
REPARAREA EMOȚIILOR 

 

 
Prof. consilier Bogasieru Dana 

CJRAE Alba 



Gândiți-vă cum v-ați simțit în ultima săptămâna inclusiv astăzi. V-ați simțit stresat/ă, îngrijorat/ă, 

trist/ă, furios/ă? Dacă da încercați să evaluați fiecare emoție folosindu-vă de termometrele de mai 

sus.  Cât de mult ați simțit că aveți nevoie de ajutor? 

 

1= 

2= 

3= 

4= 

5= 

 



REPARAREA EMOŢIILOR 

 Gândiţi-vă la o situaţie cât mai recentă în care aţi fost foarte trişti 

(intensitatea emoţiei mai mare de 8). Descrieţi situaţia în rândurile de mai 

jos: 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 Ce gănduri v-au trecut prin minte, pozitive sau negative? (daţi exemple): 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 Cum v-aţi comportat, ce ati făcut efectiv? (descrieţi comportamentul): 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 



REPARAREA EMOŢIILOR 

 Încercaţi să identificaţi dacă aţi avut ceva de câştigat sau de pierdut în urma 

situaţiei respective  

 

           Ce am câştigat?                       Ce am pierdut? 

-                                                                  - 

-                                                                  - 

-                                                                  - 

-                                                                  -                                                          

-                                                                  - 

-                            

   Care din cele două liste e mai lungă?  

      

Dacă lista cu ce am pierdut/consecinţe negative e mai lungă, gândiţi-vă dacă 

emoţia de tristeţe sau orice altă emoţie foarte intensă vă este de folos şi vă 

ajută în general? 



 Pentru a exemplifica şi mai bine cum gândirea negativă determinată 

de emoţiile noastre prea intense nu ne ajută, vă rog să citiţi în 

continuare următoarea poveste:  

 

POVESTE - REPARAREA EMOŢIILOR (VERNON, 1998) 



 

 

 

 

 





Discuții - întrebări referitoare la conținut 

 

1. Dacă ar fi să evaluăm emoțiile Taniei cu termometrul emoțiilor, cât de 
intense ar fi acestea? Sunt acestea emoții care o ajută sau o încurcă pe 
Tania? 

 

2. Sunt normale emoțiile pe care le simte Tania? Care este emoţia pe care 
o simte cel mai intens? Credeți că altcineva în locul ei s-ar fi simțit 
diferit? 

 

3. Ca să scăpăm de tristețe ce e bine să facem? 

 

Concluzie: 

1. Acceptaţi-vă emoţiile şi nu le reprimaţi. Sunt fireşti şi normale, atenţie 
totuşi la intensitatea acestora. 

2. Când vă simţiţi trişti încercaţi să vă gândiţi la lucruri placute şi să faceţi 

ceea ce vă face placere. Scrieţi o listă cu activităţile preferate şi realizaţi în 
fiecare zi câte o activitate din lista respectivă. 

 



 

 

Temă  

Scrieţi o scrisoare scurtă unei persoane care v-a făcut să vă simţi trist, furios sau 

dezamăgit. Poate fi chiar un părinte. Descrieţi cum v-aţi simţit şi din ce cauză v-aţi simţit 

aşa. (maxim 10 rânduri) 

 

 

 

 

 

Mulţumesc! 

 

 

 

 
Activitate adaptată şi preluată din: 
 

Vernon, A. (1998). Programul paşaport pentru succes în Dezvoltarea Emoţională, Socială, Cognitivă 

şi Persoanală a copiilor din clasele I-IV, Editura RTS, Cluj-Napoca. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


