Temă realizată de către Ioana Sandu şi Sorina Vrană
Voluntari, Ciolpani - Ilfov

CLARIFICAREA MESAJELOR CORPULUI
Recomandat pentru modulul
AUTOCUNOAŞTERE

PREZENTARE GENERALĂ

Activitatea vizează clarificarea mesajelor transmise de corp: de tip emoŃional sau fiziologic şi
interpretarea adecvată a acestora.
Obiective:

În urma parcurgerii acestei activităŃi elevii vor fi reuşi:

Materiale:

Durata activităŃii:
Resurse:

•

Să identifice cauze diferite pentru acelaşi mesaj al corpului

•

Să diferenŃieze mesajele de tip emoŃional faŃă de cele de tip fiziologic

•

Să construiască strategii adecvate de a răspunde semnalelor corpului

•

Să conştientizeze semnificaŃia mesajului corporal în funcŃie de context

•

Flipchart

•

Fişa individuală de lucru (desen şi întrebări)

•

Markere şi creioane/ pixuri

•

40 – 45 minute

Necesare:
OpŃionale: Therapeutic groupwork with children - J. Droost, S. Bayley

Metode utilizate:

•

chestionar de autoevaluare, conversaŃie, dezbatere, exerciŃiu individual,
căutarea de informaŃii, discuŃii în cadrul grupului, brainstorming

PLANIFICAREA ACTIVITĂłII

SecvenŃe /

1. PrezentaŃi obiectivele activităŃii. (2 - 3 minute).

Etape de

2. Distribuirea fişei de lucru elevilor. Explicarea modalităŃii de lucru: elevii vor

desfăşurare a

răspunde la întrebări în propria fişă, iar pe coala de flipchart profesorul

activităŃii

completează cât mai multe variante de răspuns. Astfel sunt identificate
semnale corporale identice ce au cauze diferite (15 minute)
3. Oferim un exemplu: durerea de cap apare atunci când: suntem răciŃi/ gripaŃi,
nu am mâncat de foarte mult timp, lipsa ochelarilor (pentru cei care de
obicei îi poartă), situaŃie tensionată/ confictuală (furie), oboseală, activitate
in faŃa PC/ TV. (5 minute)
4. AccentuaŃi importanŃa identificării corecte a cauzei ce a produs semnalul
corporal

astfel încât să adopte o strategie de răspuns adecvată. De
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exemplu: tratament medicamentos, respectarea programului meselor,
purtarea ochelarilor, managementul furiei, odihnă, exerciŃii fizice. (5 minute)
5. Profesorul completează desenul omuleŃului de turtă dulce cu diverse cauze
ale mesajelor corporale şi îi ajută pe elevi să identifice corect semnificaŃia
acestora. (10 minute)
6.

DiscutaŃi în grupul mare câteva dintre semnalele corpului şi cauzele lor,
notate de elevi. SolicitaŃi elevilor să identifice reacŃiile posibile ale
persoanei care recepŃionează acelaşi semnal corporal în situaŃii diferite. (5
minute).

7.

ProvocaŃi elevii la o dezbatere pe baza temelor de discuŃie prezentate mai
jos. (5 minute)

Teme de
discuŃie

DiscutaŃi cu elevii următoarele aspecte:
•

Care este riscul interpretării neadecvate a unui semnal al corpului?

•

AŃi identificat situaŃii când nu aŃi luat în considerare mesajele corpului şi
/sau semnificaŃia acestora? Ce s-a întâmplat apoi?

•

Ce aŃi descoperit că au în comun emoŃiile şi nesatisfacerea nevoilor
fiziologice?

•

ConsideraŃi că într-o situaŃie de examen/ interviu de angajare este utilă
o astfel de clarificare a semnalelor corporale? ArgumentaŃi răspunsul.

ORIZARE A EFICIENłEI ACTIVITĂłII

EvaluaŃi, pe o scală de la 1 la 5 (unde: 1 = foarte slab, 2 = slab, 3 = mediu, 4 = bine, 5 = foarte
bine), măsura în care elevii reuşesc:
•

Să identifice cauze diferite pentru acelaşi mesaj al corpului
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5

•

Să diferenŃieze mesajele de tip emoŃional faŃă de cele de tip fiziologic
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5

•

Să construiască strategii adecvate de a răspunde semnalelor corpului
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5

•

Să conştientizeze semnificaŃia mesajului corporal în funcŃie de context
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5
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FIŞA DE LUCRU

CLARIFICAREA MESAJELOR CORPULUI

InstrucŃiuni
RăspundeŃi la următoarele întrebări fiind atenŃi şi la sensul expresiilor.

1. Când aŃi simŃit că vă doare capul atât de tare încât pocneşte? Sau abia îl
puteŃi Ńine pe umeri?
2. AŃi simŃit vreodată că vedeŃi roşu înaintea ochilor?
3. V-a venit să vă smulgeŃi părul?
4. AŃi scos vreodată flăcări pe nas?
5. V-a venit vreodată să cântaŃi?
6. AŃi avut vreodată senzaŃia de nod în gât?
7. Să vă băgaŃi unghia în gât?
8. Vă apasă ceva pe umeri?
9. AŃi simŃit o gheră în piept?
10. AveŃi o piatră la inimă sau vi s-a luat o piatră de pe inimă?
11. AŃi simŃit vreodată fluturi în stomac?
12. AŃi simŃit că vi se taie genunchii?
13. AŃi simŃit că picioarele vor să danseze?
14. V-a venit să vă răsuciŃi pe călcâie?
Sarcină:
Răspunsurile vor fi trecute în dreptul fiecărei părŃi a corpului pe desenul alăturat.
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