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Scopul: conștientizarea tinerilor în ceea ce privește importanța 

cunoașterii și înțelegerii propriilor emoții ca etapă în procesul de dezvoltarea 

personală și profesională și în construirea de relații sănătoase cu persoanle din 

jurul lor. 
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Întâlnirea 1 : – 50 min. 

Locația: o sală de clasă  cu bănci așezate în  (semi) cerc sau un spațiu non-formal – ( în aer liber 

sau un cabinet luminos unde elevii pot sta confortabil pe jos, pe pernuțe) 

Participanți : 10-15 elevi 

I. Warm up  (10 min) – prezentarea participanților prin intermediul unui joc de spargere  

a gheții/ activități antrenante. Este important să creăm o atmosferă relaxantă (dacă se poate într-

un mediu non-formal) care să ofere participanților un mediu securizant  pentru a se deschide și 

a-și exprima cu ușurință trăirile/ emoțiile. 

II. Prezentarea scopului întâlnirii  și brainstorming (15 min): să înțelegem ce rol au  

emoțiile în viața noastră și cum să le gestionăm astfel încât să ne ajute (să ne cunoaștem mai 

bine) și nu să ne pună în dificultate. 

• Discuția va porni de la citatul lui Jacques Salome (“Nu vom întâlni emoția dacă vom  

porni în căutarea ei; ne găsește ea pe noi, ne surprinde, ni se alătură și ne trezește”) sau de la 

oricare alt citat/ imagine/melodie care să declanșeze o anumită emoție.  Se va urmări antrenarea 

elevilor și stimularea participării acestora la discuții stabilind de la început câteva reguli legate 

de modul de interacțiuni pe parcursul întâlnirii ( e.g. nu ne întrerupem, respectăm și  nu 

judecăm părerile celorlalți chiar dacă nu suntem de acord cu ele etc.)  

• Întrebări ajutătoare pentru stimularea discuției: Ce înseamnă emoție? Sunt oamenii 

emotivi   

(considerați) slabi ? E mai bine să ne ascundem emoțiile ? E bine să ne lăsăm copleșiți de 

emoții sau să le stăpânim ? Cum ne controlăm emoțiile ? Oamenii logici și raționali sunt mai 

fericiți ? 

III. Joc de rol: (20 min) tinerii sunt împărțiți în 2 echipe ; o echipă răspunde la întrebări 

raportându-se la relația cu membrii familiei iar cealaltă, la relația cu profesorii.  

1. Cum vă comportaţi atunci când experimentaţi o emoţie pozitivă? Ȋmi puteţi da exemple de 

situaţii ȋn care aţi trăit o astfel de emoţie? 

2. Cum vă comportaţi atunci când experimentaţi o emoţie negativă? Ȋmi puteţi da exemple de 

situaţii ȋn care aţi trăit o astfel de emoţie? 

3. Ce v-ar ajuta să vă simţiţi mai bine? 

Elevii discută în propriile echipe timp de  10 min apoi își împărtășesc în plen ideile legate de 

gestionarea emoțiilor în familie/la școală. 

IV. Închiderea întâlnirii: (5 min) se trag concluzii și se stabilește modul în care discuția va 

continua în ședința următoare. 
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Întâlnirea 2 : – 55 min. 

Locația: o sală de clasă  cu bănci așezate în  (semi)cerc sau un spațiu non-formal – ( în aer liber 

sau un cabinet luminos unde elevii pot sta confortabil pe jos, pe pernuțe) 

Participanți : 10-15 elevi 

 

I. Warm up  (10 min) – joc de spargere a gheții. Participanții își reiau locurile și reintră în 

atmosferă. 

II. Scurt rezumat al discuțiilor din întâlnirea precedentă (5 min) 

Elevii sunt stimulați să contribuie la discuție și să aducă idei noi în cazul în care au  

reflectat la cele discutate anterior. Discuția trebuie ușor îndreptată spre necesitatea gestionării 

emoțiilor (mai ales a celor negative) odată ce acestea au fost recunoscute și înțelese. 

III. Cum gestionăm emoțiile (15 min) – elevilor le sunt prezentate câteva tehnici/idei care îi 

pot ajuta în a-și cunoaște și accepta emoțiile. 

Acceptarea - înseamnă să ne acceptam pe noi cu toata gama larga de emoți pe care o  

avem, cu toate gândurile și comportamentele noastre, fără să ne luptăm să le suprimăm sau să le 

evităm. Prin tehnica acceptării nu mai vedem lucrurile în termeni de “bun” sau “rau”, ci le luam 

ca atare. Emoțiile în sine nu sunt bune sau rele, ele pur și simplu sunt. Angajamentul adaptativ 

include strategii precum acceptarea și rezolvare de probleme. Aceste două strategii ne fac să fim 

flexibili, să ne simțim mai bine căutând soluții la probleme sau să acceptăm ceea ce nu putem 

schimba.  

Emoţiile nu ar trebui să fie suprimate, reprimate, ci acceptate. Ne putem exprima  

emoțiile vorbind despre ele, scriind despre ele sau redirecționându-le către oamenii potriviți. 

IV. Joc – Quiz : Spune-mi despre (20 min) 

Întrebări ajutătoare : Cum te-ai simțit ? Ce ai făcut cu emoția ta ? 

Elevii sunt rugați să tragă bilețele și să explice cum au gestionat/ar gestiona o anumită  

situație. 

  Idei pentru situații: Spune-mi despre o situație în care te-ai simțit extrem de frustrat la  

școală; Spune-mi despre o situație în care ai constatat că poți schimba lucrurile în bine pentru 

cineva (sau pentru tine), Spune-mi despre o situație în care ai simțit că nimeni nu te înțelege; 

Spune-mi despre o situație în care ți-ai dat seama că prietenia este foarte importantă pentru tine; 

Spune-mi despre o situație în care ai simțit că ai trădat pe cineva apropiat 

(preiten/părinte/coleg/profesor); Spune-mi despre o situație care te-a învățat ceva despre oameni 

etc. 

V. Închidere:  concluziile legate de importanța emoțiilor și a gestionării lor corecte vor fi trase 

împreună cu elevii care vor fi rugați, înainte de plecare, să rezume într-un cuvânt cum se simt în 

urma participării la cele 2 întâlniri (se face „turul mesei”). 

 


