Ce ne îngrijorează?
Cum ne depășim fricile și îngrijorările
în perioada pandemiei?
prof. consilier școlar Gligor Doina Liliana

Ce este pandemia? Ce este covid-19? ce este coronavirusul?
●

●

Pandemia este o epidemie care se extinde pe o zonă largă, pe un teritoriu
foarte mare.Poate fi vorba despre o țară, un continent sau o întreagă
planetă, cum este cazul în această perioadă.

COVID-19 este boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent
descoperit. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de
apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

●

Noul coronavirus reprezinta o tulpina de coronavirus care nu a mai fost
identificata anterior la om si, prin urmare, reprezinta motiv de ingrijorare
pentru sanatate.

Cum mă simt în perioada pandemiei?
În această perioadă oamenii pot avea o varietate de sentimente diferite! Aceste sentimente
se pot schimba în timp.Completează activitățile de mai jos pentru a vedea ce simți în
legătură cu pandemia de Covid-19!
1.Mai jos sunt imagini și cuvinte care redau modul în care oamenii se simt în perioada
pandemiei. Alege dintre ele cele care descriu ce simți tu în legătură cu pandemia!
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Cum mă simt în perioada pandemiei?
Barometrul stresului : Cât de stresat sau supărat ești din
cauza pandemiei?
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CUM MĂ SIMT ASTĂZI?
MAI JOS SUNT CÂTEVA PROPOZIȚII CARE TE VOR AJUTA SĂ COMUNICI DESPRE CUM A FOST ZIUA TA ȘI
CUM TE-AI SIMȚIT!TERMINĂ PROPOZIȚIILE CÂT DE BINE POȚI!AMINTEȘTEȚI CĂ ATUNCI CÂND VORBIM
DESPRE CUM NE SIMȚIM NU SUNT RĂSPUNSURI CORECTE/GREȘITE!
Numele meu este ……………………
Astăzi este………………………
Astăzi am……………………………………………………………………………………………………………………
Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat astăzi a fost………………………………………………………………………
Lucrul care m-a deranjat cel maim ult astăzi a fost……………………………………………………………………….
Astăzi m-am jucat………………………………………………………………………………………………………….
Cel mai mult m-am gândit azi la………………………………………………………………………………………………
Mâine vreau să…………………………………………………………………………………………………………….

Cum FAC FAȚĂ PROBLEMELOR ?
Mai jos este o listă cu lucrurile pe care oamenii le fac pentru a-și rezolva problemele sau pentru
a se simți mai bine atunci când li se întâmplă ceva rău. Gândește-te la ce faci tu ca să te simți
mai bine în timpul pandemiei sau atunci când ți se întâmplă alte lucruri rele.

1.

Stau de unul singur!

2.

Nu spun nimănui despre lucrurile rele care mi se întâmplă.

3.

Încerc să văd partea bună a lucrurilor.

4.

Mă învinovățesc pentru tot ce se întâmplă.

5.

Încerc să repar greșala, facând ceva sau vorbind cu cineva.

6.

Îi învinovățesc pe ceilalți pentru tot ce se întâmplă.

Cum FAC FAȚĂ PROBLEMELOR ?
7.

Întotdeauna îmi doresc ca lucrurile rele să nu se fi întâmplat.

8.

Țip, urlu și mă înfurii.

9.

Încerc să mă calmez.

10.

Nu fac nimic pentru că lucrurile rele nu pot fi reparate.

11.

Mă înfurii sau mă supăr pe ceilalți.

12. Încerc să mă simt mai bine petrecând timp cu familia,
prietenii.
13.

alți adulți sau cu

Încerc să mă mențin ocupat și să nu mă mai gândesc la lucrurile care mă supără.

Cum FAC FAȚĂ PROBLEMELOR ?
AȘA DA!
AȘA NU!
Încerc să mă calmez.

Stau de unul singur!

Încerc să văd partea bună a lucrurilor.

Nu spun nimănui despre lucrurile rele care mi
se întâmplă.

Încerc să repar greșala, facând ceva sau
vorbind cu cineva.

Mă învinovățesc pentru tot ce se întâmplă.

Încerc să mă simt mai bine petrecând timp cu
familia, alți adulți sau cu prietenii.
Încerc să mă mențin ocupat și să nu mă mai
gândesc la lucrurile care mă supără.

Îi învinovățesc pe ceilalți pentru tot ce se
întâmplă.
Țip, urlu și mă înfurii.
Mă înfurii sau mă supăr pe ceilalți.

Cum FAC FAȚĂ PROBLEMELOR ?
STRATEGII POZITIVE DE A FACE FAȚĂ
PROBLEMELOR

●
●
●
●
●

Menținerea unei atitudini
pozitive.
Rezolvarea problemeloratitudine proactivă
Păstrarea calmului.
Căutarea suportului
emoțional la cei apropiați.
Distragerea atenției.

STRATEGII NEGATIVE DE A FACE FAȚĂ
PROBLEMELOR

●
●
●
●
●

Îndepărterea de ceilalțiretragerea.
Autoînvinovățirea.
Furia.
Neajutorarea.
Evadarea în dorințe.

Ce mă îngrijorează ?
Toți ne îngrrijorăm din când în când. Uneori aceste îngrijorări ne
deranjează. Asta pentru că ne gândim că ni se poate întâmpla ceva rău. Spre
exemplu te poți îngrijora că vei lua o notă proastă la un test. Alte
îngrijorări pot fi înfricoșătoare și te pot supăra mai mult.
Care sunt îngrijorările tale în această perioadă?
Mă îngrijorează puțin

Mă înjrijorează uneori

Mă înjrijorează mult

Ce mă îngrijorează în pandemie?
Sănătatea
familiei
mele.
Că aș putea
da virusul
persoanelor
dragi.

Că nu putem
să ne vedem
față în față cu
oameni dragi.

Școala
Că această
situație nu
o să se mai
termine.

Că nu putem
colabora ca
înainte cu
profesorii și
colegii

Sănătatea
mea.

Că nu înțeleg
lecțiile în
modul online.

Că nu
pot
sociali
za.

Moduri de a face față îngrijorărilor
COMUNICAREA CU CEILALȚI
Uneori ne liniștim atunci când
împărtășim cu cineva ceea ce
simțim. Identificați un
”prieten pentru îngrijorări” cu
care puteți vorbi atunci când
sunteți îngrijorat sau speriat.

Că nu
reîncepem
școala și
rămânem în
urmă cu lecțiile.

Examenul.

Că nu
putem
călătorii.

GĂSIREA DE SOLUȚII
PRACTICE

ÎNFRUNTAREA
Dacă reușim să facem față
gradual fricilor noastre, vom
deveni din ce în ce mai puțin
îngrijorați.Fii curajos și
înfruntă-ți fricile!

Uneori o îngrijorare poate
fi depășită dacă ne gândim
la un plan practic și
simplu de a acționa.
Gândește-te la soluții
simple de a te simți mai
bine!( exerciții de
relaxare, rutina zilnică,
practicarea unui sport,
etc.
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Cum ne depășim îngrijorările?
Deși îngrijorările și temerile sunt normale ele pot deveni o problemă. A
învăța cum să le facem față este important.
MODURI POZITIVE DE A FACE FAȚĂ ÎNGRIJORĂRILOR

COMUNICAREA CU
CEILALȚI

ÎNFRUNTAREA

Uneori ne liniștim atunci
când împărtășim cu cineva
ceea ce simțim.
Identificați un ”prieten
pentru îngrijorări” cu
care puteți vorbi atunci
când sunteți îngrijorat
sau speriat.

Dacă reușim să facem
față gradual fricilor
noastre, vom deveni din
ce în ce mai puțin
îngrijorați.Fii curajos
și înfruntă-ți fricile!

GĂSIREA DE
SOLUȚII PRACTICE
Uneori o îngrijorare
poate fi depășită
dacă ne gândim la un
plan practic și
simplu de a acționa.
Gândește-te la
soluții simple de a
te simți mai bine!

Cum ne depășim îngrijorările?
Fă-ți un plan pentru diminuarea îngrijorărilor!
●
●
●

Identifică ce te îngrijoreză sau ce te sperie!
Gândește-te la lucruri pozitive pe care le poți face pentru a le diminua și a te simți mai bine!
Notează acele idei pe care le crezi utile!

Îngrijorarea identificată
Mă pot îmbolnăvi de covid-19
Ce pot face pentru a mă simți mai bine
●
Adopt strategiile de protecție
(spălatul mâinilor, distanțarea
socială, purtarea măștii, etc.)
●
Limitez urmărirea știrilor TV/
media despre virus.
●
Vorbesc cu un adult, pun întrebări
despre virus.

Îngrijorarea identificată
Nu voi putea să îmi văd prietenii
Ce pot face pentru a mă simți mai bine
●
Vorbesc /scriu mesaje prietenilor
pe telefon.
●
Mă joc on-line cu prietenii.
●
Gasesc un film/serial/emisiune pe
care să o urmărim ”impreună”.

Cum ne depășim îngrijorările?
MENȚINE O ATITUDINE POZITIVĂ!
Menținerea optimismului și speranței te ajută să faci față cu succes situațiilor stesante,
ba chiar are efecte asupra stării tale fizice și crește imunitatea organismului!

● Găsește efecte pozitive ale pandemiei!
● Fă planuri de viitor!
● Găndește-te la activități pe care să le faci după
ce pandemia se va sfârși!
● Fii recunoscător pentru lucrurile frumoase din
viața ta!

exerciții pentru depășirea îngrijorărilor

Exerciții pentru depășirea îngrijorărilor?

Fă ce trebuie să faci, până poți face ceea ce vrei să faci. – Oprah Winfrey

Eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă, eu sunt ceea ce aleg să devin. – Carl Jung

