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Anexa 1 

 

Emoţiile şi rolul lor în viaţa copiilor 

 

Ce este emoția? 

 

Emoţia (în franceză émotion, italiană emozione, engleză emotion) este definită ca o 

reacţie afectivă de intensitate mijlocie şi de durată relativ scurtă, însoţită adesea de 

modificări în activităţile organismului, oglindind atitudinea individului faţă de 

realitate (http://ro.wikipedia.org/ ). 

 

 Emoţia poate fi clasificată ca un sistem de apărare, întrucât psihologic, emoţia 

afectează atenţia, capacitatea şi viteza de reacţie a individului, dar şi comportamentul 

general. Fiziologic vorbind, emoţiile controlează răspunsurile la anumite situaţii, 

incluzând expresia facială, tonul vocal, dar şi sistemul endocrin, pentru a pregăti 

organismul pentru anumite urmări. 

 

Rolul emoțiilor 

 

Rolul emoţiilor, fie pozitive, fie negative, este important pentru adaptarea noastră. 

Aşadar, nu este suficient să îl ajutăm pe copil să îşi revină dintr-o stare emoţională 

dificilă, ci să îl învăţăm „să asculte” mesajul din spatele acesteia. Emoţiile noastre 

apar întotdeauna dintr-un motiv, de cele mai multe ori exterior nouă, cu scopul de a ne 

ajuta să acţionăm într-un anumit fel. Problemele apar atunci când reacţiile noastre 

emoţionale sunt excesive, iar rolul de adaptare al emoţiilor nu mai este îndeplinit 

Când copilul trăieşte emoţii pozitive (bucurie, entuziasm, fericire), ne bucurăm alături 

de el, iar când trece prin emoţii negative (furie, tristeţe sau frustare), încercăm să îl 

ajutăm să treacă mai repede „peste” ele. 

 

Exemple de emoţii, de „mesaje” asociate lor şi de reacţii exagerate care pot duce la 

inadaptare 

 

FRICA 

Ce exprimă: 

Ai nevoie de protecţie. 



 

 

Fii atent la pericole! 

Evită pericolul! 

Cercetează cu atenţie. 

 

Când reacţionăm exagerat: 

Panică; 

Incapacitatea de a decide; 

Nesiguranţă; 

Sentiment de inferioritate; 

Neîncredere. 

 

DUREREA 

Ce exprimă: 

Ai nevoie de consolare. 

Ai grijă! 

Ai nevoie să fii protejat sau îngrijit. 

Ai nevoie să te calmezi. 

 

Când reacţionăm exagerat: 

Inhibarea comportamentului; 

Aversiune faţă de risc; 

Sentiment de inferioritate;  

Precauţie exagerată. 

 

Ce exprimă: 

Ceva este în neregulă, ce anume? 

Ce se întâmplă acum şi mă nelinişteşte? 

 

Când reacţionăm exagerat: 

 Probleme de concentrare a atenţiei; 

Hipervigilenţa; 

Absenţa emoţională. 

 

FERICIREA 

Ce exprimă: 

Lucrurile merg bine! 

Totul este minunat! 

Ai energie şi entuziasm! 

Când reacţionăm exagerat: 

Euforie;  



 

 

Asumare de riscuri prea mari;  

Lipsa discernământului. 

 

FRUSTAREA 

Ce exprimă: 

Trebuie să mai încerci sau poţi să renunţi! 

Când reacţionăm exagerat: 

Furie; 

Sentiment de inferioritate. 

 

RUŞINEA 

Ce exprimă: 

Ai nevoie să reconsideri acţiunile tale. 

Reflectă la ce ai făcut. 

Când reacţionăm exagerat: 

Intimidare; 

Sentiment de inferioritate,  

Izolare şi retragere. 

 

VINOVĂȚIA 

Ce exprimă: 

Ai nevoie să repari greşeala. 

Analizează care sunt „daunele”. 

Ce exprimă: 

Ai nevoie să repari greşeala. 

Analizează care sunt „daunele”. 

Ce roluri îndeplinesc emoţiile? 

 

Emoțiile influențează felul în care gândim. De aceea, de exemplu, atunci când suntem 

trişti, ne amintim mai uşor lucruri triste sau interpretăm lucrurile mai negativ decât 

este nevoie. 

Emoţiile ne ajută să interacţionăm cu cei din jur. Expresiile emoţionale ale oamenilor 

din jur ne ghidează în interacţiunea noastră cu ei. 
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