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Intreaga clasă

30 joc, si 30 de 
minute discuții

EMPATIA  - A EXPRIMA O 
EMOȚIE

Să  înveți să gândești cu inima.

A-i face pe  elevi să experimenteze empatia, ceea ce înseamnă sporirea abilităților  lor ca să 
perceapă motivațiile, gândurile  și sentimentele celorlalți.

Niciodată nu putem ști cu siguranță ce simte celălalt. 

Tot ce putem face este să încercăm să ghicim, să umblăm  în pantofi i lui /ei.

Într-o relație empatică, sinceritatea nostră față de celălalt nu este niciodată o fuziune simbiotică 
sau a pierdere a hotarelor între sine și celălalt; este mai degrabă o ascultare reciprocă care oc-
rotește diferența celuilalt și unicitatea ei/lui irrepetabilă. ( Nel Noddings, 1984).



Toți copii stau în picioare formând un cerc. Un copil arată o față care să exprime un sentiment. 
De exemplu el sau ea arată o față care este veselă. Apoi se întoarce cu această față către copilul 
care stă lângă el sau lângă ea.  Acum vecinul trebuie să arate aceeași față și să o dea mai 
departe copilului de lângă el/ea. 

Dacă expresia facială a fost dată de la un copil la celălalt , ultimul copil din grupă va trebuie 
să numească acel sentiment. A mai recunoscut cinva  expresia?  A recunoscut el /ea corect 
expresia?

În  tura următoare un alt copil va afi șa un semntiment și  va trimite sentimentul în călătoria lui. 
Totodată, copiii pot transmite sentimentele lor cu ajutorul întregului corp nu numai cu expresiile 
faciale și pot folosi și gesturi. 

DISCUȚII

Reguli

 Să-l lăsăm pe celălalt să vorbească și să ascultăm 
atenți
Uități-vă la membrii grupului în timp ce vorbesc

ÎNTREBĂRI AJUTĂTOARE PENTRU DISCUȚII

Cum a fost jocul?

Sunt toate emoțiile importante și ajutătoare  câteodată?

Putem să avem mai mult de un sentiment  în același 
timp?

Poate tristețea să te conecteze cu alți oameni?

Sentimentele legate de întâmplările din  trecut se pot 
schimba peste timp?

Putem să fi m veseli întotdeauna?

Emoțiile pot arăta diferit pentru fi ecare persoană?

Putem recunoaște sentimentele altor oameni? Cum?

 Poți să îți recunoști cu ușurință propriile sentimente?

Îți arăți întotdeauna sentimentele? Cui? Cum îți exprimi sentimetele?
Îți ascunzi sentimentele? Care? De ce ?

Activitate complementară
Vizionați fi lmul “Inside Out” https//en.wikipedia.org/Inside_Out_(2015_fi lm)

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)


