei trebuie să stabilească ce 

obiecte vor lua, în funcţie de situaţia în care se află. 

Obiective: 

 1. alocarea corectă a resurselor; 

 2. reacţionarea în cazuri de criză; 

 3. lucrul în echipă; 
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 4. Perspicacitate. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XX. SCHIUL URIAŞ 

 Este un exerciţiu ce presupune dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. Sincronizarea şi 

atenţia la colegii de echipă sunt cuvintele cheie. 

Obiective: 

 1. sincronizare; 

 2. lucrul în echipă; 

 3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 4. competiţie; 

 5. energizare. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (depinde de sală) 

 

XXI. IDENTITATE COMPANIE  

 Participanţii vor fi împărţiţi în 4 echipe. Ei vor trebui să răspundă la 3 întrebări. 

Cum sunt priviţi de furnizori? Cum ne vedem noi? Cum ne văd clienţii noştri? 

Apoi se va discuta despre măsuri pentru îmbunătăţire. 

Obiective: 

 1. analiza activităţii; 

 2. cunoaşterea punctelor forte; 

 3. cunoaşterea punctelor slabe; 

 4. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 5. orientarea către soluţii; 

 6. management performant. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XXII. TRUST FALL  

 Participanţii vor avea sarcina de a se „lăsa” să cadă pe braţele colegilor, de la 

înălţimi diferite (de la sol, de pe un scaun, de pe o masă). 
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Obiective:  

 1. creşterea încrederii; 

 2. distracţie; 

 3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XXIII. MAREA AGLOMERAŢIE  

 Echipa voastră trebuie să reuşească să încapă pe suprafaţa indicată de trainer, fără 

ca vreunul dintre membri să atingă solul. Alternativ, se poate juca cu o pătură. 

 Participanţii se aşează pe ea. După ce au încăput pe pătură, aceasta se pliază în 

două şi încercă să încapă pe ea, apoi din nou, şi tot aşa mai departe. Câştigă echipa care a 

reuşit să stea împreună pe o bucată cât mai mică. Pentru a primi punctajul, trebuie să vă 

menţineţi echilibrul pe suprafaţa respectivă timp de 10 de secunde, cronometrate şi 

anunţate de trainer. 

Obiective: 

 1. lucrul în echipă; 

 2. rapiditate de acţiune; 

 3. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 4. sincronizare; 

 5. apropiere fizică; 

 6. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 7. strategie; 

 8. soluţii. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XXIV. FOTBAL EXTREM 

 Participanţii vor fi legaţi câte doi de picioare (de piciorul stâng, respectiv dreptul 

colegului). Se vor împărţi în două echipe şi apoi vor juca fotbal după regulile clasice, 

numai că trebuie sincronizare maximă pentru că fiecare din cei doi jucători legaţi va fi 

practic unul. 



106 

 

 

Obiective: 

 1. sincronizare cu echipa; 

 2. sincronizare cu un coleg; 

 3. mişcare; 

 4. energizare; 

 5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 6. competiţie; 

 7. consolidarea relaţiilor dintre participanţi; 

 8. spirit de echipă. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor (dacă dispunem de o sală mai mare) 

 

XXV. POSIBIL SÃ FIE! 

 Fiecare echipă primeşte doua liste numerotate. Ȋn prima listă îşi vor scrie numele, 

iar în a doua listă îşi vor scrie ceva despre ei, corespondent numelui.Vor scrie ceva despre 

ei, adevărat, dar care să pună în dificultate cealaltă echipă. Apoi se va da lista cu trăsături 

unei alte echipe care va trebui să ghicească ce nume este asociat caracteristicii sau 

trăsăturii respective. Câştigă echipa care a identificat cele mai multe lucruri la echipa de 

la care a primit lista. Este un exerciţiu care stimulează cunoaşterea reciprocă a membrilor 

celeilalte echipe. 

Obiective: 

 1. cunoaşterea echipei; 

 2. aflarea unor lucruri pe care nu le ştiau înainte; 

 3. socializare; 

 4. comunicare. 

 

XXVI. ENERGIZANTE 

 Trainerii noştri sunt pregătiţi să ofere o serie de exerciţii energizante, pentru 

activitatea de teambuilding. De regulă, acestea sunt introduse între activităţile principale 

şi au ca scop energizarea participanţilor. 
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Obiective: 

 1. energizare participanţi; 

 2. dinamică teambuilding. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XXVII. FUNNY GAMES 

 În plus faţă de activităţile de teambuilding într-un teambuilding trebuie accentuată 

şi componenta distracţie. Astfel, trainerul, în funcţie de grup şi cum reacţionează acesta, 

introduce mici joculeţe care au scop distrarea şi buna dispoziţie a participanţilor. 

Obiective: 

 1. energizarea participanţilor; 

 2. buna dispoziţie; 

 3. dinamică teambuilding. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor 

 

XXVIII. JOC DE ÎNCHEIERE PE GRUPĂ  

 Participanţii vor fi aşezaţi în cerc şi li se va da o frânghie. Fiecare participant va 

face un nod lejer acelei frânghii. Apoi frânghia va trece din nou din mână în mână şi 

fiecare participant va trebui să desfacă un nod şi va spune ce a învăţat nou în acel 

Teambuilding şi cum ar putea aplica ceea ce a învăţat.  

Obiective: 

 1. tragere concluzii; 

 2. împărtăşirea experienţei; 

 3. apelul la emoţii; 

 4. consolidare relaţii între oameni; 

 5. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei; 

 6. apelul la experienţă; 

 7. proiectarea în viitor a experienţei. 

posibilitate organizare: outdoor şi indoor  
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Uite un joc de perceptie care merge bine: participanţii iau o foaie de hârtie şi notează pe ea 

răspunsurile lor la întrebări de genul: 

 

Hoţul era de înălţime medie? Ce înălţime avea hoţul? 

Şeful meu este bătrân. Câţi ani are şeful meu? 

Ȋţi voi scrie curând. Când îţi voi scrie? 

Reparaţia o să dureze ceva timp.  Cât timp o să dureze? 

 

Sunt multe întrebări, eu folosesc un set de 12. 

Participanţii răspund cum cred ei. Unii spun 1.60m, alţii 1.75m. 

Unii zic 50 de ani, alţii zic 75 de ani, etc. 

 

Tu ai întrebările scrise pe flipchart, sub ele notezi valoarea minimă şi valoarea maximă pentru 

fiecare întrebare în parte. Îi intrebi de ce cred că au asemenea valori şi discutaţi despre faptul că 

oamenii sunt diferiţi, că au percepţii diferite influenţate de experienţe personale şi de mediul 

social în care trăiesc etc. E foarte interesant, îi ajută să interacţioneze, să vadă jocul ca pe un 

concurs şi e un bun punct de pornire pentru o discuţie pe teme precum comunicare, percepţie, 

experienţe, indiferent de tipul participanţilor din curs, indiferent de nivelul lor de pregătire, 

vârstă sau alţi factori care influenţează procesul de învăţare. 

- Bal mascat – personaje; 

- Coli de hârtie – numele, stema, mesajul; 

- Cerc, spate în spate, scriu pe post-it o calitate a celui din faţă, în timp ce se rotesc, apoi 

schimbă direcţia când aud semnalul / fluierul trainerului; 

- Creează povestea; 

- Hârtii – cel mai lung tub; 

- Echipă, aşezaţi în cerc, între ei există un balon / minge pe care nu trebuie s-o scape. 
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XXIX. Scala Stimei de Sine 

Instructaj: “Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi răspunde făcând un- X – în rubrica 

corespunzătoare ţie din foaia de răspuns.” 

1. Cred că sunt un om de valoare sau cel puţin la fel ca alţii. 

2. Cred că am câteva calităţi remarcabile. 

3. În general înclin să cred că nu sunt realizat. 

4. Pot să fac lucruri pe care le face majoritatea celor de vârsta mea. 

5. Cred că am prea multe defecte. 

6. Am o atitudine pozitivă faţă de mine. 

7. În general sunt mulţumit de mine. 
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8. Aş  vrea să am mai mult respect faţă de mine. 

9. Din când în când am impresia că sunt inutil. 

10. Uneori cred că nu sunt bun de nimic. 

 

Foaie de răspuns: 

 

Nr. itemului 

SCALA DE RASPUNSURI 

DA NU  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Interpretare: Prelucrarea rezultatelor se realizează diferenţiat pe grupe de întrebări. La 

întrebările 1, 2, 4, 6, 7 pentru răspunsul DA se acordă un punct, iar la întrebările 3, 5, 8, 9, 10, 

pentru răspunsul NU se acordă câte un punct. După adunarea numărului de puncte, dacă totalul 

este mai mic de 7, înseamnă că acea persoană exprimă o atitudine negativă faţă de sine, dacă 

totalul este între 7 şi 10  are o stimă de sine pozitivă. 

 FEREASTRA JOHARI 

  

1. ARENA 

Ceea ce ştiu eu despre mine şi ştiu şi 

ceilalţi. 

 

 

 

2. ZONA OARBĂ 

Ceea ce nu ştiu eu despre mine dar ştiu 

ceilalţi. 
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3. FAŢADA  

Ceea ce ştiu eu despre mine dar nu ştiu 

ceilalţi. 

 

 

4. NECUNOSCUT  

Ceea ce nu ştiu eu despre mine dar nu 

ştiu nici ceilalţi. 

 

 

 

 1. ARENA  conţine informaţii pe care le ştii atât tu cât şi ceilalţi şi serveşte ca bază în 

relaţiile cu ceilalţi. Mărimea arenei arată calitatea relaţiilor, când se interacţionează liber şi se 

schimbă informaţii. Comunicarea este facilitată, iar relaţiile interpersonale sunt mai puternice. 

 2. ZONA OARBĂ  conţine informaţiile pe care alţii le au despre tine,  dar tu nu le ştii. 

Sunt acele informaţii care surprind imaginea / părerea pe care o au ceilalţi despre tine. Nu îţi sunt 

cunoscute aceste informaţii pentru că cei ce le au nu ţi le aduc la cunoştinţă în mod deliberat. 

 3. FAŢADA  conţine informaţii cunoscute numai de către tine: planuri de viitor, idei, 

adevărata stare emoţională, idealuri, talente etc. Din dorinţa de autoprotecţie nu facem cunoscute 

aceste informaţii celorlaţi, avem o « faţadă »  în spatele căreia ne ascundem.  

 4. NECUNOSCUTUL  cuprinde sentimente, abilităţi, talente încă nedescoperite. În 

anumite situaţii de viaţă se pot descoperi calităţi şi dimensiuni nebănuite/ neştiute ale propriei 

persoane, atât ţie cât şi celorlalţi. 

 Participanţii vor fi solicitaţi să completeze tabelul/ fereastra de mai sus. Mai întâi se 

completează ochiul 1. Arena, de către participant,  apoi colegii sunt rugaţi să completeze ochiul 2. 

Zona oarbă, în final când foaia ajunge din nou la elev, acesta este rugat să completeze ochiul 3. 

Faţada. Ochiul 4. Necunoscutul, rămâne  necompletat. 

 

FEREASTRA DORI 

 

1. Ceea ce vreau să schimb la mine pentru   

a-mi asigura succesul în carieră şi propuneri 

de schimbări ale celor din jur. 

 

 

2. Resursele (resurse psihice – calităţi, de timp 

şi economice) de care cred ceilalţi că dispun eu 

pentru a realiza schimbările. 
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 Participanţii vor fi solicitaţi să completeze tabelul de mai sus. Mai întâi se completează 

ochiul 1. şi 3., de către elev,  apoi colegii sunt rugaţi să completeze ochiul 2., 4. şi în 1., dacă este 

cazul. 

 

 

3. Resursele pe care mă bazez în vederea 

realizării schimbărilor (resurse psihice – 

calităţi, de timp şi economice). 

 

 

 

4. Ce îmi propun ceilalţi să fac pentru a realiza 

schimbarea pe care vreau să o fac la mine. Plan 

de acţiune. 
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Autoaprecierea imaginii de sine 

 

Instructaj: 

Citiţi adjectivele de mai jos, apoi marcaţi cu X in 

coloana „Cum sunt în prezent” fiecare cuvânt care, după părerea 

dumneavoastră, exprimă o trăsătură ce vă caracterizează. Apoi, 

fără să priviţi semnele deja făcute, recitiţi lista. Acum notaţi cu 

O în coloana „Cum aş dori să fiu”, fiecare cuvânt care exprimă 

însuşirea pe care aţi dori să o aveţi dacă aţi putea fi o persoană 

ideală.” 

Notare: 

 Pentru a afla scorul, se acordă un punct pentru fiecare 

adjectiv notat în ambele coloane, cu X, respectiv O, ca şi pentru 

cele care în ambele coloane nu au primit nici un semn. Dacă un 

adjectiv este notat doar în una din coloane, el nu primeşte niciun 

punct. Pentru obţinerea notei totale se face suma punctelor. 

 

Interpretare: 

 Existenţa unui acord de cel puţin 75% (un punctaj de cel puţin 

24) sugerează un nivel rezonabil al confortului psihic si o 

discrepanţa nesemnificativă între Eul actual şi Eul ideal. Un 

punctaj sub 24 semnifică un disconfort psihic şi, implicit, o 

discrepanţă mare între Eul actual şi Eul ideal. 

 

                                     Autoaprecierea imaginii de sine 

 

Cum sunt în 

prezent 

Itemi Cum aş dori 

să fiu 

X Impresionabil X 

X Plin de umor X 

X Independent X 

X Prietenos X 

X Ambiţios X 

X Interesant X 

X Cinstit X 

X Atrăgător X 

X Rezervat  

X Entuziast X 

X Sensibil  

X Demn de încredere X 

X Inteligent X 

X Comod  
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X Vesel X 

 Invidios  

X Energic X 

X Politicos X 

X Liniştit X 

X Iscusit X 

X Sigur X 

X Maleabil X 

X Interiorizat  

X Fragil  

X Sincer X 

X Relaxat X 

X Puternic X 

 Cinic  

X Impulsiv  

 Apatic  
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34 de GREŞELI în timpul INTERVIULUI  

           (Din rapoartele a 153 de companii) 

 

1. Înfăţişarea neîngrijită. 

2. Lipsa de interes şi entuziasm. 

3. Accentuarea aspectului financiar - interesul doar pentru cea mai mare ofertă. 

4. Criticarea foştilor şefi. 

5. Neputinţa de a te uita la intervievator în timpul conversaţiei. 

6. Strângerea slabă de mână. 

7. Comoditatea de a nu te duce la interviu. 

8. Întârzierea la interviu. 

9. Să uiţi să îţi exprimi aprecierea faţă de intervievator pentru timpul acordat. 

10. Să nu pui intrebări despre postul oferit. 

11. Să nu răspunzi clar la întrebări. 

12. Să fii arogant, foarte agresiv, plin de sine ca şi cum le-ai ştii pe toate. 

13. Să nu te exprimi clar: dicţie greşită, greşeli de gramatică. 

14. Să nu ştii să îţi plănuieşti cariera. Lipsa obiectivelor şi scopurilor. 

15. Lipsa de încredere şi siguranţă. Nervozitate când eşti pus în situaţii dificile. 

16. Lipsa de implicare în diferite activităţi. 

17. Să nu vrei să începi cariera de la început. Să te aştepti la prea mult, prea devreme. 

18. Să găseşti scuze şi motive, să fii evaziv îin privinţa aspectelor nefavorabile din trecutul tău 

19. Lipsa de tact. 

20. Lipsa de curtoazie. Impoliteţea.    

21. Lipsa de maturitate. 

22. Lipsa de vitalitate. 

23. Indecizia. 

24. CV incomplet şi neîngrijit.  

25. Să obişnuieşti să pierzi timpul. 

26. Să vrei joburi pentru perioade scurte de timp. 

27. Lipsa de interes în compania sau domeniul respectiv. 
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28. Standardele morale discutabile. 

29. Cinismul. 

30. Lenea. 

31. Intoleranţa. Să ai prejudecăţi. 

32. Interesul redus. 

33. Incapacitatea de a suporta criticile. 

34. Să fii coleric, extrem de iritabil. 
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IV. Experienţa profesorilor – Fluxul I 
 

În urma procesului de selecţie la care s-au înscris cadrele didactice ale Liceului 

Tehnologic Oneşti şi a publicării rezultatelor 

acesteia, în zilele de 14 și 28 septembrie 2018 

profesorii selectaţi în proiectul ,,Școala noastră – o 

școală în mișcare” au beneficiat de cursul de 

pregătire pedagogică, culturală şi lingvistică, înaintea 

participării la cursul din Florenţa, Italia, ce urma să 

aibă loc în perioada 08-13 octombrie 2018. 
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Duminică, 7 octombrie  

Cei 8 profesori selectaţi au aterizat în Florența, orașul Renașterii! Ei au luat startul pentru 

prima mobilitate a proiectului Erasmus+ K1 „Școala noastră - o școală în mișcare”, nr. 2018-1-

RO01-KA101-048531, proiect derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.  

Aceștia participă la cursul “Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying 

Prevention” furnizat de Europass Teacher Academy la Florenţa, Italia. 
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Luni, 8 octombrie 

În cadrul primei întâlniri, au avut loc activităţi introductive de cunoaştere, de spargere a 

gheţii, am discutat despre motivele pentru care este importantă învăţarea numelor colegilor dar şi 

a elevilor cu care lucrăm la clasă, apoi despre părţile pozitive şi negative ale conflictelor, despre 
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sursele lor, despre părţile implicate în astfel de conflicte, rolul comunicării, paşii necesari în 

rezolvarea situaţiilor tensionate, dar şi despre educaţia pozitivă. 

A urmat activitatea propriu-zisă care a vizat următoarele aspecte: 

- dinamica grupurilor; 

- efectele negative și pozitive ale conflictelor; 

- comportamentul agresiv; 

- bullying; 

- analiza SWOT legată de tema cursului. 

Domeniile tematice abordate: comportamente agresive, violența, absenteismul școlar. 
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Marţi, 9 octombrie 

 Cursul a început prin prezentarea celor implicaţi în proiect. Fiecare profesor şi-a 

prezentat propria şcoală, pentru ca ceilalţi colegi să îşi facă o idee despre structura şi tipul şcolii 

unde predau colegii de curs. Ulterior, s-a discutat pe marginea conceptului de „Mindfulness”, 

moduri de aplicare la clasă şi activităţi de grup, despre inteligenţa emoţională şi socială, empatie, 

ce este furia, ce ascunde ea de fapt şi modurile în care acest sentiment poate fi gestionat. Echipa  

“Școlii în mișcare” descoperă universul complex al emoțiilor și modul cum acestea pot fi  

gestionate cu dorința de a-i ajuta și pe elevi să le înțeleagă. Totodată, participanții la mobilitate 

au avut ocazia să vadă de ce Florența e supranumit și un ”muzeu în aer liber”. 
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Miercuri, 10 octombrie 

 Cursul a început prin menţionarea de către fiecare persoană a motivelor pentru care este 

recunoscător în acea dimineaţă (exerciţiu ce se poate desfăşura şi cu elevii la clasă, pentru 

crearea unei atmosfere liniştite, departe de conflicte şi tensiuni). Apoi am discutat despre ce 

înseamnă să te simţi în siguranţă la şcoală, despre bullying şi modul în care acest fenomen poate 

fi oprit, dar mai ales, prevenit. Au fost desfăşurate activităţi pe grupe şi s-a lucrat pe baza unor 

fişe de lucru individuale. 
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Joi, 11 octombrie 

 Au fost inventariate tipurile de bullying, s-a pus accentul pe medierea de grup, s-a 

discutat despre crearea unui mediu plăcut în clasă şi despre programe anti-bullying desfăşurate 

de către unele şcoli din Europa. 

 

Aspecte de reținut. Reflecții personale: 

- să acceptăm faptul că nu-i putem controla pe alții; 

- putem crea un mediu de învățare în care să încurajăm elevii, dar nu suntem 

responsabili pentru alegerile lor; 

- trebuie să învățăm cum să ne stăpânim/ manageriem răspunsurile și emoțiile 

noastre. 

Problematica tratată în cadrul acestei activități este de actualitate și pentru sistemul 

românesc de învățământ.  

În urma participării la activitatea de azi, se pot desprinde următoarele concluzii:  

- abandonul școlar are drept cauză o serie de factori socio-economici și creează o 

serie de consecințe cu  impact negativ în plan personal și la nivelul societății;  

- Conflictul școlar necesită o abordare și o gestionare de tip integrat în care 

participă toți factorii implicați în educație;  

- necesitatea prezentării conținuturilor într-un mod facil, atractiv și modern și 

crearea unui climat educaţional  prietenos și relaxant. 

Seminarul a fost unul activ deoarece informațiile prezentate s-au dorit a fi un suport sau 

punct de plecare în discuții pe grupuri. Au fost împărtășite experiențe profesionale personale 

legate de problematica tratată în cadrul activității. 

 



129 

 

 

 

 

 

Vineri, 12 octombrie 

 Conceptul de „Mindfulness” a fost readus în discuţie, au fost derulate exerciţii de 

conştientizare a prezentului care pot fi făcute şi cu elevii, au fost scrise mesaje pozitive (iarăşi un 

exemplu de activitate aplicată ce poate fi lucrată de către profesor), iar la final, participanţii la 
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acest curs şi-au împărtăşit impresiile şi opiniile, în cadrul unui joc în care descriau metaforic o 

fotografie ce oglindea experienţa lor în cadrul acestor activităţi. 
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V. Concluzii 
 

Ghidul de faţă reprezintă un material util tuturor, dar mai ales profesorilor din Liceul 

Tehnologic Oneşti, dar şi din alte insituţii, cursurile la care aceştia au participat în cadrul 

proiectului Erasmus Plus fiind de un real folos atât în dezvoltarea lor personală cât şi 

profesională. Astfel, s-a observat o îmbunătăţire a atmosferei la clase, relaţiile dintre colegi fiind 

mai plăcute şi bazate pe colaborare. S-a înregistrat o diminuare a stărilor de tensiune şi conflict, 

iar elevii liceului s-au concentrat şi pe alte activităţi plăcute şi diverse, în detrimentul celor care 

aduceau tensiune şi nemulţumire până acum. S-au organizat activităţi ce ţin de dezvoltarea 

personală, elevii aflând mai multe despre ei înşişi dar şi despre relaţionarea cu colegii şi cu toţi 

cei din jurul lor. Ghidul integrează noţiuni şi exemple de bune practici din diverse sfere de studiu 

şi de abordare şi este o lucrare bazată pe experienţa reală, la clase, cu elevi provenind din medii 

din cele mai diverse, cu interese şi personalităţi diferite. 

Atât lucrarea rezultată, cât şi experienţele plăcute prin care au trecut cadrele didactice ale 

şcolii (fie ei beneficiari direcţi, fie beneficiari indirecţi ai acestui proiect) au avut un impact 

pozitiv asupra liceului, asupra comunităţii locale, rezultatele fiind răspândite la nivel naţional şi 

internaţional. 

 

 



132 

 

Profesorii care au contribuit la realizarea acestui ghid: 

1. Suciu Ioana  

2. Brăila Jenny Petronela 

3. Cristea Ionuț 
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6.  Pavel Ramona 

7. Pleșu Ioana 

8.  Călin Rodica 
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