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1. INTRODUCERE

Ghidul pentru implementarea EUMOSCHOOL ca o abordare holistică a prevenirii părăsirii 
timpurii a școlii reprezintă un instrument-cheie al proiectului EUMOSCHOOL - Educația 
emoțională pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii (Erasmus + - KA2: Parteneriat strategic 
educație școlară). Ghidul rezumă experiența parteneriatului în al doilea an de implementare 
și introduce instrumente importante și instrucțiuni pas cu pas despre modul în care se 
implementează Didactica Emoțiilor, o metodologie italiană care ne-a permis introducerea 
educației emoționale în sistemul educațional din cinci țări și care urmează să fie utilizată 
ca instrument de prevenire a părăsirii timpurii a școlii. Produsul de față oferă cititorului o 
imagine completă a ceea ce s-a făcut și - mai presus de toate - sugestii și recomandări concrete 
pentru toți acei profesori care doresc să integreze tehnicile Didactica Emoțiilor în lecțiile lor, 
pentru a garanta climatul emoțional pozitiv în clasă și starea de bine a elevilor lor. Prevenirea 
părăsirii timpurii a școlii este o prioritate a UE care a ghidat puternic acest proiect în ultimii 
ani, încercând să asigure o perspectivă holistică indispensabilă pentru obținerea de beneficii 
pentru elevii noștri.

Potrivit lui Danilo Dolci, educația trebuie să facă posibilă descoperirea vieții, iar emoțiile 
sunt instrumentele necesare pentru a descoperi și a aprecia viața și toate relațiile pe care 
le dezvoltăm în viața noastră. Îngrijirea emoțiilor înseamnă a avea grijă de „rețeaua noastră 
umană”, de dezvoltarea noastră, de societatea noastră în general. Și acesta este motivul 
pentru care trebuie să implicăm mai mulți actori - școli, profesori, familii, instituții publice - 
pentru a garanta acest proces educațional în sensul său cel mai larg.

Dorim să le mulțumim tuturor elevilor, profesorilor, tutorilor și școlilor din Italia, Austria, 
România, Ungaria și Turcia care au cooperat cu noi pentru a strânge toate aceste informații și 
pentru a le prezenta în acest manual: fără sprijinul, contribuțiile și răbdarea lor rezultatul nu 
ar fi putut atins.

Sperăm că acest ghid se va dovedi util pentru școala voastră, pentru colegii voștri, dar mai 
ales pentru elevii voștri.

Echipa EUMOSCHOOL
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Despre EUMOSCHOOL

Proiectul EUMOSCHOOL urmărește dezvoltarea, testarea și implementarea unei noi 
metodologii coerente și a unui curriculum inovator în domeniul educației emoționale în școli 
din șase țări (Italia, Marea Britanie, Ungaria, România, Turcia și Austria), pentru a oferi un 
model eficient de intervenție pentru reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii 
(PTȘ). EUMOSCHOOL a elaborat un curriculum inovator, metode educaționale și de formare 
pentru a răspunde nevoilor crescânde ale cadrelor didactice, precum și ale elevilor cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 16 ani.

Proiectul se bazează pe adaptarea la nivel european a metodologiei italiene „Didattica delle 
Emozioni” © (Didactics of Emotions, DoE), dezvoltată pe baza a 18 ani de experiență și 
cercetare în educație emoțională. Metodologia a fost testată cu succes pe 3000 de cadre 
didactice, elevi, părinți și tutori, pentru a îmbunătăți competențele de bază și transversale 
ale elevilor, reducând PTȘ prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului 
didactic.

EUMOSCHOOL își propune să răspândească metodologia adaptată la o gamă largă de elevi, 
profesori și școli prin implementarea educației emoționale în școli.

Obictivele specifice ale EUMOSCHOOL sunt:
•  Să contribuie la strategii eficiente de prevenire a PTȘ prin integrarea metodologiei de 

intervenție a educației emoționale în curriculumul școlar pentru toți elevii.

• Să încurajeze dezvoltarea și evaluarea aptitudinilor și competențelor transversale în rândul 
elevilor pentru a dezvolta bunăstarea și pentru a diminua disconfortul emoțional și factorii 
de risc asociați, prin educație emoțională.

• Creșterea abilităților profesionale ale cadrelor didactice și ale practicienilor prin oferirea 
unei metodologii de intervenție accesibilă pentru prevenirea PTȘ, sub forma unei resurse 
educaționale deschise (OER), combinată cu tehnici practice și instrumente de evaluare 
adaptate la toate nivelurile de vârstă din școli.

• Sprijinirea colaborării europene în domeniul practicilor de predare prin intermediul 
rețelelor și a evenimentelor pentru promovarea dialogului cu părțile interesate în educația 
școlară. Schimbul de bune practici pentru a aborda și sprijini copiii și tinerii dezavantajați 
cu risc de PTȘ.
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În cadrul EUMOSCHOOL, au fost dezvoltate patru produse principale (așa-numite produse 
intelectuale):

1. Raport de cercetare comparativă: bazată pe cercetări despre sistemele educaționale 
din țările implicate în proiect și pe investigarea nevoilor școlilor și cadrelor didactice în 
Italia, Austria, România, Ungaria și Turcia în ceea ce privește prevenirea PTȘ și educația 
emoțională.

2. OER Eumoschool: o resursă educațională deschisă online accesibilă prin intermediul 
Moodle (moodle.org), care a rezultat din adaptarea Didacticii Emoțiilor pentru profesori.

3. Ghid pentru implementarea EUMOSCHOOL ca o abordare holistică a prevenirii părăsirii 
timpurii a școlii: orientări utile pentru implementarea Eumoschool ca o abordare holistică 
pentru prevenirea PTȘ, exploatând experiențele și instrumentele dezvoltate în cadrul 
proiectului.

4. Recomandări de politici publice: un document care să orienteze factorii de decizie și alți 
actori relevanți din sistemul de învățământ în strategiile lor de prevenire a PTȘ la nivel 
local, național și european.

Ce este programul Erasmus Plus?

Erasmus + este programul UE de susținere a educației, formării, tineretului și sportului în 
Europa pentru perioada 2014-2020. Bugetul său de 14,7 miliarde de euro va oferi oportunități 
pentru peste 4 milioane de europeni de a studia, de a instrui, de a câștiga experiență și de a 
face voluntariat în străinătate.

Programul Erasmus + este conceput pentru a sprijini eforturile țărilor participante de a utiliza 
eficient potențialul talentului și a resurselor sociale ale Europei din perspectiva învățării 
pe tot parcursul vieții, legând sprijinul acordat învățării formale, non-formale și informale 
în toate domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul sporește 
oportunitățile de cooperare cu țările partenere și de mobilitate înspre aceste țări, în special 
în domeniul învățământului superior și al tineretului.

Aflați mai multe despre programul Erasmus + vizitând http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/ 
 

7



Structura Ghidului 
Scopul principal al acestui produs este de a ajuta sectorul școlar să își îmbunătățească 
capacitatea de a exploata potențialul noilor tehnologii pentru prevenirea PTȘ prin aplicarea 
Didacticii Emoțiilor (DoE) ca o abordare holistică. Astfel, acest ghid a fost elaborat pentru a 
sprijini profesorii care folosesc tehnicile DoE în timpul activităților lor zilnice: am colectat 
feedback-uri din partea profesorilor care testează aceste tehnici în cursul anului 2017, efectuând 
interviuri cu dezvoltatorii metodologiei și cu profesioniști în domeniul educației, pentru a 
oferi un set complet de instrumente ușor de utilizat de către profesori și alți profesioniști din 
domeniul educației, indicând cheile pentru a activa o abordare holistică eficientă, care poate 
contribui în mod concret la combaterea părăsirii timpurii a școlii.

Ghidul a fost elaborat în două versiuni diferite: 1) o formă interactivă, cu peste 20 de videoclipuri, 
care permite urmărirea și ascultarea experiențelor profesorilor, elevilor și profesioniștilor din 
domeniul educației care au participat direct la implementarea DoE; 2) o versiune tipărită 
pentru acces facil în absența accesului la Internet.

Structura ghidului este următoarea:

Importanța educației emoționale în școli
Ca o introducere în tematica educației emoționale în școli, am inclus două interviuri cu 
profesioniști: un psiholog educațional de la Universitatea din Gloucestershire (Marea 
Britanie) și cu un director de școală din Italia. Contribuția lor este un bun punct de plecare, 
deoarece arată în mod clar importanța educației emoționale.

Didactica Emoțiilor: ce este?
În cel de-al doilea capitol, oferim o introducere în Didactica Emoțiilor - metodologia 
principală a EUMOSCHOOL – print intermediul unui interviu realizat cu cei doi fondatori 
ai Emotional Training Centre - organizația italiană care a dezvoltat DoE inițial și testat-o în 
ultimii 18 ani.  

Cum să asigurăm o abordare holistică?
Această secțiune oferă sugestii despre cum să gândim o abordare holistică prin implicarea 
întregii școli. 

OER EUMOSCHOOL (Resursă Educațională Deschisă)
În acest capitol, este explicat modul în care DoE a fost adaptat pentru a fi inclus într-
un curs online de e-learning. Platforma Moodle găzduiește patru module, introducând 
fundamentele teoretice ale educației emoționale, tehnicile DoE și utilizarea lor în școli.
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Cum se utilizează DoE în școli?
În această secțiune sunt prezentate toate cele 18 tehnici DoE: în EUMOSCHOOL au fost 
filmate videoclipuri despre modul în care profesorii care au participat la procesul de pilotare 
le-au folosit în munca lor zilnică. În timp ce în produsul actual puteți să citiți descrierea 
experienței și sugestiile privind modul de implementare a tehnicilor în sala de clasă, în 
versiunea online a acestui produs prin intermediul videoclipurilor obțineți o imagine clară 
a modului în care tehnicile pot fi utilizate pas cu pas, integrate în fluxul lecțiilor, adaptate, 
precum și a modului în care elevii au reacționat la ele. 

Studii de caz
Această secțiune este dedicată exemplelor despre efectul real al DoE în școli, incluzând 
studii de caz, mărturii despre experiențele elevilor și profesorilor care participă la 
EUMOSCHOOL. Studiile de caz sunt împărțite în patru secțiuni:

• Cum au ajutat anumite tehnici anumiți elevi
• Cum au perceput profesorii experiența DoE
• Modul în care tehnicile afectează coeziunea clasei
• Cum poate fi implicată o comunitate mai largă

Întrebări frecvente
În cele din urmă, oferim câteva sfaturi practice, de exemplu cum să încorporați tehnicile în 
planul de lecție, cum să conduceți o discuție despre emoții și ce să faceți atunci când apar 
dificultăți datorită implementării tehnicilor. 
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2. IMPORTANȚA EDUCAȚIEI EMOȚIONALE ÎN ȘCOLI 

Când vorbim cu profesorii despre emoții, uneori mulți dintre ei consideră că educația 
emoțională nu este pentru ei. „Părinții ar trebui să-i învețe pe copii asta. Sarcina mea este să-i 
învăț disciplina mea.”- spun acești profesori. Desigur, este clar că aceasta este o simplificare, 
deoarece cadrele didactice îi învață pe copii și nu predau discipline, astfel că acest argument 
este destul de slab. Acest subiect aparent simplu, dar în realitate „greu” poate fi introdus 
prin două interviuri cu experți care pot oferi o imagine de ansamblu asupra importanței 
educației emoționale și a urgenței implementării acesteia în școli: un psiholog educațional - 
Sian Templeton de la Universitatea din Gloucestershire și un director de școală, Laura Bonelli, 
din Viterbo (Italia) – furnizează argumente pentru susținerea educației emoționale atât din 
perspectivă științifică, cât și din perspectivă practic-aplicativă.

Educația emoțională: perspectiva unui psiholog educațional

Nume: Sian Templeton
Ocupație: psiholog educațional   
Experiență: Am lucrat în școli peste 15 ani. În prezent lucrez la Universitatea din Glouce-
stershire (Marea Britanie) pentru a pregăti viitorii noștri educatori.

De ce consideri că educația emoțională este importantă pentru copii și tineri? 
În ceea ce privește educația emoțională, ea se impune din ce în ce mai mult pe agenda 
internațională. Este binecunoscut că, de fapt, copiii sunt indivizi cu o gamă variată de 
nevoi; suntem sub impactul mediilor de socializare, în contextul în care ambii adulți din 
familie muncesc și ne confruntăm cu nevoia de a lucra în timp de austeritate. Studiile au 
arătat că atunci când cineva se luptă emoțional și când are dificultăți în compartimentarea 
a ceea ce se întâmplă pe plan emoțional și social în viața lor, când vine vorba de a învăța 
la școală, asta îi împiedică să aibă acces la toate oportunități de învățare. Deci, simt - și 
cercetarea mă va susține - că de fapt trebuie să ne concentrăm pe a-i face pe copii și tineri 
să fie bine din punct de vedere emoțional astfel încât să-i putem ajuta și să le susținem 
dezvoltarea abilitățile cognitive și de învățare pentru a obține rezultatele academice care 
sunt importante.

De asemenea, sunt foarte conștientă de creșterea nevoilor de sănătate mintală în rândul 
tinerilor din societatea noastră. Tinerii sunt în școală destul de mult timp, deci este o ocazie 
reală pentru noi de a lucra într-un mod preventiv. Putem să îi învățăm despre emoții; dacă 
îi educăm să gestioneze și să-și regleze emoțiile în condiții de excitare emoțională intensă, 
acest lucru este pozitiv. Când învață strategii de gestionare a emoțiilor, acestea îi vor ajuta 
să aibă abilități de viață și, sperăm, vor contribui și la reducerea impactului asupra sănătății 
lor mintale.
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Profesorii au un rol important în sprijinirea copiilor pentru a înțelege emoțiile. Cum putem 
sprijini asta ca grup de profesori?

Copiii sunt indivizi și trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea lor holistică. Există un 
impact din partea familiilor, a societății, a comunității în care sunt implicați și a școlilor 
lor. Cercetările au arătat că o relație cu un educator cheie poate ajuta la atenuarea 
problemelor potențiale și a problemelor care stau în calea accesului la învățare. Această 
relație cu educatorul-cheie îi ajută pe copii să se simtă bine din punct de vedere emoțional 
și, ca urmare, elevii noștri pot avea acces la oportunitățile de învățare disponibile. Copiii și 
tinerii noștri sunt în școală pentru perioade semnificative de timp, astfel încât, ca educatori, 
trebuie să înțelegem modul în care se dezvoltă emoțional, modul în care se dezvoltă din 
punct de vedere social și apoi putem să îi sprijinim pentru a remedierea eventualelor 
lacune în cunoștințe academice. Putem realiza activități; putem pune în practică strategii 
simple, subtile, care să îi ajute și din punct de vedere al dezvoltării actuale și viitoare a 
abilităților lor, făcând o diferență pozitivă reală.

Este important să legăm nevoile lor de curriculum, din perspectiva lucrurilor pe care vrem 
ca elevii să le învețe

Trebuie să înțelegem cum se dezvoltă copiii pentru a face acest lucru; trebuie să ne 
gândim în mod holistic la ei nu numai ca „ființe academice”. Pentru a atinge un nivel de 
performanță, indivizii trebuie să se simtă bine. De exemplu, să presupunem că tocmai au 
ajuns la școală după ce acasă a avut loc o cearta serioasă. Chiar înainte de a veni la școală 
ar putea fi îngrijorați din cauza unuia dintre părinții lor, ar putea să fie îngrijorați cu privire 
la ce se va întâmpla când vor merge acasă. Dacă vă gândiți la asta chiar și ca adulți, dacă 
ne preocupă lucrurile de acasă, atunci nu putem să participăm la fel de bine în întâlnirile 
sau conversațiile pe care le avem, deoarece ne gândim la ce se întâmplă acasă. Desigur că 
este o rațiune pentru noi ca educatori să ne gândim: „Am nevoie ca ei să se simtă bine: 
trebuie să abordăm ceea ce se întâmplă emoțional pentru ei înainte de a începe lecția.”

Cum vezi rolul educației emoționale în sprijinirea copiilor pentru a sta la școală, ca să 
combatem părăsirea timpurie a școlii?

Trebuie să ne simțim bine emoțional înainte să putem accesa învățarea. Studiile arată 
că acei tineri care părăsesc școala devreme au o gamă complexă de nevoi. Există mulți 
factori care influențează capacitatea acestora de a accesa și de a se angaja în oportunități 
de învățare. Dacă am lucrat cu ei de la o vârstă fragedă în vederea dezvoltării abilităților 
emoționale, a înțelegerii emoționale și a inteligenței emoționale, este mult mai probabil 
să avem un impact pozitiv asupra viitoarei lor vieți, ca ei să poată face față complexității 
care face parte din viața cotidiană. În plus, vor avea vocabularul și inteligența emoțională 
pentru a gestiona aceste dificultăți și, prin urmare, să se angajeze în învățare. În consecință, 
va fi mai puțin probabil să simtă că nu reușesc să facă față și să se implice în viața școlară 
și în învățare. Deci, sperăm să îi facem pe copii să fie mai încrezători în ceea ce privește 
abilitatea lor de a se implica și de a vedea educația ca pe o experiență pozitivă.
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Implementarea educației emoționale în școli: opinia unui director de școală

Nume: Laura Bonellii
Ocupație: director de școală
Experiență: director al școlii Instituto Comprensivo „Pietro Vanni” in Viterbo (Italia).

 

În experiența dvs., care sunt problemele principale cu care se confruntă copiii de azi?
Fără îndoială, aceasta este o întrebare la care un răspuns scurt nu este posibil, deoarece 
problemele sunt multe. În primul rând, există probleme de relaționare, probleme 
emoționale, probleme afective, deoarece viața de astăzi, atât în mediul familial, cât și în 
relațiile sociale, este foarte complicată, cel puțin în raport cu contextul italian. În special 
pentru cei mai tineri, care se găsesc întotdeauna în situații provocatoare, pe care nu le 
înțeleg și care, din păcate, degenerează în relații care le complică viața. 

Dar referitor la rolul părinților în contextul actual ce ne puteți spune?
În ultimii ani în Italia, părinții au avut un rol din ce în ce mai important în școală. Dacă asta 
a fost pozitiv pe de o parte, pe de altă parte au câștigat mai multă putere de intervenție. 
De fapt, în ultimii ani a crescut numărul de plângeri, contestații - în special față de sistemul 
educațional. Când vin să vorbească cu mine, plângându-se pentru că profesorul i-a certat 
copilul, răspund că școala contribuie la 50% din educația fiului / fiicei lor, în timp ce cealaltă 
jumătate este la familie, cel puțin din punct de vedere administrativ, deoarece în Italia 
părinții semnează acordul de responsabilitate comună. Cu toate acestea, unii dintre ei nu 
doresc să asculte și doresc să aibă întotdeauna dreptate. Astfel, este dificil să se ocupe 
de aceste relații. În mod specific, este dificil să reconcilieze educația oferită de școală, 
în special atunci când este vorba de respectarea regulilor și cea oferită de familie, unde 
adesea nu există dorința de a le respecta. Din păcate, acest lucru generează un mare 
contrast, deoarece tinerii nu mai înțeleg care este modalitatea corectă de a se comporta.  

Ce părere aveți despre Didactica Emoțiilor?
Am auzit de DoE pentru că am fost norocoasă să am, în personalul meu, un expert care 
lucrează în acest domeniu. S-a gândit să introducă această metodologie sprijinind astfel 
mediul școlar. Deoarece sunt directorul școlii într-o instituție cu elevi de toate vârstele, 
vreau să ajut la rezolvarea acestor probleme începând de la școala primară, pentru că 
numai dacă începem să intervenim de la început putem garanta o cale de învățare pașnică 
și pozitivă elevilor noștri. 

Ce părere aveți despre implementarea educației emoționale în școală?
Fiecare instituție ar trebui să aloce timp pentru educația emoțională și - în special – pentru 
Didactica Emoțiilor, ținând seama de contextul în care operează - deci dacă este nivelul 
primar sau secundar - și versiunile adaptate în funcție de necesități. În primul rând, acest 
lucru ar aduce beneficii performanței academice, deoarece cu cât elevii sunt mai calmi și 
mai relaxați, cu atât pot fi mai „productivi” din punct de vedere academic. Familiile se vor 
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implica și mai mult, deoarece didactica emoției nu este adresată exclusiv profesorilor care 
lucrează în clasă cu elevii lor. Este o abordare care implică toți actorii, acționând pe toate 
fronturile; dacă școala și familia nu au o relație bună, din păcate, nu ajungem nicăieri. Nu 
progresăm deloc.
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3. DIDACTICA EMOȚIILOR: SCURTĂ INTRODUCERE

Didactica Emoțiilor este metodologia utilizată pentru educație emoțională în Eumoschool. 
Pentru a avea o perspectivă asupra a ceea ce este, despre modul în care a apărut și cum 
funcționează, redăm mai jos un interviu cu dezvoltatorii metodologiei de la Emotional Training 
Centre din Italia.

Nume: Rosanna Schiralli
Ocupație: psiholog, psihoterapeut, scriitor, cercetător 
Experiență: împreună cu soțul ei, au dezvoltat metodologia Didacticii Emoțiilor

Nume: Ulisse Mariani
Ocupație: psiholog, psihoterapeut, scriitor, cercetător 
Experiență: împreună cu soția lui, au dezvoltat metodologia Didacticii Emoțiilor.

Cum a apărut Didactica Emoțiilor?
Acum 20 de ani, am început să căutăm o nouă modalitate și o abordare eficientă, 
compatibilă cu sistemul școlar, pentru a preveni părăsirea timpurie a școlii, pentru a 
reduce abandonul școlar și pentru a promova sănătatea mintală a elevilor. În cei 20 de 
ani, am îmbunătățit și perfecționat progresiv această metodă. A fost validată științific prin 
implicarea a aproximativ 2000 de persoane, obținându-se rezultate foarte bune. 

Ați putea să ne descrieți metoda aceasta?
Aceasta constă în a oferi profesorilor câteva instrumente și strategii simple pentru a educa 
elevii să-și recunoască, să-și trăiască și să-și gestioneze emoțiile. Este un fapt că bunăstarea, 
autonomia și încrederea în sine se realizează printr-o recunoaștere efectivă a propriei 
lumi interioare. Toate acestea se pot face la școală, fără a se interfera cu programul de 
predare și fără sarcini grele pentru profesori sau pentru elevi. În plus, metoda DoE este, 
de asemenea, foarte atractivă pentru elevi. 

Care este pasul următor?
Am dori să extindem acest program educațional în toată Europa, pregătind ghiduri specifice 
pentru acest lucru. Cred că în întreaga lume există o nevoie puternică de a ne reconecta, 
de a ne asculta și de a-i învăța pe copii și tineri cum să permită emoțiilor lor să devină 
„drogurile” lor emoționale.  
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Didactica Emoțiilor pe scurt

Un program educațional de nouă generație, orientat atât spre promovarea stării de bine în 
clasă, cât și spre prevenirea disconfortului la copii și adolescenți, în special la cei caracterizați 
prin dependențe patologice. Face parte din practicile de prevenire timpurie și se bazează 
pe ipoteza științifică care spune că o bună stăpânire a propriei lumi emoționale constituie 
un factor excelent de protecție. Programul respectă regulile de orientare recomandate de 
Organizația Mondială a Sănătății și a fost testat pe un eșantion foarte mare de elevi. Este 
compus din mai multe tehnici care pot fi implementate de către profesori în timpul lecțiilor 
la școală, în special cu elevi între 4 și 16 ani. 

(Schiralli R., Mariani U., 2006)
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4. CUM SE ABORDEAZĂ HOLISTIC PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A 
ȘCOLII?

Părăsirea timpurie a școlii este un fenomen complex, care nu poate fi rezolvat printr-o 
intervenție improvizată, ci solicită o strategie atent planificată, cu participarea coordonată a 
mai multor actori, cu o înțelegere clară a nevoilor care trebuie abordate. 

Abordarea EUMOSCHOOL oferă câteva sugestii cu privire la modul de punere în practică a unei 
intervenții holistice, încercând să implice diferiți actori, creând astfel un mediu pozitiv capabil 
să reducă riscurile și situațiile care duc la disconfortul și stresul care pot cauza abandonul 
școlar.

Bineînțeles, acest lucru nu este ușor: nu toți partenerii au găsit ușor modul de aplicare a 
acestei abordări holistice, dar „nici Roma nu a fost construită într-o zi”: în majoritatea cazurilor, 
implementarea tehnicilor DoE pentru a preveni PTȘ a permis exploatarea unor sinergii care 
urmează să fie capitalizate în anul școlar următor, inițiind un dialog cu toate părțile interesate, 
care poate fi într-adevăr un instrument puternic din punct de vedere al prevenirii PTȘ.

Cine ar trebui implicat?
Pentru a demara o abordare holistică, trebuie să implicați următorii actori:  

1. Elevii

2. Profesorii

3. Școala (adică sistemul care susține profesorii și toate persoanele din educație).

4. Familia
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După cum arată graficul, fiecare actor este implicat într-o relație cu elevul. Desigur, imaginea 
de aici reprezintă relația cu elevul din punct de vedere educațional, în mediul școlar. Cu cât 
această intervenție este mai coordonată, cu atât mai mare va fi impactul. Fără îndoială este 
necesară o coordonare între acești actori, iar în această acțiune profesorul poate avea un rol 
important.  

De unde trebuie să începem?
Primul pas este să cunoaștem în detaliu nevoile elevului nostru și, bineînțeles, contextul în 
care vom acționa. Apoi, un factor important este cunoașterea abordării care trebuie pusă în 
aplicare: odată ce cunoaștem în profunzime Didactica Emoțiilor, depinde de noi să o prezentăm 
tuturor actorilor care colaborează în acțiunile noastre de prevenire. 

Deci, să vedem primii pași:

1. Situația în sălile de clasă și nevoile elevilor:
În calitate de profesori, probabil că deja cunoașteți profund elevii și nevoile lor specifice. 
Familiile - cele care susțin și cele care „nu susțin” copiii - sunt, de asemenea, importante 
pentru a înțelege mai bine situația în care se află fiecare elev și cum poate influența 
intervenția nu numai elevul, ci și familia sa. 
Managementul clasei este, de asemenea, un aspect cheie pentru a înțelege cât de mult 
puteți interveni asupra situației pentru ca intervenția să fie un real sprijin pentru dezvoltarea 
emoțională. Uneori nu este ușor să satisfaceți toate nevoile emoționale ale elevilor sau 
ale unui elev specific, însă ceea ce puteți face este să identificați o nevoie specifică și să 
înțelegeți dacă este cazul să abordați problema prin implicarea unui expert – de exemplu, 
un psiholog.
Împărtășirea gândurilor cu colegii dvs. este o modalitate importantă de a compara 
perspective, dar și pentru a vedea dacă puteți interveni împreună cu un alt profesor. 
 

2. Învățarea DoE:
După cum s-a afirmat, DoE poate fi un instrument important pentru a facilita abordarea 
elevilor dumneavoastră. Primul pas este să parcurgeți cursul și conținutul acestuia pentru 
a fi pregătiți să implicați și alți actori: cu cât cunoașteți mai bine teoria, cu atât mai mult vă 
puteți explica baza, cu atât mai multe șanse aveți să convingeți alți oameni să participe la 
intervenția dvs. în sala de clasă și cu atât sunt mai mari șansele de a reuși și de a crea un 
climat emoțional pozitiv.  

Didactica Emoțiilor: cum s-o introducem? 
După curs, ar trebui să puteți introduce și utiliza metoda DoE în clasele la care predați.
Cu toate acestea, introducerea unui program DoE în cadrul activităților școlare, într-o 
instituție întreagă, nu este ușor. Chiar dacă nu încetinește programul didactic, puteți 
întâmpina o anumită rezistență în implementarea tehnicilor DoE, care ar putea fi văzute 
ca o creștere a volumului muncii profesorilor și un angajament suplimentar față de 
numeroasele activități, proiecte și inițiative deja existente în școli.
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Conform experienței Emotional Training Center, care a testat metodologia pe eșantioane 
mari de școli și conform parteneriatului EUMOSCHOOL, care în primul an a implementat 
programul în 27 de școli din 5 țări, elevul nu reprezintă o problemă în aplicarea DoE în 
școală, însă unele rezistențe pot veni de la alți „actori”  din mediul școlar.

Cu toate acestea, implicarea adulților este necesară la toate nivelurile, pornind de la 
director, colegi și în special părinții, asigurând astfel aplicarea DoE ca o abordare holistică, 
care poate oferi cel mai mare impact, mai ales pe termen lung.
 

Implicarea directorului școlii
Dacă sunteți într-o școală, toate ușile se vor deschide odată ce veți reuși să obțineți aprobarea 
directorului școlii: deci este foarte important să aveți permisiunea și consensul său pentru a 
asigura o colaborare bună în implementarea tehnicilor DoE. Pentru a face acest lucru, poate 
fi foarte util să structurați și să planificați intervenția pe care doriți să o propuneți, dezvoltând 
un plan scris care poate fi implementat cu ușurință, exploatând sinergiile active în școlile dvs. 
(alte proiecte, activități, inițiative). Scopul este de a obține aprobarea, dar și încrederea că 
acest tip de program va avea rezultate excelente. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să 
știți cum să explicați programul într-un mod clar și exhaustiv.

Pentru a face acest lucru, este mai bine să vă gândiți la realitatea școlii. Iată o listă de întrebări 
și sfaturi care pot fi utile pentru a dezvolta o propunere pe care să o dați directorului școlii:

1. Există probleme specifice în școală / clasă legate de disconfortul emoțional? Există exemple 
specifice pe care le puteți menționa?

2. Există vreun profesor care consideră că această abordare poate fi utilă și care poate 
colabora cu dvs.?

3. Există potențiale sinergii cu alte proiecte pe care le puteți exploata ca bază pentru 
implementarea DoE?

4. Gândiți-vă la persoana cheie a școlii dvs.: este posibil să implicați directorul educativ (sau 
o persoană similară)?

5. Aveți un psiholog în școala dvs.? În caz afirmativ, cereți-i sprijinul pentru a finaliza 
propunerea adresată directorului școlii.

6. Evidențiați faptul că punerea în aplicare a DoE nu are costuri și arătați documente sau 
rapoarte (cum este raportul nostru comparativ EUMOSCHOOL) care demonstrează 
importanța educației emoționale și a formării în acest domeniu pentru cadrele didactice.

7. Prezentați un plan clar și organizat simplu, de exemplu, după modelul din următorul tabel:
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Problema 
identificată 

Vârsta 
elevilor

Clasele Tehnicile 
DoE 

Disciplinele  
implicate

Perioada Rezultate 
aşteptate ale 
învățării

Competența 
emoțională 
dezvoltată

8. Încercați să planificați întâlnirea cu directorul școlii într-o perioadă potrivită pentru a 
include abordarea EUMOSCHOOL în strategia didactică a școlii dvs.

Implicarea colegilor
După directorul școlii, implicarea colegilor în activitate poate fi un alt punct dificil și 
problematic. Ar fi oportună crearea unei echipe de cadre didactice care să împărtășească 
voința de a participa și de a implementa programul: chiar dacă uneori acest lucru nu este 
posibil, nu renunțați la a încerca această abordare. Este nevoie de răbdare în încercarea 
de a convinge colegii să accepte proiectul. Chiar și un număr mic de colegi este suficient 
pentru a începe, atâta timp cât aceştia sunt dispuşi să colaboreze.

În prima perioadă, dacă nici unul dintre ei nu doreşte să participe, puteți începe singur(ă); 
este foarte important ca ceilalți profesori să nu vă denigreze eforturile în fața elevilor.

În cazul în care un coleg este interesat să participe activ la program, dar simte că nu e 
suficient de pregătit, spuneți-i că învățarea metodei este ușoară și gratuită deoarece 
programul de formare este pe o platformă de e-learning. Cea mai bună modalitate este de 
a implica toți profesorii care predau la o clasă, asigurându-se astfel o abordare holistică și 
evitarea discontinuității în implementarea tehnicilor DoE.

Mai mult, instrumentele disponibile pe platformă pot să asigure intervenția structurată 
planificată sau să îi inspire pe profesori să adapteze instrumentele la nevoile și lecțiile lor, 
coordonându-se tehnicile DoE cu obiectivele de învățare ale lecției. 

Implicarea părinților
Dacă sunt informați, părinții sunt aliați importanți pentru programul DoE. Este foarte important 
să îi implicăm pentru a garanta un mediu de învățare emoțional complet: astfel, elevii vor 
avea aceeași perspectivă asupra emoțiilor atât la școală, cât și acasă. În caz contrar, riscul este 
că ceea ce s-a învățat la școală să se piardă sau să se schimbe (parțial) acasă.

Cum să implicați părinții? Este bine să planificați discuții cu aceștia împreună în întâlnirile 
oficiale pe care le aveți în cursul anului: pentru prezentarea pe scurt a inițiativei pe care ați dori 
să o implementați în clasă acestea pot fi punct de plecare bun. Din acest motiv, am introdus 
informații teoretice și științifice în curs, oferindu-vă toate competențele necesare pentru a 
răspunde întrebărilor părinților. De fapt, când importanța unei astfel de intervenții este bine 
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explicată, ei sunt de acord, de obicei, să înceapă activitățile de educație emoțională cât mai 
curând. Opinia lor pozitivă este foarte importantă, mai ales pentru a ajunge la rezultatul final 
așteptat.

O sugestie: evitați să vorbiți cu ei despre neurobiologie, neuroni oglindă și schimbările din 
creier. Sunt termeni prea specifici și nu sunt bine cunoscuți, deci ceea ce veți spune poate fi 
înțeles greșit de ei sau poate crea confuzie. Încercați să fiți clar și direct, folosind referințe ușoare 
și făcându-i să înțeleagă importanța educației emoționale pentru bunăstarea emoțională a 
copiilor lor. O altă sugestie este să realizați rapoarte scurte despre activitățile clasei, care pot 
da cu ușurință o motivație puternică atât părinților, cât și colegilor dumneavoastră. Afișarea 
rezultatelor este o modalitate importantă și valabilă de a obține consens și de a promova 
cooperarea.

Întâlnirea cu părinții pe întreaga durată a anului școlar este foarte importantă pentru a 
interveni în mod specific în unele cazuri și pentru a coordona în cel mai bun mod învățarea 
emoțională a elevilor și a înțelege amploarea impactului muncii dvs. La sfârșitul anului școlar, 
ar fi bine să organizați o întâlnire finală cu părinții, pentru a discuta progrese și alte aspecte 
specifice privind dezvoltarea emoțională.

După cum vedeți, o abordare holistică necesită timp și o cooperare strânsă între diverși actori. 
Desigur, nu este lucru ușor și colaborarea cu succes a tuturor nu vine de la sine. Cu toate 
acestea, sugestia este de a începe să a arăta colegilor că nu este imposibil. Cu sprijin, ei vor 
vedea că nu e atât de greu să pună în aplicare metodologia.

La sfârșitul acestui manual veți găsi secțiunea Întrebări frecvente în care există și alte sugestii 
pentru a garanta o implementare reușită a DoE într-o perspectivă holistică. Pas cu pas, 
acțiunea dvs. va avea un impact semnificativ cu o contribuție largă a actorilor, pentru a ajunge 
la toți elevii și a avea un climat emoțional pozitiv în rândul acestora. Rezultatele bune sunt 
întotdeauna pe termen lung și - chiar dacă uneori pare greu – la sfârșitul unei experiențe de 
învățare există întotdeauna multă satisfacție!
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5. OER EUMOSCHOOL: EXPERIENȚA E-ÎNVĂȚARE ÎN EDUCAȚIA EMOȚIONALĂ
 

În cadrul proiectului EUMOSCHOOL, metodologia originală „Didactica Emoțiilor” a fost 
transferată într-o platformă de învățare electronică accesibilă în mod deschis, pentru a 
o răspândi cât mai mult posibil. În acest capitol prezentăm modul în care a fost adaptată 
metodologia la această abordare e-learning și ce am făcut pentru a ol testa și adapta la nivel 
local.

Produsul intelectual nr. 2 - EUMOSCHOOL Resursă Educațională Deschisă (OER) este o 
platformă de învățare adaptată după DoE adresată profesorilor și plasată în Moodle. Cursul 
online este împărțit în 4 module cu obiective: 

• Să ofere o imagine de ansamblu asupra situației actuale a școlii, familiei și educației, 
despre greutățile noilor generații și perspective pragmatice privind utilizarea principiilor 
educației emoționale;

• Să prezinte principalele teorii și studii mai recente pe baza DoE;
• Să explice tehnicile de folosit în clasă împreună cu elevii;
• Să pregătească profesorii pentru a planifica și gestiona intervențiile DoE în sala de clasă.

Ce este o resursă educațională deschisă?

Resursele educaționale deschise (OER) sunt orice tip de materiale educaționale care sunt în 
domeniul public sau introduse cu o licență deschisă. Prin natura lor, aceste materiale deschise 
pot fi copiate, folosite, adaptate și re-distribuite liber. OER include manuale, curricule, progra-
me, note de curs, teste, proiecte, materiale audio, video și animație etc.

(Sursa: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/ac-
cess-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oe-
rs/). 

Din octombrie 2016 până în ianuarie 2017, 45 de cadre didactice din 5 țări (Italia, Austria, 
România, Ungaria și Turcia) au învățat despre baza teoretică a DoE, despre tehnicilor specifice 
și modul de a gestiona și implementa metodele DoE în școlile lor, la lecții.

Profesorii au participat la o etapă pilot - numită Pilot I - care a fost utilă pentru a testa cursul și 
a colecta feedback-uri, oferind îmbunătățiri pentru versiunea finală a programului, care poate 
fi găsit la următorul link: http://eumoschool.eu / OER /

Cursul găzduit de platforma Moodle este disponibil în 6 limbi (italiană, engleză, română, turcă, 
germană, maghiară).
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Ce este Moodle?
Moodle este un acronimul pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(mediu modular de învățare dinamic orientat pe obiecte) și este o platformă de e-learning. Este 
cea mai utilizată platformă de e-learning din lume, datorită faptului că este versatilă, flexibilă 
și accesibilă gratuit. Platforma oferă o gamă largă de plug-in-uri care permit profesorilor sau 
instituțiilor de învățământ să-și creeze cursurile, adaptate la nevoile specifice de învățare 
ale utilizatorilor lor. Permite de asemenea evaluarea învățării elevilor și crearea unui mediu 
de învățare specific, adaptat fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare, consultați 
următorul site web: www.moodle.com.

De ce e-învățare?
UE promovează învățarea electronică încă de la începutul noului mileniu. Îmbunătățirile 
noilor tehnologii și accesibilitatea mediului de învățare online au facilitat răspândirea acestor 
noi căi și instrumente de învățare, permițând răspândirea acestei noi oferte educaționale 
în ultimul deceniu. Există o mulțime de beneficii legate de e-learning: 1) este adaptabil la 
nevoile de învățare; 2) este la prețuri accesibile, deoarece permite un echilibru bun între 
costuri și calitate și este adesea gratuit (ca în acest caz); 3) este flexibil, deoarece vă permite 
să participați la cursuri când sunteți disponibil și în funcție de ritmul personal; 4) este atractiv, 
datorită utilizării noilor tehnologii; 5) este deschis inovației și schimbării; 6) este o șansă de a 
face schimb de experiență și de bune practici cu colegi din diferite țări și de a extinde rețeaua 
profesională.

Datorită e-learning-ului, „profesorii au o atitudine mai pozitivă față de munca lor și sunt capa-
bili să ofere o educație mai personalizată”
(Sursa: UNESCO, http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/The%20Posi-
tive%20Impact%20of%20eLearning%202012UPDATE_2%206%20121%20(2).pdf).

Cursul este modular: a fost împărțit în 4 module, cu o durată totală de 40 ore de învățare 
(necesare pentru citirea completă a tuturor resurselor, realizarea exercițiile și sarcinilor).

În tabelul următor găsiți o prezentare generală a întregului curs, subliniind obiectivele sale 
generale, cele specifice, temele, conținutul, rezultatele așteptate ale învățării și instrumentele 
de evaluare utilizate: 
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EUMOSCHOOL OER

Obiective
generale

1. Să ofere o imagine de ansamblu asupra situației actuale a școlii, 
familiei și educației, despre greutățile noilor generații și perspective 
pragmatice privind utilizarea principiilor educației emoționale;

2. Să prezinte principalele teorii și studii mai recente pe baza DoE;

3. Să explice tehnicile de folosit în clasă împreună cu elevii;

4. Să pregătească profesorii pentru a planifica și gestiona intervențiile 
DoE în sala de clasă.

Modulul 1 - De ce DoE?

Obiective 
specifice

• explorarea relației dintre starea emoțională a copiilor și 
adolescenților, pe de o parte, și părăsirea timpurie a școlii, pe de 
altă parte; 

• analiza nevoii de dezvoltare socio-emoțională în școală.

Conținuturi 1. Noi provocări în familie și la școală;
2. Dezvoltarea socio-emoțională ca modalitate de prevenire a părăsirii 

timpurii a școlii;
3. De la educația emoțională la Didactica Emoțiilor.

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor explica legătura dintre starea emoțională și rezultatele 
școlare ale elevilor, enumerând factori potențiali care împiedică, 
respectiv care sprijină starea de bine emoțională.

Evaluare • Quiz/Exercițiu
• Autoevaluare 
• Reflecție

Modulul 2 - De la inteligența emoțională la educația emoțională: fundamentarea 
științifică a Didacticii emoțiilor

Obiective
specifice

• facilitarea înțelegerii teoriilor majore care fundamentează educația 
emoțională 

• familiarizarea cu baza științifică a Didacticii emoțiilor

Conținuturi 1. Evoluția empatiei
2. Teoria atașamentului formulată de John Bowlby
3. Cercetarea lui Daniel Stern despre auto-construire
4. Teoria lui Peter Fonagy despre funcția reflexivă
5. Stilurile educaționale
6. Baza neurobiologică a Didacticii emoțiilor

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor argumenta, cu referire la principalele teorii care 
fundamentează Didactica emoțiilor, nevoia de dezvoltare socio-
emoțională a elevilor. 
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Evaluare • Quiz/Exercițiu
• autoevaluare
• reflecție 

Modulul 3 - Activități practice pentru dezvoltarea competenței emoționale

Obiective 
specifice

Prezentarea unor activități de învățare

Conținuturi 1. Competențele emoționale ale elevilor și legătura dintre acestea și 
competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;

2. Tehnici și activități de educație emoțională
3. Indicatori și instrumente de măsurare a progresului
4. Instrucțiuni și sugestii pentru profesori

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor analiza abilitățile socio-emoționale, vor descrie utilizarea 
instrumentelor de monitorizare și evaluare a dezvoltării socio-
emoționale și vor explica modul în care se folosesc tehnicile specifice 
programului Didactica emoțiilor.

Evaluare • Exercițiu
• Autoevaluare

Modulul 4 - Planificarea și managementul implementării DoE

Obiective 
specifice

Pregătirea cursanților pentru proiectarea și gestionarea intervenției 
DoE.

Conținuturi 1. De ce și cum să implementăm DoE în școală
2. Proiectarea implementării DoE în școală
3. Monitorizarea implementării DoE în școală 

Rezultate 
așteptate ale 
învățării

Cursanții vor proiecta implementarea intervenției DoE în școală și vor fi 
pregătiți să monitorizeze și să evalueze intervenția DoE în școală.

Evaluare • test final
• exercițiu 
• instrumente de evaluare 
• autoevaluare
• chestionar de feedback

24



Structura
Fiecare modul a fost structurat astfel:

• Privire de ansamblu / Introducere: aceasta este o introducere pentru fiecare modul, 
prezentând conținuturile principale, obiectivele și rezultatele așteptate ale învățării pe 
care profesorii le vor atinge odată ce trec prin modul. Aceasta poate fi văzută pe pagina 
principală a cursului. 

• Resurse: în această secțiune există toate resursele care furnizează informații teoretice pe 
tema modulului. Acestea sunt baza activităților din secțiunile următoare ale modulului. 

• Sarcini: în această secțiune, profesorii au ocazia să verifice înțelegerea conținutului 
principal al modulului, prin întrebări, exerciții și așa mai departe. Aceasta este o parte 
importantă a cursului, deoarece permite profesorilor să își dea seama de nivelul lor de 
înțelegere a subiectului. 

• Colaborare: acesta este un forum pe care profesorii îl pot utiliza pentru a demara o 
discuție pe tema modulului și pentru a discuta cu ceilalți colegi, pentru a schimba 
experiențe și opinii cu privire la conținutul prezentat în modul, precum și pentru a 
împărtăși bune practici, dacă este cazul. 

• Autoevaluare: această secțiune oferă sugestii profesorilor pentru parcursul lor de 
învățare, stimulând procesul de autoevaluare și reflecțiile pe conținuturile dobândite și 
pe marginea experiențelor practice. 

Profesorii trebuie să completeze toate sarcinile pentru a trece de la un modul la altul, ceea ce 
garantează pregătirea completă a fiecărui utilizator. 

Monitorizare și evaluare
În timpul Pilotării I, s-a realizat un sistem complex de monitorizare și evaluare a cursului 
online, permițând astfel colectarea feedback-urilor utilizatorilor pentru a îmbunătăți versiu-
nea finală a EUMOSCHOOL OER. 

25



Următorul tabel prezintă sistemul care a fost utilizat în timpul Pilotării I:

Activitatea de
monitorizat  

Tipul activității Mijloace Ce s-a monitorizat / măsurat

Pilotarea I Cursul online un chestionar online 
la capătul fiecărui 
modul întrebări 
deschise, scală Lickert,  
punctaje. 

• Conținuturi
• activități
• aspecte tehnice generale 

ale cursului

Experiențele de 
învățare

• 3 întâlniri față în 
față (înainte de 
curs, la mijlocul 
cursului și pentru 
evaluarea finală) cu 
grupuri focus

• chestionar online  

Autoevaluarea:
• așteptărilor
• abilităților TIC
• competențelor cheie
• înțelegerii DoE 
• nivelului de implicare
• conținuturilor dobândite în 

domeniul PTȘ și educația 
emoțională

Toate aceste activități de monitorizare și evaluare au fost realizate de un tutore care a ținut 
legătura cu profesorii pentru întreaga perioadă a Pilotării I. Tutorele a oferit sprijin pentru 
profesori, atât pentru organizarea și planificarea implementării DoE în sălile de clasă cât și 
pentru orice incertitudine sau neclarități teoretice în timpul utilizării tehnicilor DoE cu elevii. 
În plus, tutorele a organizat întâlniri on-line și față în față cu fiecare profesor când a fost 
necesar, pentru a înțelege nevoile specifice și pentru a oferi sprijin în intervenția din sala de 
clasă.

De la pilotare la versiunea finală
Profesorii au dat feedback în timpul întâlnirilor cu tutorii și pe platforma online: în general, 
majoritatea profesorilor au apreciat cursul online; cu toate acestea, au sugerat câteva 
îmbunătățiri care trebuie luate în considerare pentru a îmbunătăți experiența învățării. 
Nivelul de succes al testului final cu privire la conținut a fost destul de ridicat și acest lucru a 
asigurat o implementare solidă în școli. Experiența în domeniul e-învățării permite schimbarea 
și adaptarea traseului individual de învățare în funcție de nevoile de învățare. Pilotarea a 
permis parteneriatului să dezvolte în plus propunerea de conținut a cursului online, atingând 
rezultatul prezentat astăzi, îmbogățit cu numeroase instrumente de sprijin.

În urma feedback-ului oferit de profesori, s-au operat unele schimbări. Versiunea finală a 
cursului online a fost îmbogățită cu un glosar al termenilor specifici utilizați în resursele 
teoretice, precum și de infograficele și activitățile noi pentru a facilita și a îmbogăți în continuare 
experiența cadrelor didactice. Structura prezentată mai sus a fost dezvoltată pentru a putea fi 
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folosită autonom pe viitor (s-au adăugat quiz-uri cu feedback automat, exerciții care sprijină 
învățarea), asigurând astfel durabilitatea cursului și permițând oricărui profesor să învețe 
despre Didactica Emoțiilor și după încheierea proiectului.                                                                                                      
  
Câteva sugestii referitoare la e-învățare
Sunteți nefamiliarizat cu e-learning? Nu vă speriați, nu este atât de greu cum pare. Odată ce 
vă înregistrați și vă conectați la platformă, descărcați ghidul de utilizator din curs și urmați 
instrucțiunile. Iată câteva sfaturi referitoare la e-learning: 

1. Urmați întotdeauna ordinea structurată a secțiunilor din module: Prezentare >>> 
Resurse >>> Sarcini >>> Colaborare >>> Autoevaluare. Fiecare secțiune este pregătitoare 
pentru următoarea parte, deci nu omiteți nici o parte din ea.

2. Utilizați infograficele la sfârșitul fiecărei „cărți”: vă vor ajuta să obțineți o imagine de 
ansamblu asupra subiectului despre care ați citit.

3. Dacă vă este greu să citiți pe ecran: descărcați textul în format pdf la sfârșitul fiecărui 
modul. Acest lucru vă va ajuta să parcurgeți temele, să beneficiați de sursele de 
informații și să aprofundați informațiile, dacă este necesar. Există, de asemenea, câteva 
resurse PPT disponibile pentru descărcare.

4. Dacă un termen e greu de înțeles, dați clic pe cuvântul evidențiat pe text: o explicație 
sau o definiție a termenului pe care ați făcut clic va clarifica sensul acestuia.

5. Accesați grupul nostru de e-twinning pentru a vă compara experiența cu cea a colegilor 
dumneavoastră.

6. Pentru orice alte îndoieli, luați legătura cu persoana de contact național (consultați 
lista de contacte de la sfârșitul acestui manual).

Bucurați-vă de e-learning!
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6. CUM SE FOLOSEȘTE DIDACTICA EMOȚIILOR ÎN ȘCOALĂ?

În această secțiune a ghidului, puteți găsi îndrumare pas cu pas pentru implementarea fiecărei 
tehnici DoE. Valoarea adăugată a acestei secțiuni este că fiecare dintre descrieri provine dintr-o 
experiență reală de viață din implementarea proiectului. Înainte de a continua aprofundarea 
fiecărei tehnici, această secțiune va prezenta modul în care partenerii au colectat principalele 
informații adunate aici. 

Implementarea în școli
În anul școlar 2016-7, 27 de școli au participat la implementarea tehnicilor DoE în cinci țări 
(Italia, Ungaria, Austria, Turcia și România), implicând 707 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 
și 16 ani în etapa numită Pilotarea II. Toate cele 18 tehnici DoE au fost distribuite și testate în 
cadrul proiectului EUMOSCHOOL în diferite tipuri de școli - atât primare, cât și secundare - de 
către profesori de diferite discipline. 

Fiecare profesor a decis să testeze 3 tehnici în funcție de elevii săi și nevoile de dezvoltare 
emoțională ale acestora. 

Acest lucru a permis ca parteneriatul să acopere toate tehnicile DoE, astfel:

Țări

Tehnicile DoE Italia România Ungaria Turcia Austria

Ecusonul cu emoții

Jocul cu păpuși

Trenul emoțiilor

Jocul asocierilor

Colajul emoțiilor

Săculețul cu emoții

Muzica se oprește și continuă

Videoclip despre emoții

Verificarea prezenței emoțiilor

Corpul și emoțiile

Cutia emoțiilor

Ghici ce simte

Jocul Când...

Stop și pauză
Jocul cu scara
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Tehnicile DoE Italia România Ungaria Turcia Austria

Cutia poștală

Scaunul fierbinte

Laboratoare de cercetare

Monitorizare și evaluare
Ca și Pilotarea I, în Pilotarea II am avut un sistem complex de monitorizare și evaluare care 
a stat la baza colectării tuturor informațiilor adunate aici. Acest sistem a utilizat mai multe 
instrumente:

1. trei întâlniri cu profesori (înainte, în timpul și după curs), pentru evaluarea experienței lor 
în implementarea tehnicilor DoE în școală, utilizând chestionare și focus-grupuri.

2. Instrumente de evaluare pentru măsurarea competențelor cheie ale elevilor (administrate 
înainte și după implementare)

3. Teste psihometrice – cum ar fi SEDS - pentru a măsura coeficientul comportamental și 
emoțional al elevilor (administrate înainte și după implementarea DoE)

4. Instrumente de observare pentru a sprijini profesorii în planificarea tehnicilor în cadrul 
lecțiilor lor.

Acest sistem de monitorizare a permis surprinderea experiențelor practice cu privire la modul 
în care tehnicile funcționează în diferitele școli, modul în care elevii reacționează la fiecare 
dintre ele sau care ar putea fi dificultățile lor. S-a realizat un videoclip pentru fiecare tehnică, 
permițând descrierea în cel mai bun mod a experiențelor unora dintre profesorii implicați în 
proiect.

Următoarea secțiune este dedicată tehnicilor DoE, specificând pentru fiecare: 1) locul; 2) 
materialele necesare; 3) modul de implementare; 4) competențele transversale și emoționale 
dezvoltate; 5) adaptări dacă au fost necesare și; 6) feedback și sugestii ale profesorilor și elevilor. 
Aceasta este o informație foarte utilă pentru toți profesorii care doresc să implementeze astfel 
de activități la școală.

În versiunea online a ghidului puteți găsi câte un videoclip pentru fiecare tehnică, care arată 
cum trebuie implementate tehnicile.

REȚINEȚI: verificați întotdeauna modulul 3 al EUMOSCHOOL OER pentru o imagine de 
ansamblu pentru a implementa cât mai bine tehnicile prezentate. 
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TEHNICILE
 DOE 



1. ECUSONUL CU EMOȚII

Țara
Turcia

Clasa/ Vârsta elevilor implicați
Școală primară – 6 ani

Locul   
* Grădinița Camlica Doga și Grădinița Gunesli Doga
* La grădinița Camlica Doga, sala de clasă a fost organizată pentru a avea o atmosferă cât 
mai naturală.
* La Grădinița Günesli Doga s-a folosit sala de conferințe.

Materiale necesare 
Plicuri, bilețele cu fețe care exprimă emoții diferite ale unor oameni celebri pentru 
grădinița Camlica Doga. Imagini cu fețe care exprimă emoții, autocolante emoționale, 
sertar cu sfaturi „emoționale”: „sentimente instantanee” în sertarele din stânga 
și “sentimente recomandate” în sertarele din dreapta pentru grădinița Gunesli

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor
* Gestionarea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți

Descrierea tehnicii 
Profesoara a folosit o tehnică a întrebărilor. Ea le-a cerut elevilor să spună cum se simt și 
i-a încurajat să-și definească sentimentele și emoțiile. I-a întrebat unul câte unul; fiecare
elev și-a luat ecusonul emoțional din coș și a spus de ce a simțit acea emoție.

Adaptări    
Profesoara din grădinița Gunesli a ales să pună în aplicare această tehnică printr-o 
exercițiu teatral. Acest lucru a funcționat foarte bine cu copiii mai mici. Pentru a se integra 
mai bine în fluxul lecțiilor, profesoara a folosit dramatizarea. Mai specific, a stabilit un 
scenariu în care există o stradă numită „strada emoțiilor”. Pe această stradă există o 
„casă fericită”, o „casă de surprize”, o „casă tristă”, o „casă furioasă”, o „casă anxioasă”. 
Odată ce scenariul este stabilit, jocul pornește de la acei elevi care decid să trăiască 
în casa furioasă: îi invită pe alții în casă, vorbindu-le despre sentimentele lor. Același 
lucru se întâmplă pentru fiecare casă pe strada emoțiilor. După aceea, copiii pretind că 
adorm, pentru a introduce un personaj fictiv, zână emoțiilor numită Flora. Odată ce ea 
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intră în scenă, trezește fiecare casă emoțională și îi întreabă pe copii cum se simt în casa 
emoțiilor, folosind ecusoanele emoționale pentru a oferi elevilor diferite opțiuni. 

Experiența profesorului 

La grădinița din Camlica profesoara a ales tehnicile DoE prin care copiii pot fi activi datorită 
și utilizării materialelor vizuale. Ea a pus în aplicare tehnicile cu mare plăcere. A discutat cu 
colegii ei despre tehnicile alese înainte de implementare.

În cazul grădiniței Gunesli, profesoara a folosit aceste tehnici pentru a contribui la dezvoltarea 
cognitivă și emoțională și la socializarea copiilor. A declarat că copiilor le-a plăcut să aplice 
aceste tehnici, precum și să-și manifeste abilitățile de memorare, imitație și creativitate. 
Copiii se simțeau mai bine prin tehnica adaptată, îmbogățind „emoțiile” redate pe ecusoane 
cu propriile lor lumi interioare și expresii faciale.
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2. JOCUL CU PĂPUȘI

Country
România

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa 0 (pregătitoare), 6 ani

Locul 
În sala de clasă, în timpul pauzei

Materiale necesare 
Păpuși cunoscute copiilor (profesoara a folosit Pippi Șosețica și Worry Dolls).

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor
* Gestionarea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
Competențe sociale.

Descrierea tehnicii 
Tehnica vizează reproducerea unei întâmplări folosind păpuși. În acest caz, profesoara a 
introdus povestea și, ulterior, a folosit-o pe Pippi Șosețica în mod repetat pentru a oferi 
un confident pentru copiii din clasa ei.

În mod similar, profesoara a introdus trei păpuși confecționate manual pe care le-a pus 
într-o căsuță disponibilă în clasă și în timpul nopții. După prezentarea acestor păpuși în 
clasă, copiii le-au perceput ca pe niște ascultători sau sprijin în rezolvarea de probleme.
Profesoara a folosit păpușile ca unelte nu doar pentru a facilita reproducerea unor 
întâmplări, ci și ca instrument de gestionare a conflictelor, astfel păpușile au contribuit la 
învățarea de către copii a modurilor de a-și gestiona emoțiile.
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Adaptări 
Copiii nu folosesc păpușile doar la lecție, ci mai ales în timpul pauzelor, când au probleme 
sau au nevoie de un ascultător pentru problemele lor. 

Experiența profesorului

Având în vedere că au nevoie de obiecte și personaje concrete, trăind într-o lume a basmelor, 
într-o lume în care personajele sunt mult mai aproape de ele, am decis să folosesc o păpușă 
care să acționeze ca și confident în jocurile lor.

(...) Am observat că iau păpușă foarte des în timpul pauzelor și vorbesc cu ea. Practic, păpușa 
este cea cărora copiii îi mărturisesc temerile, dificultățile. Observ adesea că spun problemele 
lor și, în același timp, răspund în numele păpușii. Practic, are un rol terapeutic. Copiii învață să 
... se descopere pe sine, să-și descopere sufletele lor mici.

(...) în timpul jocului ei împărtășesc în special emoțiile 
pe care le trăiesc, atât bucurie, tristețe, cât și greutăți și 

am tendința de a observa că în acel moment sunt mai 
relaxați și mai încrezători că lucrurile 

se vor sfârși cu bine.

Tehnicile pe care le-am învățat în EUMOSCHOOL m-au 
ajutat deoarece am ajutat elevii să-și recunoască 

propriile emoții, să recunoască emoțiile colegilor lor; 
este foarte important să realizăm ceea ce persoana 
de lângă noi simte, prin comportamentul afișat, să 

citim dincolo de gesturi, și apoi să începem negocierile, 
întrebând cum se simte unul sau altul, să vedem ce se 
poate face pentru a ne simți bine împreună. Dacă nu 

reușesc să ajungă la un acord, de multe ori înainte de a ajunge la mine, ei iau păpușa ca 
martor și simt cumva că nu sunt singuri. Este de fapt o jucărie care mediază toată această 
conversație și tot ceea ce ar dori să împartă cu colegii de clasă sau să comunice cu cineva.
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3. TRENUL EMOȚIILOR

Țara
Turcia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Grădiniță, până la 6 ani

Locul  
Grădinița Camlica Doga.
Sala de clasă a fost organizată pentru a avea o atmosferă naturală.

Materiale necesare 
Perne, afișe cu emoții.

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți
* Utilizarea limbii

Descrierea tehnicii  
Tehnica vizează vizualizarea și identificarea emoțiilor într-o manieră captivantă. Profesorul 
creează un cadru prin stabilirea într-o încăpere mare a școlii „țările emoționale” (sau 
stația emoțională): de exemplu, țara / stația fericirii, țara / stația furiei etc. 

Aceste țări / stații sunt puse destul de aproape una de cealaltă, pentru a menține 
contactul vizual cu toți participanții la activitate în timpul implementării tehnicii. Elevii 
sunt aranjați în șir ca vagoanele unui tren, unde prima persoană, locomotiva trenului, 
este profesorul. Profesorul a adresat câteva întrebări de început („Cum te simți azi? ... 
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Nu uita să-ți pui centura de siguranță! ... Trenul nostru va fi lent, uneori va fi rapid”), 
astfel încât copiii să intre ritmul jocului.

Trenul se mișcă imitând sunetul și mișcarea unui tren adevărat și vizitează țările / stațiile 
emoționale. Când ajunge într-o țară a unei emoții („Dragi pasageri, bine ați venit în țara 
uimirii ...!”), profesorul începe să vorbească despre emoțiile acelei „țări” și îi întreabă pe 
copii dacă cineva vrea să coboare acolo.
 
Dacă un copil vrea să coboare, se poate așeza în țara respectivă pe niște perne și să 
aștepte ca trenul să plece.
După ce fiecare copil a coborât din tren într-una dintre țări și rămâne doar profesoara în 
tren, aceasta începe să meargă la fiecare țară pentru a vorbi cu copiii despre cum e să se 
simtă așa, cum sunt, ce i-au bucurat etc. Țările fiind aproape una de cealaltă, niciun copil 
nu era lăsat singur, izolat, toți erau împreună în joc.

Adaptări   
Tehnica „trenului emoțiilor” poate fi aplicată și la alt teme: de exemplu, ea poate fi uti-
lizată la tema grădină zoologică. În loc de emoții, animalele sunt desemnate ca stații și 
fiecare copil este întrebat la ce animal vrea să se oprească în continuare. În acest fel, 
această tehnică poate fi adaptată la multe teme abordate, dincolo de tema emoțiilor.  

Experiența profesorului

Când punem în practică tehnicile DoE, scopul nostru este să-i facem pe copii să-și cunoască și 
să-și definească propriile sentimente, mai ales oral. De asemenea, dezvoltăm capacitatea alor 
de a-și exprima sentimentele folosind mimica și gestica.”

5 alla fine
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4. JOCUL ASOCIERILOR

Țara
Ungaria

  Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 10-a, 15-16 ani

Locul  
Tehnica a fost implementată la două lecții (literatură și limbă engleză).
Într-o clasă la începutul lecției, elevii au aranjat băncile în sala de clasă, astfel încât să 
poată sta în jurul lor. De asemenea, au pus câteva bănci separate pentru munca în grup.
În cealaltă clasă elevii au șezut într-un cerc, fără mese între ei.

Materiale necesare  
S-au folosit următoarele materiale:
Lecția de literatură:
* bucăți mici de hârtie cu numele emoțiilor
* hârtii
* creioane, pixuri, carioci
Lecția de limba engleză:
* bucăți de hârtie colorate
* CD player + CD

Competențe emoționale dezvoltate
Recunoașterea emoțiilor.

Competențe transversale dezvoltate
Competențe sociale și civice.

Descrierea tehnicii 
Scopul principal al acestei tehnici este recunoașterea și decodificarea personală a emoți-
ilor prin culori, forme, animale și muzică.
În Ungaria, această tehnică a fost implementată în două moduri diferite (funcție de dis-
ciplina profesorului).
 
Lecția de literatură:
La începutul lecției, se aranjează mese în mijlocul camerei. Toți elevii stau în jurul lor în 
timp ce profesorul explică sarcina.

Profesorul oferă multe bilețele cu emoții scrise pe ele. Profesorul le spune elevilor să 
lucreze în grupuri și să aleagă una dintre emoțiile cu care să lucreze. Elevii trebuie să 
potrivească un animal cu emoția aleasă („Ce animal ar putea simboliza emoția aleasă?”). 
Ei trebuie să ia în considerare culoarea animalului și, de asemenea, să aleagă și o formă.

38



Grupurile mici stau împreună și realizează sarcina. Au aproximativ 15 minute pentru a 
decide și desena.

După ce au terminat, toată lumea stă în jurul mesei mari din mijloc. Fiecare grup își 
prezintă desenele, în timp ce ceilalți trebuie să ghicească, pe baza desenelor, ce emoție 
au vrut să simbolizeze.

Lecția de limba engleză:
Elevii stau într-un cerc, nu există mese între ei. În primul rând, profesorul oferă o mulțime 
de coli colorate. Elevii trebuie să aleagă fiecare câte o coală care reprezintă starea lor 
emoțională. În plus, trebuie să se gândească la ce formă, animal și / sau cântec sau ritm 
se potrivește cu starea lor / emoția exprimată de culoarea colii de hârtie.
Apoi, fiecare elev împărtășește alegerea proprie cu ceilalți, cu o mică explicație; ascultă 
împreună o piesă muzicală clasică și gândesc la ce emoții sunt prezente în acea piesă.

Adaptări    
Profesorii au exprimat două preocupări principale legate de această tehnică:

1. Cum să o înglobeze în planul de lecție, astfel încât să se potrivească în curriculum și
pentru ca implementarea să nu necesite timp suplimentar?
Am asistat la două lecții diferite, iar cei doi profesori au venit cu două soluții diferite.

- În primul rând, în timpul lecției de literatură, profesorul a început lecția analizând un
poem care face parte din programă, în care este vorba despre a ne lua rămas bun. La
început, elevii au ajuns să-și împărtășească gândurile și experiențele cu privire la ceea ce
înseamnă să-ți iei rămas-bun și ce emoții apar (de exemplu, tristețe, anticiparea a ceea
ce urmează ...).
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Profesorul a prezentat colile cu numele emoțiilor după aceea, când elevii erau deja 
antrenați în a se gândi la diferite emoții. Apoi, în timpul lecției, profesorul a făcut referire 
la o lecție anterioară despre Comedia Divină a lui Dante, unde au vorbit despre felul în 
care anumite animale simbolizează ceva - și acum elevii urmau să se gândească în acest 
fel, alegând un animal care simbolizează emoție aleasă.

- În al doilea rând, lecția de engleză a fost potrivită pentru a vorbi despre emoții: profesorul
poate decide că în respectiva lecție se va vorbi în limba engleză despre emoții.

2. Cum să păstrați elevii antrenați și să eviți rutina?
Profesorul de literatură a exprimat faptul că a folosit deja această tehnică de câteva ori și 
repetând-o în același fel a devenit puțin plictisitoare. Prin urmare, a găsit noi modalități 
de a prezenta această tehnică:

 *uneori ceilalți elevi trebuie să ghicească emoția prezentată, alteori nu trebuie să o facă;
 *uneori se concentrează mai mult pe forme, alteori pe culori;
 *uneori se concentrează mai mult pe când simt o anumită emoție.

Experiența profesorului

„Sunt foarte surprinsă de cât de 
deschis scriu și vorbesc ... e ceva 
ce eu, ca adult, nu aș spune la o 

lecție de literatură în fața întregii 
clase, dar ei o fac. Au vorbit despre 

moartea bunicei, de exemplu.”

„Mi-era teamă că nu vor găsi nicio melodie sau poezie, dar în 
cele din urmă au fost și unele dintre acestea. Am ajutat un pic 
la formă, pentru că este ceva foarte 
abstract, dar au reușit. A fost bine, 
muzica i-a impresionat foarte mult. 
Au apărut multe experiențe diferite, 
s-au referit la amintiri, evenimente,
experiențe. Asta a adus muzica.”

40



Experiența elevilor 

„Mi-a plăcut, a fost ceva ce nu 
am mai făcut până acum și este 
mai ușor, a fost puțin cam ca și 
cum am fi la psiholog.”
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5. COLAJUL EMOȚIILOR

Țara
Turcia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 3-a, 9 ani

Locul   
Școala primară Avcilar Doga
Sala de clasă a fost aranjată pentru a reflecta un mediu cât mai natural 

Materiale necesare  
Carton (diferite culori), ziare, reviste, lipici, foarfeci.

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor  
* Gestionarea emoțiilor 

      Competențe transversale dezvoltate
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți
* Utilizarea limbii  

Descrierea tehnicii  
Această tehnică vizează pregătirea pentru conviețuirea emoțională și ideo-afectivă.

Elevii sunt împărțiți în grupuri mici. Profesorul le cere să găsească poze în reviste despre 
emoții cum ar fi fericirea, anxietatea, furia, entuziasmul etc. Distribuie grupurilor bucăți 
mari de cartoane, ziare, unele reviste pentru a găsi imaginile care definesc emoțiile și 
alte materiale precum lipici și foarfeci pentru fiecare grup pentru a tăia și lipi pe afiș.

Fiecare grup lucrează independent și taie chipurile / imaginile găsite în reviste și ziare și 
le lipesc sub emoțiile relevante.
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Fiecare grup prezintă posterul lor altor grupuri și discută de ce au ales anumite imagini 
pentru a reprezenta unele emoții.

Experiența profesorului

“Înainte ca elevii să vorbească despre sentimentele lor, profesorul ar trebui să fie 
conștient de ceea ce știu deja sau dacă știu emoțiile de bază; sau când „văd” un 

sentiment / emoție într-o imagine, dacă înțeleg că acest sentiment poate să le aparțină.
„La început erau mai timizi. Se așteptau la o judecată și asta era partea dificilă.

După care s-au obișnuit că nu vor fi judecați, au început să se simtă în siguranță și să 
vorbească mai mult. Ar trebui să avem grijă de sentimentele copiilor. Nu ar trebui să le 

dăm sfaturi. “

Experiența elevilor

„Dezvoltă creativitatea și învățăm cum să ghicim sentimentele cuiva.”
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6. SĂCULEȚUL CU EMOȚII

Țara
Ungaria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 6-a, 10-11 ani

Locul 
Școală primară publică într-un oraș mic, elevi de clasa a 5-a.

Materiale necesare
Săculețe / cutiuțe pentru fiecare elev pentru a colecta bilețele, hârtii colorate tăiate în 
bucăți mici. 

Competențe emoționale dezvoltate 
Recunoașterea emoțiilor proprii și ale altora

Competențe transversale dezvoltate
Competențe sociale și civice

Descrierea tehnicii  
Scopul principal al acestei tehnici este identificarea și codarea personală a emoțiilor prin 
culori.
În Ungaria, la începutul implementării, clasa a decis asupra culorilor care denotă anumite 
emoții (albastrul este oboseală, galbenul este fericire, portocala este tensiune, negrul 
este sentiment foarte neplăcut, verde deschis este bine, gri este morocănos, maro 
se simte rău, roșu este dragoste, alb este neutru și verde închis sentiment destul de 
neplăcut).
La începutul unei lecții de literatură într-o dimineață de vineri, profesorul cere elevilor să 
aleagă o hârtie colorată care să reprezinte sentimentele lor reale. Apoi vorbesc timp de 
cinci minute despre cine a ales ce culoare - profesorul conduce discuția în următoarele 
moduri:
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• se referă și la starea de spirit mai veche (de exemplu: „Îmi amintesc că ai avut albastru 
deja în această săptămână.”

• îi încurajează să împărtășească motivele din spatele alegerii anumitor culori („văd că 
ai avut galben ieri ... de ce ai fost atât de încrezător ieri?”)

• cere copiilor să privească desenul unui corp pus pe ușa clasei (din exercițiul Corpul și 
emoțiile) pentru a verifica unde sunt resimțite anumite emoții în corp (de exemplu: 
„Da, simți crampe ... unde suntem afectați? În abdomen?”)

• cere unor copii să ghicească cum s-a simțit un anumit coleg de clasă în timpul 
săptămânii și dacă au recunoscut cum au simțit colegii lor. 

După această conversație, continuă să discute un roman pe care l-au citit. Lucrează 
cu personajele din roman pentru un timp, în grupuri mici primesc anumite situații din 
roman. În câteva minute, elevii trebuie să scrie ce cred ei că au simțit personajele în 
acele situații, indicând sentimentele cu diferite culori, folosind deciziile lor convenite în 
comun despre însemnătatea fiecărei culori. După câteva minute, discută rezultatele. 

Adaptări    
Profesorul a combinat tehnica cu exercițiul Corpul și emoțiile - copiii au desenat conturul 
corpului și au scris sentimentele și emoțiile cu culoarea corespunzătoare, iar ulterior le-
au folosit pentru tehnica Săculețul cu emoții.

Profesorul a încorporat culorile și în lecția de literatură: copiii au trebuit să interpreteze 
sentimentele anumitor personaje din romanul cu care lucrau prin folosirea culorilor din 
tehnica Săculețul cu emoții.

Aceste două adaptări aprofundează legătura dintre culori și emoții, facilitând astfel 
relaționarea elevilor cu ele.

Experiența profesorului

 „Am observat că, după un timp, copiii au devenit mai independenți, de exemplu dacă 
cutia a fost spartă sau s-a pierdut. O elevă a luat carioci de culoare neon pentru a indica 

sentimentele ei reale. Sau alta avea un caiețel separat, cu buzunare mici pentru a colecta 
hârtiile colorate. Așa că au dezvoltat tehnica în continuare. “

La un moment dat, am început unele variații, pentru 
că au început să se plictisească după un timp. Și am 

observat că aleg o culoare rapid, doar pentru că m-au 
văzut venind și au uitat. Așa că atunci când am simțit 

că devine plictisitor, am venit cu niște sarcini mai com-
plicate, cum ar fi, de exemplu, „Acordați atenție unuia 

dintre colegii voștri, un prieten foarte bun sau cineva 
pe care nu îl știți bine” sau „Acum fii atent la cineva 

de sex diferit” etc. “
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Experiența elevilor
„E atât de bine că putem să exprimăm cum ne simțim.”

 
„Dacă ne simțim prost, mereu vorbim de ce este așa ... 
Pentru unul dintre băieți, este întotdeauna miercurea.”

„Da, sunt întotdeauna obosit miercurea. Avem 10 ore în 
total.”

„Deci întreaga clasă știe deja că pentru tine, zilele de 
miercuri sunt dificile ...”
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7.  MUZICA SE OPREȘTE ȘI CONTINUĂ

Țara
Ungaria

 Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 9-a, 14-15 ani

Locul   
Tehnica s-a implementat la lecția de literatură.

Materiale necesare
* Un clip dintr-un film / scenă pregătit în prealabil pe o memorie externă / CD / inter-
net-link
* Calculator / laptop
* Proiector și ecran de proiecție / tablă albă
* Difuzoare

Competențe transversale dezvoltate
Tuning emoțional transmodal.

Competențe transversale dezvoltate
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți

Descrierea tehnicii  
La sfârșitul lecției de literatură, profesorul a arătat un fragment din filmul „Romeo și 
Julieta” - scena în care cei doi își spun rămas bun la balcon. Au urmărit videoclipul fără 
sunet, astfel încât elevii să nu poată auzi muzica originală. 
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Profesorul le cere ca temă să se gândească la diferite piese pe care le cunosc și să găsească 
una sau două melodii despre care consideră că s-ar potrivi cu această scenă specială și să 
aducă acea piesă sau un link pe internet ca să o poată asculta.

La următoarea lecție, ascultă muzica pe care au adus-o și urmăresc în paralel scena pe 
acest fundal muzical. După aceea, ascultă coloana sonoră originală și discută experiențele 
lor - cât de diferită era starea lor emoțională cu diferitele piese muzicale și mai ales ce 
emoții se regăsesc în coloana sonoră originală.

La o lecție de literatură, aceasta a fost o modalitate bună de a începe să lucreze cu 
Hamlet în conformitate cu programa și de a introduce subiectul Romeo și Julieta.

Adaptări 
Descrierea de mai sus este deja o adaptare a tehnicii originale: inițial profesorul aduce 
mai multe piese muzicale diferite, pe care le pot asculta împreună și găsesc una sau 
două care se potrivesc bine scenei. În acest caz, profesorul a decis să le ceară elevilor să 
aducă piese muzicale, pentru că astfel sunt mai implicați în sarcină și este mai antrenant 
pentru ei. De asemenea, elevii sunt mândri să împărtășească muzica preferată cu alții, 
ceea ce le dă șansa de exprimare în fața clasei.

Această tehnică poate fi foarte bine legată de lecțiile de literatură, deoarece profesorul 
poate folosi orice film care e adaptare după o carte cu care trebuie să lucreze conform 
curriculumului.

Experiența profesorului

„Mi-e teamă că vor privi originalul și că i-ar putea influența și asta mă face trist. Dacă 
ar avea autocontrol și nu ar verifica originalul, așa cum le-am cerut, atunci... ce fel de 

muzică ar aduce? Cred că piesa ar fi ca ei.”

Experiența elevilor

„Pentru mine, piesa de la banchetul meu sau ceva de genul ăsta. Este melancolică, 
liniștitoare.”

„Ei bine, a fost o sarcină interesantă, nu ne-au dat niciodată o sarcină ca asta, cel puțin 
nu trebuia să fac nimic asemănător.

„Ei bine, da ... mai ales că la școală nici măcar nu putem asculta muzică în public.
Nici măcar nu avem lecții de muzică.”
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8. VIDEOCLIP DESPRE EMOȚII

Țara
Austria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
14-16 ani

Locul  
Clasă de tranziție, Innsbruck/Tirol.
Elevii șed în cerc.

Materiale necesare 
Scaune, o sală mare.

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor,
* Trăirea emoțiilor,
* Gestionarea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* Expresie și conștiință culturală
* Competențe sociale și civice

Descrierea tehnicii 
Tinerii s-au așezat împreună și au ales o situație emoțională - ei au decis ce fel de emoții 
au vrut să exprime în film. De această dată au ales anxietatea, stresul și nevoia de ajutor. 
Ei au decis să joace o situație de zi cu zi: într-un magazin, cineva nu are destui bani.

După aceasta, au proiectat scene și locații, au început să repete scena. Fiecare dintre ei 
se gândește și la propriul său caracter, imaginându-și în ce situații se află, ce reacție este, 
ce motivații are în scenă. Când au simțit că sunt gata, au înregistrat scena și au privit 
filmul final împreună.
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După ce l-au privit, au discutat experiențele trăite. Elevii au încercat să-și dea seama cum 
s-au simțit. S-au simțit singuri? Le place să învețe despre ei înșiși? Cum își dau seama 
când se distrează? De ce sunt supărați sau când sunt supărați? Profesorul a încercat să 
afle dacă elevii cunosc aceste sentimente. Profesorul a întrebat elevii dacă au trăit o 
astfel de situație.

Experiența profesorului

 „Exercițiul pe care l-am făcut a fost o scenă luată din viața de zi cu zi. Mai presus de 
toate, am vrut să abordăm sentimente precum anxietatea, stresul și nevoia de ajutor. 

Cum se simt dacă este nevoie să ajute pe cineva care este destul de timid sau când 
o persoană tinde să se apropie de cineva. Sau cum se simt când cineva îi ajută într-o 

situație? Am vrut să aducem acest lucru mai aproape de exercițiul nostru și a funcționat
foarte bine. Unii au venit să îmi spună că sunt conștienți de sentimentele lor.”

Experiența elevilor
Elevii au participat și au fost foarte motivați. Ei au văzut de asemenea cum să-și gestioneze 
emoțiile în astfel de cazuri. 
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9.  VERIFICAREA PREZENȚEI EMOȚIILOR

Țara
Italia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
6-7 ani și 15-16 ani

Locul  
Tehnica a fost pusă în aplicare în clasă, într-un cadru obișnuit (elevii șed în bancă, profe-
sorul stă în picioare).

Materiale necesare 
* Catalogul clasei
* O hârtie, un caiet de notițe sau orice fel de registru al profesorului pentru a nota răs-
punsurile elevilor și a monitoriza evoluția emoțiilor lor pe o perioadă de timp.
 
Competențe transversale dezvoltate
Elevii sunt încurajați să reflecteze asupra stării lor emoționale și a cauzelor, zilnic, îmb-
unătățindu-și abilitățile de autoreflecție și de autoevaluare, precum și capacitatea de a 
identifica și exprima sentimente neplăcute.

Competențe transversale dezvoltate
Competențe sociale și civice. 

Descrierea tehnicii  
La începutul lecției, în timpul verificării prezenței, profesorul îi roagă pe elevi ca, în loc să 
spună „prezent”, să exprime emoțiile lor reale prin cuvinte sau un număr de la 1 la 10. 
Numerele mai mici înseamnă o stare emoțională negativă, iar cele mai mari una pozitivă.
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În cazul copiilor mai mici, profesorul a permis copiilor să se exprime în cuvinte în loc de 
numere.
În timp ce elevii exprimă starea lor emoțională, profesorul nu exprimă reacții, dar 
reflectează asupra stării clasei ca întreg.

 După ce fiecare elev termină de spus, profesorul oferă oportunitatea ca elevii să reflecteze 
asupra răspunsurilor lor și asupra stării lor emoționale. Are loc o scurtă discuție, după 
care începe lecție.

Profesorul va monitoriza lunar tendința claselor și a fiecărui elev și va discuta cu ei.
Tehnica permite observarea unei tendințe și o individualizare rapidă a problemelor 
potențiale. Tehnica este utilă pentru a construi o legătură mai profundă cu elevii – fără 
să limiteze timpul acordat programei.

Această tehnică poate fi de asemenea utilă pentru a transforma clasa într-un mediu 
sigur în care elevii se pot simți în largul lor, exprimându-și emoțiile și ideile.

Adaptări  
La elevii mai mici, profesorul le-a cerut să-și descrie starea emoțională cu un cuvânt în 
loc de punctaj.
Profesorul a integrat tehnica vizualizând datele colectate zilnic sub formă de grafice, 
ceea ce i-a permis să înțeleagă rapid fluctuațiile în cazul fiecărui elev într-o anumită 
perioadă de timp.
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Experiența profesorului

Profesorul a ales această tehnică pentru că a considerat că 
ar fi foarte util să identifice și să monitorizeze într-un mod 

eficient dispoziția generală a elevilor și a clasei („Mi-a oferit 
posibilitatea de a înțelege rapid lucrurile pe care le-am 

observat în prealabil la elevi, ceea ce nu reușisem să identific”), 
fiind astfel capabil să încerce să abordeze cauzele potențiale în 

măsura în care îi era cu putință.
Îi încurajează pe ceilalți profesori să pună în aplicare această 

tehnică, deoarece consideră că este o modalitate ușoară și 
rapidă de a afla multe despre elevi și de a aduce în discuție - 

aproape fără efort - subiecte potențial sensibile: 

„Este o tehnică foarte simplă, ușoară, este perfect să ai o idee despre ceea 
ce se întâmplă în clasă, pentru că permite demararea unei discuții pe baza 

scorului obținut fără mult efort.”
 

 Experiența elevilor

„Mi-a plăcut, de asemenea, pentru că vă oferă un moment să ne gândim la 
ziua noastră, la ce s-a întâmplat, 

te face să te oprești și să te gândești cum te simți.”

Elevii au fost bucuroși să abordeze tema emoțiilor din clasă, deoarece le-a oferit ocazia de a 
învăța despre ei înșiși și de a acorda spațiu introspecției, ceea ce nu este un lucru obișnuit. 

Elevii au simțit să îi ajută să dezvolte capacitatea de a identifica și recunoaște emoții: 
„Nu poți da imediat un punctaj, trebuie să te gândești puțin la asta, pentru că emoțiile sunt 

multiple, poți fi fericit, trist, nu poți să știi cum te simți, așa că cred că a fost o activitate 
foarte interesantă.”

Ei au simțit, de asemenea, că tehnica le-a permis să-și dedice un moment în timpul școlii 
pentru ei înșiși și introspecției, reducând astfel stresul legat de școală.

În plus, elevii au simțit că au câștigat mai multă încredere în a împărtăși emoții și au învățat 
beneficiile de a vorbi despre sentimentele lor și de a se deschide în fața altora.

Ei au fost mai interesați de colegii lor de clasă și au dezvoltat obiceiul de a întreba motivele 
unui scor negativ, pentru a încerca să ofere o mână de ajutor sau sprijin emoțional: 

„Mi s-a întâmplat de mai multe ori să aud un coleg de clasă dând un scor negativ și să îl 
întreb despre asta.”

În ciuda participării entuziaste a elevilor la implementarea tehnicii, au subliniat că există 
riscul ca profesorul să se distanțeze de clasă, deoarece nu este obligat să răspundă la 

apelul nominal și au sugerat că dacă ar face acest lucru, ar crește potențialul de relaționare 
al tehnicii: „Ceea ce mi-a plăcut cel mai puțin a fost detașarea pe care am simțit-o de 

profesorii, mi-ar fi plăcut ca profesorii să participe și ei la proiect.”
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10.  CORPUL ȘI EMOȚIILE

Țara
Austria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
13-16 ani

Locul  
Clasă de tranziție, Landeck/Tirol.
Elevii șed în cerc.

Materiale necesare  
Foarfeci, evidențiatoare, coli de hârtie albe/ colorate.
 
Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
Conștiință și expresie culturală.

Descrierea tehnicii 
Versiunea de bază a tehnicii este următoarea: în primul rând, ca încălzire, se colectează de 
la elevi expresii care implică emoții corporale. După aceasta, elevii decupează personaje 
care exprimă emoții diferite (cum ar fi furia, frica, tristețea, surpriza, fericirea ...). Dacă 
elevii sunt mai mici, putem folosi figuri sau modele de hârtie. Profesorul cere elevilor să 
arate părțile corpului care se leagă de emoțiile date.

Profesorul îi poate ajuta să descopere ce emoție poate fi conectată la ce parte a corpului 
întrebând: Unde vedem când cineva e furios? Ce exprimă furia? Acesta este modul în 
care copiii învață să conecteze furia cu pumnul strâns, săritul în sus de bucurie, ochii larg 
deschiși de surpriză, ochii închiși de teamă etc.

Lucrând mai departe cu această tehnică, împreună cu grupul de elevi din Austria, 
profesorul le cere elevilor să se deseneze, folosind culori diferite pentru a-și exprima 
diferitele stări emoționale.

Elevii identifică apoi părțile corpului afectate de o emoție bazată pe o culoare și atribuie 
o culoare emoțiilor diferite.
 
După ce toată lumea este pregătită cu desenele, elevii șed într-un cerc și încearcă să 
explice emoțiile din imagini. Profesorul îi întreabă despre importanța diferitelor culori și 
despre emoțiile pe care le exprimă.
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Adaptări    
Profesorul a cerut elevilor să-și deseneze propria imagine. În acest fel, tehnica devine 
mai personală (ei folosesc desenele proprii în loc de personaje decupate) și funcționează 
și mai bine cu elevii care au diferite competențe lingvistice.

Experiența profesorului

„Învățarea emoțională de la EUMOSCHOOL este destul de normală pentru mine. Vreau 
emoții în clasă, astfel încât elevii să se simtă confortabil într-un mediu familiar, unde sunt 

fericiți în fiecare zi. “

Experiența elevilor

Elevii au participat și au fost foarte motivați. Au menționat că doresc să facă astfel de 
exerciții mai frecvent. 
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11. CUTIA EMOȚIILOR

Țara
Italia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
6 -7 ani

Locul 
Tehnica a fost pusă în aplicare în clasă, într-un cadru obișnuit (elevii șed în banca lor, 
profesorul stă în picioare).

Materiale necesare 
* Cutie de carton și coli de hârtie
* Pentru copii: hârtie, creioane și creioane colorate

Competențe emoționale dezvoltate
Elevii și-au sporit abilitatea de a reflecta, a recunoaște și a identifica stări emoționale și 
cauzele lor și de a le împărtăși altora, făcându-i să se înțeleagă. La o vârstă fragedă, a fost 
important ca ei să reflecteze asupra sentimentelor lor și să învețe cum să le comunice.

Competențe transversale dezvoltate 
Competențe sociale și civice.

Descrierea tehnicii  
Elevii au fost invitați să scrie (sau să deseneze) pe o bucată de hârtie cum s-au simțit. 
Acestea au fost apoi colectate de profesor, puse în cutie și citite mai târziu cu voce tare 
și comentate în colectiv. 
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Adaptări  
Având de-a face cu elevi foarte mici, profesorul a făcut două adaptări:

• În primul rând, în loc să le ceară să scrie cum s-au simțit, le-a dat posibilitatea de a 
desena, având în vedere că unii ar putea face asta mai ușor;

• În al doilea rând, în loc să deschidă cutia și să discute conținutul imediat după colectarea 
bilețelelor, a ales să facă asta la sfârșitul zilei sau a doua zi, pentru a permite elevilor 
să reflecteze după ceva timp la sentimentele lor și să devină mai conștienți de ele și 
de variațiile stării lor emoționale în timp.

Profesorul a ales tehnica pentru că a simțit că, adaptând-o, a fost cea mai potrivită pentru 
categoria de vârstă a elevilor săi, deoarece le-a permis să-și exprime emoțiile în moduri 
diferite.

Experiența profesorului
 

„Aveam nevoie de o strategie pentru ca elevii să vorbească 
despre ei înșiși și cred că Cutia emoțiilor i-a ajutat.”

Profesorul a subliniat că această tehnică a contribuit la 
îmbunătățirea capacității copiilor de a împărtăși și de a vorbi 

despre emoții între ei: „au reușit să-și împărtășească emoțiile 
și starea de spirit cu restul clasei”.

Copiii i-au dat un feedback foarte pozitiv și este deosebit de bucuroasă de un episod: „a 
existat o mică luptă între o fată și un băiat, iar la început fata a scris despre aceste emoții 

de furie. Când am citit bilețelele a doua zi, fata a râs de ea însăși, pentru că și-a dat seama 
că mânia fusese un sentiment trecător.” Profesorul sfătuiește alți profesori interesați de 

implementarea tehnicii să o adapteze la caracteristicile și nevoile clasei lor.
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11. CUTIA EMOȚIILOR

Țara
Italia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
14-15 ani

Locul 
Tehnica a fost pusă în aplicare în clasă, elevii au stat într-un semicerc, iar profesorul 
deplasându-se pentru a colecta bilețelele la început și apoi în mijloc pentru a le citi cu 
voce tare. 

Materiale necesare 
Cutie de carton, hârtie și instrumente de scris.

Competențe emoționale dezvoltate
Elevii și-au îmbunătățit abilitatea de a reflecta asupra propriilor emoții, de a le recunoaşte 
și de a le individualiza.

Competențe transversale dezvoltate
* Competențe sociale și civice 
* Conștiință și expresie culturală

Descrierea tehnicii   
Elevii sunt invitați să-și noteze emoțiile pe o bucată de hârtie (anonim), bilețelele sunt 
apoi colectate și puse într-o cutie, profesorul le citește cu voce tare pentru ca clasa să le 
comenteze și să dea colegii sugestii, sfaturi, sprijin.
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Profesorul a ales această tehnică pentru că a considerat că este cea mai potrivită pentru 
vârsta elevilor, deoarece a considerat că vârsta de 15 ani este mai dispusă să-și exprime 
sentimentele prin cuvinte, propoziții.

Adaptări   
În acest caz, profesorul a ales să ceară elevilor să ghicească cine a fost persoana care a 
descris o anumită emoție, deoarece a considerat că ar fi util ca elevii să se cunoască mai 
bine și să creeze o legătură mai profundă. Această adaptare a mărit elementul empatiei 
inerente tehnicii, deoarece elevii trebuiau să se pună în pantofii celorlalți pentru a ghici 
autorul fiecărui mesaj.  

Experiența profesorului

Profesoara a considerat că este foarte util să cunoască clasa și să le permită „să atingă un 
anumit nivel de înțelegere și intimitate, ceea ce nu este ușor de realizat în primul an de liceu”, 
și pentru că „clasa a fost foarte entuziastă” când a propus să pună în aplicare această tehnică.

 Ea a simțit că această tehnică a avut un real impact pozitiv asupra stării emoționale a elevilor, 
deoarece erau clar „eliberați de o povară”, „a fost frumos să văd impactul emoțional al unor 
lucruri pe care le-au scris, a fost atât de puternic încât unii dintre ei au început să plângă și o 
parte din clasă s-au îmbrățișat să-și consoleze colegii, a fost extrem de emoționant.”

Profesoara consideră că, pentru ca educația emoțională să fie corect realizată, ar trebui să 
existe o colaborare strânsă în rândul profesorilor, lipsa acesteia împiedicând eficacitatea teh-
nicilor implementate.
 

Experiența elevilor

Elevii au reacționat într-un mod pozitiv, în general, la implementarea tehnicii, i-au ajutat să-și 
cunoască colegii de clasă, a oferit oportunitatea de a discuta lucruri interesante și de a-și oferi 
sprijin reciproc și consiliere:

„Mi-a permis să descopăr problemele pe care colegii mei le au și posibilitatea 
de a-i ajuta.”

Elevii au fost, de asemenea, bucuroși să aibă ocazia de a discuta, de a schimba idei cu colegii și 
profesorii („ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost să am ocazia de a discuta cu colegii mei și de 
a le asculta sugestiile, ne-a ajutat foarte mult”), să confrunte, de asemenea, probleme sociale 
care au potențialul de a afecta stările emoționale personale (egalitatea de gen, discriminarea, 
integrarea și homofobia).

Nu în ultimul rând, a oferit tuturor posibilitatea de a-și împărtăși emoțiile, deoarece există 
„lucruri care nu sunt ușor de spus cu voce tare”.
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12.  GHICI CE SIMTE

Țara
Turcia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 3-a, 9 ani

Locul  
Școală primară Avcilar Doga.
Sala de clasă a fost aranjată astfel încât să denote o atmosferă naturală.

Materiale necesare
Coli de hârtie colorate.

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor
* Trăirea emoțiilor
* Gestionarea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți

Descrierea tehnicii
Versiunea de bază a tehnicii este de a cere unui elev să scrie pe o hârtie ce simte în acel 
moment. Acesta poate fi un elev care are nevoie de sprijin sau cineva care are emoții 
intense. Apoi, profesorul cere celorlalți elevi să scrie pe o hârtie ce cred că simte un alt 
elev. După aceasta, primul elev citește ceea ce s-a scris și oferă o scurtă explicație pentru 
acest sentiment. Apoi, profesorul citește ceea ce au ghicit ceilalți elevi și le cere autoru-
lui să explice ce se bazează. 
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Profesorul începe apoi o conversație despre sentimentul elevului și despre gândurile 
colegilor săi.

În Turcia, această tehnică a fost folosită cu copii mici în felul următor: elevii stau pe scau-
ne, în timp ce profesorul spune o poveste. Povestea poate fi și propria poveste a clasei, 
ceea ce este important este că ar trebui să fie relevant pentru copii și astfel să se poată 
conecta la ea emoțional.
 
Apoi, profesorul cere copiilor să-și scrie mai întâi sentimentele legate de poveste, ca și 
când li s-ar fi întâmplat lor. Elevii descriu și vorbesc despre sentimentele lor și, de aseme-
nea, dau explicații, folosind cadrele povestirii.

Adaptări 
În acest caz, profesorul a folosit o poveste pentru a cataliza răspunsurile emoționale ale 
copiilor. Astfel a fost mai ușor pentru ei, pentru că sunt obișnuiți cu povești. Esența teh-
nicii (catalizarea empatiei și ghicirea sentimentelor cuiva) este aceeași. 

Experiența profesorului
 

“ Mai întâi erau timizi. Se așteptau la o judecată și asta era partea dificilă. După care 
s-au obișnuit că nu sunt judecați, au început să se simtă în siguranță și să vorbească 

mai mult.”

61



13. JOCUL CÂND…

Țara
Austria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
13-15 ani

Locul  
Clasă de tranziție, Landeck/Tirol.
Elevii șed în cerc.

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor,
* Trăirea emoțiilor 
* Gestionarea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* expresie culturală 
* competențe sociale

Descrierea tehnicii 
Scopul acestei tehnici este de a „poziționa” anumite emoții în timp și spațiu, conectându-
le la anumite situații. Profesorul cere elevilor să termine propoziții cum ar fi: „Sunt trist 
când ... mă cert cu cel mai bun prieten al meu”. Putem practica acest lucru oral sau în 
scris.

În acest caz, profesorul a început exercițiul solicitând elevilor care expresii sunt cele mai 
bune pentru a-și exprima emoțiile. El îi spune elevilor că descrierea de obicei a unei 
emoții este mai ușoară dacă putem da motivele care au catalizat-o.

Apoi îi cere să spună fraze care încep cu „Sunt fericit când ...”

62



În cea de-a doua parte, conștientizarea față de emoțiile negative apare și atunci când 
trebuie să termine propoziția „Sunt trist când ...”

Experiența profesorului
 

„În special, elevii învață să se exprime și nu reacționează cu violență, ci se ocupă de emoțiile lor 
în mod corespunzător. Ei învață să reacționeze corect în situații dificile.”

                                            Experiența elevilor
Elevii au participat și au fost foarte motivați. Elevii sunt foarte mulțumiți de astfel de activități.
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14. STOP ȘI PAUZĂ

Țara
Ungaria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
14-15 ani

Locul 
Tehnica a fost implementată într-o clasă obișnuită. Când profesorii au decis să oprească 
lecția și să vorbească despre o chestiune împreună, au împins băncile într-o parte a sălii 
de clasă și toți s-au așezat într-un cerc mare în mijlocul încăperii.
  
Materiale necesare  
Pentru tehnica aceasta nu este nevoie de materiale. Profesorul nu poate proiecta asta în 
prealabil, deoarece nu intenționează să aibă de rezolvat conflicte, dar poate fi pregătit 
pentru ce trebuie să facă dacă se întâmplă. Depinde de profesor dacă doar se discută 
problema întâmpinată sau dacă va folosi unelte, de ex. le poate cere elevilor să scrie 
despre problemă; în acest caz, este nevoie de hârtie și pixuri. 

Competențe emoționale dezvoltate
Cooperare și rezolvare de conflicte.

Competențe transversale dezvoltate 
* A învăța să înveți.
* Inițiativă și spirit antreprenorial.

Descrierea tehnicii 
Natura tehnicii este marcată de faptul că profesorul nu intenționează să se întâmple un 
conflict, dar este pregătit, în orice caz, să acționeze spontan în timpul lecției, dacă este 
necesar.

În primul rând, profesorul trebuie să realizeze, de fapt, că este nevoie de o pauză în 
timpul lecției. De obicei, profesorii pot vedea, atunci când clasa este tensionată la 
începutul lecției. Ei nu se pot concentra asupra subiectului, vorbesc cu voce tare, evident 
referindu-se la ceva care s-a întâmplat mai devreme în timpul zilei. În timpul lecțiilor, 
este de obicei mai evident deoarece conflictele ies la iveală mult mai ușor – de exemplu 
în situația în care cineva trebuie să facă pereche cu altcineva.

La început, atunci când elevii nu sunt încă obișnuiți cu această tehnică, profesorul trebuie 
să inițieze discuția, dar mai târziu și elevii pot cere acest lucru.

După acest prim pas, profesorul cere elevilor să împingă băncile pe marginea sălii, astfel 
încât să poarte o discuție fără prea multe obstacole fizice între ei. 
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Acest lucru ajută la comunicarea deschisă. Ei pot fie să stea într-un cerc, fie să se ridice - 
este chiar mai neobișnuit și ajută la schimbarea mentalității elevilor.

Apoi, depinde de situația dată. Uneori, cel mai bun lucru pe care profesorul îl poate face 
este să lase elevii să vorbească între ei despre o problemă. Altă dată, este nevoie de o 
facilitare mai directă, de ex. cerându-le elevilor să scrie ce emoții simt și să-i lase să o 
descrie în fața celuilalt.

Un lucru important în timpul discuției este menținerea acestei situații dificile (se 
presupune că este o situație conflictuală) într-un mediu cât mai sigur pentru elevi - ca 
elevii să exprime problema în mod liber, este, de asemenea, important ca ei să păstreze 
regulile de bază ale comunicării, fără să atace pe ceilalți.

Adaptări    
Există o gamă largă de posibilități de adaptare a acestei tehnici. Deoarece potențialul 
principal este neconvenționalitatea, focalizarea atenției asupra problemei, în loc să se 
ignore, modul în care este utilizat este secundar.

Elementul de bază este să vorbești despre problemă, dar dacă profesorul consideră că 
este util să folosești alte instrumente sau să le combini cu alte tehnici DoE (de ex. Cutia 
emoțiilor), este foarte util. Profesorul trebuie să cunoască bine clasa pentru a putea 
facilita o discuție valoroasă.
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Experiența profesorului
„De obicei, nu vor să vorbească dacă au lipsit de la ore. Dar 

au stabilit deja în clasa a cincea, le-am spus atunci că sunt 
într-o stare care face imposibilă predarea. Și o lecție de 

matematică nu schimbă lumea, noi o vom recupera. Acum 
ne vom așeza și vom vorbi despre această problemă înainte 

de a continua.

- Și de ce nu ai putea continua?
- Pentru că există o tensiune în copii, nu se pot concentra, 

nu pot să fie atenți, sunt ocupați cu problemele lor și nu cu ceea ce se întâmplă la școală ... “

 „A funcționat foarte bine, copiii se bucurau într-adevăr să-și dea seama ce îi deranjează pe 
ceilalți, iar cealaltă persoană asculta, am încercat să rafinăm bineînțeles. Și, bineînțeles, puteți 

fi supărat, aveți un motiv să fiți, dar să lucrăm la a face această clasă o clasă bună, pentru că 
dacă veți continua astfel în următorii patru ani, ar fi o tragedie și pentru voi. Te putem forța să 

fii liniștit în clasă, dar vei suferi. Și am început să construim relații unul cu celălalt și cred că a 
funcționat foarte bine.”

Experiența elevilor

„Nu am crezut că aceste jocuri pot construi comunitatea atât de bine, dar... De fapt, dacă 
cineva are o idee, ei o împărtășesc și am aflat ceva împreună. Și este foarte bine, de aseme-
nea, zi cu zi, că putem rezolva împreună multe probleme.

- Și cred că, de atunci, suntem într-adevăr ... normali, da.”
 
 „Cred că nici nu ne dăm seama cât de mult ne înțelegem mai bine sentimentele. Mă pot 
accepta mult mai bine.”
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15. JOCUL CU SCARA  

Țara
Italia

Clasa/ Vârsta elevilor implicați
7 ani  

Locul  
Această tehnică a fost aplicată în clasă. Elevii au fost împărțiți în 4 grupuri și s-au așezat 
unul în fața celuilalt, pentru a facilita munca grupului.  

Materiale necesare 
Dicționar, cartoane albe și colorate, lipici, foarfeci.  

Competențe emoționale dezvoltate
* Recunoașterea emoțiilor 
* Trăirea emoțiilor

Competențe transversale dezvoltate
* Competențe sociale și civice
* Conștiință și expresie culturală
* A învăța să înveți

Descrierea tehnicii 
În această tehnică, grupul de elevi alege o emoție neutră, iar apoi trebuie să numească 
versiuni mai intense și mai puțin intense ale emoției. 

După ce le exprimă, încearcă să numească diferite grade de intensitate. Profesorul începe 
o conversație despre intensitatea emoțiilor și modul în care pot fi exprimate verbal.

În acest caz, elevii au fost împărțiți 
în 4 grupe, fiecare grup a ales o 
emoție neutră, care în acest caz 
a fost: tristețe, fericire, surpriză și 
furie.

Cu ajutorul unui dicționar, fiecare 
membru al grupului a ales o nuanță 
a emoției inițiale neutre, care a fost 
scrisă pe un bilețel.

Apoi, fiecare bilețel a fost lipit pe 
câte un carton mai mare potrivit cu 
culoarea emoțiilor neutre.
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Cartoanele fiecărui grup au fost apoi asamblate pe panoul final cu termometrul, în care 
au fost prezente toate cele patru emoții neutre și nuanțele lor.

Elevii s-au bucurat foarte mult de această tehnică, pentru că au făcut niște afișe frumoase 
și au realizat panoul cu termometrul, dar și pentru că au aflat cum să recunoască mai 
bine nuanțele unei emoții și astfel să comunice mai exact modul în care se simt.

Adaptări    
Adaptarea a fost făcută pentru a îmbunătăți munca în grupuri și pentru a încuraja 
discuțiile elevilor.

Introducerea termometrului a ajutat elevii să înțeleagă mai bine semnificația gradelor în 
raport cu emoția neutră.

Experiența profesorului

Tehnica a fost aleasă pentru a îmbunătăți relația dintre colegi și mai ales pentru a-i ajuta să 
înțeleagă mai bine ceea ce simt.

Această tehnică poate fi ușor adaptată și utilizată cu elevi de diferite vârste.
 

Experiența elevilor
 

 „Munca a fost utilă pentru că putem exprima mai precis cum ne simțim.”
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16. CUTIA POȘTALĂ

Țara
Ungaria

Clasa/Vârsta elevilor implicați
10-11 ani, 12-13 ani și 14-15 ani

Locul
Tehnica a fost implementată în sala de clasă, unde mesele au fost aranjate astfel încât să 
faciliteze munca în grup. 

Materiale necesare 
* o cutie de carton decorată
* bucăți de hârtie și pixuri (elevii pot folosi propriile lor materiale)

Competențe emoționale dezvoltate
Gestionarea emoțiilor. 

Competențe transversale dezvoltate
* A învăța să înveți
* Inițiativă și spirit antreprenorial

Descrierea tehnicii 
Fie profesorul, fie profesorul împreună cu elevii decorează o cutie de carton și creează o 
„cutie poștală” unde elevii pot lăsa mesaje. Ei pot scrie și lăsa mesaje în timpul lecțiilor 
sau în pauza dintre lecții și, o dată pe săptămână, în timpul orei de dirigenție, stau într-
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un cerc și deschid cutia pentru a discuta împreună mesajele. Elevii pot decide dacă să 
divulge sau nu dacă mesajul a fost scris de ei.

Este important să asigurăm elevii că informațiile rămân întotdeauna confidențiale și că 
nimeni nu va ști ceva dacă este secret.

Adaptări
O adaptare deja implementată este de a folosi Cutia poștală într-un mod diferit. Tema 
elevilor a fost să se gândească la personajele unui roman cu care lucrau, să aleagă un 
personaj și să încerce să-și imagineze cum a simțit acel personaj într-o scenă din roman. 
Trebuiau să scrie pe un bilețel și au decis să folosească Cutia poștală pentru a colecta 
mesajele. De data aceasta, în loc să scrie despre propriile lor emoții, scriau despre 
emoțiile personajelor. 

Experiența profesorului
„Proiectul a început să aibă propria sa viață, pentru că am 

mărturisit chiar că doi băieți se certau în clasă și apoi și-au cerut 
scuze prin căsuța poștală. Și au reușit foarte bine. Sau, de fapt, 

băiețelul mi-a dat scrisoarea adresată mie dar, de fapt, 
era ca și cum i-ar fi cerut scuze prietenului său din cauza 

comportamentului său în ziua precedentă. Am întrebat: „Ce-ar 
fi dacă i-ai da-o, pentru că eu nu am nevoie de scuze, această 

scrisoare nu este pentru mine”. Așa a început, băiatul a permis 
să o pun în Cutia poștală, iar celălalt băiat a luat-o, de fapt, ei se adresau unul altuia. Următorul 

pas a fost când aceste lucruri au început să se întâmple chiar și fără mine, am auzit că au fost 
rezolvate conflictele de către copii.” 

„Cu timpul au fost mai deschiși cu privire la problemele lor, așa cum am observat. Deci, mai întâi 
a fost mai … lucruri generale, ceva simplu, de exemplu, „nu prea am avut chef să mă trezesc sau 
sunt obosit”. După ce au început să meargă mai adânc, unii dintre ei, nu mulți, desigur, dar chiar 
și faptul că au pus ceva în valoare. ... „Nu vreau să scriu ... să pun ceva în ...”. Și încet, la a treia-a 

patra ocazie, au scris mai mult și mai profund, despre probleme cu colegii de clasă, printre colegii 
lor de clasă.

Uneori scriu astfel încât să nu ne dăm seama cine a fost autorul. Ceilalți ghicesc foarte mult, 
dar nu am putut, nu au putut să-și dea seama cine este. Și apoi le-am spus, nu este chiar așa 

important, pentru că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe problema însăși. “
 

„Uneori trebuia să scriem de două ori într-o lecție și să deschidem cutia, pentru că era atât de 
multă tensiune, voiau să comunice, cel puțin în scris. ... am văzut că este foarte bine pentru ei să 

scrie cel puțin, pentru că această tensiune, această furie a dispărut. Mânia și nedreptatea pe care 
au simțit-o, s-au simțit terorizați, iar acest instrument i-a ajutat, s-au liniștit.
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Experiența elevilor 

„(Profesorii) sunt cu noi, înțeleg ce vrem să spunem și nu le spun celorlalți profesori 
dacă scriem ceva despre ei. Putem împărtăși problemele noastre cu ei, fără a avea 
parte de comentarii. “
 
„(Profesoara) ne-a spus să ne focalizăm mai bine pe lucruri care … contează pentru întreaga 
clasă. Nu pe ceea ce putem discuta în privat, câte doi.”
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17. SCAUNUL FIERBINTE

Țara
România

Clasa/Vârsta elevilor implicați
Clasa a 11-a, 16-17 ani

Locul 
Tehnica a fost implementată în sala de clasă, la o lecție de dirigenție. Elevii au lucrat în 
grupuri.

Competențe emoționale dezvoltate 
Trăirea emoțiilor și într-o anumită măsură recunoaşterea emoțiilor.

Competențe transversale dezvoltate
Competențe sociale.

Descrierea tehnicii  
Profesoara a grupat elevii în 4 grupe, funcție de prietenii sau relații bune dintre membrii 
grupului sau funcție de interese comune. Apoi, le-a cerut să caracterizeze grupul lor, 
precum și celelalte grupuri. A invitat apoi un purtător de cuvânt din fiecare grup să vină 
în fața sălii, să stea pe „scaunul fierbinte” și să prezinte caracteristicile. 

Adaptări  
În loc să invite un elev să-și împărtășească percepțiile individuale, a invitat elevi care au 
reprezentat un grup.
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Experiența profesorului

„Acești elevi sunt de 16 ani, sunt adolescenți, cu foarte multe probleme caracteristice pent-
ru adolescenți. O clasă de 29 de elevi, care sunt foarte diverși, cu foarte multe probleme 
diverse.

Am adaptat tehnica și am avut sprijinul psihologului școlii și împreună am decis asupra 
tehnicii care poate fi aplicată eficient într-un anumit interval de timp. Am ales să adaptez 
tehnica astfel încât să folosesc grupuri de elevi și nu elevi individuali să se prezinte și să 
împărtășească emoțiile lor în clasă, tocmai pentru că atunci când avem alți oameni în jurul 
nostru și aparținem unui grup, acest lucru ne oferă mai mult încredere, suntem mai rel-
axați când exprimăm ceva, dezvăluim ceva, recunoaștem emoțiile, identificăm persoanele 
cu care avem o relație bună și cele cu care nu.

(...) Această tehnică a creat spațiul pentru ca elevii să-și exprime sentimentele, emoțiile, au 
avut ocazia să-și spună lucruri pe care nu le exprimă în mod normal și care îi lasă cu frustrări, 
într-o situație conflictuală. Acesta a fost cel mai mare câștig pe care l-am identificat folosind 
această tehnică: faptul că a oferit un mediu foarte bun elevilor să-și exprime, să-și identifice 
emoțiile, sentimentele, să le recunoască și să le spună celorlalți în față ce simt.”
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18. LABORATOARE DE CERCETARE

Țara
Italia

Clasa/Vârsta elevilor implicați
16 ani

Locul  
Profesorul stă între elevii așezați în cerc.

Materiale necesare
Materiale informative științifice, cărți, caiete de notițe, pixuri, pliante informative, lap-
top-uri, diapozitive, materiale pentru organizarea conferinței (postere, invitații, o sală de 
conferință)

Competențe emoționale dezvoltate
Materiale informative științifice, cărți, caiete de notițe, pixuri, pliante informative, lap-
top-uri, diapozitive, materiale pentru organizarea conferinței (postere, invitații, o sală de 
conferință).  

Competențe transversale dezvoltate
* A învăța să înveți
* Inițiativă și spirit antreprenorial 
* Competențe sociale și civice 

Descrierea tehnicii  
Elevii și profesorul au avut întâlnirile de după-amiază (total 10 ore), pentru a discuta un 
anumit subiect ales anterior în comun. Profesorul a propus o selecție de texte literare și 
poetice, menite să ofere un imbold pentru a porni discuția.
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Profesorul a împărțit sarcinile între grupurile de elevi pentru a analiza subiectul sub 
diferite aspecte și perspective.

Elevii au prezentat rezultatele cercetărilor lor la clasă și au discutat despre ele.

Elevii, cu sprijinul profesorului, au organizat un moment public pentru a comunica elevilor 
din alte clase și părinților despre subiectele discutate, acordând atenție organizării 
logistice, pregătirii invitațiilor și afișului publicitar.

Adaptări   
Pentru a facilita implementarea tehnicii, din motive logistice și ținând cont de subiectul 
ales - dialogul intergenerațional și relația dintre părinți și copii - profesorul a ales să orga-
nizeze conferința finală ca o întâlnire deschisă cu elevii altor clase și părinți. În acest fel, 
organizarea evenimentului a fost mai ușoară, iar împărtășirea opiniilor și sentimentelor 
a fost mai „sigură”. 

Experiența profesorului

Profesorul a ales această tehnică pentru că a simțit nevoia 
de a-și îmbunătăți și aprofunda relația cu elevii săi: 

„a petrece ceva timp cu elevii, deconstruind 
rigiditatea didacticii tradiționale, este 

întotdeauna o oportunitate să beneficiezi de un 
spațiu și de timp comun.“

 Tehnica i-a permis să aibă mai mult timp la dispoziție 
pentru a discuta cu elevii și pentru a le permite să se exprime 

liber. Deși logistica atelierelor a fost un pic dificilă (au trebuit să concilieze disponibilitățile 
fiecăruia), el consideră că rezultatul implementării este în întregime pozitiv, deoarece el a 

avut un feedback bun din partea elevilor săi și el a dobândit experiență.

Sfatul său pentru colegii profesori interesați de implementarea tehnicii ar fi să îndrăznească 
să o pună în aplicare deoarece petrecerea timpului suplimentar cu elevii și depășirea 

structurilor impuse de dinamica profesor-elev este întotdeauna o experiență benefică atât 
pentru profesor, cât și pentru elevi.
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Experiența elevilor

Elevii au fost entuziasmați de activitate. Tema 
discutată a fost relația dintre părinți și copiii lor și 

dificultățile dialogului intergenerațional. Unii dintre 
ei au subliniat modul în care această activitate i-a 

ajutat să-și îmbunătățească relația cu părinții și să-și 
îmbunătățească înțelegerea: 

„Pentru mine a fost important să construiesc 
o relație mai bună cu părinții mei, a fost o distanță, aș putea spune că suntem 

două generații diferite și nu avem aproape nimic în comun, acum însă există 
mai mult dialog.”

Elevii au apreciat dialogul care a permis tuturor să își exprime gândurile și sentimentele. 
Ei și-au îmbunătățit capacitatea și voința de a asculta colegii de clasă și au fost stimulați de 

opiniile și punctele de vedere ale celorlalți. Au fost bucuroși să aibă ocazia de a schimba idei 
pe un subiect la îndemâna oricui și au reușit să creeze un spațiu sigur pentru ei și colegii lor 

de clasă:

 „Deschiderea nu este imediată, dar puțin câte puțin, vorbind și descoperind 
că niște gânduri și emoții au fost comune, am dobândit mai multă încredere în 

exprimarea emoțiilor noastre.”

 Acest lucru i-a ajutat, de asemenea, să întărească legătura cu colegii de clasă și i-a sudat 
mai bine ca grup.

Au apreciat posibilitatea de a se apropia de profesor, pentru a putea construi o nouă relație 
cu el, la un nivel cu totul nou: „De obicei, relația profesor-elev este destul de rigidă, în 

timp ce cred că discutarea problemelor legate de adolescență cu profesorul ne ajută să ne 
deschidem către el.”

Ceea ce s-a remarcat ca fiind negativ a fost încurajarea de a vorbi, care s-ar putea să fi fost 
resimțită ca o obligație din partea unor elevi mai introvertiți, însă practicarea pe viitor a 

tehnicii poate rezolva această problemă.
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Studii de caz 



 Studii de caz  
În timpul procesului de testare a metodologiei, au fost colectate studii de caz și mărturii 
pentru a împărtăși experiențele elevilor și profesorilor.  

Distribuția studiilor de caz a fost organizată în funcție de patru subiecte diferite:

1) modul în care DoE a ajutat elevii;
2) modul în care atmosfera clasei s-a schimbat datorită utilizării tehnicilor;
3) modul în care profesorul a simțit și a gândit în timpul implementării;
4) cum să implicăm comunitatea mai largă în implementarea metodologiei (părinți, colegi 
etc.).

Fiecare situație implică mai multe perspective (atât ale elevilor, cât și ale profesorilor, de 
exemplu), deoarece este important să avem o perspectivă de ansamblu despre context - 
totuși, este util să ne concentrăm pe diferite perspective în diferitele cazuri prezentate. 
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Cum a ajutat DoE elevii?
În această secțiune sunt prezentate câteva studii de caz despre modul în care elevii au 
reacționat la tehnicile DoE și despre modul în care acestea au fost prezentate. Dacă un elev se 
simte adesea singur în clasă, asta creează o spirală negativă: ca urmare a singurătății, elevul va 
începe să se lege de alții sau să dispară complet, ceea ce îi face pe colegii săi să reacționeze la 
prezența sa într-o manieră negativă, care doar întărește sentimentul de deconectare. Datorită 
tehnicilor, există o șansă pentru elevi de a fi văzuți într-o lumină diferită și de a cataliza empatia 
față de alții.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Un elev simte că nimeni nu-l place și nu îl înțelege. Ceilalți copii sunt prea gălăgioși și prea 
agitați, în opinia sa. Profesorii nu știu de ce se simte rău. Uneori ar prefera să se târască și să 
rămână singur, separat de toți ceilalți. Pe de altă parte, îl întristează că nu are prieteni cu care 
să vorbească. 

Descrierea cazului 
Elevul este nou în clasă și se află singur în colțul de lectură, plângând liniștit. Nimeni din clasă 
nu observă acest lucru. Numai când profesorul vede spațiul gol, se uită în jur în sala de clasă 
și descoperă elevul trist. Când profesorul îl cheamă, elevul stă și lucrează fără chef, trist.

Elevul rămâne neremarcat de cele mai multe ori. Este un copil liniștit, retras. Cel mai frapant 
lucru despre el este că se află undeva singur în timpul lecțiilor, dar mai ales în timpul pauzelor 
plângând liniștit. El nu poate spune profesorului sau celorlalți copii de ce plânge atât de des. 
Prefera să fie singur. Nu ia inițiativa de a vorbi cu alt copil. În munca de grup, nu alege pe 
nimeni, ci așteaptă să vadă dacă este ales. Nici profesorul, nici colegii de clasă nu știu ce este 
în neregulă cu el.

Țara 
Austria

Data/ Durata 
Semestrul al doilea, 
2016-2017

Subiectul principal 
Elevi

Vârsta elevilor
13-14 ani

Contextul școlii 
Școală publică, Innsbruck, vestul 
Austriei

Este o clasă de tranziție pentru 
migranți și tineri refugiați, care 
nu sunt gata încă pregătiți să 
participe la lecții obișnuită 
și trebuie să treacă mai întâi 
această clasă de tranziție.

Studiu de caz 1
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Folosind tehnica „Cutia emoțiilor”, elevii se simt în largul lor și pot explica ceea ce simt. Elevii 
învață de asemenea că nu au nevoie să-și reprime sentimentele, ci pot să le împartă cu alții.
Această tehnică a oferit ocazia ca acest copil deprimat să se exprime și astfel ceilalți îl puteau 
înțelege mai bine. A ajutat elevul să se simtă mai integrat în clasă.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Elevul suferă din cauza lipsei de atenție și de concentrare, performanța lui scade mult mai 
repede decât a altora. Este ușor distras, își schimbă adesea activitățile sau le abandonează. 
În multe situații, se străduiește să aștepte până îi vine rândul sau până profesorul termină de 
vorbit. Deseori nu găsește nici o modalitate de a-și amâna nevoile sau de a se retrage.

Descrierea cazului
Elevul este în clasa a IV-a. Este înalt și bine construit și putem observa că nu se simte bine în 
corpul său. De multe ori pare neliniștit. În timpul lecțiilor, uneori se plimbă cu scaunul său, 
până când se prăbușește pe podea, bate ritmuri diferite pe masă cu un pix, se ridică și se 
joacă cu jaluzelele, deschide o fereastră, se duce la coșul de gunoi și-și golește ascuțitoarea, 
răspunde cu voce tare la priviri sau gesturi ale colegilor săi, se apleacă în spate și-și lovește 
colegul de clasă, înțeapă cu pixul pe care l-a ascuns în timpul pauzei un coleg de clasă și 
comentează mormăind despre ce se întâmplă în jurul lui.

Când este avertizat sau solicitat să se abțină de la a interveni, în loc să coopereze, spune 
că nu a făcut nimic și că este întotdeauna învinuit. Nu se poate liniști și refuză să urmeze 
instrucțiuni suplimentare, să schimbe locul sau, în cazuri extreme, să părăsească clasa. Râde 
de amenințările de pedeapsă, abia ascultând, dar răspunde cadrelor didactice cu afirmații 
greșite și arogante sau face gesturi amenințătoare.

Țara  
Austria

Data/ Durata 
Semestrul al 
doilea, 2016-2017 

Subiectul principal  
Profesor, clasă, elevi

Vârsta elevilor
13-14 ani

Contextul școlii 
Școală publică, Innsbruck, vestul 
Austriei. Este o clasă de tranziție 
pentru migranți și tineri refugiați, 
care nu sunt încă pregătiți să 
participe la lecții obișnuite și 
trebuie să treacă mai întâi această 
clasă de tranziție.

Studiu de caz 2
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Elevul consideră că școala este un rău necesar. Timpul trece pentru el foarte greu. Pentru a 
supraviețui în mod rezonabil, tot ceea ce nu are legătură cu scrierea, ascultarea sau practica 
este o schimbare binevenită și trebuie să-și exprime neliniștea interioară prin mișcarea 
continuă. Majoritatea profesorilor îl consideră nedrept și neadecvat.

De obicei obosește rapid la exerciții, dar apoi spune că îl doare capul sau membrele - dar 
pentru el a ședea liniștit este tortură. În aceste momente, este foarte sensibil și se simte 
parțial atacat de colegii de clasă și de profesori.

Folosind tehnica „Ghici ce simte”, clasa se poate simți în largul ei și poate explica ceea ce simt. 
De asemenea, elevii învață să-și exprime sentimentele, să le împărtășească cu ceilalți și să 
reflecteze.

Folosirea acestei tehnici a condus la o mare schimbare pentru acest elev, deoarece a putut 
experimenta școala într-un mod diferit, realizând că se poate exprima cu sens. A experimentat 
cum e să fii ascultat așa că nu a trebuit să se plictisească sau să atragă atenția asupra lui prin 
perturbarea altora. Clasa a putut vedea o altă față a lui, devenind mai sensibilă față de el.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Această activitate este realizată pentru a dezvolta competențele emoționale și empatia 
elevilor prin identificarea emoțiilor altor elevi. Activitatea „Ghici ce simte” are drept scop 
intensificarea cooperării în cadrul clasei. 

Descrierea cazului
Profesoara observă în mod constant sentimentele elevilor ei înaintea acestei activități. Poate 
fi realizat după un eveniment sau o situație specială, pentru a fi mai eficient. Când un elev 
prezintă un comportament special, acesta poate fi un moment perfect pentru a face această 
activitate.

Țara  
Turcia

Data/ Durata 
Aprilie 2017, la începutul 
unei lecții de 70 de 
minute
Activitatea a durat 
aproximativ 25 de 
minute

Subiectul principal 
Elev

Vârsta elevilor
Clasa a 11-a, 16-17 ani

Contextul școlii 
Școală privată în 
Istanbul, Turcia: 
Acarkent Doga Anadolu 
Lisesi

Studiu de caz 3
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Activitatea a fost efectuată deoarece s-a observat că un elev se simțea tensionat în ziua 
respectivă care a fost ușor diferită de alte zile. Când profesorul a decis să facă această activitate, 
elevii s-au plasat într-un semicerc. Unul dintre elevi a fost invitat să scrie pe hârtie colorată 
emoțiile sale în acel moment.

Toți ceilalți elevi au fost invitați să răspundă la întrebarea care sunt emoțiile colegului pe o 
foaie albă. După 5 minute de scris, fiecare elev a citit ceea ce a scris. Profesorul a încurajat 
comunicarea despre emoțiile declarate, ghicite, eronate și neînțelese ale elevilor.

Această activitate a fost realizată cu un grup de elevi care nu au efectuat anterior o astfel de 
activitate.

S-a oferit o scurtă explicație elevilor înainte de aplicarea tehnicii. Întrebările de clarificare ale 
elevilor au primit răspunsuri.

Elevii au pus întrebări despre cum să scrie despre sentimentele lor. Profesorul a răspuns 
la întrebări. Apoi, s-au concentrat, au empatizat cu prietenii și au scris ce gândesc despre 
sentimentele colegului. După ce a trăit evenimentul, starea emoțională a elevului s-a schimbat 
rapid de la negativ la pozitiv, văzând că emoțiile sale erau exprimate foarte bine de prietenii 
ei. Se vedea că elevul era într-adevăr foarte fericit. Alți elevi au insistat ca această activitate 
să fie repetată și pentru ei.

Profesorul a spus elevilor că va repeta activitatea în viitor.

Profesorul nu ar fi putut prezice că elevii vor fi atât de interesați înainte de implementarea 
activității. Nu credea că îi va auzi pe elevi oferind comentarii, menționând cât de atent era cu 
ei și că era interesat de fiecare aspect al vieții lor.

După această experiență, profesorul a decis să facă și alte activități DoE.
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Perspectiva profesorilor
Următoarele studii de caz descriu modul în care profesorii au acționat în situații diferite și 
modul în care acțiunile lor au putut îmbunătăți un anumit caz. Adesea o reacție instantanee 
a profesorului sau o decizie de adaptare a tehnicii într-un anumit mod poate ajuta un anumit 
elev să avanseze, să se simtă integrat, să simtă grijă. Dorim să evidențiem aceste momente 
care transformă climatul clasei.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Mesaj care denotă disconfort în cutia emoțiilor.

Descrierea cazului 
Profesorul a decis să pună în aplicare DoE  la una din lecțiile sale pentru că a simțit nevoia de 
a încuraja relațiile dintre elevii săi care păreau detașați unul de celălalt, necomunicativi. El a 
ales să pună în aplicare în mod continuu două tehnici: scaunul fierbinte și cutia emoțiilor.

Pe măsură ce au avut loc întâlnirile, elevii au început să se implice în activitățile din ce în ce 
mai familiarizați cu tehnicile.

Profesorul a început să observe implicarea mai mare a elevilor în activități. Aproximativ două 
luni după începerea implementării, un elev a scris un mesaj în cutia emoțiilor care exprima un 
disconfort puternic. Neconcordanța a fost explicată într-un mod foarte clar și dramatic. 

Profesorul a decis să nu citească mesajele din cutie în fața tuturor elevilor ca de obicei, ci să 
aștepte câteva zile. În acest timp el a decis să vorbească cu consiliul clasei despre acest caz, 
dar, din păcate, nu a găsit sprijin adecvat. Prin urmare, a decis să transfere subiectul în cadrul 
lecției prin citirea tuturor mesajelor din cutie. Când s-a întâmplat acest lucru, profesorul și-a 
dat seama că disconfortul exprimat de acel elev era „ca o oglindă”, de vreme ce restul clasei 
au început să-și exprime disconfortul general și nevoia de sprijin extern. Profesorul a decis să 
creeze periodic momente de confruntare deschisă în sala de clasă.

Țara  
Italia

Data/ Durata
Mai 2017
 
Vârsta elevilor 
14-16 ani  

Subiectul principal 
Profesor 

Contextul școlii 
Școală publică din Palermo 

Studiu de caz 1

83



Astfel, în clasă a început să crească încrederea între elevi, dar și încrederea față de profesor. 
Elevul care a exprimat pentru prima oară disconfortul puternic nu a dorit să se identifice, 
dar relațiile cu colegii lui de clasă au început să se îmbunătățească. S-a instituit o formă de 
sprijin între elevi. Tehnicile DoE au permis elevilor să-și îmbunătățească relațiile, au declanșat 
procese de conștientizare în relația dintre elevi și dintre elevi și profesori și au activat procese 
de susținere în cadrul clasei.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Este conectată de exprimarea emoțiilor de către preșcolari, în timp ce profesorul a implementat 
activitatea ecusonul emoțiilor. 

Descrierea cazului
Educatoarea pregătește activitatea Ecusonul cu emoții și prezintă elevilor emoțiile. Apoi, cere 
elevilor să își aleagă propriul ecuson și să spună colegilor motivele pentru care se simt așa.

Unul dintre copii verifică toate ecusoanele, dar nu dorește să aleagă niciunul dintre ele. 

Când educatoarea întreabă motivul, copilul explică că nici una dintre ele nu reflectă emoțiile 
sale reale. Acest lucru a fost surprinzător, pentru că acest elev era tăcut și introvertit și în 
cea mai mare parte a timpului la activități se afla departe de activitățile grupului. Acum a 
fost dornic să ia parte la această activitate și a vrut să-și găsească emoțiile reale pentru a le 
împărtăși cu prietenii săi. Educatoarea a propus o soluție și l-a rugat pe copil să-și definească 
emoția, să aleagă un nou ecuson și să îl folosească pentru a împărtăși cu prietenii săi. Copilul 
a spus că s-a plictisit și a vrut să deseneze față plictisită. În prima zi, a desenat fața plictisită și 
a descris motivele sale. A doua zi a fost primul care a definit și a împărtășit emoția sa.

Datorită tehnicilor DoE, elevii pot explica de ce simt ceea ce simt, indicând cauza. Aceasta face 
ca descrierea să fie chiar mai rațională și mai eficientă. Astfel elevii pot învăța că nu trebuie 
să păstreze reprime exprimarea emoțiilor. În afară de aceasta, elevii știu, de asemenea, că 

Țara   
Turcia

Data/ Durata 
mai 2017, după 
două săptămâni 
de implementare 

Subiectul principal  
Educatoare, tema prieteniei

Vârsta elevilor
6 ani

Contextul școlii 
Grădinița Camlica Doga

Studiu de caz 2
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pot exprima atât emoții negative, cât și pozitive și ar trebui să le trăiască și să învețe cum să 
gestioneze aceste emoții. În acest caz, abordarea educatoarei de a implica elevii în activitate 
și adaptarea pe care a făcut-o a avut un impact foarte puternic, ajutând copiii să devină 
conștienți de sentimentele lor și mai încrezători să împărtășească cu ceilalți.
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Îmbunătățirea coeziunii în clasă
Tehnicile DoE sunt utile nu numai în sensul de a ajuta elevii individuali, dar clasa ca întreg 
poate beneficia de ele: se poate îmbunătăți coeziunea, poate apărea sentimentul de 
apartenență comună. Pe măsură ce elevii cunosc cum se simt colegii de clasă, își pot da seama 
că emoțiile lor sunt foarte asemănătoare și pot deveni mai empatici unul față de celălalt. 
Adesea experiența obișnuită („Suntem o clasă care este conștientă de emoții”) poate crea un 
sentiment de solidaritate, deoarece se simt speciali când fac aceste activități neobișnuite. În 
plus, nu numai relațiile dintre elevi se pot îmbunătăți, dar și între elevi și profesori. În această 
secțiune puteți citi despre astfel de experiențe.
 

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
A existat un conflict serios în clasă, deoarece unul dintre elevi furase de la colegii de clasă. Din 
păcate, eleva a fost dată afară din școală, dar prin tehnica Cutia poștală, clasa a reușit să-și 
exprime emoțiile, să ierte colega și să devină un grup mai puternic, mai cooperant. 

Descrierea cazului
O profesoară care a participat la procesul de pilotare era diriginte adjunct la clasa a șaptea 
dintr-o școală primară într-un oraș mic. Ea a lucrat cu elevii timp de un an și, potrivit celor 
spuse de ea, nu i-a fost întotdeauna foarte ușor cu elevii. Acest lucru s-a reflectat într-un 
incident destul de grav: elevii și-au dat seama că cineva fura de la ei.

Emoțiile au fost intense în această perioadă, au existat multe tensiuni printre elevi, deoarece 
au început să se simtă nesiguri în clasă. A avut loc o anchetă și s-a dovedit că o colegă a fost 
cea care a furat. În cele din urmă, a fost chemată poliția și, din păcate, incidentul a dus la 
eliminarea fetei din școală. Înainte de a părăsi școala, dirigintele a avut o discuție cu ea și a 
încurajat-o să discute situația cu colegii ei. Fata a ales să nu facă acest lucru - este, desigur, de 
înțeles că era o situație extrem de dificilă pentru ea. Dar în acest fel tensiunea a rămas și nu a 
existat nicio cale de rezolvare pașnică.

Țara   
Ungaria

Data/ Durata 
Februarie-iunie 2017

Subiectul principal  
Clasa

Vârsta elevilor
13-15 ani

Contextul școlii 
Școală primară publică mică la 
țară

Studiu de caz 1
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Dirigintele și dirigintele adjunct al clasei au cerut în cele din urmă clasei să folosească cutia 
poștală. (Ei practicaseră această activitate timp de o lună până la acea dată.) Profesorii le-au 
cerut elevilor să scrie mesaje fetei, exprimându-și emoțiile față de ea. Elevii au făcut acest 
lucru și, ulterior, și-au trimis mesaje pe Facebook. Iată mesajele:

• Nu sunt supărat pe tine.
• Cred că dacă ne-ai fi spus mai devreme, ar fi fost mai bine, mai cinstit.
• Te iert.
• Nu mai sunt supărat pe tine. Îți sugerez să nu mai furi.
• Nu sunt supărat pe tine, pentru că tu nu ești eu, și eu nu sunt tu.
• Nu ai furat de la mine (atât de mult), dar este dezgustător ce ai făcut.
• Nu mă supăr, dar găsește o altă școală.
• Nu mai sunt supărat pe tine, dar nu fă asta din nou.
• Încercăm să uităm ce s-a întâmplat, trebuie să încerci și tu să te concentrezi asupra viito-

rului. Nu suntem supărați pe tine.
• Cere-ți iertare de la toată lumea și oprește-te din furt! Nu mai sunt supărat pe tine.
• Nu mai sunt supărat pe tine. Chiar dacă ceea ce ai făcut a fost rău, totuși te-am iertat.
• Nu sunt supărat pe tine, căci și tu ești om. Toată lumea face greșeli, dar trebuie să le conf-

runtăm. Consecințele sunt întotdeauna directe, dar viața nu este ușoară. „

Fata le-a văzut și o oră mai târziu a răspuns „Îmi pare rău”.

Prin intermediul cutiei poștale, elevii au scris mesaje despre emoțiile lor, astfel că profesorii 
și-au putut folosi experiența pentru rezolvarea acestui conflict în cadrul clasei. În felul acesta, 
eleva a văzut că majoritatea covârșitoare a clasei nu este supărată pe ea, ceea ce ar putea să-i 
ușureze tensiunea și sentimentul de vină, în cele din urmă, ceea ce a fost un pas important 
spre rezolvarea situației.

Potrivit dirigintei adjuncte a clasei, de atunci se simte că clasa este mult mai apropiată decât 
înainte, pot și împărtășesc emoții mai ușor, mai calm și, în general, acceptă mai multe.
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Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Îmbunătățirea dinamicii grupului

Descrierea cazului 

Profesorul de literatură a decis să implice elevii într-un curs extracurricular care implementează 
tehnica DoE Laboratorul de Cercetare.

Elevii au primit inițial propunerea profesorului cu scepticism. Oricum, după o primă întâlnire 
în care elevii au părut încă un pic dezorientați în ce privește metoda inovativă de predare 
pe care nu au mai întâlnit-o, profesorul a observat implicarea lor din ce în ce mai bună în 
activitate.

În săptămânile de după începerea laboratorului, profesorul a remarcat o creștere a încrederii 
elevilor față de el și o mai mare deschidere între elevii când vorbeau despre problemele, 
grijile și disconfortul lor emoțional.

Crearea acestui climat mai relaxat în timpul activităților extrașcolare s-a reflectat și în orele 
obișnuite. Nivelul mai înalt de încredere între elevi și între elevi și profesori a permis elevilor 
să perceapă mai favorabil activitățile școlare obișnuite.

Ceea ce a uimit profesorul a fost o schimbare atât de mare și vizibilă. Elevii în timpul lecțiilor 
au devenit mai atenți, mai motivați și au obținut rezultate școlare mai bune.

Țara 
Italia

Data/ Durata 
Martie-mai 2017

Subiectul principal 
Clasa

Vârsta elevilor
16-17 ani

Contextul școlii  
Școală publică în Palermo

Studiu de caz 2
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Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Elevii dintr-o clasă de liceu care întâmpinau dificultăți în interacțiuni, exprimarea și 
recunoașterea emoțiilor, precum și gestionarea acestora au fost ajutați să-și exprime emoțiile 
prin utilizarea tehnicii Scaunul fierbinte. 

Descrierea cazului
Elevii din această clasă nu erau uniți, deși majoritatea fuseseră împreună de un an, iar unii 
dintre ei au fost în aceeași școală timp de nouă ani. Interesele diferite în privința muzicii, a 
învățării, a sportului, modei, diferitele stiluri de comunicare au separat clasa în grupuri mici 
care abia dacă interacționează între ele. Exprimarea emoțiilor a fost văzută ca un lucru pe 
care îl fac numai plângăcioșii.

Diriginta clasei a urmat cursul Didactica Emoțiilor și a decis să încerce Scaunul fierbinte într-o 
versiune adaptată. Ea a cerut consilierului școlar (psiholog) să participe la lecția în care a 
încercat pentru prima dată Scaunul fierbinte pentru cazul în care intervenția specialistului ar 
fi fost necesară în timpul lecției.

Profesoara a cerut elevilor să stea în grupuri. Fiecare grup trebuia să fie format din elevi care, 
în general, se înțelegeau foarte bine, sunt prieteni, care comunică între ei zilnic. La început, 
profesoara a cerut grupurilor să decidă asupra unui nume cu care doreau să fie identificați ca 
grup și să spună acest nume celorlalte grupuri. Apoi, a dat fiecărui grup o listă de caracteristici 
și le-a cerut să aleagă pe cele pe care le-ar folosi ca să se definească pe sine. Apoi, a cerut 
elevilor să se gândească la fiecare dintre celelalte grupuri, să le caracterizeze și să descrie 
relațiile grupului lor cu celelalte grupuri. Profesorul a prezentat apoi Scaunul fierbinte, inițiind 
o discuție cu elevii, pentru a stabili împreună ce credeau despre numele scaunului (pentru că 
nu vrei să stai pe el, pentru că șezând pe el ai putea să fii criticat de ceilalți etc.).

Țara 
România

Data/ Durata 
Intervenția și 
schimbările au avut 
loc în semestrul 2 al 
anului școlar 2016-
2017

Subiectul principal  
Clasa a 10-a

Vârsta elevilor
16-17 ani 

Contextul școlii 
Școală publică, cu elevi de 
la 6 -19 ani. Școală situată 
într-un oraș mare (peste 
300.000 de locuitori) din 
nord-vestul României.

Studiu de caz 3
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Apoi, purtătorii de cuvânt al fiecărui grup a avut ocazia să meargă în fața clasei, să stea pe 
scaunul fierbinte și să comunice celorlalți ceea ce au discutat în grupurile lor despre relația lor 
cu elevii din celelalte grupuri. După ce purtătorul de cuvânt al unui grup a prezentat, celelalte 
grupuri puteau adresa întrebări de clarificare sau comentarii.

În trei cazuri (din cele patru), purtătorii de cuvânt au vorbit mult și nu numai din perspectiva 
grupului pe care îl reprezentau, ci și din punct de vedere personal și din punctul de vedere al 
poziției lor în grup și în clasă. Ei reflectau în general modul în care elevii aveau prejudecăți unul 
față de altul și au exprimat faptul că acest lucru nu este un bun pentru clasa lor concluzionând 
că toți ar beneficia dacă ar fi dispuși să comunice și să interacționeze mai constructiv unul cu 
celălalt și să se cunoască mai bine și între grupuri.

Concluzia generală a lecției a fost că elevii ar trebui să caute în mod activ oportunități de a se 
cunoaște reciproc și de a se apropia mai mult, chiar dacă gusturile lor pentru muzică sau sport 
etc. erau diferite.

Intervenția consilierului nu a fost necesară, deoarece, în ciuda unor momente tensionate în 
timpul lecției, toți elevii au reușit să se controleze.

Profesorul a simțit că lecția și-a atins obiectivul de a determina elevii să se gândească profund 
ca să inițieze interacțiuni în clasă ca grup întreg.

90



Implicarea comunității mai largi (colegi, părinți…)
Din experiența noastră, de obicei, unul sau doi profesori încep să implementeze DoE în munca 
lor zilnică. Cu toate acestea, din punct de vedere holistic, ar fi esențial ca întregul mediu în 
care se află elevii să reprezinte aceleași valori, astfel încât tinerii să poată fi întăriți de diferiții 
actori importanți din viața lor în ceea ce privește modul în care ar trebui să se raporteze 
la viața emoțională. Prin urmare, este esențial să încercați să implicați și mediul mai larg, 
inclusiv colegii, părinții sau comunitatea mai largă. În această secțiune, puteți găsi câteva 
exemple despre cum să faceți acest lucru.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE
Sprijinul directorului școlii este crucial și colaborarea cu cel puțin un coleg este, de asemenea, 
foarte importantă în implementarea DoE în școli. 

Descrierea cazului
Din această școală, directorul și adjunctul ei, un profesor, au participat la programul de pilotare 
a proiectului Eumoschool.

În Ungaria în alegerea școlilor a fost un aspect important ca cel puțin doi profesori din școala 
respectivă să participe la program. S-a presupus, și s-a confirmat că dacă există doi profesori 
care lucrează împreună ei se pot sprijini reciproc.

În acest caz, unul dintre profesori a fost și directorul școlii, iar celălalt a lucrat ca adjunct al ei. 
Ei aveau, de asemenea, o clasă proprie în cadrul școlii (clasa a 6-a), unde tehnicile DoE au fost 
utilizate și implementate în cursul anului școlar.

Școala este situată într-un sat cu un procent ridicat de populație defavorizată. Pentru mulți 
elevi ai școlii a discuta despre emoții a fost complet nou și acest lucru nu era ceva obișnuit 
nici în familie. Prin urmare, odată cu începerea programului DoE, au progresat cu pași mici, 

Țara  
Ungaria

Data/ Durata 
Anul școlar 
2016/2017 

Subiectul principal  
Comunitatea mai largă

Vârsta elevilor
13-14 ani

Contextul școlii 
O școală de stat într-un sat, cu un 
procent ridicat de elevi cu nevoi 
speciale și copii defavorizați. 

Studiu de caz 1
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creând o cultură de împărtășire a emoțiilor, ceea ce la început părea dificil, dar cu timpul 
elevii s-au obișnuit.
Această școală se afla într-o poziție foarte bună de a implica comunitatea mai largă în program. 
Deoarece directorul a fost favorabil programului de la început, a fost clar că programul este 
susținut în cadrul școlii. Chiar dacă doar directorul și adjunctul au implementat tehnicile, 
datorită dimensiunii mici a școlii, restul profesorilor școlii au fost de asemenea conștienți de 
acest lucru, informându-se despre program. Elevii au vorbit despre tehnici cu ceilalți profesori. 
Directorul și adjunctul au planificat o formare locală pentru toți profesorii, unde să învețe 
tehnicile DoE; au așteptau timpul potrivit, astfel încât colegii lor să fie pregătiți să accepte 
un program eficient, în loc de a-l percepe ca pe o sarcină suplimentară pe lângă multe alte 
responsabilități. Acest lucru demonstrează că, atunci când vrem să răspândim DoE, trebuie 
să fim conștienți de modul în care îl introducem personalului, pentru ca aceștia să nu fie ostili 
față de el.

În afară școlii, s-au investit eforturi să se introducă programul în sat: un articol de o pagină a 
apărut în ziarul local despre DoE și despre utilizarea acestui program în școală. În acest fel, se 
încearcă o înțelegere la nivel de comunitate a importanței educației emoționale, atrăgând nu 
numai elevii și personalul școlii, ci și populația locală, inclusiv părinții.

Scurtă descriere a temei și legătura cu DoE

În clasă a venit o elevă nouă în septembrie 2016. Clasa fusese împreună timp de un an, din 
clasa a 5-a și comunitatea clasei era destul de bine închegată. Noua elevă avea dificultăți în a 
se integra în grup și era adesea în dificultate. Părea foarte sensibilă, plângea cu ușurință, iar 
profesoara a întâmpinat dificultăți în a interacționa cu ea într-o manieră constructivă și a o 
ajuta să interacționeze cu ceilalți elevi, pentru că era greu de anticipat cum va fi afectată noua 
elevă. Mama elevei era dispusă să coopereze, pentru că era evident și pentru ea că fiica ei 
trecea printr-o perioadă dificilă.

Țara   
România

Data/ Durata 
Intervenția și 
schimbările au 
avut loc în cursul 
semestrului 2 
al anului școlar 
2016-2017

Subiectul principal  
Diriginta, familia

Vârsta elevilor
12-13 ani 

Contextul școlii 
Școală publică, cu elevi între 6 și 19 
ani; școală de centru într-un oraș 
mare (peste 300.000 locuitori) în 
nord-vestul României.

Studiu de caz 2
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Descrierea cazului 

Întrucât diriginta a parcurs cursul DoE, a decis să încerce tehnica numită „Cutia emoțiilor”. Ea a 
crezut că această tehnică ar ajuta elevii care sunt afectați de emoțiile și comportamentul nou-
venitei să împărtășească sentimentele lor și să aibă șansa de a-și analiza reacțiile emoționale, 
pentru a învăța cum să le gestioneze.

Diriginta a implicat elevii în pregătirea unei cutii frumos decorate, pe care au plasat-o în sala 
de clasă. Ea le-a cerut elevilor să scrie mesaje când simțeau nevoia de a împărtăși emoțiile pe 
care le-au avut, contextul în care au avut acele emoții și explicațiile lor. Când cutia avea mesaje, 
la ora de dirigenție, profesoara a scos mesajele și le-a citit, invitând clasa să comenteze. La 
început, noua elevă nu scria mesaje, dar când a văzut că ceilalți fac asta, ea a câștigat încredere 
și a început să scrie mesaje. Mesajele ei erau în mare parte pozitive. Ceilalți elevi au scris 
mesaje pozitive despre ea.

Pentru a-i încuraja pe elevi să-și împărtășească sentimentele, profesorul a avut ideea de a 
implica și părinții în acest tip de comunicare, așa că a cerut elevilor să realizeze câte o cutie a 
emoțiilor și acasă. Prima dată când au luat acasă cutiile, a fost de Ziua Mamei, când au scris 
mesaje de apreciere față de mamele lor și au exprimat și alte emoții pe care le-au simțit față 
de părinți. Profesoara a pregătit părinții pentru acest eveniment în cadrul unei ședințe cu 
părinții pe care a organizat-o.

Noua elevă a pregătit, de asemenea, o cutie a emoțiilor pentru acasă și astfel a reușit să-și 
comunice emoțiile despre viața școlară - și nu numai - mamei ei. Cu ajutorul dirigintei, mama 
a învățat cum să se ocupe de mesaje, să aloce timp și să verifice cutia emoțiilor împreună cu 
fiica ei. Profesoara a comunicat frecvent cu mama noii eleve în această perioadă, atât față 
în față, cât și prin telefon, pentru a o ajuta să gestioneze interacțiunile și, de asemenea, să 
monitorizeze schimbările pe care mama le-a observat în comportamentul fiicei sale.

Efectul combinat al exprimării emoțiilor atât la școală, cât și la domiciliu a dus la rezultate 
foarte bune pentru nou-venită și restul clasei. Eleva este acum bine adaptată în grup și are o 
prietenă care o susține. Mama ei este foarte mulțumită de faptul că fiica ei învață să-și exprime 
și să-și gestioneze emoțiile. Ceilalți părinți sunt, de asemenea, încântați că au câștigat un 
instrument care le facilitează discuțiile despre emoții cu copiii lor și se simt mai bine pregătiți 
pentru a face față viitoarelor provocări ale adolescenței.

Profesoara este mulțumită că a găsit o modalitate de a implica părinții în susținerea învățării 
socio-emoționale.
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Întrebări frecvente



9. Întrebări frecvente
Această secțiune cuprinde toate întrebările frecvente pe care profesorii le-ar putea avea 
înainte de a pune în aplicare DoE la școală.

Cum să încorporăm tehnicile în viața școlii?
O trăsătură foarte importantă a Didacticii Emoțiilor este aceea de a fi înglobată în viața 
cotidiană a școlilor. Există câteva școli care integrează educația emoțională în curriculum și, 
prin urmare, au lecții speciale alocate dezvoltării socio-emoționale (în școlile care adoptă 
pedagogii reformiste), dar majoritatea școlilor nu își permit acest lux.

Prin urmare, profesorii au următoarele opțiuni:

• Să se dedice timp înainte de lecții: poate avea loc o scurtă discuție sau o tehnică DoE 
înainte de a începe orele dimineața. În acest sens, profesorul cere elevilor să vină cu 15 
minute mai devreme. Acest lucru poate funcționa bine cu copiii mici (până la 10 ani), 
deoarece este nevoie de aranjamente făcute împreună cu părinții. Funcționează destul de 
bine, deoarece abordarea oferă un start fără probleme pentru ziua școală.

• Putem folosi intervalele între lecții, pauzele pentru tehnicile DoE, însă numai ocazional. 
Pauzele răspund la o nevoie importantă a copiilor, dar dacă apar conflicte, ar putea fi 
important să folosiți timpul pauzelor în mod corespunzător, alături de timpul alocat pe 
durata lecției (vezi Stop și pauză). Elevii sunt mai dispuși să își ofere timpul liber dacă se 
alocă timp și din durata lecției.

• După cursuri: în cazul în care avem un curriculum încărcat, putem să alocăm timp după 
lecții (la fel ca în cazul oricărei activități extra-curriculare). Este important să găsiți perioada 
bună pentru toți copiii. Dacă nu este posibil, vă sfătuim să NU folosiți tehnicile DoE cu un 
subgrup al clasei, deoarece ar putea conduce la o scindare emoțională în cadrul clasei. 
Cu toate acestea, s-ar putea să se întâmple că oferim DoE ca o opțiune facultativă pentru 
un grup mai larg și să organizăm un grup DoE specializat, care ar putea oferi elevilor 
posibilitatea de a lucra mai profund la inteligența lor emoțională.

• Dirigenție: în majoritatea școlilor există timp dedicat (de exemplu o lecție pe săptămână) 
pentru dirigenție. Aceasta poate fi o oportunitate de a utiliza tehnicile DoE, iar profesorul 
va vedea că discuțiile despre emoții contribuie la creșterea sentimentului apartenenței la 
comunitatea clasei.

• Excursii cu clasa / activități extrașcolare: în cele mai multe excursii, chiar dacă de o 
jumătate de zi, de-o zi sau mai multe zile, se poate aloca timp pentru DoE. Acest lucru va 
ajuta elevii să se conecteze mai mult între ei și de asemenea și cu profesorii – pe lângă 
impactul tehnicilor asupra inteligenței emoționale a elevilor. O verificare a prezenței 
emoțiilor adaptată poate fi folosită și în timpul așteptării unui autobuz sau tren, pentru a 
discuta despre modul în care se simt înainte de excursie sau după.

• În timpul orelor: în majoritatea cazurilor, putem ajunge la elevi în timpul orelor. Deși uneori 
pare că este imposibil să includem tehnicile DoE, acest lucru ar avea multe avantaje: dacă 
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există un nivel scăzut de motivație în rândul elevilor din cauza stării emoționale, atunci 
asta împiedică învățarea oricum. Profesorii care utilizează DoE au observat că alocarea 
a 10 minute pentru un exercițiu și discuții a ajutat elevii să se re-focalizeze și, ulterior, 
eficiența clasei a crescut. Putem îngloba tehnicile DoE în planul nostru de lecție, în funcție 
de tema lecției noastre.

Câteva idei pentru conectarea tehnicilor DoE la anumite teme:

• Biologie: când învățați despre corp, jocul Corpul și emoțiile (tehnica 10) poate fi integrat
cu ușurință. De asemenea, putem cere elevilor să realizeze video clipuri despre problema
corporală și emoțională (tehnica 9) și putem folosi cutia emoțiilor, verificarea prezenței
emoțiilor (cu întrebarea „unde simți?”). De asemenea, putem discuta mai profund despre
anatomia emoțiilor în cadrul lecției.

• Literatură: emoțiile sunt o parte foarte importantă a literaturii. Când facem un plan de
lecție (de exemplu, pentru Romeo și Julieta, așa cum s-a întâmplat într-o clasă pilot DoE),
putem folosi câteva exerciții DoE pentru a atrage elevii, cum ar fi Jocul asocierilor, colajul
emoțiilor etc. Putem de asemenea să folosim Jocul cu păpuși unde vom folosi păpuși
pentru protagoniștii textului literar cu care lucrăm, pentru a interpreta o parte din poveste
și a accentua sentimentele personajelor. Este important să invităm la reflecție asupra
sentimentelor proprii ale elevilor cu privire la poveste, pentru care putem folosi Săculețul
emoțiilor, Verificarea prezenței emoțiilor sau Ecusonul cu emoții (sau multe altele).

• Istorie: la fel ca la literatură, istoria este compusă din narative, unde s-au manifestat multe
emoții între oameni. Abordarea emoțiilor lor (de exemplu prin realizarea de scurte video
clipuri) poate fi o bună ocazie de a reflecta asupra stării emoționale a elevilor.

• Chimie: chiar dacă pare neverosimil, emoțiile au fundal chimic și, conectându-i la această
problemă, putem vorbi cu elevii despre emoții în cadrul lecțiilor de chimie, sau când vorbim
despre legături moleculare, putem face și paralele cu legăturile umane.

• Limbă străină: cel mai simplu de integrat DoE: orice tehnică poate fi folosită la limbă
străină! Cu siguranță elevii își vor dezvolta vocabularul frumos îmbogățindu-l cu expresii
despre sentimente personale și spunând povești proprii.

• Educație fizică: orice exercițiu în care mișcarea este inclusă sau poate fi inclusă (cum ar fi 
Muzica se oprește și continuă, Trenul emoțiilor).

După cum arată exemplele de mai sus, emoțiile sunt atât de profund legate de toate domeniile 
vieții noastre încât, cu un pic de creativitate, ele pot fi conectate la mai multe probleme, 
teme, subiecte.

Cum să facilităm discuțiile despre emoții? La ce să fim atenți? 

Când vorbim despre emoții și sentimente, stilul de comunicare este un aspect cheie. Pentru 
a se putea dezvolta, elevii trebuie să simtă confortul siguranței și acceptării emoționale, 
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conform renumitului psiholog Carl R. Rogers. Este responsabilitatea noastră ca educatori să 
creăm o atmosferă în care elevii simt această siguranță să se exprime liber, fără să se teamă 
de judecată sau că vor fi atacați. Această atmosferă este esențială atunci când scopul nostru 
este educația emoțională.

Pentru a ne gândi la modalitățile prin care comunicarea noastră poate fi utilă în acest sens, 
modelul de comunicare nonviolentă al lui Marshall Rosenberg1  este un cadru util. Rosenberg 
a descris două moduri de comunicare: limba șacalilor și a girafei. Șacalii văd situația socială 
prin lentilele de putere, de aceea comunică în mod obișnuit în două moduri: dacă celălalt este 
mai slab decât acesta, îl atacă, dar dacă celălalt este mai puternic, șacalul pleacă în liniște. În 
timp ce girafele sunt mari, dar foarte blânde - ar putea distruge inamicul cu o singură lovitură 
- dar nu vor. Acestea sunt cele două tipare de bază ale comunicării: comunicarea violentă și 
nonviolentă.

În timp ce este natural și, uneori, potrivit să comunicați ca șacalii, atunci când sunt în joc 
emoții, este important să vă situați mai mult în zona girafei. Pentru aceasta, trebuie să facem 
următorii pași:

1. Observare - nu interpretați, doar observați ceea ce face celălalt (dar fiți precis!) („Când am 
sugerat să ieșim afară, ați râs.”)

2. Senzație - vorbiți despre ceea ce simțiți („M-a făcut să mă simt singur și neimportant”).

3. Nevoie - vorbiți despre nevoia voastră („Aș dori să luați în serios ideile mele”).

4. Întrebare - Dacă aveți nevoie de ceva, puteți să cereți („Data viitoare când vă sugerăm 
ceva, vă rugăm să ne ascultați pentru a ne putea gândi împreună”).

Un alt instrument pe care l-am putea utiliza este abordarea lui Thomas Gordon2  de 
comunicare sprijinită. Fundamentul modelului său este similar cu cel al lui Rosenberg: ar 
trebui să fim atenți la sentimentele noastre și la ceilalți și să menținem comunicarea deschisă. 
Pentru aceasta, trebuie să evităm barierele de comunicare, care pot bloca cealaltă persoană 
atunci când își împărtășește emoțiile și să utilizăm tehnici de ascultare activă, care încurajează 
cealaltă persoană să continue să vorbească.

Unele dintre cele mai comune bariere în comunicare sunt următoarele:

• Comenzile: Când dăm comenzi altora, ne demonstrăm puterea asupra lor. Acest lucru ar 
putea conduce la situația în care cealaltă persoană încearcă să lovească și ea, ceea ce 
poate duce la ceartă.

• Amenințare: Este similară cu amenințarea celeilalte persoane - o face să se simtă atacată 
și creează teamă. Persoana și-ar putea schimba comportamentul, dar pe termen lung, 
această strategie tulbură relațiile dintre oameni.

1 Rosenberg, Marshall (1995). Words Are Windows Or They’re Walls. - Nonviolent Communication: Varighed
2 Gordon, Thomas – Burch, Noel (1974). Teacher Effectiveness Training, P. H. Wyden (și alte 17 ediții)
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• Predicile moralizatoare: Când începem să predicăm cuiva când vorbește despre 
sentimentele sale, asta poate conduce la umilirea celeilalte persoane.

• Sfaturi: Când dăm sfaturi celorlalți atunci când ei se află într-o stare emoțională dificilă 
putem ajunge la efecte similare ca mai sus (predici moralizatoare). Cealaltă persoană s-ar 
putea simți prost pentru că nu a găsit soluția potrivită singură.

• Poveștile proprii: Dacă cineva vorbește despre sentimentele sale și, ca răspuns, începem să 
vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu noi, demonstrează persoanei că nu ne interesează 
într-adevăr ceea ce simt - accentul e pe noi înșine.

• Argumente logice: Argumentele logice sunt similare cu recomandările în astfel de situații, 
deoarece o persoană care este copleșită de emoțiile sale nu este, de obicei, capabilă să 
asculte motivele, deci argumentele nu ajută la rezolvarea situației.

• Încurajarea: încurajarea poate fi utilă în anumite situații, dar când, de exemplu, cineva ne 
spune că se simt trist și răspunsul nostru este „înveselește-te”, celălalt ar putea simți că nu 
are voie să simtă ceea ce simte .

• Critica: „Ai greșit în această situație” - criticând cealaltă persoană în acest fel face ca ea să 
se apere, în loc să continue să vorbească despre cum simte.

• Glumele: Dacă începem să glumim despre emoțiile cuiva, putem răni cu ușurință și vom 
împiedica cealaltă persoană să vorbească despre cum simte.

• Etichetarea: Dacă punem etichete pe cealaltă persoană, ea ar putea simți că nu e înțeleasă 
ca individ și nu se va simți încurajată să continue să se dezvăluie.

Deși este important să evităm barierele de mai sus, există instrumente care să demonstreze 
că ne interesează ceea ce spune cealaltă persoană și că o ascultăm.
Acestea sunt următoarele:

• Oglindire („Văd că ai fost încurcat când nu ai putut termina la timp”): Când folosim 
oglindirea, încercăm să punem în cuvinte ceea ce vedem / auzim de la cealaltă persoană. 
Noi nu interpretăm, ci descriem ceea ce am înțeles. Nu contează dacă nu suntem preciși 
în observația noastră, deoarece celălalt ne poate corecta și poate continua să vorbească.

• Întrebări deschise („Cum v-ați simțit în legătură cu schimbarea planurilor?”): Dacă vrem să 
știm mai multe, ar trebui să ne exprimăm întrebările în mod deschis, astfel încât celălalt să 
simtă că poate să-și împărtășească sentimentele. Dacă poate răspunde doar cu răspuns da 
sau nu, nu ar putea intra în detalii.

• Reformularea („Spui că te-ai plictisit în timpul jocului”): Reformarea comentariilor celorlalți 
servește scopului de a ne asigura că i-am înțeles bine și că le dăm o șansă să-și descrie 
sentimentele în mai multe detalii.

• Introspecția („Simt și eu supărare când cineva nu-mi ascultă ideile”): Putem împărtăși un 
pic din noi înșine, pentru a facilita discuția despre sentimente. Este important să nu ne 
îndreptăm atenția asupra noastră (ca și cum am spune o poveste proprie), dar să arătăm 
că de multe ori simțim în același fel.

98



• Rezumarea: Rezumând ceea ce am auzit în timpul unei discuții poate ajuta oamenii să
devină mai conștienți de ceea ce s-a întâmplat și astfel pot analiza mai bine situația.

• Informarea: Câteodată putem ajuta cealaltă persoană prin oferirea unor informații
concrete cu privire la un subiect îngrijorător. Acest lucru rezolvă adesea situația mai ușor.

Când lucrăm cu grupuri de elevi, ar trebui să stabilim niște reguli de bază de comunicare, 
pe care să le urmeze toți și, în același timp, ar trebui să le respectăm și noi înșine, să oferim 
un model elevilor. Ar putea fi dificil la început, dacă nu suntem obișnuiți cu acest mod de 
comunicare - mai ales ca educatori, rolul nostru implică deseori predarea unor conținuturi. 
Este, de asemenea, o provocare, deoarece scopul nostru este de a face față răspunsurilor 
emoționale - dar acesta este motivul pentru care trebuie să fim conștienți cu adevărat de nevoia 
de facilitare a discuțiilor în timpul și după jocuri. Ne-ar plăcea ca elevii să-și experimenteze 
emoțiile fără ca cineva să fie rănit.

Ce e de făcut în situații dificile?

Mulți profesori se tem că dacă elevii vorbesc despre emoțiile lor asta ar putea genera situații 
la care n-ar putea face față. Cadrele didactice se simt adesea neputincioase cu elevii care 
plâng, care descriu povești personale dificile, ceea ce este absolut normal. Este important să 
recunoaștem limitele competențelor noastre: pentru unii dintre noi să ajutăm la rezolvarea 
unor conflicte este în regulă, pentru alții este greu.

Când vorbim despre emoții, da, se poate întâmpla ca situații dificile să apară la lumină, totuşi 
această situație este rară. În majoritatea cazurilor, elevii reglementează ceea ce împărtășesc 
cu ceilalți sau cu profesorul. Dacă împărtășesc ceva foarte complicat și dificil, o fac pentru 
că au nevoie de ajutor. Oferind un “1” la apelul de emoții, punând probleme grele în Cutia 
poștală - acestea sunt strigăte importante pentru ajutor.

Dacă se întâmplă, cel mai important lucru este să nu ne panicăm. Nu strică niciodată dacă 
folosim tehnicile de ascultare activă menționate anterior (facilitarea discuțiilor): tăcere 
și ascultare, reflectare, observare etc. Dacă elevii vor să vorbească despre ceea ce este o 
problemă stresantă și presantă pentru ei, ascultarea este foarte importantă. Ea sporește 
sentimentul de siguranță și oferă un context pentru a-și descărca emoțiile, ajutându-i, de 
asemenea, să se reconecteze cu ei înșiși, să se adune. (Nu uitați de barierele comunicaționale; 
oferirea de sfaturi în acest context poate fi nocivă!)

În cazul în care povestea, problema este intensă, sau vedeți semne că elevul este neglijat, 
abuzat, depresiv sau are probleme afective grave, adresați-vă unui expert. Majoritatea 
școlilor au psihologi, dar chiar dacă nu, există centre regionale de asistență pentru copii la 
care puteți apela. Dacă observați semne de abuz (fizic) sau de neglijență gravă (de exemplu, 
înfometare, igienă personală proastă), informați imediat directorul și împreună luați măsurile 
care se impun.
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Dacă nu știți exact ce să faceți, puteți apela și linia de asistență pentru copii din țara dvs. 
Numărul armonizat pentru fiecare țară UE este de 116-111, dar ar trebui să verificați care este 
situația în țara dvs. Acolo puteți obține sfaturi despre ce să faceți, cui să vă adresați.

10. Concluzii
Sperăm că acest ghid interactiv vă va ajuta în ceea ce privește aspectul practic al implementării 
Didacticii Emoțiilor în munca dvs. zilnică. Intenția noastră în proiectul EUMOSCHOOL a fost de 
a adapta o metodologie și de a o răspândi cât mai mult posibil și, astfel, de a spori reputația 
educației emoționale în școală, prin arătarea efectelor sale pozitive.

Vă încurajăm să încercați tehnicile, chiar dacă la început ați putea găsi că este dificil sau că 
nu este de competența dvs. să faceți asta. Experiențele noastre arată că chiar și o ușoară 
schimbare în viața de zi cu zi a elevilor din școală poate avea un efect enorm, care ar putea să 
genereze schimbări pozitive, ducând la o viață mai sănătoasă și, în final, la evitarea părăsirii 
timpurii a școlii. Dacă nu sunteți sigur cum să implementați DoE, solicitați sfatul colegilor și 
încercați să găsiți parteneri cu care puteți discuta despre experiențele dvs. Și, bineînțeles, 
puteți contacta întotdeauna membrii proiectului EUMOSCHOOL!

Mult succes!

Echipa EUMOSCHOOL
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