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11..  IInnttrroodduucceerree  
Un  parteneriat  de  proiect  care  cuprinde  șapte  parteneri  din  șase  țări  europene  diferite: 

România (coordonator), Polonia, Slovenia, Italia (Promimpresa și Formazione Co&So Network), Cipru 

și  Marea  Britanie,  au  cooperat  pentru  a  aborda  prioritatea  proiectelor  Multilaterale  Grundtvig 

"Asigurarea  calității  învăţării  la  adulţi,  inclusiv  dezvoltarea  profesională  a  personalului"  (Abilităţi 

pentru o stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG). 

Propunerea de proiect corespunde, de asemenea, Pactului European pentru Sănătate Mintală 

și Bunăstare,    lansat  la o conferință privind  sănătatea mintală  și bunăstarea,  în 13  iunie 2008. S‐a 

afirmat că "nivelul de sănătate mintală și bunăstarea populaţiei este o resursă‐cheie pentru succesul 

UE, ca şi societate și economie, bazate pe cunoaștere. Prin urmare, se realizează obiectivele Strategiei 

de la Lisabona, cu privire la dezvoltare și locuri de muncă, coeziune socială și dezvoltare durabilă. 

„Sănătatea mintală și bunăstarea cetățenilor  și grupurilor, care să  includă  toate grupele de 

vârstă,  sexe  diferite,  origini  etnice  și  grupuri  socio‐economice,  trebuie  să  fie  promovată  prin 

intervenții specifice,  care să ia în considerare și să fie sensibile la diversitatea populației europene." 

Consorțiul proiectului european cuprinde organisme publice și private, universități, organizații 

de educație pentru adulți, companii de training și consult  anță,  cooperative  sociale  și 

organizaţii  non  profit  (Abilităţi  pentru  o  stare  de  bine  autentică,  527797‐LLP‐1‐2012‐1‐  RO‐

GRUNDTVIG). 

 

1.1. Obiectivele proiectului “Abilităţi pentru o stare de bine autentică” 

Obiectivul 1: îmbunătățirea conținutului și furnizarea de educaţie pentru adulţi, prin oferirea 

de  instrumente  organizațiilor  de  învățământ  pentru  adulți,  care  să  sporească  starea  de  bine  a 

Educatorilor / Profesioniștilor / Tutorilor. 

Starea  de  bine  a  fost  identificată  ca  un  fundament  pentru  predare  și  învățare  eficientă. 

Educatorii  /  Profesioniștii  /  Tutorii  din  domeniul  educației  adulților  sunt  deosebit  de  vulnerabili  la 

sindromul de burn‐out. Ei petrec cel mai mult timp interacționând cu studenții și colegii și trebuie să 

îşi actualizeze cunoștințele și abilitățile continuu și, uneori, trebuie să participe  la sarcina dificilă de a 

evalua adulți care  învață  sau  subordonați,  în  timp ce  sunt  şi ei evaluaţi. Fără  instrumente practice 

pentru monitorizarea  stării  lor  interioare  şi  instrumente  de  auto‐gestionare,  ei  sunt  susceptibili  să 

sufere  de  scăderea  motivației  și  a  angajamentului  faţă  de  muncă,  scăderea  creativităţii  și  a 

performanței  în muncă, precum  și  sănătate precară  și, prin urmare, absenteism  frecvent. Pentru a 

lucra fructuos, educatorii au nevoie de abilități practice care să le permită să găsească și să mențină 

starea de predare optimă. Nivelurile satisfăcătoare de bunăstare  în domeniul educației cu siguranță 

joacă  un  rol  esențial.  Succesul  educației  se  bazează  foarte  mult  pe  calitatea  interacțiunii  între 

profesor  /  instructor  și  studenţi.  Cercetările  arată  că  starea  de  bine  este  o  resursă  interioară 

importantă,  care  permite  unei  persoane  să  îşi  folosească  la  maximum  potențialul,  să  lucreze 
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productiv, să facă față stresului și provocărilor vieții, să contribuie  la comunitate și să creeze o viață 

plină  de  sens,  aliniată  cu  propriile  valori.  Bunăstarea  este  fundamentul  pentru  sănătatea  fizică, 

emoţională,  mentală  şi  socială.  Importanţa  stării  de  bine  este  în  creștere  în  cercurile  politice  și 

dezbateri  publice.  Cu  toate  acestea,  sistemul  de  învățământ  nu  se  concentrează  puternic  pe 

furnizarea de oameni cu abilități care pot ajuta în mod direct, pentru a spori și susține starea de bine. 

Obiectivul 2: îmbunătățirea conținutului și furnizarea de educaţie pentru adulţi, prin oferirea 

de  instrumente  organizațiilor  de  învățământ  pentru  adulți,  care  sa  sporească  starea  de  bine  a 

cursanților adulți. 

Cercetările arată că  starea de bine este o  resursă  interioară  importantă, care permite unei 

persoane  să  îşi  folosească  la maximum  potențialul,  să  lucreze  productiv,  să  facă  față  stresului  și 

provocărilor vieții, să contribuie  la comunitate și să creeze o viață plină de sens, aliniată cu propriile 

valori.  Starea  de  bine  este  fundamentul  pentru  sănătatea  fizică,  emoţională, mentală  şi  socială. 

Importanţa  bunăstării  este  în  creștere  în  cercurile  politice  și  dezbateri  publice.  Cu  toate  acestea, 

sistemul de  învățământ nu  se  concentrează puternic pe  furnizarea de oameni  cu abilități  care pot 

ajuta în mod direct, pentru a spori și susține starea de bine. Într‐o încercare de a identifica și dezvolta 

abilitățile de auto‐gestionare, pentru a crea niveluri satisfăcătoare de bunăstare durabilă, consorțiul 

proiectului  european  (Abilităţi  pentru  o  stare  de  bine  autentică,  527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐

GRUNDTVIG)  s‐a  angajat  într‐o  analiză  transnațională  pentru  a  examina  nivelul  stării  de  bine  a 

cursanţilor adulţi pe niveluri naționale și europene, precum și să definească necesitățile cheie  legate 

de promovarea bunăstării. Constatările transnaționale au servit ca bază pentru dezvoltarea de cursuri 

pilot, ateliere de lucru și seminarii pentru cursanţi adulţi.  

A  urmat  faza  de  implementare  a  cursurilor  pilot  precum  și  evaluarea  acestora.  Etapa  de 

implementare a cursurilor pilot pentru cursanţii adulţi a avut drept scop examinarea nevoilor specifice 

ale adulților,  în relaţiile cu  instituții de  învățământ și sprijin pentru adulți,  în crearea paradigmei de 

organizare  holistică  care  permite  oamenilor  să  îşi  atingă  cât  mai  mult  din  potenţial,  la  toate 

nivelurile.  Scopul  etapei  de  implementare  a  cursurilor  a  fost  crearea  unui mediu  de  învățare,  de 

susținere, care a încurajat adulții să se exprime, să îşi dezvolte talentele, să exploreze noi oportunități 

și să urmărească obiective provocatoare. 
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1.2. Cursuri Pilot  

 

CCuurrssuurrii  ppiilloott  ppeennttrruu  pprrooffeessiioonniișșttiiii  iimmpplliiccaaţţii  îînn  eedduuccaaţţiiaa    ppeennttrruu  aadduullțții 

  Stres şi sănătate 
Comunicare și 

relaționare 

Metode eficiente de 

predare 

Creşterea înţelegerii cu 

privire la felul în care stresul 

are impact asupra abilității 

de predare 

Creșterea înțelegerii 

cu privire la procesul 

de comunicare 

Sporirea capacității de a 

crea un mediu de învățare 

sigur și prietenos 

Reducerea consecințelor 

stresului 

Creșterea abilității de 

a construi relații bune 

Sensibilizarea cu privire la 

diferite stiluri de învățare 

Prevenirea sindromului de 

burn‐out 

Consolidarea 

competențelor de 

vorbire și ascultare 

Sensibilizarea cu privire la 

corelarea cunoștințelor cu 

viața reală 

Creșterea gradului 

constientizării de sine 

Îmbunătățirea 

abilităților non‐

verbale  Atenție pentru motivațiile 

cursanților 
Îmbunătățirea echilibrului 

emoțional 

Creșterea conștiinței 

de sine în comunicare 

și relații 

Identificarea declanșatorilor 

de stres și reacții emoționale 

și depistarea de noi strategii 

Concentrarea pe 

acceptare, respect, 

deschidere, 

autenticitate, 

asertivitate 

Concentrare pe importanța 

feedback‐ului ca și factor 

motivațional 

Consolidarea capacității de 

relaxare 
Explorarea modului 

de înțelegere al 

relațiilor și extinderea 

perspectivelor 

Îmbunătățirea capacității 

de a include jocul și 

zâmbetul în timpul 

sesiunilor 

Extinderea înțelegerii cu 

privire la sănătate 

Creșterea capacității de a 

folosi creativitatea atât în 

predare cât și în învățare 

Furnizarea de instrumente 

practice 

Furnizarea de 

instrumente practice 

Furnizarea de instrumente 

practice 
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CCuurrssuurrii  ppiilloott  ppeennttrruu  ccuurrssaannțțiiii  aadduullțții 

  Stres și sănătate 
Comunicare și 

relaționare 

Stimă de sine și 

auto‐prezentare 

Înțelegerea cauzelor și 

efectelor stresului 

Creșterea înțelegerii cu 

privire la procesul de 

comunicare 

Sporirea încrederii și 

conștientizării 

participanților 

Reducerea consecințelor 

stresului 

Creșterea abilității de a 

construi relații bune 

Oferirea posibilității 

de a descoperi 

puterea proprie 

Introducerea modelului 

holistic cu privire la stres 

Consolidarea 

competențelor de 

ascultare 

Consolidarea și 

îmbunătățirea auto‐

prezentării 

Creșterea nivelului de 

conștientizare de sine 

Îmbunătățirea abilităților 

non‐verbale 
Ridicarea conștiinței 

de sine cu privire la 

modelele mentale 

nefavorabile 

Îmbunătățirea 

echilibrului emoțional 

Creșterea conștiinței de 

sine în comunicare și 

relații 

Identificarea 

declanșatorilor de stres, 

reacții emoționale și 

depistarea de noi 

strategii 

Concentrare pe 

acceptare, respect, 

deschidere, 

autenticitate, 

asertivitate 

Creșterea rezistenței 

emoționale și a 

capacității de a face 

față provocărilor 

Consolidarea capacității 

de relaxare 
Explorarea modului de 

înțelegere al relațiilor și 

extinderea 

perspectivelor 

Scăderea temerilor 

de critică sau 

respingere 

Extinderea înțelegerii cu 

privire la sănătate 

Reflectare cu privire 

la stima de sine și 

auto‐compasiune 

Furnizarea de 

instrumente practice 

Furnizarea de 

instrumente practice 

Furnizarea de 

instrumente practice 
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1.3. Cadrul conceptual și metodologic 

 

Cadrul conceptual al  implementării cursurilor pilot ne permite  să găsim cele mai eficiente  și 

atractive modalități de promovare a  stării de bine prin educația adulților.  Ideea că  starea de bine 

este un  scop valoros  în  sine pare de necontestat. Orice  țară europeană  își dorește  ca  cetățenii  și 

comunitățile să se dezvolte. Dar dincolo de această ideologie generală, există motive practice solide 

pentru prioritizarea și promovarea stării de bine. 

Dovezile cercetărilor transnaționale arată că persoanele cu un grad mai ridicat al stării de bine, 

indicat de măsurarea satisfacției de viață, tind să fie mai productive, au venituri mai mari, căsătorii 

mai stabile, sănătatea și speranța de viață mai bune (Diener, 2000; Judge et al, 2001). 

  Aceste  asociații  transversale  sunt  susținute  de  dovezi  longitudinale.  De  exemplu,  o meta‐

analiză realizată de Chida & Steptoe (2008) a arătat că sentimentele pozitive sau atitudinile dintr‐un 

moment din cursul vieții au fost asociate cu creșterea sănătății și a longevităţii mai târziu în viață. O 

serie de cercetări experimentale confirmă, de asemenea, că un nivel mai ridicat de stare de bine sau 

emoții pozitive produc o gamă de rezultate benefice, inclusiv un accent mai larg pe atenție și gândire 

creativă  (Fredrickson & Branigan, 2005), mai multă  toleranță  și  generozitate  față de  alții  (Forgas, 

2002), un răspuns fiziologic la stres mai sănătos (Fredrickson și colab, 2000).  

Luate  împreună,  dovezile  arată  că  starea  de  bine  sau  emoțiile  pozitive  conduc  la 

comportamente  pozitive,  cresc  capacitatea  cognitivă  și  sănătatea,  iar  comportamentele  pozitive, 

capacitățile și sănătatea, la randul lor, sunt un combustibil pentru bunăstare și emoții. Astfel, starea 

de  bine  contează  ca  și  un  rezultat  de  sine  stătător,  precum  și  în  lumina  beneficiilor  sale  pentru 

cursanții adulți și pentru societate. 

  Bunăstarea  subiectivă  a  adulților  care  învață  (SWB)  a  fost,  de  obicei,  conceptualizată  în 

termeni  legați de răspunsurile emoționale ale oamenilor  (sentimente bune sau rele), precum  și de 

răspunsurile  lor  cognitive  sau  de  evaluare,  de  exemplu,  "satisfacție"  (Kahneman  și  colab,  1999; 

Diener,  1984;  Veenhoven,  2000).  Cu  toate  acestea,  după  cum  s‐a menționat  în  proiectul  nostru 

(Abilități  pentru  o  stare  de  bine  autentică,  527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG),  această 

conceptualizare privește starea de bine ca pe un statut, mai degrabă decât ca pe un proces (Rogers, 

1961). 

Aceasta se concentrează pe a avea sentimente sau evaluări pozitive, spre deosebire de a face 

anumite  lucruri  care  conduc  la  plăcere  sau  împlinire  (Vitterso,  2004).  Această  distincție  a  fost 

fundamentală  pentru  dezvoltarea  proiectului  nostru  (Abilități  pentru  o  stare  de  bine  autentică, 

527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG). 

Itemii  concepuți  pentru  a  capta  gama  de  concepte  eudaimonice  au  fost  incluși  în  proiect 

(Abilități pentru o stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG). Cu toate acestea, 
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din punct de vedere al teoriei care stă la baza diferitelor conceptualizări ale stării de bine funcționale 

sau eudaimonice, fiecare partener participant al proiectului nostru (Abilități pentru o stare de bine 

autentică,  527797‐LLP‐1‐2012‐1‐RO‐GRUNDTVIG)  a  lucrat  pe  diferite  tradiții  în  ceea  ce  privește 

punerea în aplicare a cursului pilot. Cele șase dimensiuni ale stării de bine, propuse de Ryff & Singer 

(autonomie, stăpânirea mediului, dezvoltarea personală, relații pozitive, scop  în viață, acceptare de 

sine), sunt derivate din psihologia dezvoltării și teoria psiho‐dinamică. Cele trei concepte descrise de 

Deci  &  Ryan  (autonomie,  competență,  relaționare)  au  venit  de  la  abordarea  umanistă  și  din 

perspectiva „nevoilor” psihologice. 

Conceptele de bază ale lui Seligman (plăcere, angajament, semnificație) au combinat starea de 

bine  hedonistă  cu  aspecte  cheie  ale  teoriei  lui  Aristotel  și  cu munca  lui  Csikszentmihalyi  privind 

"fluxul"  (1988),  în  timp  ce  conceptualizarea  lui Diener a  fost  influențată de  toate aceste  abordări 

anterioare,  plus  dovada  că  optimismul  este  important  pentru  o  funcționare  de  succes  și  pentru 

starea de bine  (Scheier & Carver, 2003);  lucrarea  lui Putnam  (2000)  și Helliwell et al  (2009) arată 

"capitalul social" ca bază pentru bunăstarea societăților. 

Într‐adevăr, dovezile cu privire  la  importanța  legăturilor sociale cu starea de bine (Helliwell și 

Putnam 2005; Diener  și Seligman, 2002) ne‐a condus,  în parte, să ne asigurăm că proiectul nostru 

(Abilități pentru o  stare de bine autentică, 527797‐LLP‐1‐2012‐ 1‐RO‐GRUNDTVIG) a  inclus măsuri 

detaliate  de  bunăstare  socială,  precum  și  bunăstarea  personală.  Deși  există  o  suprapunere 

substanțială  între aceste conceptualizări diferite, ele sunt,  în esență,  idiosincratice.  În 2008, Biroul 

Guvernului  Britanic  pentru  Știință  a  publicat  rezultatele  proiectului  Foresight,  despre  Capitalul 

mental  și starea de bine  (Biroul de Știință, 2008). Scopul proiectului era să utilizeze cele mai bune 

dovezi  științifice,  pentru  a  dezvolta  o  viziune  pentru  Capitalul Mental  și  bunăstarea mentală,  în 

următorii 20 de ani. Ca parte a acestui proiect, Fundația New Economics a examinat definițiile stării 

de bine, utilizate de către  factorii de decizie  și  le‐a comparat cu  taxonomia modelelor de stare de 

bine,  dezvoltate  de  Dolan  et  al  (2006),  care  a  produs  cinci  categorii  de modele:  1)  satisfacerea 

preferințelor; 2) nevoile de bază; 3) înfloritor; 4) hedonist; și 5) de evaluare. Decât să vedem aceste 

modele  în  concurență unele  cu altele pentru a descrie o  construcţie  statică, modelul a evidențiat 

diversele  abordări,  precum  descrierea  diferitelor  aspecte  sau  etape  ale  unui  proces  dinamic 

(Thompson și Marks, 2008).  În acest model, buna funcționare (starea de bine eudaimonică) rezultă 

dintr‐o  combinație  de  condiții  și  resurse  psihologice.  Condițiile  inițiale  includ  oportunități  și 

obstacole, inegalități, norme sociale și culturale, în timp ce resursele psihologice includ caracteristici, 

cum ar  fi  capacitatea de  adaptare, optimism  și  stimă de  sine.  La  rândul  său, buna  funcționare  se 

leagă de condiții de inițiere și determină experiența cu privire la judecățile cognitive despre viață (de 

exemplu fericire, satisfacție,  interes, plictiseală și primejdie), precum și experiența de viață care se 

leagă de resurse psihologice. 
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CCuurrssuurrii  ppiilloott  ppeennttrruu  pprrooffeessiioonniișșttiiii  ddiinn  eedduuccaațțiiaa  

aadduullțțiilloorr 

 
Stres și 

sănătate 

Comunicare și 

relaționare 

Metode 

eficiente de 

predare 

MM
ee t
t oo
dd
oo
ll oo
gg i
i ee

 

Interviu pregătitor 

semi‐structurat 

Interviu 

pregătitor semi‐ 

structurat 

Interviu 

pregătitor semi‐

structurat 

Activități de 

încălzire 

Activități de 

încălzire 

Activități de 

încălzire 

Furnizarea de 

teorie despre 

stres și efectele 

sale 

Furnizarea de 

modele pentru a 

crește calitatea 

comunicării și a 

relațiilor 

Modalități pentru 

predare mai 

atractivă / eficace 

Auto‐învățare și 

sprijin pentru 

soluții creative 

Abordare centrată 

pe cel care învață 

și auto‐învățare 

Atenție la situații 

din viața reală: 

învățarea activă 

Activități practice: 

managementul 

stresului și 

emoțiilor 

Activități practice: 

comunicare 

profesională și 

personală 

Activități 

practice: 

dezbateri, jocuri 

de rol, mișcări ale 

corpului, exerciții 

... 

Forum WELLNESS (platforma online) 

Post chestionar 
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CCuurrssuurrii  ppiilloott  ppeennttrruu  ccuurrssaannțțiiii  aadduullțții 

 
Stres și 

sănătate 

Comunicare și 

relaționare 

Stimă de sine 

și auto‐

prezentare 

MM
ee t
t oo
dd
oo
ll oo
gg i
i ee

 

   

Interviu pregătitor 

semi‐structurat 

Interviu 

pregătitor semi‐ 

structurat 

Interviu 

pregătitor semi‐ 

structurat 

Activități de 

încălzire 

Activități de 

încălzire 

Activități de 

încălzire 

Furnizarea de 

teorie despre 

stres și efectele 

sale 

Furnizarea de 

modele pentru a 

crește calitatea 

comunicării și a 

relațiilor 

Reflecție cu 

privire la sursele 

de stimă de sine 

și sprijin pentru 

capacitatea de 

auto‐prezentare 

Auto‐învățare și 

sprijin pentru 

soluții creative 

Abordare centrată 

pe cel care învață 

și auto‐învățare 

Atenție la situații 

din viața reală: 

învățarea activă 

Activități practice: 

managementul 

stresului și 

emoțiilor 

Activități practice: 

comunicare 

profesională și 

personală 

Activități 

practice: 

dezbateri, jocuri 

de rol, mișcări ale 

corpului, exerciții 

... 

Forum WELLNESS Forum (platform online) 

Post Chestionar 
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22..  PPaarrtteenneerriiaattuull  
 

România (Coordonator Proiect) 

 West University of Timisoara 

www.uvt.ro 

 

Marea Britanie 

Health Psychology Management Organization Services 

www.hp-mos.org.uk 

 

Slovenia 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto 
www.ric-nm.si 
 

Italy 
Promimpresa srl 
www.promimpresa.it 
 

Cipru 
ShipCon Limassol Ltd 
www.shipcon.eu.com 
 

Poland 
University of Humanities and Economics in Lodz 
www.ahe.lodz.pl 
Italy 
 

 

FormAzione Co&So Network 
www.formazionenet.eu 

    



Ghid 

 
 

13 

33..  IInnssttrruummeenntteellee  șșii  ccoommppeetteennțțeellee  GGhhiidduulluuii  
Acest  Ghid  a  fost  dezvoltat  ca  parte  a  proiectului  „Abilități  pentru  o  stare  de  bine 

autentică”, finanțat de UE, cu scopul de a disemina strategii inovatoare, tehnici sau activități de 

învățare dezvoltate și testate în cadrul parteneriatului. 

Acest Ghid oferă un ghid pas‐cu‐pas pentru construirea unui drum de  învățare pentru 

adulți, bazat pe  ideea că starea de bine afectează calitatea predării  și  învățării,  într‐un proces 

circular și într‐o relație reciprocă între profesor și formabil și între clasă și viața reală. 

Partenerii au experimentat cu succes eficiența metodei și își oferă experiența celor care 

își propun să abordeze adulții care împart aceeași filosofie. 

 

3.1. Grupul țintă al Ghidului 

 Profesioniștii care debutează în educația adulților 

 Profesioniștii  cu  câțiva  ani  de  experiență  dispuși  să  îmbunătățească  eficacitatea 

acțiunilor lor 

 Managerii din cadrul organizațiilor de învățare 

 Profesioniștii responsabili cu evaluarea strategiilor de învățare 

  

3.2. Mod de folosire al Ghidului 

Experiența noastră arată că educatorii pentru adulți folosesc ghiduri, ca resurse pentru a 

găsi noi metode, strategii sau activități de  învățare atunci când  intenționează să schimbe ceva 

în activităţile lor de predare sau pentru a adapta predarea lor la grupuri mai dificile de cursanți. 

Cu toate acestea, acest ghid nu este un ABC de metodologie pentru educația adulților; autorii 

cred  că  metodologia  educației  adulților  este  cunoscută  formatorilor,  iar  corelația  dintre 

obiective, conținut, metode și evaluare este familiară cititorilor. 

Noi  încurajăm educatorii  implicaţi  în educaţia adulților să  ia ceea ce este util din acest 

ghid  pentru  a‐şi  îmbogăți  propriile  strategii  de  predare  și  să  combine  aceste  cunoştinţe  cu 

resurse materiale sau procedurale pe care le‐au găsit utile în trecut.  



Ghid 14 

Parteneriatul  nostru  se  bazează  pe  convingerea  că  profesorii  buni  fac  o  diferență 

semnificativă  între cursanții adulți extrem de motivați și cei slab motivați. Profesorii buni sunt 

familiarizați cu o gamă largă de strategii pentru a putea să se adapteze la o varietate de stiluri 

de  învățare și dispoziții. Strategiile  inovatoare, tehnicile sau activitățile de  învățare din ghid au 

fost testate pe diverse grupuri țintă. Exemplele introduse în acest ghid au rezultat din testarea 

metodelor de predare‐învățare,  tehnicilor  și activităților din cursurile noastre pilot.  Încurajăm 

cititorii să fie creativi și să adapteze demersurile noastre pentru un anumit context de învățare, 

grup specific de cursanți adulți și de conținut. 

Dorim să împărtășim cu educatori, profesori, formatori, strategiile inovatoare pe care le‐

am dezvoltat  și  testat. Ghidul,  care este unul dintre  instrumentele principale de diseminare, 

este disponibil pe site‐ul proiectului.  

Ghidul este organizat în șase capitole. Capitolele 1, 2 și 3 prezintă competențele pentru 

proiect, precum  și câteva  informații de bază despre acest ghid. Capitolul 4  începe cu definiția 

noastră  de  "strategii  inovatoare",  iar  cititorii  pot  găsi  diagramele  care  prezintă  rezultatele 

activităților de auto‐evaluare care au avut loc în timpul cursurilor pilot. 

În capitolul 5, cititorii pot găsi instrumentele parteneriatului, axate pe scopul de a crește 

gradul de conștientizare, cunoștințele și abilitățile legate de stres, stima de sine şi abilitățile de 

comunicare. Fiecare activitate, metodă de învățare, sunt descrise, în primul rând prin furnizarea 

de informații de bază cu privire la aceasta și în al doilea rând prin introducerea unor exemple de 

utilizare practică. 
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44..  SSttrraatteeggiiii  ddee  ooppeerraarree  
Proiectul a considerat strategia de auto‐evaluare ca  fiind cea mai utilă și  inovatoare  în 

cadrul  activităților  de  învățare  /  predare,  deoarece  starea  de  bine  crește  atunci  când,  de 

asemenea,  crește  și  gradul de  conștientizare  cu privire  la  acest  aspect. Nivelurile de  Stres  și 

Abilitățile au  fost auto‐evaluate printr‐o o serie de chestionare cu  itemi variați;  itemii au  fost 

administrați  participanților  la  cursurile  pilot  în  3  momente  diferite  ale 

workshopului/seminarului: 

 Înainte (ziua 1 pre‐chestionar) 

 În timpul (ziua 1 post‐chestionar și ziua 2 pre‐chestionar) 

 După (ziua 2 post‐chestionar) 

Chestionarele, care urmează să  fie prezentate  într‐o  formă mai scurtă  în capitolul 5 al 

prezentului Ghid, au permis un răspuns pe o scară de  la 0  la 10, cu 0  fiind foarte scăzut și 10 

fiind cel de mare.   

Vom rezuma în următoarele diagrame rezultatele strategiei de auto‐evaluare; Valorile se 

apropie  de  indicele mediu  ce  rezultă  din  chestionarele  aplicate  în  cursul  pilot,  desfășurat  în 

diferitele țări partenere în proiect. 
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4.1. Autoevaluarea educatorilor din educaţia adulţilor cu privire la stres 

 

Ziua 1 

 Pre‐

chestio

nar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestio

nar 

Ziua 2  

Pre‐

chestio

nar 

Ziua 2 

Post‐

chestio

nar 

Evaluați‐vă stresul  6.1       

Evaluați‐vă abilitatea de a face față stresului  5.4       

Evaluați‐vă  cunoștințele despre stress  6.0       

Evaluați‐vă abilitatea de relaxare  5.3       

Evaluați‐vă abilitatea de a face față emoțiilor  5.9       

Evaluați‐vă competențele dobândite despre stres    8.8     

Evaluați‐vă cunoștințele cu privire la relația dintre 

gândire/stres 
 

 

8.7 
   

Evaluați tehnicile de relaxare    8.9     

Evaluați înțelegerea dvs cu privire la impactul emoțiilor 

asupra învățării 
 

 

8.5 
   

Evaluați‐vă capacitatea de a face față emoțiilor 

perturbatoare 
 

 

8.4 
   

Evaluați auto‐conștientizarea cu privire la stresul din 

propria viață 
    7.3   

Evaluați înțelegerea dvs. cu privire la înțelegerea “stării 

optime de învățare” 
    7.4   

Evaluați conștientizarea dvs cu privire la stresul din 

educație 
    7.7   

Evaluați abilitatea dvs cu privire la tehnicile de relaxare      6.6   

Evaluați‐vă capacitatea de a gestiona stresul în timpul 

învățării 
    7.0   

Evaluați rata beneficiului de a identifica declanșatorii 

stresului 
      8.6 

Evaluați beneficiul aptitudinilor pe care le–ați dobândit        8.7 

Evaluați creșterea înțelegerii dvs cu privire la efectele 

stresului în educație 
     

 

8.5 
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4.2. Autoevaluarea educatorilor din educaţia adulţilor cu privire la 
abilitățile de comunicare 

 

Ziua 1  

Pre‐

chestio

nar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestio

nar 

Ziua 2 

Pre‐

chestio

nar 

Ziua 2 

Post‐

chestio

nar 

Evaluați‐vă abilitățile de comunicare  7.18       

Evaluați înțelegerea dvs cu privire la percepții în 

comunicare 

 

7.5 
     

Evaluați‐vă conștientizarea cu privire la indicii non verbale  7.3       

Evaluați‐vă abilitatea privind feedback‐ul  7.2       

Evaluați‐vă abilitatea de a vorbi în public în mod efficient  7.0       

Evaluați‐vă creșterea înțelegerii cu privire la percepții în 

comunicare 
 

 

8.9 
   

Evaluați subiectul indiciilor non‐verbale    9.0     

Evaluați cunoștintele obținute cu privire la feedback    8.9     

Evaluați discuția despre vorbirea în public    8.5     

Evaluați conștientizarea crescută cu privire la indicii non‐

verbale 
  8.5     

Evaluați‐vă abilitățile de a vorbi în public      7   

Evaluați‐vă abilitățile de ascultare      7.6   

Evaluați‐vă gradul de conștientizare cu privire la ce este 

necesar pentru a construi relații bune 
   

 

7.4 
 

Evaluați‐vă abilitatea de a construi și menține relații bune     
 

7.6 
 

Evaluați‐vă abilitățile cu privire la comunicarea asertivă      6.7   

Evaluați satisfacția cu privire la exercițiile și tehnicile 

propuse 
     

 

8.6 

Evaluați utilitatea noilor aptitudini dobândite, în 

construirea relațiilor 
     

 

8.7 

Evaluați utilitatea noilor abilități dobândite în domeniul 

asertivității 
     

 

8.5 

Evaluați utilitatea abilităților dobândite în domeniul 

vorbirii publice/ascultării 
     

 

8.5 
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4.3. Autoevaluarea educatorilor din educaţia adulţilor cu privire la 
metode eficiente de predare 

 

Ziua 1 

Pre‐

chestion

ar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestion

ar 

Ziua 2  

Pre‐

chestion

ar 

Ziua 2 

Post‐

chestionar 

Evaluați eficiența dumneavoastră generală  7.7       

Evaluați‐vă varietatea metodelor de predare  7.0       

Evaluați‐vă cunoștințele cu privire la diferite 

stiluri de învățare 
7.1       

Evaluați‐vă creativitatea  6.6       

Evaluați‐vă  capacitatea de a spori 

creativitatea cursanților 
6.4       

Evaluați‐vă înțelegerea rolului obiectivelor  8.3       

Evaluați cunoștințele obținute despre stilurile 

de învățare 
  8.7     

Evaluați creativitarea și stabilirea obiectivelor    8.8     

Evaluați creșterea creativității    8.7     

Evaluați abilitățile obținute pentru stimularea 

creativității 
  8.9     

Evaluați înțelegerea crescută cu privire la 

stabilirea obiectivelor 
  8.9     

Evaluați abilitatea în stabilirea eficientă a 

obiectivelor 
    7.8   

Evaluați cunoștințele despre învățare activă      7.3   

Evaluați capacitatea dumneavoastră de a 

utiliza metode de învățare activă 
    7.4   

Evaluați capacitatea dvs.de a oferi feedback 

constructiv 
    7.2   

Evaluați utilitatea modelului SMARTEF        8.8 

Evaluați  utilitatea exercițiilor de învățare 

activă 
      8.7 

Evaluați utilitatea subiectelor de feedback        8.6 

Evaluați eficacitatea noilor cunoștințe asupra 

stilul propriu de predare 
     

 

8.8 
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4.4. Autoevaluarea cursanților adulți cu privire la stres 

 
Ziua 1 Pre‐

chestionar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestionar 

Ziua 2  

Pre‐

chestionar 

Ziua 2 

Post‐

chestionar 

Evaluați‐vă stresul  6.2       

Evaluați‐vă abilitatea de a face față stresului  5.4       

Evaluați‐vă cunoștințele despre stress  4.7       

Evaluați‐vă abilitatea de relaxare  5.1       

Evaluați‐vă abilitatea de a face față emoțiilor  4.8       

Evaluați‐vă competențele dobândite despre 

stres 
  8.2     

Evaluați‐vă cunoștințele cu privire la relația 

dintre gândire/stres 
 

 

8.1 
   

Evaluați tehnicile de relaxare    7.8     

Evaluați înțelegerea dvs cu privire la impactul 

emoțiilor asupra învățării 
 

 

7.5 
   

Evaluați‐vă capacitatea de a face față 

emoțiilor perturbatoare 
 

 

7.9 
   

Evaluați auto‐conștientizarea cu privire la 

stresul din propria viață 
    6.6   

Evaluați percepţia dvs. cu privire la 

înțelegerea “stării optime de învățare” 
    5.6   

Evaluați conștientizarea dvs cu privire la 

stresul din educație 
    6.4   

Evaluați abilitatea dvs cu privire la tehnicile de 

relaxare 
    5.1.   

Evaluați‐vă capacitatea de a gestiona stresul în 

timpul învățării 
    6.0   

Evaluați rata beneficiului de a identifica 

declanșatorii stresului 
      7.9 

Evaluați utilitatea strategiei de schimbare        7.8 

Evaluați utilitatea subiectului “dialogul 

interior” 
      8.0 

Evaluați utilitatea  abilităților pe care le‐ați 

dobândit 
      7.9 
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4.5. Autoevaluarea cursanţilor adulţi cu privire la comunicare şi abilităţi 
de relaţionare 

 

Ziua 1  

Pre‐

chestionar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestionar 

Ziua 2  

Pre‐

chestionar 

Ziua 2 

Post‐

chestionar 

Evaluați‐vă abilitățile de comunicare  7,3       

Evaluați înțelegerea dvs cu privire la 

percepții în comunicare 

 

6.9 
     

Evaluați‐vă conștientizarea cu privire la 

indicii non‐verbale 
6.7       

Evaluați‐vă abilitatea privind feedback‐ul  7.4       

Evaluați‐vă abilitatea de a vorbi în public 

în mod efficient 
6.5       

Evaluați‐vă creșterea înțelegerii cu privire 

la percepții în comunicare 
 

 

9.2 
   

Evaluați subiectul indiciilor non‐verbale    9.0     

Evaluați cunoștintele obținute cu privire 

la feedback 
  9.5     

Evaluați conștientizarea crescută cu 

privire la indicii non‐verbali 
  9.1     

Evaluați‐vă abilitățile de ascultare      8.3   

Evaluați gradul de conștientizare cu 

privire la ce este necesar pentru a 

construi relații bune 

   
 

8.0 
 

Evaluați abilitatea de a construi și 

menține relații bune 
   

 

7.8 
 

Evaluați‐vă abilitățile cu privire la 

comunicarea asertivă 
    7.9   

Evaluați satisfacția cu privire la exercițiile 

și tehnicile propuse 
     

 

9.3 

Evaluați utilitatea noilor aptitudini 

dobândite, în construirea relațiilor 
     

 

8.9 

Evaluați utilitatea noilor abilități 

dobândite în domeniul asertivității 
     

 

8.9 
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4.6. Autoevaluarea cursanţilor adulţi cu privire la stima de sine şi auto 
prezentare 

 

Ziua 1 

Pre‐

chestio

nar 

Ziua 1 

Post‐ 

chestio

nar 

Ziua 2 

Pre‐

chestio

nar 

Ziua 2 

Post‐

chestio

nar 

Evaluați‐vă stima de sine  7.0       

Evaluați‐vă conștientizarea cu privire la punctele forte  7.0       

Evaluați‐vă înțelegerea și conștientizarea  modelelor de gândire 
 

6.5 
     

Evaluați‐vă înțelegerea și capacitatea de a schimba convingerile 

negative 

 

6.3 
     

Evaluați subiectele si exerciţiile despre puncte forte, puterea 

gândului si schimbarea credinţelor restrictive 
 

 

7.1 
   

Evaluați conștientizarea crescuta cu privire la punctele forte    7.1     

Evaluați conștientizarea crescută asupra modelelor de gândire    7.3     

Evaluați abilitatea crescută de a schimba credinţe restrictive    7.4     

Evaluați‐vă capacitatea de a gestiona situații dificile      6.2   

Evaluați‐vă conștiința despre dialogul interior și înțelegerea 

modului în care afectează stima de sine 
   

 

6.0 
 

Evaluați‐vă capacitatea de a schimba perspectivele      6.6   

Evaluați‐vă conștientizarea cu privire la limbajul corpului      6.8   

Evaluați‐vă abilitățile de auto‐prezentare      5.9   

Evaluați subiecte, tehnici și exerciții de gestionare a dialogului 

interior, poziții de percepție, limbajul corpului și prezentare de 

sine 

     

 

 

7.5 

Evaluați abilitatea crescută pentru a gestiona starea  nterioară       
 

7.4 

Evaluați conștientizarea sporită cu privire la dialogul interior        7.2 

Evaluați capacitatea crescută de a schimba perspectivele        7.6 

Evaluați conștientizarea îmbunătățită cu privire la limbajul 

corpului 
      7.2 

Evaluați abilitatea crescută cu privire la auto‐prezentare        7.5 
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55..  IInnssttrruummeennttee  
În  acest  capitol  cititorii  pot  găsi  unele  dintre  instrumentele  parteneriatului,  axate  pe 

scopul de  a  crește  gradul de  conștientizare,  cunoștințele  și  competențele  cu privire  la  stres, 

stimă de sine, relații și capacitatea de comunicare. 

Glosarul  conține  scurte  explicații  ale  conceptelor  relevante  pentru  starea  de  bine. 

Fiecare metodă, tehnică sau activitate de învățare  este descrisă, în primul rând prin furnizarea 

de  informații de bază despre ele și  în al doilea rând, prin  introducerea exemplelor de utilizare 

practică. 

5.1. Glosar 

CCee  eessttee  ssttaarreeaa  ddee  bbiinnee?? 

Sănătate / Stare de bine 

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a definit sănătatea în sens mai larg în 1946 ca o 

stare completă de bunăstare  fizică, mentală și socială și nu doar absența unei boli sau 

infirmități.  

 Deși  această  definiție  a  fost  supusă  controverselor,  în  special  deoarece  îi  lipsește 

valoarea operațională și din cauza problemei create de utilizarea cuvântului „complet”, 

aceasta rămâne cea mai de durată definiție 

Zonele stării de bine 

 Menținerea  și promovarea  sănătății  se  realizează prin diferite  combinații de  stare de 

bine fizică, mentală și bunăstare socială, denumite uneori triunghiul de sănătate. A patra 

parte este factorul spiritual. 

 Carta pentru Promovare a Sănătății a OMS din 1986, a mai afirmat că sănătatea este nu 

doar o stare, dar si o resursă pentru viața de zi cu zi, nu obiectivul de viață. Sănătatea 

este un concept pozitiv subliniind resursele sociale  și personale, precum  și capacitățile 

fizice. 

   



Ghid 

 
 

23 

Domeniile stării de bine 

 

  

  

  

  

  

 

 

CCoommppoorrttaammeennttee  ccaarree  aaffeecctteeaazzăă  ssttaarreeaa  ddee  bbiinnee  

Bunăstarea fizică 

 Îmi pasă de o dietă adecvată și mese regulate 

 Îmi pasă de menținerea unei greutăți corporale sănătoase 

 Am parte de suficient somn, pentru regenerare 

Bunăstarea psihologică (mentală, emoțională)  

 Îmi pasă de starea mea de spirit de zi cu zi 

 Încerc să gândesc pozitiv despre viață 

 Încerc să nu mă surmenez 

Bunăstarea socială 

 Caut oportunități pentru a socializa cu oamenii 

 Îmi pasă de prietenie și relații 

 Evit conflictele cu persoanele din comunitate 

Bunastarea spirituală 

 În momentele dificile, mă gândesc la sensul și scopul vieții mele 

 Mă ajută gândul că există o realitate dincolo de mintea noastră 

 În viață, sunt ghidat de valori etice  
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Învățarea/predarea eficientă, corelată cu starea de bine generală în grupele de proiect (formatori, 

cursanți)  

 Sunt eficace în dobândirea de noi cunoștințe 

 Îmi dezvolt interesele 

 Îmi place să învăț lucruri noi 

 

Determinanții stării de bine 

Grupurile  importante  de  factori  determinanți  ai  stării  de  bine  sunt  comportamentele 

umane (stilul de viață) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctul de vedere al Psihologiei pozitive 

 Sănătate = stare de bine = fericire = înflorire = satisfacția vieții (termeni sinonimi) 

 Scopul proiectului este de a se concentra pe aspectele psihologice și sociale ale sănătății 

– stării de bine. 
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Satisfacția  de  viață  /  starea  de  bine  poate  fi  privită  din  două  perspective: 

(Czapiński, 2004; Roysamb, 2006) 

 Hedonist ‐ se concentrează pe plăcere, bucurie și fericire. 

 Eudaimonic ‐ se concentrează pe dezvoltare / creștere, actualizare de sine, implicare. Ea 

reprezintă abordarea umanistă, subliniind rolul conștient al unei ființe umane. Această 

diferențiere a celor două abordări corespunde pentru repartizarea între subiectivitate și 

starea de bine psihologic.   

 

Starea de bine subiectivă este formată din trei componente principale: 

1. Judecata  cognitivă cu privire la satisfacția de viață; 

2. Prezența afectului pozitiv; 

3. Lipsa relativă a afectului negativ (Diener, Lucas, 1999). 

Aceste componente sunt strâns legate, dar fiecare dintre ele se poate referi la gânduri și 

sentimente  temporare  sau  permanente,  cuprinzând  o  anumită  sferă  a  vieții  (de  exemplu, 

familie,  loc  de muncă,    satisfacție  cu  privire  la  sănătate)  sau  construcţii mai  generale  (de 

exemplu, satisfacția vieții în general). 

Starea de bine psihologică cuprinde șase componente: 

1. acceptare de sine; 

2. creștere personală; 

3. scop în viață; 

4. relații pozitive cu ceilalți; 

5. respectarea mediului; 

6. sentimente de autonomie. 

 

Seedhouse (1995) subliniază patru concepte ale stării de bine, în care include teoriile alese. 

1. Fericirea, identificată cu deschidere și o gamă largă de contacte sociale 

2. Stres pozitiv, ceea ce înseamnă activitate constantă, fie la locul de muncă sau de studii, 

implicarea, un hobby. 

3. Stimularea intelectuală, inclusiv descoperire și cunoaștere 
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4. Lipsa  de  griji,  legată  de  sentimentul  de  securitate,  lipsa  de  situații  dificile,  relaxare. 

 

Teoria de jos în sus a stării de bine 

Sentimentul  de  fericire  este  în  funcție  de  diversele  satisfacții  parțiale  și  experiențe 

emoționale  care  rezultă  din  situații  temporare  și  permanente  de  viață,  de  exemplu,  situația 

financiară, relații personale, care influențează satisfacția vieții. 

Teoria de sus în jos a stării de bine 

Această teorie pretinde că satisfacția generală este o caracteristică umană permanentă 

(rezultată din  gene, procesul de educație  sau de  alți  factori),  care nu este  legată de  situația 

reală în ceea ce privește anumite aspecte în curs de evaluare. 

Perspectiva sus ‐ jos ignoră influența factorilor de mediu. Abordarea de jos în sus, pe de 

altă parte, se concentrează în principal asupra variabilelor de mediu ca și cauze ale diferențelor 

de  calitate  a  vieții,  fără  a  lua  în  considerare  diferențele  individuale. Merită  subliniat  că  o 

confruntare cu evenimente pozitive sau negative poate crește sau descrește satisfacția în viață, 

dar efectul este, de obicei pe  termen scurt. Unele evenimente puternice, de exemplu situații 

traumatice pot avea efect de  lungă durată asupra satisfacției vieții (Czapiński, 2004; Roysamb, 

2006). Există, de asemenea a treia perspectivă care permite combinarea tuturor abordărilor și 

caută determinanți mai largi ai satisfacției de viață. 

Modelul tranzacțional de calitate a vieții (Modelul Sistemului) 

Se pretinde  că  fiecare  sferă de  calitate a  vieții  constituie un  subsistem al unui  sistem 

general  și calitatea vieții este o componentă a unui sistem mai  larg  ‐ o  ființă umană, care,  la 

rândul  său,  constituie  o  componentă  a  sistemului  cel mai mare  ‐  o  ființă  umană  ‐ mediu. 

Această abordare  indică faptul că toate sferele  legate de calitatea vieții sunt  interconectate și 

se  pot  influența  una  pe  alta  (Zalewska,  2003). Modelul  corespunde  ipotezelor  „The  Onion 

Theory of Happiness”  (Teoria startificată a  fericirii) a  lui Czapiński  (2004) sau  teoria Broaden–

and‐build  a lui Federickson (2001). 

Teoria stratificată a fericirii‐ Teoria Onion   (Janusz Czapiński) 
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Această teorie distinge trei niveluri (straturi) de bunăstare psihologică. Cel mai profund 

nivel, determinat genetic, nu întotdeauna experimentat subiectiv, este voința de a trăi. Un nivel 

intermediar corespunde măsurii hedoniste și eudaimonice de stare de bine și anume starea de 

bine generală subiectivă. Cea de a treia, stratul exterior de fericire constă în experiențe afective 

și  satisfacții parțiale  cu privire  la  anumite  aspecte  ale  vieții  (familie,    loc de muncă,  finanțe, 

condiții de viață, relaxare etc.). 

Teoria  Broaden‐and‐Build (Barbara Fredrickson) 

Aceasta este teoria funcțiilor îndeplinite de emoții pozitive. Ea face parte din abordarea 

"de  sus  în  jos". Emoțiile, ca  toate celelalte procese de  judecată,  semnalizează  starea actuală: 

avantajoase  (favorabile)  sau  nefavorabile  (amenințătoare)  și  în  ce  direcție  ar  trebui  să  ne 

adaptăm:  exercitarea  (menținerea,  consolidarea,  apropierea  )  sau  retragerea  (evacuarea, 

distrugerea, oprirea)  

Teoria Flourish (Martin Seligman) 

Seligman enumeră șase virtuți universale (înțelepciune și cunoaștere, curaj, dragoste și 

umanitate, justiție, temperanță, spiritualitate și transcendență) și în aceste 6 virtuți, 24 de forţe 

constituie configurații individuale. Fericirea înseamnă o viață mai bună (înfloritoare). Starea de 

bine, în conformitate cu Seligman (2012), se bazează pe trei aspecte: 

 Plăcere și emoții pozitive, 

 Implicare, 

 Sensul vieții. 

Czapiński  (2004), pe baza  literaturii de specialitate prezintă un profil psihologic al unei 

persoane  fericite,  fără  să menţioneze dacă o anumită  trăsătură de personalitate este doar o 

condiție sau un derivat al stării de bine. Autorul a inclus caracteristici, cum ar fi sentimentul de 

control  și  responsabilitate,  auto‐evaluare,  sistemul  de  valori,  inteligența,  activitatea, 

emoționalitatea,  trăsăturile  de  personalitate,  în  funcție  de  Big  Five. Odată  cu  însumarea,  el 

afirmă  că  relația  dintre  trăsăturile  de  personalitate,  temperament  și  fericire  este mult mai 

puternică decat relația  între bunăstarea psihologică și condițiile de viață obiective. Totusi, nu 

înseamnă că predispozițiile individuale sunt surse mai importante de fericire decât condițiile de 

viață. 
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5.2. Jocuri, exerciții și tehnici 

Pe baza metodologiilor comune de comunicații și de cercetare ale proiectului Welness, 

cursurile pilot au urmat cinci principii: 

 

Practic 

Participanții ar putea pune în aplicare principiile și tacticile după ce se întorc la birou. 

Interactiv 

Disciplinate,  informale,  de  conversație  și  de  stimulare,  seminariile  au  fost  interactive,  cu 

participanți implicați activ fie în exerciții individuale, fie în cele de echipă. 

Provocator 

Captivante  și provocatoare,  seminariile  au  testat  status quo‐ul.  În  cazul  în  care  formarea 

doar întărește ceea ce membrii echipei deja stiu, atunci nu e de fapt formare. 

Evaluator 

Proiectul a urmat modelul Kirkpatrick pentru Evaluare Sumativă măsurând: 1) reacția inițială 

a  participanților,  2)  creșterea  rezultată  în  cunoaștere  sau  capacitate,  3)  amploarea 

modificărilor de comportament sau îmbunătățirile de la locul de muncă și 4) efectele asupra 

afacerii sau asupra mediului. 

Distractiv și memorabil 

În cazul în care formarea este plictisitoare, nimeni nu învață. Dacă nimeni nu învață, este o 

risipă de oameni, timp și bani. 

În acest capitol, unele dintre exercițiile, jocurile și tehnicile utilizate în cursul pilot pot fi 

găsite  și  folosite  de  către  cititorii  care  vor  să  facă  predarea  /  experiența  educativă  eficace, 

distractivă și memorabilă. 
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5.2.1. Stresul 

Jocul Cercul numelui (Ice breaking) 

Numele  se  spune  de  jur‐împrejur  în  cerc,  împreună  cu  un  adjectiv  sau  animal  care 

începe  cu  aceeași  literă  ca  numele  (de  exemplu  Frumoasa  Florina),  iar  dacă  se  dorește,  o 

mișcare pe care o reia toată lumea. La sfârșit, toți participanții trebuie să repete numele tuturor 

împreună cu adjectivul / animalul. 

Tehnici de respirație  

Sunt  soluția  perfectă  pentru  calmarea  rapidă  a  nervozității,  concentrarea  gândirii  și 

gândirea clară. Pot fi realizate oricând și oriunde. Dacă stai jos și poți închide ochii în siguranță, 

poți să o faci, dacă nu, poți rămâne și cu ochii deschiși. Sunt simple și foarte eficiente. 

Respirație conștientă 

 Devii conștient de tine în timp ce stai în picioare sau așezat; 

 Urmărește‐ți respirația pe măsură ce aerul intră și iese din pieptul tău;  

 Inspiră încet pe nas și expiră pe gura ușor deschisă; 

 Lasă aerul să intre mai încet și mai profund în corpul tău pe măsură ce inspiri; 

 Simte cum cresc abdomenul și pieptul, iar apoi descresc; 

 Menține‐ți atenția asupra respirației tale preț de cel puțin 4‐5 respirații complete. 

Răspunsul de relaxare Benson este o variație a respirației conștiente folosind numere. 

 Repetă pașii RESPIRAȚIEI CONȘTIENTE; 

 Închide ochii; 

 Pe fiecare expiraţie spune, în gând, un număr. Numărul 1, de exemplu; 

 Poți să și vizualizezi numărul.  

 O altă variație a metodei folosește numere atât la inspirație cât și la expirație; 

 Spune numărul 1 în timp ce inspiri și 2 în timp ce expiri; 

 Vizualizează numerele, dă‐le o culoare și o formă interesantă. 

Tehnici de bază și de conștientizare 

 Stai  cu  picioarele  pe  o  suprafață  solidă  cu  tălpile  puțin  depărtate  și  genunchii  puțin 

îndoiți. 

 Respiră  încet  și  profund  de  câteva  ori  și  urmărește‐ți  respirația  pe măsură  ce  aerul 

coboară în corpul tău. 

 Observă‐ți respirația. 

 Mută atenția asupra picioarelor tale și imaginează‐ți că trimiți mai multă greutate în ele. 

 Spune‐ți “Eu stau acum chiar aici. Sunt prezent în corpul meu”. 

 Privește în afară, prin ochii tăi dintr‐un punct din spatele ochilor tăi. 
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 Asculta sunetul dintr‐un punct aflat în spatele urechilor tale. 

 Lasă‐ți atenția să zburde prin corp și observă dacă este confortabil. 

 Observă  dacă  există  zone  tensionate.  Dacă  sunt,  respiră,  concentreză‐te  pe  zona 

tensionată pentru câteva secunde cu intenția de a reduce tensiunea. 

 Observă granițele dintre corpul tău și aerul din jur. 

 Sprijină‐te  în mod  egal  pe  ambele  picioare  și  imaginează‐ți  rădăcini  care  pornesc  din 

picioarele tale prin pământ. 

 Spune‐ți “Stau aici bine înrădăcinat și în siguranță”. 

 Lasă‐ți atenția înăuntrul tău și observă‐ți gândurile și sentimentele. 

 Imaginează‐ți  că  scoți  gânduri  și  sentimente  grele  prin  picioarele  tale  care  ies  prin 

rădăcini în pământ. 

 Stai atât cât vrei. Respiră profund. 

Gandirea pozitivă 

 Folosește GÂNDIREA CONȘTIENTĂ. 

 Permite o pauză între resprații. 

 Spune‐ți o afirmație pozitivă, de exemplu –‘Respir  în pace și expir tensiunea’ sau  ‘Sunt 

calm și puternic’ sau ‘Sunt în siguranță și sprijinit’ 

 De fiecare dată când expiri asigură‐te că‐ți relaxezi fața, obrajii, umerii și mâinile. 

Mâncatul conștient (mindfulness) 

 Ia o bucată mică de mâncare, poate fi o felie de fruct, o nucă sau o stafidă. 

 Folosește respirația conștientă. 

 Privește mâncarea  ca  și  cum  ai  vedea‐o  pentru  prima  dată,  acordă  întreaga  atenție 

mâncării din fața ta. Observ‐o. Nu o evalua, nu te gândi la ea și nu o studia intelectual. 

Observ‐o doar pentru ceea ce este. 

 Atinge  mâncarea,  explorează‐i  textura  pentru  câteva  momente,  acordă  întreaga  ta 

atenție senzației din vârful degetelor tale pe măsură ce atingi mâncarea. 

 Miroase mâncarea. 

 Mușcă încet și savurează gustul. Poate fi făcut cu ochii închiși. 

S‐ar putea să fii uimit de cât de diferit este gustul mâncării atunci când este mâncată în 

modul  acesta!  În  același  mod  poate  fi  realizat  mirosul  conștient,  atingerea  conștientă, 

vizualizarea conștientă și ascultarea conștientă.  

Vizualizarea 

Imaginile sunt un element normal, natural al proceselor noastre mentale, de multe ori 

inconștiente  și  care  prezintă  frecvent  rezultate  negative  sau  chiar  scenarii  mai  grave  care 

declanşează stres. Este foarte folositor să folosim  imaginile  într‐un mod  ingenios, fie pentru a 

ancora un rezultat dorit  (când ne  imaginăm scenariul dorit al unui eveniment viitor) sau doar 
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pentru  a  introduce  răspunsul de  relaxare. Mai  jos este prezentat un exemplu de  tehnică de 

relaxare folosind vizualizarea. 

“Grădina vieții tale” 

Ia‐ți  câteva momente  pentru  a  te  relaxa  și  respiră  adânc  de  câteva  ori. 
Închide  ochii  pe măsură  ce  te  bucuri  de  senzația  de  relaxare  crescândă. 
Acum  imaginează‐ți  că pășești  într‐un duș de  lumină.  Lasă  toate grijile  și 
stresul din timpul zilei să fie șterse până când te simți curat, ușor și odihnit. 
Observă  faptul  că  lumina  dușului  trezește  lumina  din  tine,  iar  corpul  tău 
începe  să  se  umple  de  lumină…  Pe măsură  ce  corpul  tău  devine  tot mai 
ușor, devii  și mai  relaxat  savurând  senzația de a  fi ușor, curat  și  luminat. 
Imaginează‐ți acum că ești  în natură și  în  fața ta se află o poartă către o 
grădină  foarte  specială,  grădina  vieții  tale.  Când  ești  gata  începe  să  te 
deplasezi spre poartă și intră în grădină. Ia‐ți câteva momente să explorezi 
grădina și spune ce observi. Grădina este mică sau mare? Este ordonată sau 
mai  degrabă  sălbatică?  Ce  culori  se  află  în  grădina  ta?  Poți  vedea  flori, 
copaci,  legume,  iarbă? Există animale  în grădina? Ce sunete se pot auzi  în 
grădina vieții tale? Ce poți mirosi? Găsește un loc în grădină care îţi atrage 
atenția în mod deosebit și explorează‐l. Ce vezi? Ce simți când ești acolo?  În 
multe  grădini  sunt  fântâni,  îți  sugerez  să  cauți  o  fântână  în  grădină,  iar 
când  o  găsești  să  rămâi  acolo  puțin.  Ascultă  apa,  atinge  apa.  Apa  din 
fântâna  ta  este  curată  și  limpede?  Fă  câteva  observații  cu  privire  la 
fântână.  Pe măsură  ce  continui  să  te  relaxezi  poți  să  te  pregătești  să  te 
întâlnești  cu  cineva  foarte  special – Grădinarul. El  sau ea este  cel  care  îți 
cunoaște  grădina  foarte  bine,  are  grijă  de  ea  și  o  îngrijește.  El/ea  este 
foarte înțelept și mereu dispus să ofere sfatul sau inspirația sa. Așteaptă să 
ajungă Grădinarul  tău,  poate  îl/o  vei  auzi  sau  vedea  sau  poate  vei  avea 
doar senzația că este  lângă tine. Odată ce te afli  în prezența Grădinarului, 
salută‐l  și  poți  să  adresezi  o  întrebare  sau  să  ceri  un mesaj.  Ca  răspuns, 
Grădinarul ar putea să‐ți spună sau să‐ți arate ceva sau poate mesajul va 
ajunge ca un anumit sentiment. Stai  liniștit pentru un moment și așteaptă 
mesajul.  Acum  poți  să‐i mulțumești  grădinarului  și  odată  ce  ai  explorat 
grădina în întregime îndreaptă‐te ușor spre poartă, știind că oricând te poți 
întoarce aici. Când vei închide poarta vei fi înapoi în sală, așa că observă‐ți 
corpul stând pe scaun, începe să miști încet degetele, te poți întinde puțin în 
timp ce te pregătești să‐ți deschizi ochii și să fii complet prezent, simțindu‐
te revigorat și energizat.  

 

Impactul emoțiilor asupra abilităţilor de predare și învățare 

Discuție: Facilitează o discuție de grup privind rolul emoțiilor în procesul de predare și învățare. 

Ce  fel de emoţii  fac predarea  și  învățarea mai ușoară  și  sporesc motivația? Ce  fel de emoții 

influențează motivația, predarea și capacitatea de învățare într‐un mod negativ? 
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Tulburările  emoționale  pot  afecta  multe  aspecte  diferite,  centrale  pentru  învățare, 

incluzând (dar fără a se limita la): concentrare, rezistență, abilitatea de a face față presiunilor de 

timp  și  sarcinilor  multiple,  interacțiunea  cu  ceilalți,  răspunsul  la  feedback,  răspunsul  la 

schimbare  și menținerea  calmului  în  condiții  de  stres.  După  discuție,  introduceți mai multe 

fapte  și  idei  (pot  fi  folosite  cele  de  mai  jos).  Punctați  impactul  stării  emoționale  asupra 

percepției, gândirii și asupra comportamentului. Potrivit expertei Priscilla Vail, în articolul "Rolul 

emoțiilor  în  Învatare",  "Emoția  este  un  comutator  pornire/oprire  pentru  a  învăța  ...  creierul 

emoțional,  sistemul  limbic,  au  puterea  de  a  deschide  sau  de  a  închide  accesul  la  învățare, 

memorie  și  capacitatea de a  face  conexiuni  ". Starea de  spirit  ‐ gândurile  și  sentimentele ne 

conduc comportamentele.  

Analogie cu un  lift de sticlă: de  la subsol  (stare de spirit scăzută), puteți vedea doar o 

fracțiune din situație, tot ce se poate vedea este doar subsolul întunecat. Cu cât urci (stare de 

spirit mai mare)  cu  atât mai mult  poți  vedea,  precum  noi  aspecte  ale  situației,  o mai  bună 

înțelegere  de  sine,    dar  si  noi  posibilități.  Într‐o  stare  de  spirit  slabă  lumea  pare  destul  de 

limitată și ne simțim de multe ori blocați, frustrați sau chiar fără speranță.  Încercam să facem 

față vieții dintr‐un  loc din care nu ne folosim pe deplin potențialul. Starea noastră emoțională 

reflectă starea noastră de spirit. Emoțiile noastre sunt un mare  indicator al calității gândirii  în 

orice moment. 

Când  un  profesor/  formator  este  într‐o  stare  interioară  de  neliniște,  supărare, 

descurajare,  teamă,  rușine  sau  furie, abilitatea  sa de a  se  conecta  cu elevii, precum  și  să  fie 

receptiv și creativ este limitată. 

Aceasta are un  impact negativ nu numai asupra capacității de a preda, dar creează, de 

asemenea, un mediu de învățare negativ și influențează motivația, angajamentul și bucuria de a 

învăța.  Dimpotrivă,  claritatea mentală,  sentimentul  pozitiv,  compasiunea  și  entuziasmul  au 

puterea de a scoate ce este mai bun din profesor, astfel el poate să răspundă pe deplin de ceea 

ce  se  întâmplă  în  sala  de  curs,  să  își  exprime  entuziasmul  pentru  subiect  (analiza  nevoilor 

respondenților Welness  a  subliniat  entuziasmul  profesorului  ca  unul  dintre  factorii  cei mai 

motivanți), să ofere sprijin pentru elevi și  să abordeze  predarea cu creativitate și inventivitate. 
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Emoțiile cursantului: S‐a dovedit că abilitatea noastră de învățare este strict corelată cu 

starea de spirit și calitatea emoțiilor noastre. Emoțiile sunt de asemenea conectate cu atenția și 

memoria, prin urmare, pot  facilita  sau  împiedica  învățarea. Cercetările  au  arătat  că  emoțiile 

pozitive,  cum  ar  fi  fericirea,  acceptarea  și  încrederea  au  un  efect  pozitiv  asupra  învățării, 

memoriei și comportamentului social. În schimb, stările emoționale negative, cum ar fi mânia și 

tristețea, s‐au dovedit a avea un impact negativ asupra învățării și motivației. Motivația este o 

unitate sau o dorință care ne obligă să  facem ceva, cu motivația suntem capabili să depăşim 

provocările și să ne atingem obiectivele, fără motivație cele mai bune talente sunt irosite și nu 

există niciun loc pentru învățare semnificativă. 

O atmosferă plină de bucurie în sala de clasă care încurajează interacțiuni pozitive și permite 

elementele de joc și distracție poate să producă reacții chimice  interne  la elevi, care  îi fac mai 

apți să  învețe, pentru a stimula memoria  și a spori creativitatea  și capacitatea de rezolvare a 

problemelor. 
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5.2.2. Comunicare și relații 

Indicii non verbale 
 

Exercițiul A: calibrare vizuală – Grupuri de 2 sau 3: A, B (și C). 

1. A se gândește la o persoană pe care el / ea o place foarte mult. 

2. B (și C) calibrează semnale non‐verbale. 

3. A se gândește la o persoană pe care nu o place sau cu care a avut momente dificile. 

4. B (și C) calibrează semnale non‐verbale și compară cu observațiile de la punctul 1. 

5. A  se  gândește  apoi  la una  din  cele  două  persoane. A  nu  trebuie  să  spună  la  care  se 

gândește. 

6. B (și C) determină prin calibrare la cine se gândește A și își spun reciproc ce observații le 

determină răspunsul  

7. Persoana A dezvăluie dacă răspunsul este corect. 

8. Schimbarea rolurilor 

 

Exercițiul B: Calibrare auditivă ‐ Grupuri de 2 sau 3: A, B (si C). 

 

1. B (și C) sunt așezati cu spatele la A 

2. A spune o poveste adevarată 

3. B poate pune întrebări pentru a clarifica, până când B crede că el / ea a calibrat vocea, 

tonalitatea etc. 

4. A spune apoi o poveste falsă 

5. B poate pune mai multe întrebări pentru a clarifica, până când B a calibrat diferențele de 

la punctul 2  (B discută apoi observațiile cu C). 

6. A spune o altă poveste, care este  fie reală,  fie  falsă, dar nu spune dacă povestea este 

adevărată sau falsă 

7. B  (și  C),  trebuie  să  determine  dacă  povestea  este  adevărată  sau  falsă  în  funcție  de 

observațiile lor auditive 

8. Răspunsul este verificat cu A 

9. Schimbarea rolurilor 
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Joc 

Se pregatesc bucăți mici de hârtie și se scrie un adjectiv pe fiecare bucată: de exemplu, 

curios,  indiferent, plictisit, grijuliu, grăbit,  interesat,  îngrijorat etc. Fiecare participant alege o 

bucată de hârtie, o vede, dar nu o arată celorlalţi. Apoi, toată lumea își găsește o pereche și au 

o  conversație  despre  un  subiect  la  alegerea  lor,  timp  de  5 minute,  în  timp  ce  toată  lumea 

încearcă  să‐și  exprime  prin  comunicarea  non‐verbală  adjectivul  pe  care  l‐au  ales.  Apoi, 

partenerul încearcă să ghicească ce a exprimat cealaltă persoană și care au fost indiciile. 

Tehnici de ascultare activă 

 contactul vizual 

 atenție  la  limbajul  corpului  (înclinat  spre o  altă persoană, postura deschisă, mișcarea 

capului atunci când este cazul) 

 potrivirea limbajului corpului cu persoana care vorbește 

 parafrazarea ‐ redefinirea unui mesaj, dar de obicei, cu mai puține cuvinte (ex A: Eu nu 

înțeleg, odată  îmi spune să fac acest  lucru,  iar  în minutul următor să fac altceva. B: Te 

simți confuz pentru că nu înțelegi ce vrea.) 

 clarificarea ‐ aducerea materialului vag în centrul atenției  

 întrebări deschise 

 rezumarea ‐ organizarea a ceea ce s‐a spus (de exemplu, cele trei puncte principale ale 

poveștii sunt ... ) 

 empatie ‐ reflectarea  sentimentelor și nevoilor persoanei care vorbește (de exemplu, A: 

Este foarte deprimant atunci când încerci să faci ce este mai bine şi nimeni nu pare să îți 

vadă eforturile... B: Te simți trist pentru că ai vrea recunoaștere pentru ce ai făcut.) 

 recunoașterea  experienței  celeilalte persoane  (de  exemplu, o persoană  spune despre 

cât de supărată este și limbajul corpului îi reflectă furia, putem spune "Mi se pare că ești 

foarte furios". 

 

Sfaturi suplimentare pentru ascultare activă 

 Nu presupuneți că știți ce a vrut sa spună cealaltă persoană 

 Nu negați, nu subminați experiența celeilalte persoane (de exemplu, atunci când spune 

că se teme, nu spune "nu vă faceți griji, nu e mare lucru") 
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 Asigurați‐vă că ați înțeles bine 

 Oferiţi încurajare și sprijin  

 Amintiți‐vă că cealaltă persoană are suficiente resurse pentru a găsi singură drumul 

 Atunci când este cazul,  întrebați cum se simte persoana. Nu presupune că știi cum se 

simte. 

 Afişați empatie 

 Fii pe deplin atent și concentrat pe cealaltă persoană. Nu te gândi  la nimic altceva. Nu 

planificaţi ce să spuneţi în timp ce ascultaţi 

 Nu întrerupeți, nu formulaţi observații irelevante 

 Cautaţi sentimente și nevoi 

 Dacă  trebuie  să precizaţi puncte de  vedere,  vorbiţi numai după  ce o  altă persoană  a 

terminat de vorbit 

 Calibraţi indiciile verbale, precum și indiciile non‐verbale 

 Ascultaţi sensul dincolo de cuvinte 

 Judecată, morala și vina nu își au locul 

 Nu oferiţi sfaturi 

 În  timp ce utilizaţi  tehnicile de ascultare activă, amintiți‐vă că cel mai  important  lucru 

este să fii prezent, nu să folosiți tehnicile perfect. Mențineți o minte limpede, prea multă 

gândire vă poate întrerupe conexiunea cu persoana. 

 Fii curios. Ați putea întreba: ce mai crezi, ce mai simți, ce mai vrei să spui? 

 Fii confortabil cu tăcerea. 

 Nu presupune că știi cel mai bine ce este bun pentru cealaltă persoană. 

 Luați aminte că pentru unii oameni, experiența de a fi ascultat și a avea  ideile tratate cu 

respect poate fi o revelație care va avea un impact direct asupra modului în care ei înșiși 

se privesc și îi tratează pe alții. 

Exercițiu de ascultare activă A 

Cereți participanților să lucreze în perechi. Prezentaţi o situație care permite practicarea 

ascultării active  (de exemplu, un coleg care se plânge că nu poate  lucra cu o echipă  la care a 

fost alocat, un soț frustrat că soția lui nu‐l ajută cu treburile casnice, o persoană care ia în calcul 

schimbarea carierei, etc.) . 
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Apoi,  cere  participanților  să  joace  două  scenarii  diferite  ‐  unul  care  demonstrează 

ascultarea activă, iar al doilea care demonstrează lipsa de ascultare activă (poate demonstra de 

exemplu critica, un sfat reconfortant) ‐ aprox. 15 min. 

Exercițiu ascultare activă B 

Cereți  participanților  să  lucreze  în  perechi.  Persoana  A  vorbește  despre 

problema/obiectivul ei  /  lui  . Persoana B  ascultă  activ. După 10‐15 min,  se  schimbă  rolurile. 

După exerciţiu, întrebaţi despre ce au învățat și ce fel de experiență a fost ‐ aprox. 40 min. 

Expresia asertivă a furiei 

Acest model  descrie  cele  patru  etape  în  care  ‐  folosind  un  comportament  asertiv  ‐ 

persoana va schimba situații nedorite și îşi va exprima sentimentele. Oferim informații unei alte 

persoane, fără a încălca frontiere personale. 

1. Stadiul I ‐ Informare 

Când  comportamentul  unei  persoane  te‐a  deranjat  atrage  atenția  persoanei 

respective  asupa  comprtamentului  și  cere‐i  să  se  poarte  diferit. De  exemplu  ‐ Mă 

deranjează faptul că mă întrerupi atunci când vorbesc. Te rog, nu mă mai întrerupe… 

2. Stadiul II – Exprimarea sentimentelor 

Dacă cineva nu‐și schimbă comportamentul chiar dacă știe că deranjează, îmi exprim 

sentimentele. A doua oară când  îi cer să‐și modifice comportamentul o voi face mai 

ferm. De exemplu – Mă înfurii când continui să mă întrerupi atunci când vorbesc... 

3. Stadiul III – Amintirea “bazei ". 

Dacă cineva știe că are un comportament care mă deranjează și deși mi‐am exprimat 

furia, continuă acel comportament  îl  informez cu privire  la ceea ce urmează  să  fac 

dacă nu‐și modifică comportamentul. “Baza” reprezintă ceva ce pot realiza pentru a 

opri situația negativă. De exemplu – Dacă nu te vei opri din a mă întrerupe în timp ce 

vorbesc, voi încheia această conversație.  

4. Stadiul IV ‐ Folosirea “bazei ".  

Dacă nu se schimbă nimic fac ceea ce am anunțat că voi face. Este important să aleg 

consecințe pe care să le pot pune în practică. De exemplu ‐ închei conversația și plec. 

Asertivitate Exercițiul A 
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Daţi  câteva  exemple  de  situații  în  care  ar  putea  fi  utilizat modelul  de mai  sus,  de 

exemplu, atunci când cineva îţi loveşte scaunul la teatru. Rugaţi participanții să joace răspunsul 

asertiv folosind modelul in 4 etape. Oferiţi feedback‐ul ‐ aprox. 20 min. 

Asertivitate Exercițiul B 

Pentru fiecare situație, creați câte o reacție asertivă, agresivă și pasivă. Scrieţi pe o foaie 

de  hârtie  răspunsul  și  puneți‐l  în  practică  în  perechi;  încercaţi  să  observaţi  sentimentele  și 

gândurile  atunci  când  exprimaţi  tipuri  diferite  de  afirmații;  apoi  schimbaţi  rolul  și  observaţi 

gândurile și sentimentele atunci când primiţi tipuri diferite de răspunsuri. aprox. 20 min. 

Prietenul tău nu‐ți înapoiază banii pe care i‐a împrumutat 

Reacție pasivă………………………………………………………. 

Reacție agresivă…………………………………………………… 

Reactive asertivă………………………………………………….. 

Un vânzător te îndeamnă să cumperi un parfum foarte scump pe care nu dorești să‐l cumperi 

Reacție pasivă………………………………………………………. 

Reacție agresivă…………………………………………………… 

Reacție asertivă……………………………………………………. 

Un prieten apropiat a întârziat la o întâlnire  

Reacție pasivă………………………………………………………. 

Reacție agresivă…………………………………………………… 

Reactive asertivă………………………………………………….. 

Colaboratorul tău îți critică comportamentul în public 

Reactive pasivă……………………………………………………. 

Reacție agresivă………………………………………………….. 

Reactive asertivă…………………………………………………. 

Cineva încearcă să sară peste rând și să intre în cabinetul doctorului înaintea ta 

Reactive pasivă……………………………………………………. 

Reactive agresivă………………………………………………… 

Reacție asertivă…………………………………………………… 
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5.2.3. Stima de sine si auto prezentarea 

Auto‐descoperire – care sunt punctele tale forte? 

Exerciţiul A 

Acesta este un exercițiu pereche, 5 minute pentru fiecare persoană. Spune partenerului 

tău ceea ce îţi place la tine şi ceva la care esti bun/bună. Dacă observi că pe măsură ce 

vorbeşti  începi  să  diminuezi  calitățile  tale  pozitive,  opreşte‐te  și  porneşte  din  nou, 

vorbind numai pozitiv. Apoi schimbă rolurile. (aprox. 10 min.) 

Exerciţiul B 

Acest exerciţiu  implică să stai  în picioare  într‐un cerc și să te  joci cu o minge. Persoana 

care are mingea trebuie să spună ceea ce ea / el iubește / sau îi place despre ea / el, iar 

apoi  aruncă  mingea  la  altcineva  și  așa  mai  departe.  (De  exemplu,  îmi  place  simţul 

umorului, îmi place părul meu, îmi place imaginația mea, etc.) (aprox. 10 min.) 

Exerciţiul C 

Acesta  este  un  exercițiu  individual.  Ia  o  foaie  de  hârtie  și  răspunde  la  următoarea 

întrebare: Dacă oamenii  care  te  cunosc bine ar  fi  intrebaţi despre   punctele  forte ale 

tale, ce ar spune ei? Scrie cel puțin 5 puncte  forte. Dacă vrei, poţi  împărtăşi reflecțiile 

tale cu grupul. (aprox. 15 min.) 

Discuție:  După  exerciţiu,  puteți  pune  participanților  următoarele  întrebări:  Cum  v‐ați 

simțit  în  timpul  exercițiilor?  Ce  ai  observat  cu  privire  la  tine?  Ce  ai  observat  despre 

reacțiile celorlalţi în timp ce spuneai lucruri bune despre tine? (aprox. 15 min.) 

Metode pentru provocarea credințelor negative despre sine:   

1. Înlocuirea credințelor negative cu altele noi – este o metodă care ajută  la schimbarea 

credințelor limitative în credințe mai suportive. 

a. Alegeți o credință negativă despre sine  

b. Examinați dovada pe care ați construit credința 

c. Alegeți  o  alternativă  mai  suportivă  care  pare  posibil  de  acceptat  pentru 

dumneavoastră 

d. Examinați dovezile pentru noua credință 
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1. Procesul  “de  muncă”  –  este  o  metodă  care  ajută  la  reflectarea  asupra  credințelor 

limitative și, ca rezultat, oamenii câștigă noi perspective iar credințele se dizolvă sau se 

transformă. 
 

Alegeți o  credință  cu  care doriți  să  lucrați. Apoi puneți‐vă următoarele  întrebări. Este 

important să nu vă gândiți prea mult și să nu încercați prea tare să schimbați credința. Trebuie 

doar să puneți întrebările și să ascultați în liniște orice vă vine în minte.  

(a) Este adevărat? 

(b) (dacă răspunsul a fost da) Pot fi absolut sigur că este adevărat? 

(c) Când cred asta, cum reacționez? 

(d) Cine aș fi fără această credință? 

(e) Acum  întoarceți  credința  invers  (ex.  “Sunt un părinte  rău”  transformați‐o  în  “Sunt un 

părinte bun”)  și  întrebați‐vă –  în ce mod această credință este  la  fel de adevărată sau 

poate chiar mai adevărată?  

Important:  Credințele  vă  influențează  percepția!  Odată  ce  ați  introdus  o  credință  nouă, 

suportivă, veți observa din ce în ce mai multe dovezi care o susțin! 

Sfat: Câteodată  oamenii  înțeleg mai bine modul  în  care ne  creem  experiența prin gândire  și 

aceste înțelesuri îi ajută să realizeze faptul că ceea ce au luat în serios până acum este doar un 

gând și în momentul în care nu mai susțin acest gând el dispare și este înlocuit de un altul. Poate 

duce la schimbări rapide și la dizolvarea credințelor negative, odată ce le recunoaștem. 

Ancorarea – o tehnică pentru crearea stării de încredere  

Ancorarea este o  tehnică simplă care ne poate ajuta să ne controlăm starea  internă. 

Este  foarte  folositor,  de  exemplu,  atunci  când  vreți  să  fiţi  încrezător  la  un  interviu 

pentru un loc de muncă, să fiți calm în timp ce vorbiți cu șeful, să fiți competent în timp 

ce faceți o prezentare etc. Mulți dintre noi știu cum un parfum sau o melodie anume 

ne  pot  trezi  aminitiri  vechi.  Este  numit  asocierea  unui  aspect  cu  un  altul. O  putem 

descrie  de  asemenea  ca  un  răspuns  la  stimulare:  un  stimul,  de  exemplu  un  sunet, 

povoacă un răspuns particular. Mulți oameni au auzit despre câinele  lui Pavlov care a 

pus  în  legătură  sunetul  unui  clopoțel  cu  gustul  hranei.  În  cele  din  urmă  câinele  a 

început să saliveze la auzul clopoțelului.    
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În mod similar oamenii pot auzi o melodie care să le amintească de o anumită vacanță 

– sunetul melodiei generează  imagini  interne ale  locului unde am fost  în vacanță, ale 

atmosferei,  a  senzației  soarelui,  a  gustului  unei  băuturi...Numim  acest  generator 

ancoră – melodia este ancora care ne dă accesul la toate amintirile. Astfel ancora este 

acel element dintr‐o situație sau o experiență care va aduce  întreaga situație  înapoi. 

Ancorele sunt de obicei externe, pentru că vin din exterior și generează o stare internă. 

O sirenă, clopotul bisericii, o  fotografie veche, mirosul unui subsol umed care ne duc 

înapoi  la  acea  experiență.  Acest  lucru  este  foarte  exploatat  în  publicitate,  unde 

anumite imagini, melodii sau mirosuri sunt asociate de către client cu dorințe și nevoi, 

prin urmare declanșează dorința de a cumpăra. 

De exemplu,  reclamele cu oameni  frumoși,  fericiți generează consumatorului o stare 

de  (dor  de)  fericire  și  bucurie.  Produsul  devine  ancoră  pentru  stare  și  data  viitoare 

când consumatorul vede produsul, are acces  la acea stare  și‐și dorește să‐l cumpere. 

Melodiile  foarte  abil  compuse  care  însoțesc majoritatea  reclamelor  devin  ancore  – 

putem auzi oameni cântând/fredonând melodiile în timp ce cumpără produsele! 

Chiar  și  limbajul  reprezintă un proces avansat de ancorare, deoarece  fie  sunetul,  fie 

imaginea unui  cuvânt  sunt asociate cu anumite gânduri  sau  sentimente. Acesta este 

modul în care cuvintele au sens: sunt ancorate unor imagini specifice care la rândul lor 

declanșează anumite stări. De exemplu, gândiți‐vă la un cuvând ca ”test”, pentru mulți 

oameni este o ancoră pentru a fi nervos și tensionat. 

Putem  lucra pentru a  schimba ancore vechi, astfel  încât un anumit  cuvânt,  imagine, 

ton al vocii sau orice altceva, să nu mai genereze acea trăire nedorită. Putem crea  în 

mod  conștient  ancore pe  care  să  le  folosim  când  avem nevoie pentru  a  intra  într‐o 

anumită  stare. Ancorarea ne poate ajuta  să ne accesăm  rapid  resurse  interne atunci 

când ni le dorim.  

Ancorarea poate fi folosită asltfel: 

Crearea ancorei 

Ancorăm o anumită stare în noi, de exemplu starea de calm, bucurie, energie, deci construim o asociere 

între ancoră și stare. Ancorarea poate fi făcută vizual, auditiv sau kinestezic. 
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Declanșarea ancorei 

Când  dorim  să  avem  acces  la  starea  de  calm,  declanșăm  ancora. 

Explicat diferit: Văzând, auzind sau simțind ancora simțiți starea pe care ați avut‐o atunci când ancora a 

fost creată. 

Exemplu: Mă gândesc  la o situație minunată  în care aveam multă energie. Ating un anumit punct pe 

corpul meu (ancoră kinestezică) în timp ce mă aflu în acea stare. Când mai târziu îmi doresc să am mai 

multă energie ating locul de pe corpul meu, declanșez ancora conectată cu o stare mai energică.  

 

Ancora vizuală, auditivă și kinestezică 

Ne  putem  ancora  în  trei modalități:  vizual,  auditiv  și  kinestezic. O  ancoră  vizuală  poate  fi  o 

culoare, o  lumină, o mișcare a unei mâini  sau orice altceva  ce poate  fi văzut de o persoană. 

Poate fi de asemenea o culoare, un simbol sau un cuvânt. O ancoră auditivă poate fi orice fel de 

sunet, de exemplu un ton al vocii mai deosebit, un tușit, un ciocănit în masă, o melodie sau un 

cuvânt repetat. O ancoră kinestezică poate fi o atingere sau o anumită mișcare. Putem întări o 

experienţă prin păstrarea mai multor ancore. Asta  înseamnă că ori de câte ori ne aflăm  într‐o 

situaţie pozitivă vom  stabili o ancoră pe un  loc pe corpul nostru. Putem  repeta asta  și astfel 

întărim ancora. Putem genera ancora oricând ne dorim sau avem nevoie să  intrăm  în  legătură 

cu resursa ancorată. 

Exerciţiul A/Demonstraţie: 

A) Găsește o situație în care dorești să te descurci mai bine. 

B) Găsește resursa pe care ți‐o dorești în acea situație, ex. calm sau încredere 

C) Verifică  dacă  resursa  este  într‐adevăr  dezirabilă  întrebând  “Dacă  aș  avea  această 

resursă, ar fi bine pentru mine?” Dacă nu, găsește altă resursă. 

D) Găsește o situație din viața ta în care ai avut această resursă. 

E) Alege un loc pe corpul tău, unde dorești să plasezi o ancoră kinestezică (ex. antebraț) 

F) Acum  retrăiește  situația unde ai  trăit  starea  resursă.  Încearcă  să o  retrăiești  complet. 

Când ajunge la nivelul maxim, apasă pe locul de pe corp pe care l‐ai ales pentru plasarea 

ancorei. 

G) Dă‐i drumul locului și ieși din situația amintită. 

H) Testează ancora presând‐o. Dacă întri în stare imediat, atunci continuă. Dacă nu intri în 
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conexiune cu  starea  resursă  repetă punctul 6  (posibil cu o altă  situație  în care ai  trăit 

starea resursă). 

I) Acum  gândește‐te  la  situaţia  de  la  punctul  1  în  timp  ce  declanșezi  ancora.  Dacă  se 

schimbă  situația  este  bine.  Dacă  nu  se  schimbă,  exersează  ancora  (fă‐o mai  solidă) 

repetând punctul 6, posibil cu alte situații în care ai trăit starea resursă. 

 

Exerciţiul B 

Imaginați‐vă înconjurat de oameni care țin la dumneavoastră (pot fi prieteni, membri ai 

familiei, persoane  imaginare etc.). Acum  imaginați‐vă că vă  transmit dragostea  și ajutorul  lor. 

Simțiți acceptarea  și suportul  lor  și ancorați  în dumneavoastră această stare. Mai târziu, când 

experimentați o teamă de rejecție declanșați ancora și simțiți‐vă bine știind că aveți deja ceea 

ce aveţi nevoie.  

Exerciţiul C 

1. Gândiți‐vă la o situație în care v‐ați criticat / încă vă criticaţi într‐un mod aspru. Închideți 

ochii  și  amintiți‐vă de  vocea   de  "critică  interioară",  cum  suna  aceasta?  Este  voce de 

barbat sau de femeie? Vă aminteşte de cineva? Dacă ați putea vedea "Criticul interior", 

cum ar arăta? Cât de mare este ea / el? Ce intenții are? 

2. Ce ați vrea să‐i spuneţi? 

3. Care ar fi răspunsul lui/ei? 

4. Încearcă să vă protejeze? 

5. În ce fel, el / ea poate face acest lucru într‐un mod cu mai mult sprijin? 

6. Acum,  imaginați‐vă că aveți  "un aliat  interior", o parte din  tine care este  întotdeauna 

blândă,  puternică,  înțeleaptă  și  de  susținere.  Este  ca  un  prieten  intern  a  cărui  voce 

liniștește  "Criticul  interior".  Imaginați‐vă  cum  ar  arăta?  Ce  ar  spune?  Atunci  când 

"Criticul interior" este activat, chemaţi "Aliatul interior" pentru a vă sprijini. 
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5.2.4. Metode de predare eficiente 

METODE de stimularea a creativității ‐ aprox. 60 min. 

Mai  jos  sunt  exemple de metode  /  tehnici de  stimulare  a    creativității profesorilor  și 

cursanților. Discutați metodele și să efectuaţi exerciții pentru cel puțin 2‐3 dintre ele. 

Cartografierea minţii  (Mind maping) poate fi definită ca o diagramă utilizată 

pentru  a  reprezenta  cuvinte,  idei,  sarcini  sau  alte  elemente  legate  de  și 

aranjate  radial  în  jurul unui  cuvânt  cheie  sau o  idee.  Este utilizată pentru  a 

genera, vizualiza, structura și clasifica idei și ca un ajutor în studiu, organizarea, 

rezolvarea de probleme,  luarea deciziilor  și  scris. Nu este,  în  sine, o  tehnică 

prin care se pot lua decizii, dar ajută la organizarea informațiilor care ar putea 

fi  utilizate  în  viitor  pentru  a  lua  decizii. Mind Mapping  are  o mulțime  de 

avantaje  față de notiţe  tradiționale, deoarece poate ajuta  să  se prevadă, de 

exemplu, o  înțelegere rapidă a principalelor  idei ale unei cărți  în doar câteva 

minute. 

 Imagini, culori și desene pot fi folosite pentru elaborarea și constituirea unei 

hărţi a minţii. Este ușor  să  se asocieze problemele  cu  imaginile  și, astfel, vă 

amintiți de cele mai multe fapte. 

Utilizarea  de  imagini  și  cuvinte  se  aplică  ambelor  emisfere  ale  creierului, 

îmbunătățind dezvoltarea  gândirii  creative  în organizarea  informațiilor. Mind 

Mapping poate fi folosită în mai multe situații diferite și din mai multe motive: 

în timpul întâlnirilor de afaceri, în timpul studiului, atunci când se planifică sau 

se  dezvoltă  idei  inovatoare.  Deoarece  fiecare  persoană  are  propriul  tip  de 

gândire, hărțile mentale  sunt  cele mai eficiente  la nivel  individual, deoarece 

reflectă modelele de gândire ale utilizatorului. 

 

Realizarea hărţilor mentale 

Începeţi din centru, cu o imagine a subiectului, folosind cel puțin 3 culori. 

Folosiți imagini, simboluri, coduri și dimensiuni. 

Selectați cuvinte folosind majuscule sau litere mici. 

Fiecare cuvânt / imagine este pe o linie proprie. 
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Liniile trebuie să fie conectate, pornind de la imaginea centrală. Liniile centrale sunt mai groase, 

devenind mai subțiri în timp ce radiază de la centru. 

Faceţi liniile de aceeași lungime ca și cuvântul / imaginea. 

Folosiți mai multe  culori  pe  tot  parcursul  hărţii,  pentru  stimularea  vizuală  si,  de  asemenea, 

pentru a codifica sau pentru a grupa. 

Dezvoltaţi un stil propriu de Mind Mapping. 

Folosiți accentuarea şi asociațiile. 

Păstrați harta clară, prin utilizarea ierarhiei radiale sau ordinea numerică.  

 

Exemplu (sursa: learningfundamentals.com.au) 

 

 

Exerciţiu 

Împărțiți participanții în grupuri mici. Cereți‐le să pregătească o hartă cu un cuvânt cheie 

central:  "creativitate".  Apoi,  grupurile  prezintă  hărțile  și  discută  asemănările  și  deosebirile. 

Discutați în ce mod găsesc această metodă ca fiind de ajutor și modul în care o să o folosească 

în viitor. ‐ Aprox. 20 min 

Crearea  unui  basm  / metaforă  /  poveste  ‐  este  o  altă metodă  creativă  care  ajută 

oamenii să gândească  într‐un mod metaforic și  imaginativ. O modalitate de a face acest  lucru 

este de a oferi un cadru, de exemplu basmul implică o pisică, un şoricel, un tort și are loc într‐un 

tren. Apoi  împărțiți participanții  în grupuri. Primul grup  trebuie să  termine propoziţia: "A  fost 
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odată ca niciodată...”, al doilea grup" Dintr‐o dată ... ", al treilea grup " Pentru a rezolva această 

problemă .... "Și ultimul", la sfârșit .... " 

Grupurile  citesc  întreaga povestire  și  sunt  rugați  să  joace. Acest exercițiu poate  ajuta 

participanții să se conecteze  într‐un mod distractiv și să spargă gheața. Un alt mod ar putea fi 

introducerea unui probleme și participanților să li se ceară să creeze o metaforă care ilustrează 

diferite  aspecte  ale  problemei  și  o  potențială  soluție.  Puteți  include  un  exercițiu  desprea 

crearea unui basm / poveste / metaforă (aprox. 15 min.) 

Brainstormingul  este  o  tehnică  concepută  pentru  a  genera  un  număr mare  de  idei 

pentru rezolvarea unei probleme. Acesta este conceput pentru a obține numărul maxim de idei 

cu privire la o anumită zonă de interes. Poate fi aplicat în rezolvarea problemelor, precum și în 

situații  de  învățare  obișnuite. Deși  utilizarea  de  brainstorming  va  diferi  de  la  o  clasă  la  alta, 

există  norme  de  brainstorming  comune  care  trebuie  respectate  pentru  a  fi  un  instrument 

eficient de stimulare a creativității cursanţilor: 

Concentrarea pe cantitate: creșterea producției divergente,  cu  scopul de a  facilita  rezolvarea 

problemelor prin cantitatea maximă de calitate 

Fără  critică:  participanții  trebuie  să  se  concentreze  pe  extinderea  sau  adăugarea  de  idei, 

rezervând critica pentru un "stadiu critic" al procesului. Prin suspendarea criticii, participanții se 

vor simți liberi să genereze idei neobișnuite 

Ideile neobişnuite sunt binevenite: generarea de idei căutând noi perspective și ipoteze  

Combinarea  și  îmbunătățirea  ideilor:  combinarea  ideilor bune pentru a  forma o  singură  idee 

mai bună, după cum sugerează sloganul "1 + 1 = 3". Se crede că se poate stimula construirea de 

idei printr‐un proces de asociere.  

 

Obiective – Modelul SSMMAARRTTEEFF    

1. SPECIFIC – criteriu important  

Formulați obiectivul cât se poate de precis și detaliat. De exemplu, dacă formulăm ”Vreau 

să fiu mai bun  la engleză” este dificil pentru creierul nostru să  înțeleagă ce  înseamnă ”mai 

bun” – mai bun la gramatică, abilitatea de a te exprima liber în situațiile de zi cu zi, abilitatea 
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de  a  citi  un  roman  în  engleză  etc.?  Este  deci  important  să  facem  clar  ceea  ce  vrem  cu 

adevărat și să fim cât se poate de specifici. 

2. MĂSURABIL – Care va fi dovada? 

Cum vei ști când ți‐ai  îndeplinit obiectivul? Care va fi dovada? Unii oameni uită să clarifice 

care ar fi dovada că și‐au  îndeplinit obiectivul. Asa că este posibil să‐și fi  îndeplinit scopul, 

dar  să nu  fi observat. Dovada poate  fi  ceva  specific,  ce poate  fi văzut, auzit  sau  simțit  în 

funcție  de  obiectivul  fixat. De  exemplu,  poți  să  te  vezi  semnând  contractul  pentru  noua 

slujbă, te poți auzi susținând o prezentare cu încredere, poți simți că îi înțelegi mai bine pe 

ceilalți oameni în anumite situații etc.  

3. ATRACTIV – corespunzător valorilor personale și asociat cu emoții pozitive 

Ce  veți  obține  dacă  îndeplineți  obiectivul?  Întrebați‐vă  dacă  obiectivul  este  într‐adevăr 

atractiv pentru dumneavoastră? A avea obiective pentru  îndeplinirea cărora nu suntem cu 

adevărat motivați provoacă dezamăgire și poate întări un sentiment de eșec. Scopul trebuie 

să corespundă valorilor dumneavoastră.  

4. REALIST – având  în vedere timpul  și resursele  (interne  și externe) pe care  le aveți  la 

dispoziție 

Scopul este realist în relație cu timpul și resursele avute la dispoziție? Dacă de câteva ori se 

întâmplă  să  nu  ne  îndeplinim  obiectivele,  putem  ajunge  să  concluzionăm  “nu  voi  reuși 

niciodată”.  S‐ar  putea  să  fi  stabilit  un  obiectiv  care  nu  este  realist,  în  alți  termeni  am 

subestimat  timpul necesar pentru  îndeplinirea obiectivului sau am  supraestimat  resursele 

avute  la dispoziție. Din acest motiv este  important să stabilim dacă atingerea obiectivului 

este realistă în timpul dat etc. 

5. TIMP – până când doriți să atingeți obiectivul? 

Timpul  este  un  factor  important  cînd  stabilim  obiective. Mulți  oameni  au  obiective  “în 

viitor”. Totuși cum nu au stabilit o perioadă de realizare s‐ar putea să nu le atingă niciodată 

– pentru că ele vor rămâne mereu “în viitor”. Astfel este important să ne întrebăm ”Când ar 

trebui  atins  obiectivul?”  Puteți  îndeplini  aproape  orice  obiectiv  atunci  când  vă  plănuiți 

inteligent fiecare pas și stabiliți și un cadru de timp pentru realizarea pașilor.  
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6. ECOLOGIC – ce alte aspecte ale vieții dumneavoastră vor fi afectate? Cine altcineva va 

fi afectat? 

Ce efecte pozitive sau negative va aduce atingerea obiectivului? O parte importantă a unui 

obiectiv bine formulat este numită ”ecologică”. Ecologic  înseamnă holistic sau sistemic, că 

obiectivul  este  corect  pentru  individ  și  împrejurările  individului  laolaltă.  Exemplu:  o 

persoană  ar  dori  să‐și  găsească  un  nou  loc  de muncă  unde  să  poată  călători mult  și  să 

trăiască experiențe minunate. A  visat de mult  timp  la acest  loc de muncă,  iar acum este 

foarte aproape de a‐l avea. Pe măsură ce se gândește cum ar fi cu adevărat să aibă acest loc 

de muncă, realizează că ar petrece prea mult timp departe de copiii  lui. Scopul său – noul 

loc  de muncă  –  nu  a  fost  ecologic  pentru  el,  pentru  că  l‐ar  fi  ținut  departe  de  familie.  

Această persoană s‐a concentrat exclusiv pe emoțiile și provocările noului loc de muncă și a 

uitat să  ia  în considerare ce  înseamnă acest  loc de muncă pentru el ca  întreg, ca  familist. 

Dacă ne rezolvăm problemele  fără o privire holistică riscăm să avem noi probleme sau să 

recădem în cele vechi. 

7. FORMULAREA POZITIVĂ – concentrați‐vă pe ceea ce doriți mai degrabă decât ceea ce 

nu vă doriți 

Când fixăm obiective, este important să ne concentrăm pe ceea ce dorim să îndeplinim. Unii 

oameni formulează obiective în termenii a ceea ce nu‐și doresc, de exemplu ”nu‐mi doresc 

să mă  simt  incompetent”,  sau    ”nu mai doresc  să  fumez”. Pentru a  înțelege  semnificația 

celor  două  afirmații  anterioare,  creierul  nostru  trebuie  să  construiască  reprezentări 

interioare  ale  afirmațiilor,  de  exemplu  sub  forma  imaginilor,  cu  cineva  care  se  simte 

incompetent  sau  cu  cineva  care  fumează. Consecutiv devine  foarte dificil  să  renunțăm  la 

ceea ce nu dorim – asupra a ce ar trebui să se concentreze creierul nostru de fapt? Deci este 

important  să ne  formulăm obiectivele  în  termeni pozitivi, concentrându‐ne pe  rezultatele 

dorite, ca de exemplu: ”Mă simt competent ” sau ”Am plămâni curați”. 

 

Metode și exerciții de învățare activă 

Metoda World Cafe  (www.theworldcafe.com) este un  format  simplu, eficient,  flexibil, 

pentru  găzduirea  dialogului  într‐un  grup mare. Poate  fi modificat  pentru  a  satisface  o  gamă 

largă de necesități, dar următoarele cinci componente cuprind modelul de bază: 
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1) Contextul:  Crearea  unui mediu  "special",  cel mai  adesea modelat  după  o  cafenea,  și 

anume mese rotunde mici, acoperite cu o față de masă, hârtie, pixuri colorate, o vază cu 

flori şi prăjituri. Ar trebui să existe patru scaune la fiecare masă. 

2) Bun  venit  și  Introducere:  Gazda  începe  cu  o  primire  călduroasă  și  o  introducere, 

stabilirea contextului, stabilirea etichetei, crearea unui mediu prietenos. 

3) Runde pentru grupe mici: Procesul  începe cu prima runda din trei de 20 de minute sau 

mai mult, de conversație pentru grupul mic așezat  în  jurul unei mese. La sfârșitul celor 

douăzeci de minute, fiecare membru al grupului se mută la o masă diferită. Aceştia pot 

sau  nu  să  aleagă  să  lase  o  persoană  ca  şi  "gazdă  ",  pentru  următoarea  rundă,  care 

primeşte grupul următor și le explică pe scurt ceea ce s‐a întâmplat în runda precedentă. 

4) Întrebări:  Fiecare  rundă  este  prefațată  cu  o  întrebare  proiectată  pentru  contextul  și 

scopul sesiunii. Aceleași  întrebări pot  fi  folosite pentru mai mult de o rundă sau pot  fi 

construite pentru a concentra conversația sau pentru a‐i ghida direcția. 

5) Recolta: După  grupurile mici  (și  /  sau  între  runde,  dupa  caz)  indivizii  sunt  invitați  să 

împărtășească  opinii  sau  alte  rezultate  din  conversațiile  lor  cu  restul  grupului mare. 

Aceste  rezultate  sunt  reflectate  vizual  într‐o  varietate  de  moduri,  cel  mai  adesea 

utilizând înregistrare grafică, în partea din față a camerei. 

 

După modelul de mai sus facilitaţi o discuție Word cafe, cu următoarele întrebări: 

 Care este scopul real al metodelor active de predare? 

 Ce înseamnă să fii un trainer eficient? 

 De unde provine motivaţia cursanţilor? 

 În ce context metodele active de predare nu sunt recomandate? 

 

La sfârșitul rundelor cu grupuri mici, facilitaţi o discuţie cu întregul grup. 

Activitatea de observare este o tehnică ce atrage atenția asupra diferenței dintre perspectivele 

concrete  privind  o  situație  și  percepția  noastră  personală  asupra  unei  situații  colorate  de 

sentimentele  noastre  individuale,  interpretări  și  judecăți.  Aceasta  se  poate  face  ca  o  temă, 

urmată de o discuție de grup facilitată de trainer.  

Exerciţiu:  

Rugaţi participanţii, ca temă, să aleagă unul sau mai multe contexte în care vor observa 

interacțiuni  interpersonale  între cel puțin două persoane și vor  lua notițe. Apoi, evenimentele 

înregistrate vor fi selectate în două moduri diferite: 1) printr‐o fișă de observație în care trebuie 
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să  descrie  fără  judecată  situația  aleasă  și  observată  (context,  persoane  implicate,  scurtă 

descriere  a  situației,  efecte  asupra  contextului)  şi  2)  prin  descrierea  situației  într‐un  jurnal 

personal cu propriile impresii, amintiri, îndoieli, gânduri și considerații. Cercetarea este urmată 

de o discuție de grup  într‐un context ales, de exemplu obiectiv versus experienţa subiectivă şi 

felul în care propriul noastru "filtru" ne influențează percepțiile și, prin urmare, cum putem crea 

în mod activ, decât să înregistrăm pasiv experiența noastră de viață. 

Tehnica  Perspective  diferite  permite  participanților  să  experimenteze  aceeași  situație 

din mai multe puncte de vedere și să înțeleagă diferite seturi de nevoi, valori, motive etc. 

Exercițiu:  

Trainerul prezintă un film de scurt metraj, de exemplu, un basm celebru în care există un 

conflict  între  personaje.  De  exemplu,  "Scufița  Roșie"  poate  fi  folosit  deoarece  cele  trei 

personaje principale (lupul, fetița și bunica) au puncte de vedere foarte diferite. Apoi, trainerul 

împarte participanții  în  grupuri.  Fiecare  grup  se  va  identifica  cu un personaj  sau un  grup de 

personaje și va încerca să înțeleagă motivele comportamentului lor. Apoi, fiecare grup alege un 

reprezentant care va explica rolul și motivațiile personajelor,  într‐o discuție cu reprezentanți ai 

altor grupuri. După exercitiu, reflectaţi asupra modului în care se aplică în viața noastră de zi cu 

zi și / sau  la  locul de muncă. Care este valoarea câştigului de perspective diferite, ce se poate 

întâmpla atunci când nu suntem dispuși să primim o altă perspectivă sau atunci când suntem 

confuzi cu privire  la propriul noastru punct de vedere etc. Acest  lucru ar putea  fi  legat de un 

context specific la care lucrează grupul (de exemplu, soluționarea conflictelor, comunicarea cu 

clientii "dificili", lucrul cu tinerii, conducerea sau de orice alt context). 

Curs  interactiv  ‐  se  încurajează  interacțiunea  dintre  profesor  și  elevi.  Procesul  de 

predare  poate  fi  efectuat  sub  formă  de  întrebări  și  răspunsuri,  cu  o  varietate  de  exerciții  și 

discuții pe anumite studii de caz. Acesta stabilește o atmosferă relaxată, precum și încredere. 

Demonstrarea – cursanţilor  li se prezintă  în practică cum să facă față cel mai bine unei 

anumite situații sau cum să efectueze cel mai bine un set de activități sau o anumită tehnică. 

Această  activitate  ar  putea  implica  invitarea  unui  voluntar  la mijlocul  cercului,  demonstrând 

utilizarea tehnicii, oferind apoi răspunsuri la potenţialele întrebări ale observatorilor.  
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Analiza de  situație  critică  ‐  studenții descriu  cazuri  care  au  ridicat dificultăți  serioase. 

Grupul discută  faptele principale care definesc  fiecare dintre aceste situații  și  iau o decizie cu 

privire la informațiile suplimentare necesare, precum și la predarea necesară pentru rezolvarea 

problemelor prezentate. 

Discuții  în  grupuri  mici  cu  colegii  ‐  foarte  potrivite  pentru  lucrul  în  echipă.  Sunt 

exprimate poziţii diferite, apărate prin argumente, prin schimbul de idei și de opinii în legătură 

cu un anumit subiect. Acestea consolidează echipa și abilitățile de rezolvare a problemelor sunt 

dezvoltate. 

Lucrul  în  echipă  ‐  permite  învățarea  reciprocă,  luarea  deciziilor  bazate  pe  consens, 

dezvoltă  capacitatea  de  a  comunica  și  de  a  coopera  cu  alții,  sprijină  dezvoltarea  abilităților 

sociale, ajută la incluziunea elevilor mai retraşi, poate stimula creativitatea. Acesta este cel mai 

eficient atunci  când există  încredere  între membri, atunci  când obiectivul echipei este  clar  și 

toată lumea este implicată activ în discuții si în luarea deciziilor. 

Conștiință de sine în contextul echipei – insula 

Cereţi  participanților  să  stea  într‐un  cerc.  Vor  primi  o  instrucțiune  scrisă  pentru  un 

exercițiu. Vor avea exact 1 oră / 45 min pentru exerciţiu și chiar dacă termină mai devreme, ei 

vor  trebui să  rămână acolo unde sunt, nimeni nu părăsește cercul  înainte de  terminarea orei 

stabilite. Spuneţi‐le că vor fi observaţi din afara cercului, dar fără interacţiune cu ei, astfel încât, 

chiar dacă aceştia vă pun o întrebare în timpul exerciţiului, nu o să le raspundeţi. Odată ce sunt 

așezați în cerc puneţi în mijloc o instrucțiune scrisă: 

"Sunteți  un  grup  de  supraviețuitori  ai  unui  naufragiu  şi  aţi  ajuns  pe  o  insulă mică, 

nelocuită, departe de continent. Există câteva resurse rare de pe  insulă, cum ar fi fructe, nuci, 

pește și apă. O barcă cu vâsle cu  loc pentru trei persoane a ajuns   pe uscat. Nu există resurse 

pentru a construi o altă barcă. Există un risc mare ca barca să nu ajungă pe continent, pentru că 

este un drum lung. Există doar o mică posibilitate ca o navă sa treacă prin apropierea insulei. Ce 

o să faceţi?" 

Odată ce exercițiul este terminat, este timp pentru o discuție. 
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Întrebări propuse: 

 Care a fost rolul tău în timpul exercițiului? 

 Ce alte roluri ai observat în grup? 

 Pe cine ai percepe ca pe un lider? Ai fost în vreun fel un lider? 

 Ce a fost important pentru tine în procesul de luare a deciziilor? 

 Ce ți‐a plăcut? 

 Ce a fost o provocare? 

 Te‐ai simțit frustrat vreun moment? De ce? Ce ai face? 

 În ce fel ai contribuit la echipă? 

 A fost ceva ce ai vrea să fi făcut diferit? 

 

Lucru în pereche și în grupuri mici – oferă cursanților posibilitatea de a‐şi verifica ideile doar cu 

o altă persoană, care îi ajută să se simtă validaţi înainte de a trebui să ofere răspunsuri în fața 

unui grup întreg. 

Discuție  /  dezbatere  –  ajută  la  exprimarea  propriului  punct  de  vedere,  precum  și  respectul 

pentru perspectiva altor persoane. Stimulează reflecția și dezvoltă abilitatea de a privi o situație 

din unghiuri diferite. Este  foarte utilă  în cazul  în care profesorul care  facilitează discuția pune 

întrebări / împărtășește reflecții, care indică elevilor o nouă direcție și îi ajută să conteste și să 

îşi extindă atitudinile. Subiecte de discuție propuse pe parcursul seminarului: "profesor excelent 

‐  prieten?  Ajutor?"  sau  " De  unde  vine motivația  acestuia?  "  Sau  "  Cum  pot  fi  cel mai  bun 

profesor? " 

Jocuri de rol – este nevoie de dezvoltarea anterioară de scenarii, briefing‐uri, definirea rolului și 

alocarea, stabilirea de norme,  realizările  și evaluarea elevilor. Ele oferă studenților o practică 

suplimentară  și  pregătire  pentru  interacțiunile  viitoare.  Încurajează  elevii  care  sunt  timizi 

pentru a participa în grupuri. Colegii pot oferi o atmosferă non‐pericol în care elevii pot exersa 

noi abilităţi sociale, cum ar fi vorbirea într‐o clasă. Poate stimula, de asemenea, creativitatea și 

permite experimentarea într‐un mediu sigur. 

 

Jocurile  –  permit  crearea  unui mediu  prietenos,  relaxat  și  scot  în  evidență  latura  creativă  a 

cursanţilor. Adesea, explicând  teoria din  spatele activităților ajută  la  realizarea că aceasta nu 

sunt doar pentru distracție, ci îi pot ajuta să înveţe. 
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5.3. Schiţa seminarului 

Seminarul este un  rezultat  al  constatărilor proiectului multilateral Grundtvig  "Abilităţi 

pentru o stare de bine autentică". Conținutul  și metodele au  fost coordonate de 7 organizații 

din 6 țări s‐au dovedit a fi benefice pentru dezvoltarea competențelor care au un impact pozitiv 

asupra nivelului de bunăstare a participanților.  

Seminarul este centrat pe două teme principale: "sine sănătos" și "relații sănătoase" și 

seturi de competențe corespunzătoare: 1) de management al stresului și 2) de comunicare ca 

un fundament pentru creșterea stării de bine a educatorilor. 

 

Obiective 

 Diseminarea rezultatelor din proiectul "Abilităţi pentru o stare de bine autentică"  

 Introducerea  modelului  holistic  de  stres  și  creșterea  înțelegerii  cu  privire  la 

cauzele stresului, mecanisme și efecte 

 Creșterea  capacității  de  înțelegere  a  efectelor  stresului  asupra  capacităţii  de 

predare 

 Identificarea  declanşatorilor  de  stres  la  locul  de  muncă  şi  elaborarea  de  noi 

strategii 

 Asigurarea participanților cu instrumente practice pentru a face față stresului 

 Reducerea  consecințelor  stresului  (cum  ar  fi  starea  de  sănătate  precară, 

absenteism,  lipsa  de  creativitate,  comunicare  ineficientă,  incapacitate  de 

concentrare, mai multe conflicte etc.) și dezvoltarea de modalități sănătoase de a 

face faţă cererilor de lucru de zi cu zi 

 Prevenirea sindromului de burn‐out la cei din educaţia adulţilor 

 Creșterea nivelului de conștientizare emoţională 

 Introducerea de instrumente practice pentru a face față emoțiilor dificile 

 Îmbunătățirea echilibrului emoțional al participanţilor 

 Ajutor pentru  identificarea factorilor declanşatori de stres  la  locul de muncă dar 

și  de noi strategii si mai mult de resurse 

 Consolidarea posibilităţii de relaxare pentru participanţi  

 Extinderea înțelegerii cu privire la sănătate 

 mai bună înțelegere a procesului de comunicare 

 Creșterea abilităţii de a construi  

 Consolidarea abilităţii de ascultare 

 Furnizarea de instrumente practice pentru a da feedback 

 Creșterea nivelului de percepere a indiciilor non‐verbale ale  comunicării 

 Creşterea auto‐conştientizării participanţilor cu privire la comunicare și relații 
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 Explorarea propriei înțelegeri cu privire la relații și la extinderea perspectivelor 

 Evidenţierea  elementelor  cheie  ale  relațiilor  satisfăcătoare:  acceptare,  respect, 

deschidere, autenticitate, asertivitate 

 Consolidarea abilităţii de a vorbi in public 

 

Programul de Instruire 

Ziua 1 (6 ore) 

 Prezentare generală,  Introducere  

 Spargerea gheţii 

 Așteptările individuale 

 Discuții cu privire la ceea ce este "starea de bine autentică" 

 Hai să vorbim despre stres 

 Definiții 

 Înțelegerea răspunsului la stres (lupta / zbor, stres prelungit) 

 Simptome fizice, emoţionale, mentale și comportamentale ale stresului 

 Relația dintre gândire și stres 

 Modalități eficiente și ineficiente de a face față stresului 

 Exerciții de relaxare,  care ajută la gestionarea stresului partea 1 

 Reflecțiile zilei, discuția 

Ziua 2 (6 ore) 

 Efectele stresului în învățământ 

 Evaluarea declanșării stresului personal 

 Schimbarea strategiilor neproductive 

 Conștientizarea de sine 

 Exerciții de relaxare ‐ partea 2 

 Reflecțiile zilei, discuție 

Ziua 3 (6 ore) 

 Impactul emoțiilor asupra predării și asupra capacităţii de învățare 

 Instrumente pentru a face faţă emoţiilor perturbatoare 

 Cum pot fi mult mai atent și plin de resurse în sala de clasă? ‐ Plan de acțiune 

 Introducere în  subiectul comunicării interpersonale și în relații 

 Cum influențează percepțiile noastre comunicarea  

 Reflecțiile zilei, discuție 

Ziua 4 (6 ore) 
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 Indicii non‐verbale de comunicare ‐ conștiința de sine și înțelegerea celorlalţi 

 Feedback  ‐  cum  să‐l  dai  astfel  încât  ceilalţi  să  dorească  să  îl  primească  și  cum  să‐l 

primească ca un cadou 

  Vorbitul in public – aspecte esențiale 

 Reflecțiile zilei,  discuție 

Ziua 5 (6 ore) 

 Vorbitul în public ‐ exerciții practice 

 Arta de a asculta  

 Hai să vorbim despre relaţii 

 Ce știi despre relații? 

 Ce ne oprește de la relaţionarea satisfăcătoare? 

 Cum funcţionează relaţiile? 

 Asertivitatea ‐ un element esențial al relațiilor satisfăcătoare 

 Rezumat, evaluarea cursului, plecarea participanților 

 

Metodologie 

Înainte  de  seminar  va  fi  un  interviu  semi‐structurat  efectuat  pe  e‐mail;  interviul  are 

scopul  de  a  identifica  nevoile  de  formare  specifice  ale  participanților,  în  scopul  de  a  ajusta 

programul  de  formare  pentru  a  satisface  nevoile  participanților  individuali  și  organizațiile 

pentru care lucrează / pentru care sunt voluntari. Participanţii vor primi, de asemenea, „sarcini 

de încălzire”, înainte de seminar. 

Seminarul  va  oferi  teoria  necesară  pentru  a  înțelege  natura  stresului,  precum  și 

instrumente  practice  pentru  gestionarea  stresului  și  emoțiilor  dificile.  Cursul  va  oferi,  de 

asemenea, modele  simple  care  pot  ajuta  extinderea  înțelegerii  participantului  cu  privire  la 

procesul de comunicare, precum și o mai bună înțelegere a relațiilor sănătoase. Participanţii vor 

primi, de asemenea,  instrumente practice utile  în gestionarea  comunicării  lor profesionale  și 

personale. 

Se  va  acorda  atenție  la  implementarea  concluziilor  și  competențelor  în  situații  reale, 

după seminar. Pe parcursul seminarului se vor folosi metode precum: dezbateri,  jocuri de rol, 

mişcarea corpului, managementul minţii, exerciții de grup şi în perechi și mini‐coaching. 

Metodologia seminarului  include abordare centrată pe cursant  și utilizează metode de 

auto‐învățare.  Scopul  instruirii  este  de  a  nu  produce  soluții  (învățare pasivă),  ci  de  a  inspira  
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participanții să caute în mod creativ soluții eficiente, care sunt  legate de nevoile și provocările 

lor (învățare activă). În acest fel, participanții își asumă responsabilitatea pentru propriul proces 

de învățare și acționează ca parteneri activi de formare. 

Participanții  vor  fi  invitați  să  se  alăture  Forumului Welness  ‐  platformă  online  care 

facilitează schimbul de experiență între profesioniștii de educație a adulților și persoanele care 

studiază. Mai mult decât atât, la o lună după seminar vor fi invitați să răspundă la un chestionar 

pentru  a  identifica  în  ce  mod  au  folosit  abilitățile  pe  care  le‐au  învățat  la  seminar  și  ce 

modificări au experimentat ca şi rezultat. 
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5.4. Chestionare 

5.4.1. Chestionare de după curs 

Draga  Participant  al  cursului  ...............................  Am  aprecia  dacă  ați răspunde la 

câteva întrebări, iar apoi să trimiteți chestionarul trainerului. 

Vârstă:       Sex:       Ocupatie: 

 

Vă rugăm să încercuiți răspunsurile 

 

1) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  slab, 10  fiind excelent)  la nivel global, cum evaluaţi 

cursul? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  în  ce măsură  a 

îndeplinit cursul așteptările dumneavoastră? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

(Explicaţi pe scurt de ce) 

3) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  deloc,  10  fiind  foarte mult)  cât  de  interesantă  și 

captivantă ați găsit metoda utilizată în timpul cursului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  deloc  util,  10  fiind  foarte  util)  cât  de  util  ați  găsit 

conținutul cursului?     

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind deloc relevant, 10 fiind foarte relevant) cât de relevant 

este acest seminar pentru nevoile dumneavoastră profesionale? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind deloc relevant, 10 fiind foarte relevant) cât de relevant 

este acest seminar nevoilor dumneavoastrâ personale? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  cum ați aprecia 

potențialul cursului pentru a spori nivelul stării de bine? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind deloc, 10 fiind foarte mult) cât de bine informat a fost 

trainerul, în ceea ce privește conținutul cursului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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9) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind deloc, 10 fiind foarte mult) cât de abordabil și de ajutor 

a fost traienerul? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10) Pe o scară de  la 1  la 10 (1 fiind deloc, 10 fiind foarte mult) cât de captivantâ ai găsit 

prezentarea / stilul de facilitare al trainerului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  deloc  util,  10  fiind  foarte  util)  cât  de  utile  ai  găsit 

materialele (broșuri) furnizate în cursul de formare? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12) Ce subiecte vi s‐au părut cele mai interesante și mai utile? 

(Vă rugăm să enumerați subiectele) 

 

13) Vă  rugăm  să  comentați  cu  privire  la  posibilele  domenii  de  îmbunătățire  în  ceea  ce 

privește conținutul seminarului și metodele acestui curs? 

 

14) Comentarii suplimentare 

 

 

   



Ghid 

 
 

59 

Întrebări suplimentare pentru anumite cursuri 

A) Stres & sănătate 
 

1) Pe o  scara de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  cum ați aprecia 

îmbunătățirea înțelegerii cu privire la mecanismele și efectele stresului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte mare),  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea capacității de a face față stresului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

B) Comunicare si relaţii 

1) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind foarte puțin, 10 fiind foarte mare), cum ați aprecia 

îmbunătățirea înțelegerii cu privire la procesul de comunicare? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind foarte puțin, 10 fiind foarte mare), cum ați aprecia 

îmbunătățirea abilităților de comunicare? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

C) Metode de predare eficiente 

1) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte mare),  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea capacității de a utiliza metode de predare eficiente? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

D) Stima de sine 

1) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  cum ați aprecia 

îmbunătățirea abilităților dumneavoastră de auto‐prezentare? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  cum ați aprecia 

abilitățile dobândite pentru a creşte stima de sine? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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5.4.2. Chestionare la o lună după curs 

Dragă Participant al cursului ............................... Am aprecia dacă ați răspunde la câteva 

întrebări  cu privire  la  seminarul pe  care  l‐aţi parcurs  cu o  lună  în urmă,  iar apoi  sa  trimiteți 

chestionarul trainerului. 

Vârstă:       Sex:       Ocupaţie: 

 

Vă rugăm să încercuiți răspunsurile 

 

A – Partea generală 

Vă rugăm să încercuiți răspunsurile  

1) Pe  o  scară de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte  ridicat)  cum  ați  aprecia 

creșterea stării de bine din ultima lună? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  în  ce măsură  ați 

aplicat abilitățile dobandite la curs în viaţa profesională? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Explică pe scurt) 

 

3) Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind puțin, 10  fiind  foarte mare),  în  ce măsură ați aplicat 

abilitățile cursului în viața personală? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

(Explică pe scurt) 

4) Pe  o  scară de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte  ridicat)  cum  ați  aprecia 

impactul cursului asupra satisfacției la locul de muncă? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

B – Partea specific 

Stresul și sănătatea 

1) Pe  o  scară de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte  ridicat)  cum  ați  aprecia 

impactul cursului asupra satisfacției vieții? 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   (Dacă aveți orice comentarii suplimentare, vă rugăm să le împărtășiți) 

2) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind absolut deloc, 10 fiind foarte mult), cât de mult a scăzut 

nivelul stresului în ultima lună? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte mare),  în  ce măsură 

competențele  dobândite  în  timpul  cursului  s‐au  dovedit  a  fi  de  ajutor  în  a  face  față 

stresului? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4) Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind foarte puțin, 10 fiind foarte mare), în ce măsură sunteţi 

mai relaxat și mai echilibrat?  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   (Descrieţi pe scurt în ce situații) 

 

Comunicare și relații  

1) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte mare),  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea comunicării dumneavoastră în ultima lună? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   (Descrieţi pe scurt în ce fel s‐a îmbunătățit comunicarea) 

2) Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte mic,  10  fiind  foarte  ridicat)  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea calității relațiilor personale și profesionale? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Metode de predare eficiente 

1. Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte mare),  în  ce măsură  ați  aplicat 

metodele învățate în timpul seminarului?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Descrieţi pe scurt metodele) 

2. Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind deloc, 10 fiind foarte mult) în ce masură vă simţiţi mai competent 

ca şi profesor / trainer, ca urmare a câștigării de noi cunoștințe / abilități? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Pe o  scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte  ridicat)  cum ați aprecia  impactul 

utilizării noilor metode cu elevii dumneavoastră? 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Descrieți pe scurt modificările pe care le‐aţi observat la elevi) 

 

Stima de sine și prezentarea de sine 

1. Pe o scară de la 1 la 10 (1 fiind foarte puțin, 10 fiind foarte mare), în ce măsură s‐a schimbat 

modul în care vă simțiți cu privire la propria persoană? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Explicati pe scurt) 

2. Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte  mare),  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea modului în care va ocupaţi de probleme? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Explicaţi pe scurt) 

3. Pe o scară de  la 1  la 10  (1  fiind  foarte puțin, 10  fiind  foarte mare),  în ce măsură a crescut 

încrederea dumneavoastră în propria persoană? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Descrieţi pe scurt în ce situații) 

4. Pe  o  scară  de  la  1  la  10  (1  fiind  foarte  puțin,  10  fiind  foarte  mare),  cum  ați  aprecia 

îmbunătățirea modului în care vă raportati la alții? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 (Descrieţi pe scurt) 
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