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I.MINDFULNESS 
PENTRU 
REDUCEREA 
STRESULUI ȘI 
CONCENTRARE
Mindfulness este starea de 

prezență, de conștientizare, de 

atenție nemijlocită, ACUM și

AICI. Ca tehnică de meditație, 

mindfulness te învață să nu te

mai judeci și să fii mai bun cu 

tine. Prin intermediul acestei

practici, reușim să ne apropiem

mai mult de noi înșine, cu 

acceptare și compasiune.

https://youtu.be/30VMIEmA114

”Rădăcina fericirii noastre se află în mintea

noastră, factorii externi nu pot fi decât favorabili

sau nefavorabili”- Mathieu Ricard

https://youtu.be/30VMIEmA114


MINDFULNESS PENTRU 
REDUCEREA STRESULUI ȘI 

CONCENTRARE

Deoarece impactul negativ al stresului asupra învățării

este bine cunoscut, iar în condițiile actuale pandemia a

escaladat nivelul de stres în școli, practicile de

mindfulness se bucură de o mare popularitate.

Pentru a reduce stresul și a mări capacitatea de

concentrare, vă propun câteva activități care sunt relativ

ușor de implementat în sălile de clasă. Cu puțină practică,

acestea pot face parte din setul de instrumente

pedagogice ale oricărui profesor.



ACTIVITĂȚI DE MINDFULNESS

1. LINIȘTE - 60 DE SECUNDE

Începeți ora punând toți elevii să stea liniștiți timp de 60 de secunde pentru a se pregăti pentru activitatea de

învățare. Puteți pune accent pe un anumit sunet din sala de clasă, o imagine pe care o furnizați (de exemplu,

un punct desenat pe tablă, o imagine abstractă pe care o puneți pe un ecran) sau respirația lor.

2. UN MINUT PENTRU BINE

Începeți ora prin a cere elevilor să reflecteze timp de un minut la ceva care a mers bine în ziua respectivă sau

la ceva pentru care sunt recunoscători. Acest lucru se poate face individual în scris, în perechi sau discuții în

grup.

3. CONVERSAȚII PROFUNDE

Începeți ora cu un citat care poate stimula conversații scurte pentru a ajuta elevii să înceapă să interacționeze

cu colegii de clasă în diverse moduri de susținere.

Ex. ”Nu exită cer fară furtuni și nici drum fără bolovani. Toți greșim, toți avem eșecuri, toți ne stresăm. Dar 

nimeni nu este demn de podium dacă nu-și folosește lacrimile și eșecurile pentru a-l cuceri.”

Augusto Curry



ACTIVITĂȚI DE MINDFULNESS

4. REGLAREA EMOȚIONALĂ PRIN RESPIRAȚIE CONȘTIENTĂ

MOTTO: ”Inspirând, ne calmăm corpul și mintea. Respirând, zâmbim. Trăind în prezent, știm că acesta este

unic.”

Elevii sunt rugați să respire adânc de trei ori, la intervale regulate, cum ar fi înainte de începerea orei sau ori

de câte ori apar sentimente puternice de anxietate sau tensiune. Profesorii ar trebui să instruiască elevii cu

privire la această tehnică de respirație și să creeze mementouri vizuale și semnale de îndemn pentru ca elevii

să înceapă.

Cel mai mare impact, potrivit expertului în mindfulness Danielle Nuhfer, s-ar produce dacă profesorii ar dori

să împărtășească elevilor această experiență. Atunci când apare o situație tensionată, profesorul întrerupe

activitatea, pune mâna pe inimă și respiră adânc de trei ori. Aceasta este o modalitate excelentă de a

demonstra propria reglare emoțională. Atunci când elevii sunt martori ai activității profesorului lor într-o situație

stresantă, într-un mod care demonstrează conștientizarea și prezența, elevii s-ar putea să-și amintească de ei

înșiși. Uneori, acest tip de modelare poate avea mai mult impact asupra elevilor.

5. SCANAREA CORPULUI

Elevii vor învăța să se concentreze asupra corpului lor. Observând când și unde simt tensiune sau când

respirația este superficială sau greoaie, elevii vor utiliza exerciții de respirație pentru a simți o oarecare

ușurare. Este indicat să își anunțe colegii pentru a le acorda câteva momente necesare.



ACTIVITĂȚI DE MINDFULNESS

6. REFLECȚII FINALE

Valoarea reflecției este cunoscută și lăudată de către experții în mindfulness. Elevii 

sunt invitați să reflecteze la:

 Ceva ce am invatat astazi ...

 Sunt curios de …

 Aștept cu nerăbdare ziua de mâine pentru că ...

 Ceva ce voi face (următorul, mai târziu astăzi, în acest weekend, înainte de 

sfârșitul săptămânii etc.) ...

 Am avut cea mai bună senzație azi când ...

 Ceva pentru care sunt recunoscător/recunoscătoare/apreciez astăzi este ...

•
Edutopia - YouTube

• https://www.youtube.com › user › edutopia

https://www.youtube.com/user/edutopia
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II. REZILIENȚA ȘI MENTALITATEA DE 
CREȘTERE

REZILIENȚA poate fi definită drept capacitatea unei

persoane de a se adapta rapid, prin învățare, și cu puțin

stres unui eveniment tragic, unor probleme sau eșecuri. Ea

se referă la optimismul unei persoane de a continua atunci

când vremurile sunt grele și apare un eșec.

MENTALITATEA DE CREȘTERE are rolul de a influența

persoana să continue să meargă mai departe, bazându-se

pe punctele forte.

https://www.youtube.com/watch?v=rUJkbWNnNy4&t=84s

https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU

https://www.youtube.com/watch?v=rUJkbWNnNy4&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=rUJkbWNnNy4&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=_X0mgOOSpLU




VOCEA MENTALITĂȚII FIXE VOCEA MENTALITĂȚII DE CREȘTERE

Când te confrunți cu o provocare

”Oare chiar pot să o fac. Poate că nu sunt în

stare.”

”Dacă eșuez, sunt un ratat.”

”Oamenii vor râde de mine pentru că m-am

crezut mai capabil decât sunt de fapt.”

”S-ar putea să nu reușesc, dar pot să încerc și

voi învăța din experiență.”

”Nu sunt un ratat dacă nu reușesc. Toți oamenii

de succes au avut și eșecuri pe parcurs.”

Când te confrunți cu un obstacol

”Asta ar fi fost ușor, dacă aș fi fost într-adevăr

talentat.”

”Nu-i prea târziu să o las baltă. Găsesc o scuză,

renunț și-mi păstrez reputația intactă.”

”Dacă nu încerc, mă complac, mă plafonez și, în

scurt timp, alții vor deveni mult mai capabili

decât mine.”

”Dacă nu e greu, nu învăț. E ca în sport: dacă nu

doare, mușchiul nu crește.”

Când ești criticat

”Nu-i vina mea. E vina companiei, contextul,

clientul. Oricine, numai eu nu.

”Te înfurie cel care te-a criticat: ”Cine se

crede?! Lasă că-l pun eu la punct.”

„Dacă nu îmi asum responsabilitatea, nu voi

face nimic pentru a schimba situația.”



You are not your age, nor the size of clothes you wear,

You are not a weight, or the color of your hair.

You are not your name, or the dimples in your cheeks.

You are all the books you read, and all the words you speak.

You are your croaky morning voice, and the smiles you try to 

hide.

You’re the sweetness in your laughter, and every tear you’ve 

cried.

You’re the songs you sing so loudly when you know you’re all 

alone.

You’re the places that you’ve been to, and the one that you call 

home.

You’re the things that you believe in, and the people whom you 

love.

You’re the photos in your bedroom, and the future you dream 

of.

You’re made of so much beauty, but it seems that you forgot

When you decided that you were defined by all the things 

you’re not.

NU

de Erin Hanson

Nu ești vârsta ta, nici mărimea hainelor pe care le porți,

Nu ești o greutate anume sau culoarea părului tău.

Nu ești numele tău și nici gropițele din obrajii tăi.

Tu ești toate cărțile pe care le citești și toate cuvintele pe care le 

rostești.

Tu ești vocea ta răgușită de dimineață și zâmbetele pe care încerci să

le ascunzi.

Tu ești dulceața din râsul tău și fiecare lacrimă pe care ai vărsat-o.

Tu ești melodiile pe care le cânți atât de tare când știi că ești singur.

Ești locurile în care ai fost și cel pe care îl numești acasă.

Lucrurile în care crezi și oamenii pe care îi iubești.

Tu ești fotografiile din dormitorul tău și viitorul la care visezi.

Ești făcut din atâta frumusețe, dar se pare că ai uitat

Când ai decis că ești definit de toate lucrurile care nu ești.



 

 

 

 

 

”TU EȘTI”  

                                                                                       de  

 

TU EȘTI UN/O  (adjectiv, mâncare)  

 

TU EȘTI UN/ O  (adjectiv, animal)   

 

TU EȘTI UN/O (parte a unei zile, ex. dimineață)  

 

TU EȘTI UN/O  (adjectiv, peisaj)  

 

TU EȘTI PARTE DIN VIAȚA MEA ȘI ÎMI OFERI  

 

EȘTI UN PROFESOR MINUNAT! 

ȘI PENTRU ASTA ÎȚI MULȚUMESC! 

   

                                                                     

 



III. ÎMBUNĂTĂȚIREA COLABORĂRII

Munca în grup cu adolescenții poate fi atât provocatoare, 

cât și extrem de plină de satisfacții. Una dintre

responsabilitățile cu care noi, în calitate de profesori, suntem

însărcinați este amestecarea conținutului pentru a reduce 

plictiseala – sentimentul din tinerețe -care poate duce cu 

ușurință la dezactivare, detașare și mai puțin acceptare. 

Pentru a îmbunătăți colaborarea și a evalua starea mentală

actuală a tinerilor una dintre activitățile cele mai frecvente

folosite este un check-in.

Un check-in în care un adolescent poate vorbi despre cum 

se simte, despre cum a fost ziua sau săptămâna lui sau poate

răspunde la o întrebare specifică legată de o discuție sau

subiect.



ÎNREGISTRAREA METAFORICĂ
Check-in-ul metaforic folosește metafora pentru a ajuta tinerii
să-și descrie experiența internă. Aceasta este o modalitate
excelentă de a diversifica înregistrarea și de a profita de
creativitatea tinerilor.

RAPORT METEOROLOGIC INTERN

Spuneți-le tinerilor că sentimentele lor sunt ca

vremea.

Ei pot simți că înăuntru este o zi însorită (de

exemplu, fericire, bucurie), sau mohorâtă și

cenușie (de exemplu, plictiseală), ploioasă (de

exemplu, tristă, deprimată), furtunoasă (de

exemplu, iritată, supărată etc.) , sau orice altceva

la care se pot gândi.

Prezentați metafora și rugați-i să ofere grupului

raportul meteo intern. Lăsați-i să definească

vremea și emoțiile conectate așa cum doresc.



ÎNREGISTRAREA METAFORICĂ
GENUL FILMULUI 

Metafora acestui exercițiu este că sentimentele și experiențele sunt ca

genurile de film (de exemplu, acțiune, aventură, groază, dramă etc.).

Cereți tinerilor să descrie genul actual de film care este cel mai

important în experiența lor de viață. Această înregistrare poate fi, de

asemenea, modificată pentru a surprinde experiența lor de viață mai largă,

de exemplu: „Care a fost genul de film major din viața ta până acum?”

Și o întrebare ulterioară ar putea fi întotdeauna pusă: „Care film îți descrie

cel mai bine viața?” pentru tinerii care sunt cu adevărat în metaforă.


