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Ca la mama acasă

1. Ce impact are stilul de viaţă asupra sănătăţii? Răspunde la întrebările specialistului.

Studentul A: Pe baza unui chestionar, doreşti să realizezi profilul pacienţilor tăi, în funcţie de stilul lor de 
viaţă. Adresează-i întrebările de mai jos următorului pacient (colegul tău/colega ta). Când primeşti răspun-
surile ia notiţe, încearcă să-ţi caracterizezi pacientul şi să-i oferi sfaturi pentru îmbunătăţirea stilului de viaţă, 
dacă este cazul.

Studentul B: Răspunde la întrebările specialistului, apoi ascultă caracterizarea şi recomandările făcute. La 
sfârşit, pune şi tu întrebări, dacă ai anumite curiozităţi.

1. Îţi place ceea ce faci (studiile pe care le faci, munca etc.)?
2. Îţi place să înveţi lucruri noi?
3. Ai motivaţia necesară pentru a-ţi atinge obiectivele pe care ţi le propui?
4. Eviţi excesul de sare, zahăr, grăsimi şi alcool?
5. Te îngrijeşti ca dieta să fie bogată în vitamine şi fibre?
6. Greutatea ta se află între valorile normale?
7. Câte ceşti de cafea bei pe zi?
8. Mănânci carne? De câte ori pe săptămână? Ce fel de carne?
9. Câte porţii de fructe şi legume consumi pe zi?
10. Fumezi mai puţin sau mai mult de trei ţigări pe zi?
11. Faci în fiecare zi mişcare sau sport?
12. Eşti conştient că munca ta implică stres şi oboseală şi iei măsuri ca să previi acest aspect?
13. Cât de des îţi faci o consultaţie medicală (o dată pe an, la fiecare 2-3 ani, doar când eşti bolnav)?
14. Pentru a te trata, apelezi mai mult la remediile şi produsele naturale decât la medicamentele sintetice?
15. Eşti mulţumit de modul în care îţi petreci timpul liber? Care ar fi cele mai frecvente activităţi pe care 
le faci în timpul liber?

2. Joc. Împărţiţi-vă pe grupe formate din trei persoane. 
Faceţi o listă cu factorii reali care ne pot împiedica să avem un stil bun de 
viaţă. Va câştiga grupa care va scrie cei mai mulţi factori.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Cele mai multe vicii au începuturi dulci şi urmări... amare...

	Care credeţi că sunt lucrurile ce creează dependenţă?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

	Care sunt obiceiurile voastre proaste sau viciile pe care le aveți?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

	Ce credeţi că aşteaptă cei apropiaţi să schimbaţi la voi? Care este părerea voastră cu privire la acest 
lucru?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4.1. Gândirea pozitivă: un stil de viaţă! 

Oferiţi sfaturi pentru persoanele care obişnuiesc să se plângă de unele aspecte din viaţa lor. Folosiţi im-
perativul.
Model: a gândi pozitiv → Gândeşte pozitiv!

	a identifica motivul pentru care se plânge 
	a conştientiza cât timp se pierde plângându-şi de milă
	a conştientiza dependenţa de comportamentul de victimă
	a încerca să vezi şi o parte pozitivă/bună în orice situaţie mai puţin fericită
	a transforma plângerile în soluţii: a găsi soluţia, a remedia situaţia, adică a-ţi plânge de milă în mod 

constructiv
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4.2. Generozitatea – o felie de stil de viaţă! 
Dăruieşte şi vei fi mai fericit!
Psihologii sunt de părere că persoanele care fac acte de generozitate - chiar şi acte mici- sunt mai fericite. 
Prin urmare, activităţile pozitive pe care le faci pentru binele celor din jur îţi produc şi ţie o stare de bine.

	Care sunt situaţiile/ocaziile care vă fac să fiţi mai generoşi?
	Ce dăruiţi, de obicei, în aceste ocazii?

CONDIȚIONALUL PREZENT AL VERBELOR REFLEXIVE,
cu pronume reflexiv în DATIV

Forma afirmativă. Regulă de formare:

Eu mi-aş                 

Tu ţi-ai 

El/Ea şi-ar      
   +  infinitiv fără „a”   (aminti/schimba etc.)

Noi ne-am                   

Voi v-aţi

Ei/Ele şi-ar

Forma negativă. Regulă de formare: Nu + forma afirmativă. Exemplu: nu mi-aş schimba, nu şi-ar aminti...

}
5. 2. Multe lucruri din viaţa noastră s-ar putea îndrepta dacă... Acest „dacă” depinde însă în mare parte 
de noi. Oferiţi sfaturi după model.

Model: 
(tu) a-şi înţelege greşelile→a-şi analiza puţin comportamentul

Forma afirmativă: Ți-ai înţelege greşelile, dacă ţi-ai analiza puţin comportamentul.
Forma negativă: Dacă nu ţi-ai analiza comportamentul, nu ţi-ai înţelege greşelile. 

1. (el) a-şi trăi viaţa într-un mod mai plăcut→ a-şi stăpâni nervii 

2. (tu) a-şi alege bine prietenii→ a-şi cunoaşte pretenţiile

3. (dvs.) a-şi comunica părerea în mod diferit → a-şi înţelege angajaţii

4. (ea) a-şi alege cu atenţie hainele → a-şi aprecia imaginea de sine

5. (ele) a-şi aranja părul → a-şi îngriji aspectul

6. (noi) a-şi menţine sănătatea → a-şi iubi viaţa

7. (voi) a-şi ajuta organismul → a-şi trata boala

8. (dvs.) a-şi asuma responsabilitatea → a-şi aprecia munca

9. (tu) a-şi reveni din boală → a-şi forma o gândire pozitivă

10. (el) a-şi schimba comportamentul → a-şi cunoaşte mai bine colegii

11. (voi) a-şi depăşi problemele → a-şi dezvolta un comportament social
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5. 2. Potriviţi un verb din chenar cu vocabularul de pe fişa verde. Atenţie! Un verb se poate 
combina cu mai multe cuvinte/structuri. Scrieţi expresiile obţinute.

1. a avea        2. a construi  3. a dezvolta        4. a stabili         5. a pune     6. a fugi de      7. a se implica  
8. a se considera 9. a se face 10. a-şi menţine 11. a-şi asuma         12. a-şi îmbunătăţi

1. obiective

2. iniţiative

3. responsabilităţi

4. neîndreptăţit

5. util

6. un comportament social/antisocial

7. în practică

8. în acte de caritate

9. relaţii armonioase

10. starea de sănătate

11. încrederea în sine

12. imaginea de sine

13. stima de sine
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Dacă îţi schimbi modul în care priveşti lucrurile, lucrurile se vor schimba!

7.1. Se spune că imaginea de sine ne influenţează mersul şi stilul vieţii. Sunteţi de acord? Care conside-
raţi că ar fi consecinţele pe care imaginea de sine o are asupra vieţii? Daţi câteva exemple.

7.1.1. Iată mai jos câteva dintre aceste consecinţe. Pe baza informaţiilor din tabel - de la a la n -, vorbiţi 
despre voi (cu exemple sau argumente) şi descoperiţi ce imagine de sine aveţi.

I II

a. a dezvolta neîncredere în sine, în capacitatea proprie a. a fi încrezător/încrezătoare

b. a face depresie b. a avea iniţiativă

c. a fi lipsit de energie c. a avea energie

d. a nu-i respecta pe cei din jur d. a fi respectuos cu cei din jur 

e. a fi lipsit de orice motivaţie e. a fi motivat/ă 

f. a fi incapabil de a construi relaţii armonioase, a fi 
introvertit/ă, a avea un caracter dificil

f. a construi relaţii armonioase cu cei din jur, a avea 
un caracter frumos, a fi apreciat de cei din jur

g. a da vina pe alţii pentru nereuşite sau eşecuri g. a nu se autoînvinovăţi pentru eşecuri şi a nu-i în-
vinovăți pe ceilalţi; a învăţa din greşeli şi eşecuri

h. a fi deseori doborât de probleme h. a depăşi problemele

i. a dezvolta un comportament antisocial i. a dezvolta un comportament social

j. a fugi de responsabilităţi, a evita sarcinile noi j. a nu se speria de provocări

k. a fi aproape mereu nemulţumit/ă k. a fi recunoscător/oare pentru multe lucruri din 
viaţa ta

l. a nu se implica în activităţi l. a se implica în diferite acţiuni

m. a nu avea curaj de a acţiona, a avea comportamen-
te de evitare a multor situaţii care ar putea fi oportu-
nităţi fericite de dezvoltare personală şi profesională

n. a fi îndrăzneţ/îndrăzneaţă, a-ţi atinge obiectivele, 
a avea performanţe profesionale, succes social

n. a se considera deseori neîndreptăţit m. a fi realist/ă, a-şi asuma responsabilitatea pentru 
faptele proprii şi consecinţele

Dacă v-aţi caracterizat cu majoritatea situaţiilor din coloana I, înseamnă că imaginea voastră despre voi 
este negativă. Luaţi imediat măsuri! Altfel, veţi atrage în viaţa voastră noi eşecuri. Consultaţi un specia-
list care vă poate ajuta să vă ridicaţi stima de sine.

Dacă v-aţi caracterizat cu majoritatea situaţiilor din coloana II, înseamnă că imaginea voastră despre voi 
este pozitivă. Felicitări! Continuaţi tot aşa! Cu siguranţă veţi atrage în viaţa voastră numeroase succese.
Dacă vă recunoaşteţi în mod egal în ambele situaţii (descrise în cele două coloane - I, II), atunci ar trebui 
să mai lucraţi pentru a vă îmbunătăţi imaginea de sine.
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Îmbunătăţirea imaginii de sine ţine de igiena noastră sufletească! 

Lucraţi în perechi. Discutaţi despre îmbunătăţirea imaginii şi a stimei de sine.

Studentul A: Ai apelat la consilierea unui specialist pentru îmbunătăţirea imaginii şi a stimei de sine. Eşti 
la cabinetul specialistului. Răspunzi la întrebările sale şi îi asculţi sfaturile. La rândul tău, poţi pune întrebări 
cu privire la aspectele care te interesează.

Studentul B: Pe baza cercurilor de mai jos, îi explici pacientului cum se desfăşoară cele două procese 
(scăderea/creşterea stimei de sine). Când explici procesele de mai jos, află care sunt acţiunile şi reuşitele/
eşecurile pacientului, dar şi care a fost reacţia sa la acestea. Apoi, oferă-i o temă până la următoarea întâlnire, 
care va fi peste o lună. Ai câteva sugestii pentru această temă în chenarul de mai jos. Foloseşte imperativul 
(forma de politeţe) pentru aceste sfaturi.

• a stabili obiective uşor de atins timp de o lună
• a stabili  doar apoi obiective din ce în ce mai mari
• a avea încredere în obiectivul propus, a vedea finalizarea în mod pozitiv
• a conştientiza că putem fi proiecţia minţii noastre, deci, a gândi pozitiv
• a elimina orice gând rău sau negativ sau orice stare de frică
• a „sărbători” orice realizare, chiar dacă pare minoră, a se recompensa cu ceva pentru fiecare  

obiectiv atins
• a se face util/ă: a oferi sprijin, dacă cineva cere o mână de ajutor
• a învăţa din greşeli
•  a nu se autoînvinovăţi  pentru eşecuri
•  a reţine că eşecul face parte din drumul spre victorie
• a transforma eşecul  în feedback: a analiza ce nu a mers bine  şi a acţiona, a îmbunătăţi situaţia 

(chiar dacă, pentru început, se solicită puţin ajutor)
• a pune în practică unele metode de socializare 
• a face multă mişcare sau sport
• a privi optimist viaţa văzând în fiecare zi ceva frumos în jur şi la propria persoană
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Stimă de sine
diminuată

Stimă de sine
scăzută

Acțiuni rare

Stima de sine neschimbaă

Reuşită

Ne îndoim

Eşec

Ne devalorizăm

Stima de sine 
se menține

Stimă de sine 
înaltă

Acțiuni frecvente

Reuşită
Eşec

Relativizăm

Ne bucurăm

Stima de sine creşte

Cercurile scăzutei stime de sine

Cercurile înaltei stime de sine

9.1. Vizionaţi filmul Ca la mama acasă... şi numerotaţi ideile de mai jos în ordinea desfăşurării acţiunii. 
Scrieţi cifrele (de la 1 la 6) în căsuţe.

a. Matei spune că doreşte să doarmă până în ziua următoare. 

b. Mama îşi trezeşte fiul.

c. Matei ameninţă că va pleca din acea casă.

d. El începe să fumeze. 

e. Matei cere mâncare nesănătoasă şi alcool. 

f. Mama îi oferă mai multe feluri de mâncare. 

9.2. Vizionaţi din nou filmul Ca la mama acasă... şi completaţi enunţurile de mai jos. Scrieţi între unul 
şi două cuvinte pentru fiecare spaţiu.

a. Mama i-a pregătit fiului ceva bun la ........................................................... .
b. Ea consideră că fiul ei are un stil de viaţă ................................................ .
c. Fiul îi cere o ţuică de ................................................... .
d. Mama spune că ea nu combină ................................................. cu carnea.
e. Ea nu cumpără niciodată ........................................................... .
f. Fiul vrea o felie de ......................................................................... .
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10. Alege să fii un personaj din filmul vizionat: Matei sau mama. Prezintă-te şi vorbeşte 
despre relaţia ta cu celălalt personaj. Fă referire la modul în care vă înţelegeţi, la stilul 
de viaţă pe care îl aveţi fiecare, la imaginea pe care celălalt personaj o are despre sine şi 
despre tine. Spune ce simţi tu faţă de opinia celuilalt.

11. Lucraţi în perechi. Imaginaţi-vă o discuţie între prieteni, într-un parc, pe o bancă, despre anumite 
aspecte din viaţa voastră.

Studentul A: Vorbeşti cu prietenul tău/prietena ta despre faptul că în viaţa ta lucrurile nu merg prea bine. Te 
simţi nefericit/-ă, ghinionist/-ă şi fără poftă de viaţă. Te plângi prietenului tău/prietenei tale despre anumite 
aspecte din viaţa ta şi îi spui de ce te consideri ghinionist/-ă.

Studentul B: Îţi asculţi prietenul/prietena. Află care e cauza nefericirii lui/ei, dar şi care e 
stilul său de viaţă. Oferă-i câteva sfaturi pentru a-şi schimba acest stil. Poţi face referire la: 
modalităţi de socializare, hrana sănătoasă, activităţi de relaxare.


