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Sănătatea la vârsta a treia –

Recunoașterea rapidă a accidentului 

vascular cerebral
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➢ Accidentul vascular cerebral

este cea de-a cincea cauză

principală de deces din lume, a

doua cauză principală de deces

pentru persoanele de peste 60 de

ani, precum și una dintre cauzele

majore pentru dizabilitate.

➢ Dar ce anume este accidentul

vascular cerebral, cum îl putem

preveni și, mai important, cum

evităm riscul unui nou accident

vascular cerebral secundar?

➢ Severitatea accidentului

vascular cerebral este

determinată de zona afectată a

creierului, de timpul scurs

înainte de luarea măsurilor

medicale adecvate și de

cantitatea de țesut cerebral

care a fost deteriorată.

În funcție de mărimea cheagului sau de

severitatea hemoragiei, precum și de regiunea

creierului care este afectată de pierderea fluxului

sanguin, simptomele pot varia considerabil.

Efectele posibile includ pierderea permanentă

a vorbirii și/sau a mișcării sau tulburări de

memorie.

Cauze comune, simptome și mecanisme de prevenție

Accidentul vascular cerebral

➢Un accident vascular cerebral

apare atunci când fluxul de sânge

către creier este suprimat sau

întrerupt, celulele creierului fiind

lipsite de oxigen, ceea ce duce la

moartea țesutului cerebral și

pierderea funcțiilor motrice și de

vorbire.



❖ Într-un AVC embolic, un cheag de
sânge sau un fragment de placă se
formează în altă parte a corpului
(de cele mai multe ori, în inimă) și
se deplasează spre creier. Odată ce
ajunge la un vas de sânge suficient
de mic, se blochează acolo și
blochează fluxul de sânge.
❖ Un AVC trombotic este cauzat de
un depozit sau cheag care se
formează pe una din arterele care
transportă sânge în creier.
Ateroscleroza și nivelurile ridicate
de colesterol sunt doi dintre cei mai
importanți factori de risc.

Atacul vascular cerebral este cauzat de

anevrisme cerebrale, ruptura sau spargerea unui

vas de sânge cerebral, urmată de hemoragie și

umflarea creierului sau de formarea de cheaguri de

sânge care circulă prin artere către vasele de

sânge mai mici, blocând-le și împiedicând aportul

de sânge către creier..
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❑ În ciuda faptului că sunt mai
puțin frecvente (doar 15%),
accidentele hemoragice sunt
responsabile pentru
aproximativ 40% din decesele

cauzate de AVC.
❑Sângele care se varsă în creier
sau în jurul acestuia provoacă
presiune și umflături, ducând la
deteriorarea țesuturilor și
celulelor.

❑ Constă într-un anevrism rupt
din creier sau dintr-un vas de
sânge slăbit.

❑ În funcție de localizarea
sângerării, AVC poate fi cauzat de
hemoragie intracerebrală, ceea
ce înseamnă că un vas de sânge
localizat în creier izbucnește,
scurgeri de sânge în și în jurul
țesutului cerebral sau hemoragie
subarahnoidă, ceea ce înseamnă
că sângerarea are loc în zona
dintre creierul și țesutul care îl
acoperă (spațiul subarahnoid).

❑ Apare atunci când un vas de
sânge este înfundat, împiedicând
fluxul de sânge în creier.
❑ AVC ischiemic reprezintă
aproape 87% din toate tipuril de
AVC.
❑ Unul dintre cei mai importanți
factori de risc este tensiunea
arterială ridicată.
❑ Există 2 tipuri de AVC
ischiemic:
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➢ În cazul în care o persoană a suferit o TIA, procedurile medicale ar trebui să
fie urmate de o serie de schimbări de stil de viață:

❖ Limitarea consumului de alcool;
❖ Renunțarea la fumat;
❖ Adoptarea unei diete sănătoase;
❖ Creșterea activității fizice (jogging, aerobic, fitness, etc.);

➢ În afară de aceasta, un furnizor de asistență medicală ar putea recomanda
medicamente pentru a trata factori de risc preexistenți, cum ar fi
hipertensiunea arterială, colesterolul ridicat sau bolile de inimă sau pot
prescrie diluanți sanguini pentru prevenirea formării de cheaguri.

➢ Dacă un TIA este cauzat de blocarea arterei carotide (vasul principal de
sânge care alimentează sângele creierului), poate fi necesară o intervenție
chirurgicală.

The Nonviolent Communication Model
(Marshall Rosenberg) 
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❑ Un atac ischemic tranzitor (TIA) apare atunci când fluxul sanguin către
creier este scurt întrerupt. În general, acesta nu provoacă daune
permanente, dar este un semnal serios de avertizare pentru posibilitatea
unuia viitor.
❑ Unele dintre cauzele obișnuite ale TIA sunt: scăderea fluxului de sânge
pe o arteră majoră care transportă sânge către creier (cum ar fi artera
carotidă).
❑Un cheag de sânge preexistent, care se descompune în bucăți mai mici
care călătoresc către creier, blocând unul dintre vasele sale de sânge.
❑Creșterea plăcii sau altă formă de îngustare a unui vas de sânge mai mic
în creier care împiedică scurgerea fluxului sanguin.
❑Este important de reținut că 40% dintre persoanele care au prezentat
un TIA vor avea un accident vascular cerebral real. În plus, simptomele
pentru TIA și accident vascular cerebral sunt aceleași.

Cauze comune, simptome și mecanisme de prevenție

Accidentul vascular cerebral



How to practice Self-Empathy?
Semne și simptome

Accidentul vascular cerebral

❑ Detectarea semnelor și simptomelor unui accident vascular cerebral în timp util
asigură accesul la un tratament medical adecvat. Chiar dacă cineva simte simptome
ușoare sau momentale care nu durează mai mult de 24 de ore, spitalizarea este de
maximă importanță, îmbunătățind șansele de recuperare semnificativă.

❑ Semnele și simptomele unui accident vascular cerebral apar brusc și frecvent
includ:

1. Amețeli, lipsa de echilibru sau de coordonare;
2. Cefalee intensă fără niciun motiv aparent;
3. Amorțeală sau slăbiciune a feței, a brațelor sau a picioarelor (de obicei
numai pe o parte);
4. Dificultate de a vedea cu unul sau ambii ochi;
5. Confuzia și dificultatea de a înțelege ceea ce spun ceilalți;
6. Dificultate la înghițire, în absența unor afecțiunimedicale cunoscute.

❑ Pentru a obține o mai bună înțelegere și o recunoaștere mai rapidă a
simptomelor accident vascular cerebral, a fost dezvoltat un model de
acronime:

F

B

v

T

AȚĂ – o parte a feței cade (zâmbetul se află doar într-un colț,
celălalt cu colțul în jos);

AȚE – unul dintre membrele superioare este necoordonat și
continuă să cadă atunci când persoana încearcă să îl ridice sau
să susțină un obiect;

ORBIRE – este în general incoerentă sau neclară, prelungind
sunetele sau pronunțând cuvinte într-o manieră ciudată,
obositoare, chiar prezentând ceea ce se numește salată de
cuvinte.

IMP – este esențial. Nu pierdeți nici un minut. Apelați 112 și
raportați imediat un accident vascular cerebral. Rețineți
momentul exact la care a apărut primul simptom. Liniile
disponibile de tratament depind de acest detaliu crucial.
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Cauze comune și factori de risc

Accidentul vascular cerebral

❑ Evitarea accidentului vascular cerebral se bazează adesea pe o conștientizare

sporită privind principalii factori de risc.

• Istoricul familial – Există o probabilitate mare de accident vascular cerebral
dacă unul dintre membrii familiei a suferit un atac cerebral sau un atac de cord la o
vârstă fragedă.
• Deși accidente vasculare cerebrale pot apărea în orice moment al vieții unei
persoane, după vârsta de 55 de ani, riscul de accident vascular cerebral se dublează
la fiecare zece ani în care trăiește persoana respectivă. Astfel, accidentul vascular
cerebral are o incidențămai mare la vârstnici și consecințele sunt mult mai severe,
inclusiv prevalența morții.
• În ceea ce privește sexul, femeile suferă mai multe accidente vasculare cerebrale
pe an decât bărbații, datorită faptului că trăiesc mai mult. Cu toate acestea,
experiența unui accident vascular cerebral la o vârstă înaintată înseamnă, de
asemenea, că suferă o mai mare dizabilitate. Pentru bărbați, incidența accidentului
vascular cerebral este mai mare la vârste mai tinere.



Un ghid de 

Atacul vascular cerebral

❑ Prevenirea unui AVC presupune urmărirea unei serii de pași:
1. Identificați factorii de risc care se aplică situației dvs. specifice și

păstrați-imonitorizați;
2. Depuneți eforturi pentru reducerea considerabilă a impactului

acestora asupra sănătății dvs. generale;
3. Recunoașteți simptomele de accident vascular cerebral:memorează

semnele rapide și alte semne comune pentru a putea alerta autoritățilemedicale
competente în cazul în care se confruntă sau se confruntă cu accident vascular
cerebral.

❑ Este foarte important să cunoaștem diferența dintre un
TIA și un accident vascular cerebral complet. Deși diferă în
principal de intensitate, datele relevante sunt termenul.
Atacul ischemic tranzitoriu constă într-un deficit neurologic
focal care dureazămai puțin de 24 de ore.

❑ Simptomele care durează mai mult de 24 de ore sau
prezența unei leziuni cerebrale semnificative sunt criterii
incontestabile pentru diagnosticul de accident vascular
cerebral.

❑ În cazul în care a apărut o accident vascular cerebral,
focalizarea ar trebui să se refere la prevenirea unei secvențe
secundare, probabil fatale. Scopul este de a asigura sprijinul
emoțional și de a promova mobilitatea și ajutorul de sine
(asigurându-se că pacientul rămâne cât mai funcțional și
mai autonom posibil).

❑ Programele de prevenire a AVC: inițierea unui număr
de proiecte care vizează creșterea gradului de
conștientizare a simptomelor de accident vascular cerebral
și AVC cerebral constituie un prim pas important spre
difuzarea informațiilor esențiale în recunoașterea
accidentului vascular cerebral. Cei mai informați sunt, cu cât
strategia de prevenire devine mai eficientă.

PRIORITĂȚI



Let’s exercise the NVC modelGhid pentru

Atacul vascular cerebral

❑ În ciuda faptului că a fost cea de-a cincea cauză principală a morții și una
dintre principalele cauze ale dizabilității pe termen lung a adulților, este un mit
că supraviețuirea unui AVC înseamnă în mod necesar afectarea în toate cazurile.
Calitatea vieții și bunăstarea subiectivă a supraviețuitorilor AVC depinde în mare
măsură de strategiile de recuperare rapidă sunt puse în aplicare șimodul în care
acestea sunt urmărite.
❑ Perioada de recuperare poate varia semnificativ; în timp ce unii dintre
supraviețuitorii accident vascular cerebral își recuperează cea mai mare parte a
funcționalității lor anterioare în cel mai rapid timp de două până la trei luni de la
un accident vascular cerebral, pentru majoritatea procesului se întinde bine în
primul sau al doilea an.
❑ Unii dintre factorii care influențează direct progresul și recuperarea după
accident vascular cerebral sunt:
- Regiunea creierului afectată de lipsa sângelui oxigenat sau de hemoragie;
- Cantitatea de țesut afectată;
- Persistența simptomelor;
- Starea generală de sănătate înainte de accident vascular cerebral (cât de

sănătoasă a fost cineva înainte);
- Cantitatea și calitatea programelor de reabilitare (terapia poate începe la

câteva zile după ce a devenit din nou stabilă, la spital, într-o unitate de
reabilitare sau la domiciliu, cu ajutorul personalului specializat);

Eficacitatea strategiilor de recuperare scade proporțional cu vârsta.
În mod statistic, 40% dintre pacienții care au suferit un accident
vascular cerebral au rămas cu deficiențe funcționalemoderate, în timp
ce 15 până la 30% au rămas cu dizabilități severe.
În plus, pacienții cu vârsta peste 85 de ani au fost de aproape zece

ori mai susceptibili să prezinte un răspuns scăzut la reabilitarea în
activitățile de viață zilnică și de aproape șase ori mai susceptibili de a
manifesta răspuns scăzut în mobilitate ca pacienți mai tineri".
(Michael și Shaughnessy, 2006)

Chiar daca sansele de a avea un accident vascular cerebral cresc
exponential pe masura ce crestem in varsta, actiunile implementate pentru
a gestiona riscul si pentru a facilita tratamentul corespunzator unei varste
pot reduce semnificativ aparitia si impactul acestuia.
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Unde pot să aflu mai multe informații despre 
accidentul vascular cerebral?

Asociaţia Naţională Româna 

de Stroke (accident vascular 

cerebral)

Model de prevenire a AVC

Societatea Română pentru Prevenirea și 

Recuperarea Medicală a Persoanelor cu 

Accident Vascular Cerebral 

Semne și simptome ale unui 

accident vascular cerebral

Cauze comune, simptome și mecanisme de prevenție

Accidentul vascular cerebral

http://www.stroke.org/
https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/Health%20Networks/Neurosciences%20and%20the%20Senses/Model-of-Stroke-Care.pdf
http://accidentulvascular.ro/
https://www.thrombosisadviser.com/signs-symptoms-risks-of-stroke/
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Auto-prezentarea și dinamica de grup 

pentru seniorii peste 65+



Grupul este mai mult decât suma unor relații interpersonale (principiu 

Gestalt)

Auto-prezentarea și dinamica de grup pentru 

seniorii peste 65+

Dinamica de grup este o teorie, o metodă și o abordare practică orientată spre acțiunile de

influențare, procesare și schimbare care au loc în grupuri.

Exercițiul de dinamică de grup este o activitate propusă de un moderator pentru un grup mic

(numărul optim este de 7-12 persoane) în care membrii grupului interacționează pentru îndeplinirea

unui scop comun. Se observă felul în care membrii se centrează pe sarcini și pe relații.

Scopul DG:

• Să creeze și să dezvolte un grup (mic) 

social;

• Să exploreze și să împărtășească gânduri

(opinii, atitudini), afectează (emoții, 

sentimente), motivații între membrii

grupului;

• Să îmbogățească cunoașterea de sine și

cunoașterea celorlalți membri ai grupului;

• Pentru a ajuta la înțelegerea rolului

informal al grupului, la avantajele și

dezavantajele acestuia. Pentru a defini rolul

grupului propriu și pentru a evalua

caracteristicile pozitive

• Încurajarea cooperării între membrii

grupului

Funcțiile GD (Leclerc, 1999):

• Comunicare - înțelegerea reciprocă și

înțelegerea interacțiunilor interpersonale;

• Metacomunication - observarea si

intelegerea proceselor de grup;

• Output - focalizarea pe cerințele de 

activitate și rezolvarea scopului;

• Structura - învățarea și realizarea de 

strategii structurate și coerente pentru

rezolvarea sarcinii;

• Afectivitate - dezvoltarea afectivității

pozitive și a relațiilor interpersonale bune

DG – domenii de acțiune:

• acțiune - cercetare (K. Lewin);

• planificare - schimbare (K.D. Benne); 

• training-grup (K.D. Benne & L.Bradford);

• întâlniri-grup (C. Rogers);

Exerciții structurate ale GD - de ce? (De Visscher, 

2000):

• Grup intensiv de creștere - pentru dezvoltarea

personală și de grup;

• consiliere în grup - pentru persoanele normale cu 

probleme normale;

• identificarea grupurilor de formare și clarificarea

rolurilor de grup practicate de toți membrii, exercitarea

mai multor roluri în grup pentru a înțelege care dintre ele

este mai caracteristică pentru persoana respectivă, 

practicând și sporind performanțele cele mai bune ale 

acestor roluri, analizând liderul formal sau informal al 

grup, înțelegerea stilurilor și strategiilor de conducere.

Tipuri de exerciții DG:

- Structurate

- Semi-structurate

- Nestructurate

Structura exercițiului GD (Baiwir, Delhez, 2000):

Intenții: scopul urmărit și finalitatea

Obiective: comportamente de observat, strategii de 

urmat;

Tipul de activitate: rezolvați problema și / sau luați

decizia

Tipul situației: metodele și tehnicile utilizate de ex. joc

de rol

Numărul de participanți: minim și maxim de membri

materialele, de ex. carduri, culori,

procedura și managementul timpului: scenariu pas cu 

pas, gestionarea timpului pentru fiecare fază și întreaga

activitate, instruirea, distribuirea sau pregătirea

materialelor personale și de grup, discuția, evaluarea.

 Belmont, J. A. (2006). 103 group activities and tips. Eau Claire, WI, USA: PESI.

 De Vissher, P., Neculau, A. (Eds.) (2001). Dinamica grupurilor. Iasi: Polirom.

 Levi, D. (2014). Group dynamics for teams. Fourth Edition. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.



Encyclopedia of 

social psychology

Baumeister, Vohs, 2007

Auto-prezentarea și dinamica de grup pentru 

seniorii peste 65+

Sinele este un agent activ care acționează asupra lumii, fiind influențat de acea 

lume și este obiect al reflecției și al evaluării.

Sinele public este informația despre sine împărtășită altora; Sinele privat este 

informația despre sine care nu este împărtășită altora.

Prezentarea în sine se exprimă și se comportă în moduri care creează o 

impresie dorită.

Teoria discrepanței de sine se referă la diferențele dintre diferitele tipuri de 

fațete ale sinelui sau ale imaginilor de sine: sinele real față de sinele ideal și 

realitatea vs.

Sinele real este reprezentarea unei persoane a atributelor pe care cineva crede 

că le posedă de fapt.

Sinele ideal reprezintă reprezentarea unei persoane a atributelor pe care cineva 

ar dori ca persoana, în mod ideal, să o posede (speranțe, scopuri, dorințe); Eul 

trebuie să reprezinte o persoană o reprezentare a atributelor pe care cineva crede 

că persoana ar trebui sau ar trebui să o aibă (datorie, obligații sau 

responsabilități).

Dinamica grupului este o teorie, o metodă și o aplicație axată pe acțiunile, 

procesele și schimbările care au loc în grupuri.

Exercițiul de dinamică a grupului este o activitate propusă de moderator pentru 

un grup mic (optime de 7-12 persoane) în care membrii acestui grup 

interacționează pentru atingerea scopului propus. Se observă modul în care 

membrii sunt axați pe sarcini și relații.
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Teoria discrepanței proprii
(E. Tory Higgins, 1987) 

Domenii ale sinelui (1)

Sinele ACTUAL Sinele IDEAL
Sinele TREBUIT

Reprezentarea sinelui 

în viitor

Reprezentarea 

sinelui prezent

 Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: A theory relating self and 

affect. Psychological Review, 94(3), 319-340. 

Domenii ale sinelui (1)

Sinele actual

• reprezentarea sinelui în prezent

Sinele ideal și sinele trebuit

• reprezentarea sinelui în viitor

Magnitudinea discrepanței se poate manifesta între:

• sinele actual și sinele ideal

• sinele actual și sinele trebuit

Magnitudinea discrepanței de sine poate fi:

• de la nivel scăzut la nivel ridicat



Efectele discrepanței de sine

Sinele 

IDEAL
Sinele 

ACTUAL

Sinele 

ACTUAL
Sinele 

TREBUIT

Magnitudinea 

discrepanței 

de sine 

scăzută sau 

ridicată

Magnitudinea 

discrepanței 

scăzută sau 

ridicată

 DEPRESIE

 ANXIETATE 

SOCIALĂ:

● evitare socială și stres

● teamă de evaluare 

negativă

Principalele efecte ale discrepanței de sine:

• dacă este între sinele real și sinele ideal, atunci generați

depresia

• dacă se află între sinele real și sinele de sine, atunci se 

generează anxietate socială, evitare socială și primejdie, 

teama de evaluare negative

Alte efecte ale discrepanței de sine:

• emoții negative și stări cum ar fi: stimă de sine scăzută, 

jenă, vinovăție, rușine, auto-critică, dezamăgire, teamă, 

anxietate, agitație, singurătate și posibil depresie.



Sinele Public versus Sinele Privat 

ca domenii ale Sinelui

Sinele 

Public
Sinele 

Privat

Sinele Public Sinele Privat

Sinele 

Public/Privat

 Baumeister, R. F. (1986). Public self and private self. New York: 

Springer-Verlag. 

Relația între sinele public și 

sinele privat:

• dacă sinele public și sinele

privat sunt diferite și sunt

contradictorii, atunci rezultatul

conformității - o acțiune publică

evidentă, efectuată în

conformitate cu o cerere din 

partea unei surse externe. 

Persoana poate simți tristețe

deoarece este necesară pentru a 

îndeplini cererea.

• dacă sinele public și cel de sine 

privat sunt aceleași, ceea ce

înseamnă că persoana

acționează în concordanță cu 

valorile, principiile și normele

proprii - internalizarea.

• dacă există similitudini între

sinele public și sinele privat, 

atunci persoana acționează

deoarece o parte a 

comportamentelor este expresia

propriilor valori și principii

internalizate, iar o altă parte se 

datorează faptului că sursa a 

cerut comportamentul este ceva

atractiv - identificare.



Strategii de auto-prezentare (pentru 

reducerea discrepanțelor sinelui)

Strategii de auto-prezentare (Tedeschi & Lindskold, 1976: 

Tedeschi & Norman, 1985):

Auto-prezentarea asertivă:

• comportament care vizează stabilirea unor identități particulare

în ochii celorlalți

se referă la un comportament proactiv efectuat pentru a stabili

identități particulare

Auto-prezentarea defensivă:

• acțiunile întreprinse pentru restabilirea identității pozitive sau

pentru eliminarea efectelor negative

• apar atunci când un eveniment este interpretat ca punând în

pericol sau răsfățând o identitate dorită și are menirea de a 

repara identitatea sau de a atenua efectele negative ale 

evenimentului precipitant

Auto-prezentarea
➢ Se referă la: la modul în care oamenii încearcă să

se prezinte pentru a controla sau a modela modul

în care ceilalți (numiți publicul) îi văd. Aceasta

implică exprimarea și comportamentul în moduri

care creează o impresie dorită

➢ Constă în comportamente care sunt destinate să

gestioneze impresiile pe care observatorii le au 

asupra actorilor (Goman, 1959)
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Status pozitiv versus status negativ(Watson, Clark, 1994)

Emoții pozitive (10):

Activ, Alert, Atent, Determinat, Entuziasm, Excitație, 

Inspirație, Interes, Mândrie, Putere.

Emoții negative (10):

Frică, Rușine, Stres, Vinovăție, Ostilitate, Iritabilitate, 

Nervozitate, Supărare, Ostilitate.

SCALĂ pentru notarea răspunsurilor:

☺



1 2 3 4 5

Deloc sau 
foarte puțin

Puțin Moderat Mult
Foarte mult, 

Complet

Watson, D., Clark, L. A. (1994). The PANAS-X: Manual for the 

Positive and Negative Affect Schedule - Expanded Form. The 

University of Iowa 
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Modelul Comunicării Non-Violente
(Marshall Rosenberg) 

Exercițiu 

de 

dinamică 

de grup

Age: fără limite

Timp: aprox. 1.5 ore (depinzând de numărul 

participanților)

Spațiu: o încăpere cu mese și scaune sau afară

Scop:

➢ Îmbunătățirea cunoașterii despre sine și a 

cunoașterii celorlalți prin comparare socială 

dinamică

➢ Înțelegerea și învățarea unor modalități diferite 

de auto-prezentare aplicate într-un grup mic

Obiectivele propuse:

O1. Stimularea reflecțiilor despre sinele actual și 

conținutul schemei de sine în procesul definirii 

propriei persoane;

02. Dezvoltarea capacității de observație și de 

interacțiune interpersonală;

O3. Definirea, experimentarea și împărtășirea 

emoțiilor în interiorul grupului

Tipuri de sarcini: auto-prezentarea în grup, 

împărtășirea părerilor și emoțiilor

Formele sarcinilor: comunicare verbală și non-

verbală

Numărul participanților: numărul optim este de 7-

12 persoane. Exercițiul poate fi derulat cu un 

număr mai mare de participanți dar acest lucru 

implică mai mult timp.

Materiale: fișă de lucru, creioane colorate, 

instrumente de scris.
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Exercițiu: Blazonul personal

Introducere: Participanții sunt invitați să participe la o activitate ce îi va ajuta să

cunoască mai multe despre propria persoană. Sunt întrebați ce știu despre blazonul

personal. Dup răspunsurile acestora, se clarifică definiția semantică a conceptului (e.g.

Longman): un set de imagini sau modele, distinctive, însemnele heraldice sau scuturile

folosite ca semn special al unei persoane, al unei familii, al unui oraș, al unei corporații,

al unei universități, al unei țări etc.

Pasul 1 (15 min.): Participanții sunt invitați să realizeze blazonul lor personal;

moderatorul dă fiecărui participant fișa individuală cu un blazon “gol”.

Participanții trebuie să deseneze patru simboluri (câte unul pentru fiecare cadran) care

reprezintă cele mai importante și relevante aspecte ale vieții personale. Este important

să desenați simboluri fără să scrieți nimic.

În partea de jos a hârtiei există un spațiu în care trebuie să se scrie un motto care să

ghideze existența lor (gând, aforism, maxim, proverb).

Pasul 2 (20 de minute): după terminarea blazonului, acesta va fi atârnat de piept cu

cleme de hârtie. Fiecare persoană trebuie să examineze toate blazoanele celorlalți fără

să spună nimic - doar vizionare, fără cuvinte. Moderatorul va cere să se respecte

această normă.

Pasul 3 (35 de minute): În acest pas este permis să vorbești (și să mergi!). Două

persoane – o diadă – se vor asocia în echipă.

Unul dintre personajele diadei va încerca să ghicească ce înseamnă fiecare simbol al

partenerului și va auzi explicația reală a simbolurilor. Apoi, rolurile vor fi schimbate între

parteneri.

Participanții se vor întâlni și vor interacționa cu toată lumea.

Pasul 4 (10 min.): Fiecare participant este invitat să scrie pe pagina de pe hârtie cu

blazonul ceea ce simte în timpul exercițiului, descriind starea emoțională și alte

informații pe care le consideră importante.

Pasul 5 (20 de minute): Participanții se vor așeza în cerc.Fiecare participant va da

următorului propria stemă și va primi stema de la participantul precedent. Toată lumea

va citi informații prezentate în toate stemele până când va primi înapoi propriul blazon.

Pasul 6 (15 minute): Dezbatere - Moderatorul cere și încurajează tuturor participanților

să-și împărtășească public gândurile și sentimentele.



Ce (dorim, putem sau trebuie) să evaluăm:

1. Stările afective (☺ + );

2. Discrepanțele de sine: sinele actual și sinele trebuit;

9

Măsuri și așteptări
Compararea stadiului înainte și după aplicarea exercițiului

Cum (dorim, putem sau trebuie) să evaluăm:

1. Indexul afectelor pozitive și negative;

2. Chestionarul discrepanțelor de sine;

3. Chestionar cu privire la starea de bine.

Efecte așteptate:

1. Mai multe afecte pozitive și mai puține afecte negative;

2. Mai puține auto-discrepanțe;

3. Un nivel crescut al stării de bine;

4. O dorință mai mare de a participa în sarcini similare 

împreună cu membrii grupului.
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Copacul vieții

povestea vieții…



PRACTICA NARATIVĂ

– o cale de a ne conecta la sine preferat, la oameni și natură

1

Principii narative

Noi constatăm înțelesul experiențelor noastre

de viață prin povestiri.

Viața este pe mai multe paliere și nu este

singura etapă.

Povestirile au efecte reale și ne modelează

viața.

Descrierile bogate și identitățile preferate 

creează platforme care susțin modalitățile

preferate de a trăi.

Problema este problema și persoana este

persoana.

Să ne concentrăm asupra poveștii vieții…

Drumul către 

NORD este 

legate de toate 

drumurile vieții 

tale

Scopul studierii vieții personale

• Angajarea în conversații care susțin

vitalitatea, speranța și orientarea spre

acțiune în viața personală;

• Crearea unui context de onoare a 

identităților dorite ale celor prezenți în

conversații

• Inspirație pentru propria persoană și 

pentru ceilalți pentru dezvoltarea poveștii 

personale, de grup sau la nivelul 

comunității.

Contextul despre povestea vieții tale

• Abordările și practicile narative se regăsesc în

începutul terapiei narative a lui Michael White în anii

1980

• Centrul Dulwich din Adelaide, Australia este

precursorul și promotorul înțelegerilor lui Michael 

White și David Epston despre terapia narativă și

munca comunitară bazată pe principii narative

• Cele mai frecvente aplicații includ terapia, sistemele

școlare, îngrijirea sănătății, închisorile, locurile de 

muncă, tratamentul și serviciile sociale, familiile, 

comunitățile dezavantajate, migranții, persoanele cu 

dizabilități.

Povestește-ți viața

1. Procesul

Introducerea experiențelor vieții în narațiuni este

un angajament performativ cu viața. Este un 

proces, este nevoie de timp. Pentru a vă permite

să vă luați în considerare, un context de siguranță

și respect este de o importanță capitală. Procesul

de re-autorizare a povestii vieții este asistat și

facilitat cu abilități narative.

2. Unicitatea

Suntem cu toții oameni diferiți, cu miriade de 

experiențe ale vieții, care se reflectă doar asupra

unei părți, doar o mică parte este pusă în cuvinte și

relatată. De fiecare dată când invităm pe cineva să

împărtășească o experiență specială de viață, 

creăm un domeniu pentru descrierea sa unică, 

descriind o fațetă de identitate unică.
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Copacul vieții
(Ncazelo Ncube-Mlilo, REPSSI și David Denborough, Centrul Dullwich)

Descoperirea identității preferate și valorizarea ei

De la copacul 

vieții la pădurea 

vieții

Întregul proces de a-ți povesti viața folosind

practica narativă a arborelui vieții poate fi 

explorat în cinci domenii experimentale:

Desenarea unui copac (individual)

Scrierea exemplelor din propria experiență de 

viață, speranțe, principii și valori pe diferite părți

ale desenului

Expunând Arborele Vieții (Galeria Pădurii Vieții)

Prezentând, pe rând, fiecare Arbore al Vieții

Onorarea descrierilor comune ale identităților

preferate - acordarea de diplome
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Explorarea evenimentelor și situațiilor vieții poate fi înțeleasă ca 

„îmbinarea" între două "peisaje": Peisaje de acțiune - descriu

experiențe concrete, poziționate în timp - fapte, situații în care o 

persoană are emoții, sentimente, gânduri, senzații și un anumit

mod - și peisajele identității - care descriu relațiile dintre aceste

fapte, concluzii cu privire la poziția pe care o poate avea persoana

în privința lor și ideea asupra aspectului important al vieții lor

iluminat prin poziționare (White, 2007)

Să ne concentrăm asupra practicilor narative

Acest copac al 

vieții nu este un 

test! Este o hartă 

conversațională!

Ce este important în Desenarea copacului vieții:

Informați participanții că nu este un test, nu este un 

proces artistic, este o modalitate de a organiza

împărtășirea a ceva de valoare din viața unei persoane

către sine sau la ceilalți care sunt prezenți.

Desenul este o schiță: pur și simplu trageți niște

rădăcini în fundul 1/3 al unei hârtii portret (verticală), o 

linie a solului, un trunchi și o coroană.

Ce ne trebuie:

Destul de spațiu pentru a scrie unele

cuvinte cheie disparate, numele oamenilor

sau fraze scurte.

De ce avem nevoie de ea:

Desenul este un suport pentru călătoria

narativă care urmează

Cât timp îi ia:

Desenul poate dura 10-15 minute pentru o 

schiță simplă, dar poate fi împodobită, 

colorată, rafinată pentru mai mult timp

(poate dura 30 min - 1 oră)

c

Copacul vieții
(Ncazelo Ncube-Mlilo, REPSSI și David Denborough, Centrul Dullwich)
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Este nevoie de ceva timp pentru a scrie

cuvinte cheie, nume de oameni dragi, sau

propoziții scurte.

Facilitat, este mai degrabă o conversație cu 

unele ancore scrise, de la un loc la altul și

ocazional, pentru a-și aminti și a le împărtăși

altora, mai târziu.

În spatele fiecărui cuvânt poate fi o poveste

întreagă.

Să facem o plimbare și să împărtășim

Călătoria 

copacului vieții

Practica narativă a pomului vieții

Rădăcinile: Istoria mea personală și / sau profesională: 

patrimoniu, familie, cultură, locul de origine sau locul de 

semnificație, religia, cântecele și jocurile preferate din 

copilărie, profesori importanți etc.

Pământul: Unde se află acum în prezent, activitățile pe

care le au, unde locuiesc

Trunchiul: talente, abilități, resurse recunoscute personal 

și / sau profesional

Ramurile: Proiecte, speranțe și obiective pentru viața lor. 

De exemplu. care doresc să trăiască independent, să aibă

un partener și nepoți, să aibă o ocupație, să facă mai mult

sport, să călătorească, să învețe să gătească

Frunzele: Persoanele care contează personal sau

profesional pentru mine, acum sau în trecut, reale sau

fictive.

Fructele: suportul, darurile primite: de ex. "Persoană

îngrijitoare", "prietenoasă", "înțelegere", "grijuliu".

Florile: suportul și darurile oferite altora ...

Certificatul Copacul vieții

Premiul a fost dat lui…..

Pentru a dovedi ei și altora că are multe

abilități și abilități care îi dau puteri în viața ei. 

Are vise și speranțe speciale pentru viitor.

Printre abilitățile și abilitățile pe care le 

include ....

Speranțele și visele ei sunt ....

Ar dori să aprecieze pe următorii oameni din 

viața ei ....

Data / Semnătura…..

Copacul vieții
(Ncazelo Ncube-Mlilo, REPSSI și David Denborough, Centrul Dullwich)



În această secțiune o colecție de pagini web, 

filme, videoclipuri scurte, melodii, cărți etc. ne-a 

plăcut și vă recomandăm.

Cum pot să fiu implicat în practica narativă?

Câteva întrebări

Diferite răspunsuri

https://firefly255.wordpress.com/2016/05/20/nar

rative-therapy-project-tree-of-life/

http://www.communitydoor.org.au

/how-to-hear-me/tree-of-life

https://dulwichcentre.com.au/what-is-

narrative-therapy/

Să facem o plimbare…

și să vorbim

http://www.crowdfunder.co.uk/projects/search/category:socialenterprise
https://firefly255.wordpress.com/2016/05/20/narrative-therapy-project-tree-of-life/
http://www.communitydoor.org.au/how-to-hear-me/tree-of-life
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
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Modelul comunicării Non-Violente
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În centrul modelului

NVC stă abilitatea 

de a ne conecta

la propria noastră umanitate

Și la umanitatea celorlalți.

Este vorba de a ne percepe pe noi

Și pe ceilalți nu ca obiecte sau ca ‘buni’

Sau “răi”, ci ca un întreg, ca persoane dinamice 

cu o varietate de trăiri și nevoi. Atunci când ne 

putem exprima ceea ce este viu în noi într-un 

fel liber și non-judicativ, fără a atribui vinovății, 

avem o șansă mai mare de a inspira și de a 

crea o conexiune empatică cu ceilalți pentru că 

noi, ca oameni, împărtășim aceleași calități: 

nevoia de încredere, siguranță, apreciere, 

libertate… și lista poate continua. Când 

empatia este experimentată în conectivitate cu 

o altă persoană (sau cu noi înșine), avem o 

dorință naturală de a îmbunătăți viața acelei 

persoane. În cadrul acestei conexiuni se poate 

realiza un schimb ce va crește șansele de 

îndeplinire a dorințelor fiecăruia.

Modelul comunicării Non-violente
(Marshall Rosenberg) 

Comunicarea nonviolentă este un proces de 

conectare între oameni în așa fel încât nevoile 

fiecăruia să fie îndeplinite prin accentuarea nevoilor 

comune, universale pe care toți le împărtășim. Este 

un mod de a relaționa unii cu ceilalți bazat pe 

conștientizarea trăirilor afective și a nevoilor, mai 

degrabă decât a judecăților, etichetelor, pedepselor, 

vinovăției sau rușinii. Puteți afla mai multe la Centrul

pentru comunicarea non-violentă.

Să ne concentrăm asupra comunicării non-violente

Un limbaj al 

negocierii, nu 

al dominării

Scopul modelului NVC

• Să evoce o conexiune empatică și 

naturală în care toate nevoile să fie 

exprimate

• Să ia în considerare viața noastră și a 

celorlalți

• Să inspire și să fie inspirat de ceilalți spre 

bucuria naturală de a dărui

Fundamentele modelului NVC

• Inițiat și dezvoltat de Marshall Rosenberg în epoca 

drepturilor omului; influențat de Carl Rogers

• Centrul Comunicării Non-violente, fondat în 1984 

are reprezentare națională în Estul mijlociu, Bosnia, 

Rwanda, Columbia, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, 

Nigeria, Sierra Leone, India, vestul Europei și multe 

altele.

• Cele mai multe aplicații ale modelului se regăsesc în 

școli, sisteme de sănătate, închisori, sisteme militare, 

servicii sociale.

NVC – Bazat pe 2 principii

Principiul #1 

Mediu sau Ereditate

NVC este predată pe baza presupunerii că

adevărata noastră natură este una de dorință de a 

face viața mai minunată pentru noi și pentru

ceilalți. Din păcate, majoritatea dintre noi au 

pierdut abilitățile și know-how-ul pentru a îndeplini

această dorință. NVC este la fel de mult un proces

de dezintegrare a reacțiilor vechi, neclintite pe

măsură ce câștigă

instrumente noi și dezvoltarea de răspunsuri noi.

Principiul #2 

Nimeni nu te poate face să simți

Aceasta înseamnă că înțelegem că suntem

responsabili pentru reacțiile noastre proprii la orice

situație dată. Nu e vorba de ceva sau de cineva

care te face să te simți

altceva decât dacă nevoile dvs. sunt îndeplinite

sau nu sunt îndeplinite.

https://www.cnvc.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
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Trăirile afective sunt cauzate de nevoi şi stimulate de "situaţie". 

Acestea sunt indicatori ai nevoilor. Oamenii înșiși știu cel mai bine 

ce cuvânt descrie mai bine sentimentele proprii. Ar putea fi doar un 

cuvânt precis sau o combinaţie de mai multe cuvinte. Uneori este 

dificil de descris propria stare afectivă dar atunci de ajutor ar putea fi 

reflectarea asupra reacției fiziologice, corporale.

O listă de trăiri afective

O listă de nevoi

Să ne concentrăm asupra modelului NVC

Puterea

cunoașterii

sentimentelor 

și nevoilor

Cele patru componente ale modelului NVC

Primele 3 componente – observația, starea afectivă și 

nevoile – formează prima parte a procesului empatic. 

Acest proces se bazează pe identificarea obiectivă a 

ceea ce se întâmplă în propria persoană sau în mintea 

celui cu care vorbim. Este o explorare a situației fără a 

judeca, a învinovăți sau analiza. Aceasta implică:

1. Observația (fără judecăți, etichete, diagnostice, 

opinii, etc.)

”Atunci când văd/aud/observ…”

2. Starea afectivă (fără raționalizări ca “Cred că..” or 

“Simt că…” În această etapă trebuie să fim atenți să nu 

folosim cuvinte de ‘șacal’ care exprimă vină, ignorare, 

înșelare, abandon, victimizare…)

”…Simt…”

(bucurie, tristețe, încântare, frică, surpriză, furie, 

mulțumire, confuzie, anxietate, afecțiune, resentiment, 

contrariere, emoționat, excitat, etc….)

3. Nevoia (universală; fără referință la o persoană 

anume, timp sau activitate specifică)

”…pentru că am nevoie de…”

(încredere, apreciere, libertate, înțelegere, conectare, 

speranță, siguranță, echitate, respect, acceptare, 

autonomie, integritate, etc….)

4. Cererea (clară, pozitivă, prezentă, detaliată)

”Vrei să…?”

A patra componentă – cererea – este ‘dansul’ ce ne 

permite să progresăm în relații și în viața noastră. Ne 

prezintă oportunitatea de a ne face viața mai frumoasă 

printr-o rezolvare amiabilă.

Exemple de comunicare deficitară:

Persoana #1: Tu nu asculți nicioată când 

vorbesc cu tine. Mă ignori constant, nu îți 

pasă!

Persoana #2: Ba bine că nu! Te ascult tot 

timpul!

Persoana #1: Nu poți să mă asculți și în 

același timp să citești ziarul! Ești culmea!

Persoana #2: Eu sunt culmea? Tu nici 

măcar… (discuția nu duce nicăieri și va 

genera doar frustrare)

Exemple de bună comunicare:

Persoana #1: Când văd că citești ziarul 

în timp ce vorbesc cu tine, mă simt 

frustrată pentru că am nevoie să mă 

asculți. Ai vrea să închizi ziarul pentru 

5 minute și să asculți ideea mea?

Persoana #2: Când îmi ceri să închid 

ziarul exact când citesc un articol 

foarte interesant, mă simt anxios 

pentru că aș vrea să aflu concluzia 

acelui articol. Dar sunt preocupat și de 

nevoia mea să știu că te simți bine. 

Vrei să aștepți 5 minute până termin de 

citit articolul pentru ca după aceea să 

ai atenția mea totală?

Persoana #1: Da.

Modelul comunicării Non-violente
(Marshall Rosenberg) 

https://www.cnvc.org/Training/feelings-inventory
https://www.cnvc.org/Training/needs-inventory
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Empatia este capacitatea de a înțelege sau

de a simți cu ce se confruntă o altă persoană

și anume capacitatea de a se pune în situația

celuilalt. Există multe definiții pentru empatie

care cuprind o gamă largă de stări

emoționale. Tipurile de empatie includ

empatie cognitivă, empatie emoțională și

empatie somatică.

Sursa: Empatia

Să ne concentrăm pe modelul NVC

Puterea 

cunoașterii 

sentimentelor 

și nevoilor

Două componente ale modelului NVC

1. PRIMIREA EMPATIEI

Honestly Exprimarea onestă, clară, non-jucativă a 

trăirilor proprii și a nevoilor; capacitatea de a înțelege 

propria stare:

- conștientizarea observațiilor, sentimentelor, nevoilor:

“Când aud/văd….simt…pentru că am nevoide de…. 

Ai putea să…?”

- Dorința și curajul de a exprima acele trăiri și nevoi 

(vulnerabilitatea)

- Dorința de a formula cereri clare și oneste.

2. ACORDAREA EMPATIEI

Ascultarea empatică a observațiilor, trăirilor și nevoilor 

celorlalți:

- Prezență, atenție, spațiu, reflectare verbală a trăirilor 

și nevoilor “Simți…? Ai nevoie de…?”

- NU pentru sfaturi, rezolvări, consolări, povești de 

viață, analize, explicații, simpatizare, apărare.

- Indiferent de ceea ce este spus, să auzi doar trăirile, 

nevoile, observațiile obiective și cererile.

- Formularea unei cereri NUMAI după ce a fost 

perceput un ‘semn’ sau o întrebare din partea 

celuilalt.

Procesul auto-empatiei (sau comunicarea 

compasională) este un proces în care ne concentrăm 

atenția asupra propriei persoane și ascultăm cu 

bunăvoință trăirile și nevoile proprii. Auto-empatia este 

un instrument valoros pentru a descoperi în propria 

persoană acele momente când suntem încărcați 

emoțional și supărați pe o situație sau pe acțiunile 

celorlalți. Auto-empatia ne oferă un mod de a ține 

legătura cu propria persoană și dorințele noastre.

Created by Swen-

PeterEkkebus from 

Noun Project 

Modelul comunicării Non-violente
(Marshall Rosenberg) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathy
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Cum să exersăm auto-empatia?

Exersarea auto-empatiei

Practicarea empatiei de sine poate fi foarte utilă în cultivarea păcii interioare și a auto-

compasiunii. Practica de auto-empatie presupune a fi prezenți cu propria persoană și a 

ne îndrepta atenția spre interior:

Ce observ?

Ce simt?

De ce am nevoie acum?

Am o cerere de la mine sau de la altcineva?

Aceast exercițiu simplu se poate face ori de câte ori este necesar pentru a diminua 

mecanismele de apărare ale eului și a ne deschide inima. Poate dura un minut, o zi sau

două, câteodată mai multe. Practicat zilnic, acest exercițiu poate deveni o parte din 

rutina cotidiană.

1. Acordați-vă timp și spațiu: Când vă aflați în suferință, căutați timp și spațiu pentru a 

reflecta singur unde puteți scrie în mod liber.

2. Spectacolul șacalului: Începeți să scrieți. Nu urmăriți cuvintele și nu încercați să fiți

"drăguți". Lăsați cuvintele să curgă liber. Aceasta este spectacolul șacalului. Puteți scrie

toate supărările, tot ce v-au făcut ceilalți, ce au creat sau au distrus. Vă puteți exprima

toată durerea și suferința, temerile și indignarea, judecățile, gândurile, analiza situației și

orice altceva vă vine în minte. Faceți asta până nu mai rămâne nimic de spus.

3. Categorizați cuvintele șacalului: Reveniți peste tot ce ați scris. Care sunt cuvintele

șacalului care vă vin în minte? Faceți o listă a cuvintelor rele care implică vina, cum ar fi; 

agresat, ignorat, înșelat, trădat, abandonat, victimizat ...

4. Transformați șacalii în pui de girafe. Revizuiți lista de cuvinte ale șacalului. Care sunt

sentimentele reale din spatele tuturor acestor lucruri? Faceți o altă listă cu acestea. 

Țineți minte că nimeni nu ne poate face să simțim nimic. Trăirile sunt personale și sunt 

rezultatele percepțiilor, credințelor și atitudinilor noastre. Căutați în spatele cuvintelor

șacalului și găsiți trăirile reale și cuvintele care descriu ce se întâmplă în corpul vostru

acum, cum ar fi; trist, înspăimântat, furios, îngrijorat, confuz, anxios, copleșit, îndurerat, 

gelos etc.

Utilizați lista de sentimente și alegeți cuvintele care descriu modul în care vă simțiți cu 

adevărat. Fiecare sentiment este un pui de girafă care plânge cu o nevoie nesatisfăcută. 

Simtiti-le, ascultati-le. Ce încearcă să spună? Ce nevoi nu sunt îndeplinite?

5. Alcătuiți o listă cu nevoile (nu strategii) din spatele sentimentelor: În această listă

notați nevoile nesatisfăcute (nu strategiile) din spatele tuturor acestor sentimente, cum 

ar fi: respect, apreciere, intimitate, recunoaștere, cooperare, sprijin ... Utilizați Lista

Nevoilor pentru a alege nevoile pe care le aveți și care nu sunt îndeplinite. Amintiți-vă că

aceste nevoi nu sunt specifice unei singure persoane. Un exemplu de nevoie ar fi: "Am 

nevoie de înțelegere". Un exemplu al unei strategii este: "Am nevoie să mă înțelegi." 

6. Doliul: Permiteți-vă să vă plângeți că aceste nevoi nu sunt în prezent îndeplinite. Fiți 

onești cu propria persoană. Acordați-vă permisiunea de a simți durerea pentru faptul că 

aceste nevoi nu sunt satisfăcute. Durerea este firească și trebuie acceptată. Dacă

mânia și resentimentele persistă pentru o lungă perioadă de timp, reveniți la descrierea 

mai detaliată a spectacolului șacalului. Adesea, odată ce am terminat primul pas, o 

schimbare va avea loc și, brusc, furia seamănă mai mult cu tristețea. 

Citiți mai multe despre comunicarea compasivă.

Created by Nick Bluth 

from Noun Project 

http://www.compassionatecommunications.us/Self-Empathy.html
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Marshall B. Rosenberg, fondatorul modelului 

NVC a ales două animale pentru a ilustra 

ideile sale: șacalul și girafa. Ele reprezintă 

cele 2 calități pe care le avem ca ființe 

umane: șacalul este orientat spre rezultat, 

judicativ și autoritar. Girafa este delicată dar 

puternică pentru că are de sus o privire de 

ansamblu, clară și bazată pe conectivitate.

Să ne concentrăm pe modelul NVC

Șacalul este 

doar o girafă cu 

probleme de 

comunicare

ȘACALUL

În NVC, șacalul este folosit pentru a simboliza

limbajul dominat și viața alienată de trăirile 

afective. Șacalul, ca animal, trăiește la nivelul 

solului și este hoitar, competitiv și agresiv.O

persoană cu un comportament de șacal este 

cea care judecă și se apropie de oameni 

(inclusiv de ei înșiși), de locuri și de lucruri, 

doar prin lentila unei judecăți de tip 

corect/greșit, bun/rău. Ei vorbesc un limbaj

care insuflă teamă, furie, vinovăție și rușine. 

De multe ori inspiră obsesii și comportamente 

dureroase. Șacalul vede totul ca meritând

recompensă sau pedeapsă pentru el sau

pentru ceilalți. Limbajul șacalului este 

imperativ: "Faceți asta." "Nu faceți asta." 

Șacalul trăiește în capul lui, judecând, 

analizând și învinuind pe ei însuși și pe alții.

GIRAFA

În NVC, girafa este folosită pentru a 

simboliza viața și parteneriatul printr-un 

limbaj ce inspiră conexiune și comunitate. 

Girafa este un animal puternic dar pașnic, 

delicat. Are cea mai mare inimă dintre toate 

mamiferele de uscat și cel mai lung gât ce îi 

permite să vadă departe, în perspectivă. 

Pentru a vorbi un limbaj de girafă, trebuie să 

vorbești din inimă. O persoană girafă este 

non-judicativă, fără cerințe și amenințări. O 

girafă este obiectivă în observațiile sale și în 

înțelegerea trăirilor proprii și ale altor 

persoane. Ele știu să exerseze empatia și 

dorința de a face viața mai frumoasă pentru 

propria persoană și pentru cei din jurul lor.

Created by 

Bakunetsu Kaito

from Noun Project 

Created by Isabel 

Martinez Isabel 

from Noun Project 

Modelul comunicării Non-violente
(Marshall Rosenberg) 
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Șacali versus girafe…

Care este diferența dintre șacali și girafe?

OBSERVAȚII

Șacalul care interpretează, judecă, generalizează, dă vina, critică,

spune:

Văd că nu înțelegi.

sau

N-ai terminat măcar puțin din ce aveai de făcut?

Un observator girafă spune:

Văd că ridici sprânceana.

sau

Văd că scrii, cum merge treaba?

TRĂIRI AFECTIVE

Șacalul simte doar pe jumătate (pentru că el interpretează și analizează 

trăirile altora dar și cele proprii), spune:

Simt că toți au ceva cu mine.

Sau

Mă simt atacat.

Girafa care simte, spune:

Mi-e teamă și mă simt nesigur.

Sau

Mă simt inconfortabil când spui asta.

NEVOI

Șacalul, care crede că strategia sa este o nevoie, spune:

Este timpul să facem dragoste.

Sau

Pentru că ești un profesor slab, nu reușesc să învăț nimic.

Girafa, care vorbește despre nevoile sale spune:

Am nevoie de intimitate.

Sau

Vreau să învăț ceva.

CERERI

Șacalul, care cere sau comandă, spune:

Dacă tu nu mergi, nu merg nici eu.

Sau

Repetă ce am spus!

Girafa care formulează o cerere, spune:

Mi-ar plăcea să mă însoțești. Ai face asta?

Sau

Poți să-mi spui ceea ce tocmai ai auzit?
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OBSERVAȚIE ȘI EVALUARE

A face observații în mod corect ne ajută să ne dăm seama de judecățile 

pe care le facem și să ne conectăm cu ceilalți mai liberi de acestea. 

Următorul exercițiu ne ajută să înțelegem cum folosim judecățile în 

limbaj și cum am putea să ne exprimăm despre noi într-un mod lai clar 

și mai conectat:

Partea 1 – Evaluați următoarele afirmații ca fiind observații, evaluări sau 

ambele. Încercuiți o singură variantă de răspuns.

Partea 2 – Dacă ați considerat că unele dintre afirmații sunt altceva 

decât observații, reformulați-le astfel încât să devină observații clare.

1) Te-am văzut ieșind grăbit din cameră. (O, E or O+E)

2) Am slăbit 2 kinlograme luna trecută. (O, E or O+E)

3) Îți stă bine cu noua tunsoare. (O, E or O+E)

4) Mi se pare foarte frumos felul în care părul îți scoate în evidență 

ochii. (O, E or O+E)

5) Vinul acesta are un gust groaznic. (O, E or O+E)

6) Nu prea îmi place vinul acesta… (O, E or O+E)

7) Observ că devin agitat când te ascult vorbind așa mult. (O, E or O+E)

8) Vorbești prea tare. (O, E or O+E)

9) Se face târziu! (O, E or O+E)

10) Mașina face prea mult zgomot. (O, E or O+E)

TRĂIRI AFECTIVE

Timp: 20 mins

Facilitatorul are asupra sa un set de cartonașe cu sentimente. Aceste 

cartonașe ar putea fi așezat în centru iar participanții rugați să aleagă 

un card pe baza a ceea ce simt. Apoi, partcipanții sunt rugați să 

găsească nevoile care se află în spatele acestor sentimente (se pot 

folosit și carduri cu nevoi).

Debrief:

„sunt supărat pentru că tu…",

„sunt supărat pentru că vreau... "

Cauza trăirilor noastre nu este o altă persoană ci propriile noastre 

gânduri, dorințe și trăiri. Devenim supărați din cauza gândurile și trăirilor 

pe care le avem, nu din cauza faptului că o altă persoană ne-a făcut 

ceva anume.

De fapt, violența – verbală sau fizică – este rezultatul asumării că trăirile 

noastre sunt cauzate nu de ceea ce se petrece în interiorul nostru ci mai 

degrabă de ceea ce se petrece într-o situație sau context dat. Ca 

răspuns la această eroare de atribuire, spunem cuvinte care rănesc, 

pedepsesc sau învinovățesc persoana despre care credem că ne-a 

rănit sentimentele. O persoană care conștientizează această eroare și 

exersează comunicarea non-violentă ar putea concluziona: „Sunt 

supărat pentru că așteptările mele nu au fost îndeplinite.“

Să exersăm modelul NVC
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Exercițiu: Joc de rol

Timp: 20 mins 

Scena A 

Rugați 2 persoane din grup să se ofere voluntari.

Descrieți următoarea relație între 2 colegi de serviciu 

În următorul context:  

abia ați intrat în încăpere iar Cealaltă persoană strigă la dvs. 

Întotdeauna faci așa, niciodată nu ajungi la timp, 

de câte ori am nevoie de tine nu ești aici. Și nici măcar 

nu pot să dau de tine, că nu răspunzi la telefon. 

Când vezi numărul meu probabil că închizi 

telefonul. Sunt foarte dezamăgit de tine și dacă 

treaba asta va continua așa, mă duc să mă plâng la șef.

Știi…

Nu, nu vreau să ascult nimic din scuzele tale inutile.

Pleacă de aici.

Participanții sunt rugați să pună în scenă aceste replici. 

Rugați participanții să-și exprime trăirile.

Debrief: acest tip de comunicare este critic, negativ și evaluativ. Comunicatorul pare 

că vorbește de pe o poziție de superioritate. Aceasta poate crea în inima ceiluilalt

trăiri de supărare și jignire, fără nicio informație despre ce ar trebui să facă. Nu este 

o abordare constructivă pentru că vorbitorul nu a spus cu adevărat ce este greșit și 

nu a oferit nicio soluție pentru îmbunătățirea situației.

Principala problemă în folosirea acestui mod de comunicare este faptul că nu poate 

exista nicio urmare pozitivă, nimic de reparat în relație, nicio conciliere pe care să se 

poată construi ulterior ceva. Folosirea comunicării judicative nu este deloc 

recomandată în motivarea altcuiva. Atunci când este folosită frecvent acest tip de 

comunicare va duce la deteriorarea relațiilor dintre persoane și de asemenea la 

plângeri și conflicte.

Scena B

Rugați cei 2 voluntari să rejoace scena dar cu următoarea conversație:

Abia ați intrat în cameră când cealaltă persoană vă întâmpină cu un zâmbet:

Am observat că în ultima săptămână ai venit puțin mai târziu față de ora la care 

începe tura ta. Mă simt agitat când nu vii la timp. Suntem doar 3 persoane în tura 

asta și avem mult de lucru. Am nevoie să mă ajuți cu situația asta. Vrei să discutăm 

despre asta?

Da, putem să ne întâlnim peste 15 minute? Trebuie să ajung undeva rapid.

Bine, ne întîlnim peste 15 minute.

Îmi pare rău că am venit târziu și asta te-a supărat…

Rugați participanții să-și exprime trăirile și discutați despre diferențele între scene.

Să exersăm modelul NVC



În această secțiune vă propunem o colecție de 

pagini web, filme, videoclipuri scurte, melodii, 

cărți etc. ne-au plăcut și vi le recomandăm.

Șacali și girafe despre iubire, ilustrate de prof. 

Rosenberg

Cum pot să mă implic în modelul NVC?

Câteva întrebări

Diferite răspunsuri

Introducere în comunicarea 

nonviolentă

Rezolvarea conflictelor 

folosind modelul NVC

Despre comunicare precisă în momentul potrivit 

la momentul potrivit!

Spre auto-empatie cu Marshall 

Rosenberg

Marshall Rosenberg – Comunicarea non-

violentă – Scurtă introducere

Top 3 Misconceptions about 

Nonviolent Communication
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Să ne plimbăm

Și să vorbim

https://www.youtube.com/watch?v=otynMEeMStg
https://www.youtube.com/watch?v=M6lxT2tOOqA
https://www.ted.com/talks/jessica_jackley_poverty_money_and_love
https://www.youtube.com/watch?v=ii2xRt3nR_c
http://www.crowdfunder.co.uk/projects/search/category:socialenterprise
https://www.youtube.com/watch?v=JwjAAgGi-90
https://www.youtube.com/watch?v=_WmJHBHJLIQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kx9tizvS8NY
https://www.youtube.com/watch?v=teyN3BJ4cFA
https://www.youtube.com/watch?v=M3fl1R2lZFk
https://www.youtube.com/watch?v=7_hITRA7vr8

