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Responsabil: Europass Teacher Academy, 
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Psihologie pozitivă = educație pozitivă,
comunicare pozitivă, disciplină pozitivă

Psihologia pozitivă ≠ gândirea pozitivă
toxică

Știință care se axează pe punctele tari ale

fiecărui om.

Concepte





Psihologia tradițională: „What is wrong 
with you?”

Psihologia pozitivă: „What is right with 
you?”



Pionierul psihologiei pozitive, Martin 

Seligman: „Să ne creăm experiențe 
pozitive și pline de sens!”



Florența – vedere din piața San 
Michelangelo



Un copăcel 
cu lumânări 
în Catedrala 

Santa Maria 

del Fiore



Colț din oraș - Florența



Un moment de la curs



La curs



Inteligența emoțională:

- percepi emoțiile
- le înțelegi 
- le gestionezi, nu le controlezi

- le folosești



Avantaje:

- comunicare eficientă
- sănătate fizică îmbunătățită
- relații de calitate
- performanțe 

academice/profesionale



Trăsăturile oamenilor inteligenți emoțional:
- empatia 

- curiozitatea 

- flexibilitatea/fluiditatea

- deschiderea spre noutate

- reglarea de sine

- cunoașterea de sine
- nu se supără ușor (când ești într-un 

contact profund cu tine, nu te mai 

deranjează ce spun ceilalți)



Artă 
de 

stradă



Așteptând, în fața catedralei



Detaliu, pasăre



Burnout = epuizarea mentală, 
fizică și emoțională care apare ca 
urmare a stresului excesiv 

acumulat pe termen lung



Semne:

•oboseală permanentă
•lipsa energiei și a motivației
•agresivitate

•pierderea sensului

•stimă de sine scăzută
•tulburări ale somnului
•dureri de cap

•izolare socială



Un moment de la curs



Un moment de la curs



Florența –
un felinar



Granițe personale sănătoase =

limitele fizice, psihice și emoționale 
pe care le stabilim pentru a ne 

proteja de la a fi manipulați sau 

folosiți de ceilalți 



Semne că ai granițe nesănătoase:
- ești obosit/ocupat tot timpul
- ai relații intense și complicate
- te simți vinovat dacă faci lucruri doar 
pentru tine

- spui DA când voiai să spui NU
- nu spui ce te deranjează
- nu îți asumi meritele pentru reușitele 
tale

- problemele altora devin problemele tale



„Gândește granițele tale ca pe o 
grădină. Tu alegi ce cultivi aici. Tu 

alegi pe cine lași să intre.”



Cum îți construiești propria grădină, 
propriile limite sănătoase?! 

Pot exista oameni care vor să-ți 
„invadeze” grădina. Cum îi conduci spre 
poartă respectându-te în același timp și 
pe tine și pe ei?!







Pe vitrina unui magazin



Mormântul  gol al lui Dante – Santa Croce: 

„Onoare celui mai mare poet”



Mindfulness = nu este o religie, nu este 

magie, nu este despre fericire; este o 

stare de atenție în aici și acum, fără a 
judeca/a pune etichete



Tehnici de mindfulness:

- stai liniștit, concentrat pe respirație
- mănâncă cu atenție, savurând
- scanează-ți corpul
- mergi „sărutând” pământul
- fă ceva plăcut, fiind atent la ce simți



Ești mindful atunci când participi cu 

toată ființa la ceea ce faci aici și acum, 
în locul unde te afli și în momentul 
prezent.



Rezultate:

- reducerea stresului

- dezvoltarea creativității
- îmbunătățirea rezultatelor academice

- reducerea anxietății
- creșterea încrederii de sine

- relații mai bune
- o stare de sănătate mai bună





Detaliu



Un balon cu aer 

cald, deasupra 

orașului



Tehnica recunoștinței = 

în psihologia pozitivă, recunoștința este 
modul uman de a recunoaște lucrurile 
bune din viață



Beneficii:  

- dispoziție pozitivă
- mai multă satisfacție în viață
- partea materială devine mai puțin 
importantă
- o sănătate fizică mai bună
- un somn mai bun

- mai puțină oboseală
- rezistență mai mare
- dezvoltarea răbdării și a înțelepciunii



Practicând recunoștința, creierul 
nostru eliberează serotonina, dopamina 

și oxitocina (hormoni ai fericirii) și 
diminuează prezența hormonului de 
stres, cortizolul. 



San 

Gimignano –
un orășel 
medieval 

superb



San 

Gimignano -

detaliu



San 

Gimignano -

detaliu



Reziliență = capacitatea unei persoane 

de a se adapta rapid, prin învățare, și 
cu puțin stres unui eveniment tragic, 
unor probleme sau eșecuri



Flow – starea în care oamenii sunt atât 

de implicați într-o activitate, încât 

nimic altceva nu mai pare să conteze 



Siena – cer albastru, baloane de la o nuntă, 
piața del Campo



Piața San Michelangelo – oameni 

așteptând apusul



Un bătrânel 
hrănind porumbeii



Alte idei interesante de la curs:

• Care sunt punctele tale tari?

• Emoțiile mă conectează cu 
amintirile mele și cu oamenii!

• Iritarea este o emoție vehicul 
pentru alte emoții: frică, confuzie, 
rușine, anxietate etc.

• Lucrurile mari nu se fac niciodată 
dintr-o zonă de confort.



Alte idei interesante de la curs:

• După un conflict, pune copiii să 
scrie ce s-a întâmplat, ca să treacă 
experiența prin creierul superior.

• Spălatul pe mâini la baie te 
reconectează cu tine.

• Elevii vor să fie văzuți.
• Teama de matematică blochează 

creierul și elevii nu mai pot rezolva 
probleme.



Alte idei interesante de la curs:

• Creează momente de mindfulness 
în fiecare zi!

• Telefonul pozitiv – Sună părintele și 
spune un singur lucru bun despre 
copilul său!

• Contactul ochilor este foarte 
important pentru o relație.

• Slow motion, best motion.

• Self compasion – I am enough!





Linkuri utile:

https://www.teacheracademy.eu/

https://www.viacharacter.org/

https://www.edutopia.org/





Vă mulțumim pentru atenția 
dumneavoastră caldă!


