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THE HEALTHY 

MIND PLATER

 FOCUS TIME – când ne concentrăm
îndeaproape asupra sarcinilor, într-un mod 

orientat; sunt momente care creează
conexiuni profunde în creier

 PLAY TIME – când ne permitem să
fim spontani sau creativi, bucurându-ne jucăuș de experiențe 
noi

 CONNECTING TIME – când ne conectăm cu alți oameni, în 
mod ideal fizic sau ne facem timp pentru a aprecia conexiunea 

noastră cu natura, activând din plin circuitele relaționale ale 
creierului

 PHYSICAL TIME  – când ne mișcăm corpurile, aerobic  de 
preferință, ceea ce întărește creierul în multe feluri

 TIME IN – când reflectăm în liniște, în interior, concentrându-ne 

pe senzații, imagini, sentimente și gânduri
 DOWN TIME – când suntem ne-focusați, fără vreun obiectiv 

precis și ne lăsăm mintea să rătăcească, ceea ce ajută creierul 
să se reîncarce

 SLEEP TIME  – când dăm creierului odihna de care are nevoie 
ca să consolideze și să recupereze din experiențele de peste zi





REZOLVAREA CONFLICTELOR

 PENTRU ELEVI: Căutați rezolvarea conflictului la un coleg 
mediator (dacă acesta este stabilit în școală) sau la un adult. 
Și un coleg respectat sau un elev mai în vârstă vă poate ajuta 
să discutați problema și să o rezolvați.

 PENTRU PROFESORI: Dacă nu puteți rezolva problema, 
căutați ajutor la un alt coleg adult , la consilierul școlar sau la 
director.



 Un mediator este o a treia persoană instruită (elev, în cazul 
școlii) care conduce medierea într-un proces de conflict.

 Pentru a fi mediator este nevoie de participarea la cel puțin 6 
sesiuni de formare instruite de profesioniști. Mediatorii sunt 
aleși în funcție de disponibilitatea, interesul și abilitățile 
elevilor. 

 Un mediator este instruit să nu ia partea într-un conflict, să nu 
se implice în el.

 Se folosește eficient comunicarea cu mesaje ”eu”
 Mediatorul se poate roti în timpul anului și este supravegheat 

periodic.










