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INTRODUCERE 

Potrivit serviciului de cercetare al Parlamentului European, "greutatea corporală excesivă și 
grăsimea corporală excesivă afectează mai mult de unul din doi adulți din UE și ratele cresc 
constant. Cauzele sunt genetice, comportamentale, culturale și socio-economice și sunt determinate 
în principal de o dietă dezechilibrată și de sedentarism. În plus, aceste aspecte constituie factori 
majori de risc pentru bolile cronice grave și reprezintă aproximativ 7% din cheltuielile cu asistența 
medicală ale statelor membre. Inițiativele UE privind prevenția au ca scop principal nutriția și 
activitatea fizică”. 

În plus, Planul de acțiune al UE privind obezitatea 2014-2020 afirmă că, în afară de cele 7% 
menționate anterior, "costurile indirecte semnificative sunt, de asemenea, generate de pierderea 
productivității cauzate de absențele la lucru datorate problemelor de sănătate și decesului 
prematur. Estimările recente arată că aproximativ 2,8 milioane de decese în UE rezultă anual din 
cauzele asociate cu supraponderabilitatea și obezitatea." Această afecțiune afectează în mod 
evident calitatea vieții, cu repercusiuni în sectoarele sociale, profesionale și personale. 

Este o cauză principală de deces care poate fi prevenită la nivel mondial, în mod special la adulți și 
copii, iar autoritățile consideră că aceasta este una dintre cele mai grave probleme de sănătate 
publică din secolul al XXI-lea. Obezitatea este o afecțiune nutrițională și metabolică, care 
acumulează grăsimi corporale excesive, ceea ce duce la o speranță de viață redusă și / sau la 
probleme de sănătate. Obezitatea crește riscul unor diverse boli, în special a bolilor cardiace, 
diabetului de tip 2, apneei obstructive în somn, anumitor tipuri de cancer, osteoartritei și astmului. 
 
Prezentul proiect vizează crearea unei scheme adecvate pentru a sprijini prevenirea și depistarea 
precoce a obiceiurilor alimentare greșite, a bolilor nutriționale, în scopul creșterii gradului de 
conștientizare în ceea ce privește problema alimentației nesănătoase în rândul comunităților 
noastre și pentru a reduce, cât mai mult posibil, efectele acesteia. HEALTHY intenționează să 
informeze și să instruiască adulții în adoptarea unui stil de viață sănătos pentru ei înșiși dar și pentru 
copiii lor, pentru a lupta împotriva obezității, o boală care poate provoca 10 tipuri diferite de cancer. 
Obezitatea poate duce la stigmatizarea socială și la dezavantaj profesional. În comparație cu 
persoanele cu o greutate normală, salariații obezi au, în medie, rate mai mari de absenteism de la 
locul de muncă și de concediu medical, ceea ce sporește costurile pentru angajatori și scade 
productivitatea, aceștia evitând, astfel, angajarea persoanelor care suferă de obezitate. 

De asemenea, adulții tind să-și răsplătească copiii cu alimente, oferindu-le un model parental 
defectuos. Lipsa unei diete sănătoase în copilărie poate duce la tulburări grave de alimentație care 
pot provoca obezitatea. De exemplu, tulburarea de mâncare în exces este, deseori, asociată cu un 
eveniment specific de precipitare, urmată de disconfort sever și auto-condamnare. De asemenea, se 
dezvoltă ideea că alimentația este un remediu atunci când apar sentimente negative cum ar fi 
depresia, stresul, anxietatea, singurătatea etc., ceea ce face ca persoana care suferă de o tulburare 
să găsească confort în alimentație. Obezitatea este adesea asociată cu lipsa de performanță, cu 
stima de sine scăzută și cu suferința psihologică. 

Proiectul are 3 grupuri-țintă majore, urmate de altele colaterale: 
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PRINCIPALELE grupuri țintă: 
Beneficiari DIRECȚI: 
1. Adulții cu obiceiuri alimentare nesănătoase, predispuși la un metabolism lent, care duce la 
creșterea ușoară în greutate și la a deveni obezi, adulții care au copii și care le oferă un exemplu 
negativ de nutriție, afectând calitatea vieții acestora; 
 
2. Organizațiile de educație pentru adulți, în contact direct cu adulții din comunitățile locale, 
regionale și naționale, care conduc la un impact mai mare al inițiativei HEALTHY, oferind cu 
regularitate, cursuri și programe de formare; 

 
3. Copiii adulților predispuși la obezitate, deoarece aceștia au un exemplu defectuos al părinților lor, 
care se încadrează în aceleași modele și comportamente ale nutriției. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului HEALTHY sunt: 
- Să instruiască adulții în ceea ce privește obezitatea, să lupte împotriva obiceiurilor alimentare 
inadecvate ca o modalitate de prevenire a obezității; 
- Să ofere îndrumare și sprijin persoanelor care luptă împotriva obezității, în special părinților, 
profesorilor, părților interesate, dieteticienilor și personalului medical; 
- Să informeze comunitățile despre gradul de severitate privind problema obezității la nivel 
european; 
- Să dezvolte o strategie de prevenire a obezității și reducere a numărului de decese cauzate de 
această afecțiune; 
- Să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor care suferă de obezitate; 
- Să furnizeze materiale de instruire inovatoare și actuale, inclusiv noi metodologii ICT și utilizarea de 
OER pentru a contribui la transferul cunoștințelor necesare în prevenirea obezității; 
- Să îmbunătățească rutina nutrițională a celor care suferă de obezitate, oferindu-le soluții zilnice în 
ceea ce privește alegerile inteligente în alegerea regimului lor alimentar; 
- Să utilizeze instrumente de diseminare în scopul sensibilizării societății cu privire la problema 
obezității. 
 
Acest set de instrumente a fost creat pentru a oferi o nouă metodă care să inspire o schimbare în 
viața de zi cu zi a persoanelor supraponderale și obeze, dar și a persoanelor cu greutate normală. De 
asemenea, acest set de instrumente poate fi util formatorilor, pentru a-i ajuta să găsească noi 
activități pentru oameni și să pornească pe o cale de schimbare a obiceiurilor, de pierdere în 
greutate și de îngrijire a propriei persoane. 
 
 
Metodologia 
În procesul de definire a temelor, un instrument foarte util a fost Medicina Narativă, (sprijinită de 
ISTUD – partener de proiect din Milano, Italia), conform celorlalți parteneri, a creat "narațiunea bolii 
obezității", un instrument de strângere de relatări/povestiri. Toți partenerii își prezintă povestirile 
persoanelor obeze, familiilor și profesioniștilor. Rezultatele analizei celor 63 de relatări colectate au 
constituit baza pentru alegerea celor 6 subiecte. 

 

 
  
 

Câteva date generale: au fost colectate 14 relatări ale îngrijitorilor, 32 ale pacienților și 17 ale 
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profesioniștilor. Persoanele cu obezitate și familiile lor își prezintă experiențele în trei perioade, 
trecut, prezent și viitor, în timp ce profesioniștii și profesorii se concentrează pe modul de a gestiona 
aceste persoane, familiile acestora și modul în care îi ajută să-și schimbe stilul de viață. 
 
În relatările persoanelor obeze este posibil să se vadă modul în care mâncarea joacă un rol esențial 
în viața lor, cum mâncatul era o plăcere și o modalitate de a fi împreună cu ceilalți membri ai 
familiei. Pe măsură ce devin adulți, devin conștienți de limita pe care le-o impune excesul de 
greutate și de importanța pierderii kilogramelor pentru o dietă mai sănătoasă, prin sport și activități  
chiar dacă acest lucru nu este ușor. 
 
Pe viitor, aceștia speră să fie sănătoși și aceasta transmite un semnal clar îngrijitorilor, 
profesioniștilor și întregii societăți care sunt chemați să ajute aceste persoane să-și găsească 
modalitatea de a-și atinge acest obiectiv. 
 
Îngrijitorii sunt cei care susțin persoanele cu obezitate, chiar dacă viața lor de familie este uneori 
dificilă. Aceștia sunt foarte mândri de obiectivele pe care le îndeplinește persoana respectivă și 
speră că va continua astfel și va fi mai sănătoasă. 
 
Profesioniști 
Abordarea majorității profesioniștilor este foarte pragmatică, susțin oamenii și familiile lor, 
oferindu-le exemple de urmat și sugerând activități fizice. Aceștia acordă, totodată și sprijin 
psihologic. 
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CE? 

Este vital ca un pacient obez să învețe să-și gestioneze emoțiile legate de mâncare pentru a cunoaște relația 

dintre hrană și emoție, dar și comportamentele emoționale care influențează excesul de greutate și 

obezitatea. Dieta nu este suficientă pentru a pierde în greutate dacă nu sunt tratate și emoțiile. Mulți 

pacienți supraponderali și obezi au o cauză emoțională. 

De ce? 

Experiența arată că aplicarea inteligenței emoționale obiceiurilor greșite în alimentație este cu adevărat 

eficientă în tratamentul acestora, obținând rezultate concrete și măsurabile. 

Anxietatea, starea de depresie și singurătatea sunt condiții intense pentru ca unii oameni să mănânce, chiar 

fără a le fi foame. Cum să recunoască și să oprească consumul emoțional? Cel care mănâncă pe fond 

emoțional este o persoană care folosește mâncarea pentru a calma stresul sau pentru a face față unor 
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emoții neplăcute, cum ar fi tristețea, singurătatea sau plictiseala. Vă puteți simți bine pe moment, dar 

sentimentele sunt încă acolo. A mânca pentru a evita emoțiile negative este un lucru frecvent.  

 

Cine? 

Inteligența emoțională poate fi aplicată oricărui sector al populației și oricărui pacient, indiferent de sursa 

excesului de greutate. Educația emoțională pe care educatorii o pot transmite acum, poate dezvolta în 

viitor oameni sănătoși cu mai puține probleme supraponderale. 

 

 

Care este scopul acestui exercițiu?  

Este esențial să vă cunoașteți situația reală, astfel încât planificarea pierderii dvs. în greutate să fie 

eficientă. Pacientul trebuie să citească cei trei pași și să identifice la care se află. 

 

Pasul 1. Nu sunt atât de gras(ă), încă arăt bine. În acest stadiu nu există o problemă gravă de greutate, dar 

începem să adoptăm un comportament eronat care ne conduce cu siguranță la o creștere în greutate lentă 

și progresivă. (Vă bucurați de alimente fără niciun control sau măsură și fără exerciții moderate.) 

 

Pasul 2. Pe măsură ce merg înainte, pierd controlul. Trebuie sa fac ceva. Aici începem cu mici detalii de 

alertă, cum ar fi asfixia atunci când fugiți, plecați în vacanță și trebuie să vă odihniți mai mult decât de 

obicei, disconfort la mișcările zilnice, cum ar fi igiena personală și o lungă listă de alte detalii care ne 

avertizează. Acesta este momentul când ne propunem să pierdem în greutate. 

 

Pasul 3. Acum înțeleg, sunt bolnav și nu e vorba de dietă, ci de altceva. Acum, pacientul începe să simtă că 

are o problemă de sănătate. Cel mai greu lucru cu pacienții nu este să ii facem să facă lucruri noi; ci să îi 

facem să nu mai facă ceea ce au făcut întotdeauna. 

 

  

Exercițiu 
practic 1 

Unde sunt? 
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Care este rezultatul acestui exercițiu? 

Conștientizarea situației pacientului în ceea ce privește problema obezității. Dacă știm clar punctul de 

plecare, vom ajunge mai clar la obiectiv. 
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Care este scopul acestui exercițiu?  

Prin acest exercițiu intenționăm să înlăturăm ideea pierderii rapide în greutate cu strategii foarte stricte și 

produse miraculoase, care ne plasează într-o continuă creștere și descreștere în greutate și să abordăm 

obiceiuri sănătoase și reale care să ne ajute să menținem o sănătate mai stabilă.   

 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 

Creșterea gradului de conștientizare asupra greșelii reprezentate de produsele miraculoase. Motivul 

principal este înlăturarea ideii de a pierde in greutate, influențată de publicitatea actuală si de produsele 

miraculoase, care se concentrează pe pierderea în greutate cu accent rapid pe faza estetică. În consecință, 

nu încorporează noi obiceiuri sănătoase ale vieții și după o scurtă perioadă de timp ne întoarcem la 

obiceiurile inițiale, cu creșterea ulterioară a greutății. 

 

 

 

  

Exercițiu 
practic 2 

Nu există miracole și nici scurtături  
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Care este scopul acestui exercițiu?  

Scopul acestui joc este ca pacientul sa se gândească vizual la persoana care și-a atins obiectivele de 

pierdere în greutate și situația sa curentă. Bazându-ne pe exercițiul ,,roata vieții’’, am făcut o adaptare și 

am creat roata pierderii în greutate. Este un exercițiu care combină conștientizarea și motivația. 

 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 

Prin acest joc putem reflecta și deveni conștienți de pacient și, în același timp, să îl motivăm să-și atingă 

obiectivele. 

 

 

Care este scopul acestui exercițiu?  

În cadrul acestui joc, într-un supermarket ne prefacem că pacientul învață să-și controleze emoțiile atunci 

când face cumpărături și nu se lasă dus de starea sa atunci când merge la supermarket. 

 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 

Dobândirea unui nou stil de viață sănătos implică multe niveluri de schimbare, iar unul dintre acestea este 

alegerea a ceea ce cumpărăm și ce luăm acasă. 

  

Jocul 1 
Roata pierderii în greutate 

 

Jocul 2 
Să învățăm să facem alegeri 
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Care este scopul acestui studiu de caz?  

Scopul principal al acestui studiu de caz este de a arăta procesul în cazul unui pacient cu un grad ridicat de 

anxietate și frustrare în fața încercărilor repetate eșuate, de a pierde în greutate și lipsa de încredere în 

sine. Ca urmare a consilierii profesionale cu privire la aspectele cheie ale alimentației sănătoase, în cadrul 

căreia s-au dat indicații specifice cu privire la cantitatea de consumat, cunoașterea tipurilor de hrană, 

combinația de alimente, exercițiul fizic adaptat la nivelul pacientului, ordinea alimentelor etc., putem 

observa modul în care acest pacient își schimbă obiceiurile proaste cu bune rezultate fizice și psihice. 

Care este rezultatul acestui studiu de caz?  

Rezultatele acestui studiu de caz arată modul în care o persoană își poate modifica obiceiurile greșite față 

de excesul de greutate și poate învăța un nou stil de viață sănătos. Prin acest proces, acest pacient primește 

un feedback pozitiv privind starea sa fizică și psihică, formând ,,cuplul’’ perfect pentru a genera 

responsabilitatea pentru propria sănătate și, astfel, de a obține un stil de viață sănătos care elimină sau 

combate problemele legate de pierderea în greutate. 

 

 

Care este scopul acestui studiu de caz?  

În cadrul acestui studiu de caz, am observat cum un pacient pe care excesul de greutate îl împiedică să-și 

dezvolte activitatea în mod adecvat, a constatat că motivația reală de a depăși problema obezității nu este 

una estetică, ci este legată de sănătate. 

Care este rezultatul acestui studiu de caz?  

Motivația este fundamentală pentru adoptarea unei atitudini corecte privind aplicarea conceptelor 

transmise de profesioniști. Cunoștințele tehnice în dietetică sunt doar parțial eficiente fără o atitudine 

adecvată față de tratament, din partea pacientului. Intenția fără acțiune este inutilă. Dezvoltarea motivației 

sporește efectul tratamentului asupra eficienței și timpului. 

 

  

Studiu de 
caz 1 

 
 

Studiu de 
caz 2 
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Ce? 

La copii, obezitatea crește odată cu obiceiurile alimentare greșite și cu o viață sedentară. Pentru a putea 

preveni pericolul și pentru a putea crește generații mai sănătoase și mai conștiente, este necesar să avem 

obiceiuri de exerciții fizice și de dietă care pot fi făcute în mod regulat pe tot parcursul vieții, fără a aduce o 

povară suplimentară vieților copiilor. 

De ce? 

Pe de altă parte, familiile sunt, de asemenea, implicate activ în creșterea activității fizice prin diverse 

activități pe care le vor întreprinde. În mod similar, profesorii reprezintă cele mai eficiente grupuri 

profesionale în dobândirea unor obiceiuri diferite ale copiilor. 

Cine? 

De fapt, mâncarea sănătoasă și exercițiile fizice la copii sunt foarte importante pentru a le oferi obiceiuri 

pozitive. În general, copiii consumă cel puțin două mese la școală și pot fi planificate diverse activități la 

aceste mese pentru a se asigura că obiceiurile alimentare sănătoase sunt adaptate lent și sistematic la viața 

lor de zi cu zi. 

Care? 

Trebuie acordată atenție celor două caracteristici principale care trebuie luate în considerare atunci când se 

dezvoltă modalități de îmbunătățire a alimentației sănătoase și a obiceiurilor exercițiilor fizice. Este 

important ca motivarea copilului să nu creeze o povară suplimentară în viața sa, iar al doilea rând este 

important ca motivarea să devină sustenabilă.  
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Care este scopul acestui exercițiu? 

 

Obiectivul principal al acestei activități este de a preda metoda de nutriție corectă și potrivită pentru 

creșterea și dezvoltarea copiilor. Alimentația sănătoasă a copiilor, determinând cantitatea corespunzătoare 

a porțiilor, pentru a se asigura ce substanțele nutritive sunt bune și utile pentru anumite organe. 

Pentru a oferi obiceiuri alimentare sănătoase copiilor, instructorii trebuie să se asigure că elevii sunt 

pregătiți pentru informații despre prepararea sănătoasă a alimentelor, metodele de gătit și cantitatea de 

alimente. 

 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 

 

Copiii învață să mănânce sănătos, să mănânce regulat și echilibrat, să învețe care este conținutul nutrițional 

și valorile calorice. Cu această activitate, începe o viață sănătoasă cu o dietă și nutriție potrivită copiilor.  

Este ușor să piardă în greutate reducând zahărul și carbohidrații, alături de o alimentație echilibrată și 

regulată. Copiii învață să-și regleze alimentația în funcție de numărul de calorii, făcând posibilă pregătirea 

mesei în funcție de gust. 

 

 

 

Exercițiu 
practic 1 

A găti distractiv pentru copii 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Scopul principal al acestei activități este creșterea activității fizice necesare finalizării dezvoltării sănătoase a 

copiilor, susținerea dezvoltării osoase, menținerea unei greutăți fizice sănătoase sau protejarea împotriva 

bolilor cronice viitoare. În special, exercițiile pentru copiii cu motilitate, sunt menite să sprijine dezvoltarea 

musculaturii și oaselor copiilor, pentru a asigura creșterea încrederii în sine pentru a face sport, cum ar fi 

biciclism, skateboard și skateing. 

 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 

Pentru a arde mai multe calorii, este importantă explicarea exercițiilor pentru copii, pentru dezvoltarea 

unor țesuturi musculare sănătoase, întărind dezvoltarea mușchilor și oaselor. Exercițiile cu ajutorul unui 

specialist au un rol important în pierderea în greutate și gestionarea greutății. Dezvoltarea sănătoasă și 

sănătatea osoasă sunt posibile numai cu o dietă și exerciții fizice regulate. 

 

 

.  

Exercițiu 
practic 2 

Ador să mă mișc! 
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Care este scopul acestui joc? 

Scopul acestui joc este de a arde excesul de calorii, de a crește activitatea musculară și de a întări 

dezvoltarea motorie prin activități fizice menite să sprijine dezvoltarea fizică a copiilor. 

 

Care sunt rezultatele acestui joc? 

Prin urmare, dacă dezvoltarea este susținută de exerciții prin joc, copiii cresc sănătos. Alimentarea și 

mișcarea regulate (exercițiul) au un rol important în dezvoltarea sănătoasă. O hrană prevăzută de un 

specialist și exercițiile realizate împreună dau rezultate de bună calitate. 

 

 

 

 

  

Joc 1 
Dodge Ball 
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Care este scopul acestui joc? 

Scopul acestui joc este de a consuma energia prin activități fizice, distractive, care să susțină dezvoltarea 

fizică la copii. Acest joc este destinat să asigure arderea caloriilor, să crească activitatea musculară și să 

consolideze dezvoltarea motorie. 

Care sunt rezultatele acestui joc? 

Ca urmare a acestui joc, este posibilă creșterea dezvoltării organismului și motorie și asigurarea unui sprijin 

nutrițional sănătos, arzând mai multă energie cu ,,exerciții prin joc’’. Astfel, pierderea permanentă și 

susținută a greutății determinată de alimentația sănătoasă duce la fericire psihică. Copiii sunt mai sănătoși 

dacă sunt în dezvoltare prin exerciții de gimnastică și o alimentație sănătoasă. Prin astfel de jocuri, copiii 

devin mai sănătoși atât fizic și cât și mental. Alimentația sănătoasă susține aceste caracteristici în mod 

eficient. 

 

 

 

 

 

  

Joc 2 
Jocul șotron  
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Care este scopul acestui studiu de caz? 

Scopul principal este de a preveni obezitatea în dieta nesănătoasă a copiilor sau de a include programul de 

nutriție în viața acestora. Când se tratează obezitatea la copii, este necesară schimbarea obiceiurilor întregii 

familii. 

Care sunt rezultatele acestui joc? 

Obezitatea, cea mai mare boală a secolului nostru, poate fi înlăturată prin schimbarea stilului de viață al 

tuturor oamenilor. În viața noastră, trebuie să transformăm confortul tehnologic în exercițiu. 

Trebuie să eliminăm confortul pe care ni-l oferă tehnologia. Dieta nesănătoasă este un obicei greșit vizibil 

atrăgător pentru noi. Trebuie să eliminăm complet zahărul, făina, și grăsimile nesaturate din dieta noastră. 

Alimentele gata preparate din viața copiilor sunt cauza principală a creșterii în greutate. Ne putem atinge 

scopul de a slăbi și de a avea o viață sănătoasă eliminând zahărul și carbohidrații din viețile noastre. 

 

 

  

Studiu de 
caz 1 
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O dietă sănătoasă presupune includerea proteinelor, a carbohidraților, a vitaminelor (toate solubile în apă, 

în grăsimi), a grăsimilor (saturate și nesaturate) și a mineralelor (macro-micro) într-un corp echilibrat și 

adecvat. 

 

De ce ? 

 

Dieta nesănătoasă și neechilibrată adusă de viața modernă, care a dus la creșterea bolilor și a obezității. 

Astăzi, cercetările și diferitele implementări se desfășoară pe axa DIETĂ + NUTRIȚIE SĂNĂTOASĂ + 

EXCELENȚĂ pentru a preveni obezitatea și a trăi o viață sănătoasă. 

 

Cine ? 

 

Nutriția este individuală. Rolul decisiv în alimentația sănătoasă vine din familie. Deci, părintele este văzut ca 

un model în familie. Cu cât familia adoptă și susține o alimentație sănătoasă, cu atât viața va fi mai 

sănătoasă. Este necesară reglementarea modului în care mâncăm, pentru a avea o alimentație sănătoasă. 

Alimentația sănătoasă începe cu micul dejun dimineața. 

 

Obiectiv 

 

 

Astăzi, este esențial să mâncăm sănătos pentru a duce o viață bună. Deoarece stilurile de viață nesănătoase 

amenință sănătatea individului, acestea prilejuiesc obezitatea și multe alte boli, deci trebuie evitată 

mâncarea inconștientă. Pentru a scăpa de astfel de probleme, este necesar să mâncați sănătos și să faceți 

exerciții fizice în mod regulat pentru a face din aceasta un stil de viață. 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Acest exercițiu sprijină controlul greutății, exercițiul regulat al mușchilor și exerciții pentru o alimentație 
sănătoasă. Caloriile se ard, mușchii exersează, controlând astfel greutatea și întârziind îmbătrânirea. 
Accelerarea metabolismului, realizând toate aceste activități pentru a ajunge la greutatea ideală și la un trai 
sănătos, adăugând exerciții la rutina noastră zilnică este obiectivul principal. 

 

Care sunt rezultatele acestui exercițiu? 

 
Acest exercițiu, ca rezultat al alimentației sănătoase, împiedică obezitatea. Se asigură o alimentație și 
exerciții fizice sănătoase, relaxarea musculară, ameliorarea stresului, ameliorarea psihologică, protecția 
împotriva bolilor cronice, cum ar fi protecția sănătății inimii. 

 

 

 

  

Exercițiu 
practic 1 

Pași mici către un mod de viață mai 
sănătos 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Scopul principal este accelerarea metabolismului prin întărirea oaselor și a mușchilor, asigurând în același 

timp controlul greutății prin trekking. Cu acest exercițiu aplicat, este extrem de ușor să ardeți calorii 

mergând pe jos, întărindu-vă mușchii, întărind oasele și accelerând metabolismul. 

Care sunt rezultatele acestui exercițiu? 

Ca urmare, nutriția sănătoasă și 1-2 ore de mers pe jos în natură, împreună cu sprijinul pentru prevenirea 

bolilor de inimă, întărirea mușchilor și a oaselor, protecția împotriva tulburărilor cronice, sunt asigurate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exercițiu 
practic 2 

A merge pe jos pentru sănătate 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Scopul principal este de a încuraja membrii familiei să exerseze împreună în timpul treburilor casnice zilnice 

și să facă exerciții. În plus față prin acest exercițiu, se urmărește arderea caloriilor, întărirea mușchilor și a 

oaselor și conștientizarea responsabilității. 

Care sunt rezultatele acestui exercițiu? 

Ca urmare a consumului regulat de calorii, toate treburile casnice sunt făcute, toți membrii familiei își 

asumă responsabilitatea. Se asigură că toți membrii familiei efectuează periodic treburi obișnuite în 

gospodărie. Se observă că exercițiul regulat protejează organismul împotriva bolilor cronice și sprijină 

persoanele în procesul de tratament. 

 

 

  

Exercițiu 
practic 3 

O viață sănătoasă prin activități 
domestice 
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Care este scopul acestui joc? 

Pentru a evita nutrienții nocivi pentru sănătate, pentru a lua vitamine și minerale din alimente. Când 

consumați calorii scăzute, este esențial să mâncați alimente sănătoase. 

  Care sunt rezultatele acestui joc? 

Toți membrii familiei au fost hrăniți cu alimente cu conținut caloric scăzut și au fost consumate calorii 

gătind. Alimentația sănătoasă este posibilă cu alimente sănătoase. O alimentație regulată aduce o nutriție 

sănătoasă. Adoptarea unei diete regulate și sănătoase și susținerea acesteia pe tot parcursul vieții este 

importantă pentru sănătatea inimii și a corpului. Mâncarea făcută în casă reprezintă elementul cel mai 

important pentru o viață sănătoasă. 

 

 

  

Joc 1 
Un mic dejun voios 
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Care este scopul acestui studiu de caz? 

 

Scopul principal este să ajungă la oamenii nesănătoși, care nu prea fac mișcare, iar în plus, nemâncând 

alimente sănătoase, îi determină să devină nesănătoși. De asemenea, este destinat să obțină rezultate mai 

echilibrate, dar permanente și continue, în loc să obțină rezultate foarte rapide într-un timp scurt. 

 

Care sunt rezultatele acestui studiu de caz? 

Ca rezultat, alimentația sănătoasă ar trebui să se adreseze nu numai persoanelor obeze, ci tuturor 

indivizilor. Pentru a obține rezultate sănătoase, dieta și exercițiile fizice trebuie făcute cu întreaga familie. 

Stilul de viață necorespunzător și alimentația necorespunzătoare afectează negativ sănătatea oamenilor. 

Stilul nostru de viață ne amenință sănătatea. Consumul de alimente pe bază de carbohidrați duce la 

obezitate.   

  

Studiu de 
caz 1 
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Ce? 

Reuniunile familiale reprezintă timp petrecut cu cei mai dragi și mai apropiați oameni. Este ocazia ca toți 

membrii familiei să se adune pentru a petrece timp împreuna, pentru a se vedea și pentru a-și împărtăși 

experiențele. O întâlnire familială tipică se întâmplă la masă - pentru prânz sau cină. Prea mult timp 

petrecut la masă este o condiție prealabilă pentru consumul exagerat de alcool și de mâncare, ceea ce 

poate avea un impact negativ pe termen lung. Acest subiect pune accentul pe faptul că există o mulțime de 

alte opțiuni și alternative la a mânca și a bea pentru ca familiile să petreacă un timp de calitate împreună 

într-un mediu sănătos și plăcut. 

 

De ce? 

Acesta este un subiect relevant în lumea de astăzi, deoarece pentru mulți oameni întâlnirile de familie au 

loc în principal la masă, când, de prea multe ori, se face exces de mâncare și băutură.  

Când aceasta devine un obicei, prezintă probleme grave de sănătate 

Cine? 

 

Deoarece subiectul este legat de întâlnirile familiale, fiecare membru al familiei va participa la acest proces. 

Membrii adulți vor fi modele pentru generațiile mai tinere, oferindu-le exemple bune de moduri alternative 

sănătoase de a petrece timpul cu familia. Copiii vor prelua și aplica exemplul bun al adulților din familie.  
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Care este scopul acestui exercițiu?  
 

Scopul acestui exercițiu practic este îmbogățirea reuniunilor familiilor prin propunerea unor activități 

atractive cu scopuri educative. Atenția este mutată de la mâncare și actul de a mânca, pe pregătirea și 

instruirea privind rețete și ingrediente sănătoase. Copiii sunt principalii participanți la acest exercițiu. 

Aceștia învață cum să își pregătească propria hrană sănătoasă, obținând cunoștințe despre cum să facă 

diferența dintre ingredientele sănătoase și cele nesănătoase, astfel încât să poată face alegeri mai bune. 

Exercițiul are o abordare interactivă care încurajează toți membrii familiei să participe la acesta. 

 

 
Care este rezultatul acestui exercițiu? 
 

Prin tehnicile interactive de gătit, copiii pot să învețe și să pregătească rețete sănătoase, să aprecieze 

ingredientele valoroase și să adopte beneficiile pe termen scurt și lung. Ca rezultat al acestui exercițiu 

practic, participanții vor fi mai bine informați și mai conștienți de ingredientele alimentelor pe care le 

consumă, de ce au nevoie pentru a evita și de ce este bun pentru sănătatea lor. Vor afla, de asemenea, care 

sunt alternativele disponibile pentru ingredientele care nu sunt sănătoase, astfel încât să le înlocuiască cu 

cele mai sănătoase. 

 

 

  

Exercițiu 
practic 1 

Ateliere culinare interactive 
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Care este scopul acestui exercițiu?  
 
 
Scopul principal al acestei activități este de a oferi o alternativă mai sănătoasă și mai valoroasă de petrecere 
a timpului cu familia și prietenii. Organizarea unui picnic în natură cu siguranță merită a fi inclusă în agenda 
pentru cele mai bune activități de familie în timpul weekend-urilor. Nu numai că oferă o evadare perfectă 
din mediul interior obișnuit, dar oferă, de asemenea și ocazia de a organiza activități sportive extraordinare 
în aer liber, cum ar fi drumeții, fotbal, volei sau badminton. 
 

 
Care este rezultatul acestui exercițiu? 
 
Exercițiul este o modalitate bună ca întreaga familie să petreacă timp în natură, mutând interesul de pe 

mult prea încărcata masă de prânz/cină din interiorul casei pe o versiune mai ușoară și mai interactivă a 

acesteia, combinată cu activitatea fizică în aer liber. Această activitate are multe alte beneficii pentru toți. 

Este dovedit științific că timpul petrecut în natură este foarte benefic pentru organism, eliberând nivelurile 

de stres și energizând spiritul și mintea. 

 

 

 

Exercițiu 
practic 2 

Picnic în natură 
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Care este scopul acestui exercițiu?  
 
Acest joc are drept scop deblocarea spiritului aventurier, a intuiției și a gândirii logice. Printre avantajele 

sale cheie se numără dezvoltarea imaginației și a creativității, capacitatea de a fi mereu în căutarea a ceva 

nou, pentru a descoperi tot timpul lucruri uimitoare. Este un exemplu de activitate care ar putea fi 

efectuată atât în grupuri mici cât și în grupuri mari, implicând toți membrii familiei. Fiecare grup de 

participanți primește o hartă pentru a ajunge la comoară. Pe drum sunt diverse faze și provocări care 

trebuie depășite pentru a ajunge la comoară. Harta este pentru a ghida participantul și a-i arăta direcția 

corectă. Cu toate acestea, vor trebui să fie mereu atenți, creativi, atenți și intuitivi pentru a depăși fiecare 

provocare. 

Care este rezultatul acestui exercițiu? 
 

Jocul are numeroase beneficii pentru participanți, în cele din urmă. În primul rând, dezvoltă gândirea logică 

și analitică, intuiția, creativitatea și imaginația. În al doilea rând, ajută la apropierea oamenilor, deoarece 

dezvoltă spiritul de echipă și o colaborare strânsă. Nu în ultimul rând, oferă o alternativă excelentă la 

adunarea în familie axată pe mâncare, unde nu se pune accentul pe servirea mesei, ci pe petrecerea 

timpului de calitate împreună într-o experiență plăcută și semnificativă. 

 

 

Joc 1 
Căutarea comorii 
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Care este scopul acestui exercițiu?  
 

Există o mulțime de jocuri de societate care implică participarea tuturor membrilor familiei. Toate acestea 

reprezintă o alternativă excelentă la a sta și a mânca la masă în timpul reuniunilor familiale. Scopul acestor 

jocuri este de a dezvolta gândirea și raționamentul logic, prin distracție și petrecerea unui timp de calitate 

cu familia și prietenii. Acest tip de jocuri au fost dezvoltate acum mulți ani, cu scopul de a crea divertisment 

și bucurie. În prezent, acestea sunt modul favorit al multor familii și prieteni din întreaga lume de a petrece 

un timp de calitate și de a se distra împreună. 

 
Care este rezultatul acestui exercițiu? 
 

Există întotdeauna un câștigător în cadrul acestui joc, dar momentele distractive și buna dispoziție sunt 

pentru toată lumea. Jocurile de societate reprezintă o modalitate interesantă și distractivă de ca membrii 

familiei și prietenii să se joace împreună. Aceste jocuri dezvoltă capacitățile de gândire, logica și 

raționamentul participanților, în timp ce îi fac să se bucure de timpul petrecut cu cei dragi. 

 

 

  

Joc 2 
Jocuri de societate 
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Care este scopul acestui studiu de caz?  

Scopul principal al acestui studiu de caz este acela de a arăta că este posibilă scăderea în greutate și 

conducerea unui stil de viață sănătos, chiar și după 3 nașteri consecutive și după ce ați luat în greutate.  

Toată lumea poate să piardă în greutate și să mențină un stil de viață sănătos. Cu toate acestea, uneori 

trebuie să căutăm ajutor de la profesioniști, ca în cazul de față, pentru a obține corpul perfect. Și nu este 

nimic în neregulă în a cere ajutor, nimeni nu trebuie să se teamă sau să fie rușinat, deoarece este ceva 

normal. De asemenea, ar trebui să ne gândim la exemplul pe care îl acordăm familiei și prietenilor noștri, 

după cum se arată în acest caz. Când luăm în considerare acest aspect, motivația noastră devine și mai 

puternică și mai stabilă pe parcursul procesului de pierdere în greutate. 

 
Care este rezultatul acestui studiu de caz?  
 

A fi un bun exemplu și model pentru copiii lor, ar trebui să fie o sarcină cheie pentru fiecare părinte. Copiii 

caută direcția și îndrumările potrivite pentru a construi obiceiuri sănătoase de la o vârstă fragedă. Arătând 

copiilor că o astfel de transformare este realizabilă îi învață să fie motivați și să aibă grijă de corpul și de 

sănătatea lor. 

 

 

  

Studiu de 
caz 1 

Puterea de a fi un model pentru copii 
și de a avea un stil de viață sănătos 
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Care este scopul acestui studiu de caz?  

Scopul acestui studiu de caz este de a accentua faptul că pierderea în greutate ar putea lua ceva timp, 

aceasta nu se întâmplă imediat. De aceea, răbdarea de-a lungul procesului este foarte importantă. 

Atunci când se ia decizia de a pierde în greutate, persoana trebuie să fie consecventă și să încerce să 

urmeze o abordare uniformă și directă. Pacientul trebuie să creadă în reușita finalității și să lucreze pentru a 

o realiza, fără a se uita înapoi și a reveni la vechile obiceiuri nesănătoase. 

 
 
Care este rezultatul acestui studiu de caz?  
 

Rezultatul acestui studiu de caz este acela de a arăta că, de cele mai multe ori, comportamentul alimentar 

și de consumare a băuturilor, neconsecvent, este asociat cu alți factori din viața cuiva care sunt surse de 

stres - relație proastă sau nicio relație (sentimentul de singurătate), muncă stresantă, prieten enervant sau 

abuziv. Găsirea cauzei principale și depunerea eforturilor de îndepărtare a acesteia are o importanță 

crucială pentru stabilirea unei rutine sănătoase și consecvente pe termen lung. Pe lângă motivație, 

coerența și răbdarea sunt, de asemenea, extrem de importante pentru realizarea și menținerea 

organismului în formă și a unui stil de viață sănătos. 

  

Studiu de 
caz 2 

Importanța motivației, răbdării și 
perseverenței pe calea pierderii în 

greutate   
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Ce? 

 

Sănătatea mentală include bunăstarea noastră emoțională, psihologică și socială. Aceasta afectează modul 

în care gândim, simțim și acționăm. De asemenea, ajută la determinarea modului în care gestionăm stresul, 

relaționăm cu alții și facem alegeri. 

Semne de avertizare timpurieȘ 

• Mâncați sau dormiți prea mult sau prea puțin 

• Aveți dureri inexplicabile și disconfort 

• Sentimentul de neajutorare sau de speranță 

• Auziți voci sau credeți lucruri care nu sunt adevărate 

• Aveți o energie scăzută sau deloc 

• Vă gândiți să vă faceți rău dvs. sau altora 
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De ce? 

 Pentru a sprijini adulții (și pe cei care au copii, familii, dar și organizații pentru formarea adulților) să 

fie conștienți de consecințele efectelor negative pe care obiceiurile greșite privind nutriția și 

alimentația, le-ar putea avea asupra sănătății lor în viața de zi cu zi; 

 Pentru a-i ajuta pe adulți să-și îmbunătățească încrederea în sine și să obțină un echilibru al 

sănătății mentale prin resurse și activități suplimentare, practice și utile.  

 
Cine? 
 

 Adulții cu obiceiuri alimentare nesănătoase, predispuși la un metabolism lent, care duc la creștere 

în greutate și la obezitate; 

 Adulții cu copii, care le oferă un exemplu negativ de nutriție, care le afectează calitatea vieții; 

 Organizațiile de formare a adulților, deoarece acestea sunt în contact direct cu adulții din 

comunitățile locale, regionale și naționale.   

 Familiile pot fi un sprijin real în adoptarea și implementarea diferitelor activități (exerciții practice, 

studii de caz, jocuri); 

 Rolul formatorilor este esențial pentru îmbunătățirea și schimbarea atitudinilor. 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Scopul principal este de a sprijini adulții cu o traumă specifică și de ai încuraja să înceapă să trăiască din nou 

"aici și acum", cu un sentiment sporit de siguranță, competență și responsabilitate personală. 

Exercițiul a fost dezvoltat pentru a vă ajuta să vă concentrați toată energia și atenția asupra experienței de 

sănătate mentală dobândită printr-un exercițiu practic și ușor. 

 

Care sunt rezultatele acestui exercițiu? 

Ca rezultat principal, acest exercițiu se concentrează pe creșterea nivelului de motivare în ceea ce privește 

timpul pentru relaxare și implicare în activitățile sociale pentru a umple golurile și pentru a favoriza cercul 

dialogului prin activități practice și utile. 

Acceptarea sentimentelor dvs. face parte din proces și este necesară pentru vindecarea de traume. A avea 

conexiuni sociale, bune relații personale și a face parte dintr-o comunitate este extrem de important pentru 

sănătatea mentală. 

 

 

 

  

Exercițiu 
practic 1 

Echilibrul între exercițiile practice și 
sănătatea mentală 
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Care este scopul acestui exercițiu? 

Scopul principal este de a spori auto-motivarea, de a vă sprijini în schimbarea gândurilor negative și de a vă 

oferi o sursă de meditație.  

Exercițiul are multe beneficii, nu doar pentru sănătatea dvs. fizică ci și mentală. Sănătate mentală înseamnă 

controlul emoțiilor, a gândurilor, un comportament pozitiv, în ciuda circumstanțelor și traumelor.  

 

 

 

Care sunt rezultatele acestui exercițiu? 

Ca rezultat principal, acest exercițiu se concentrează pe sprijinirea oamenilor pentru a fi conștienți de faptul 

că sănătatea mentală presupune acceptarea sentimentelor noastre fără a fi controlați de acestea. Mai mult 

decât atât, un alt rezultat al acestui exercițiu este acela de a arăta că sănătatea mentală înseamnă a fi 

sănătos din punct de vedere cognitiv, emoțional și social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu practic 2 
Pași în direcția schimbării stării dvs. de sănătate 

mentală  
 

Exercițiu 
practic 2 

Pași în direcția schimbării stării dvs. de sănătate 
mentală 
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Care este scopul acestui joc? 

Scopul principal este acela de a crește gradul de conștientizare cu privire la avantajele unei activități 

puternice și interactive și de a sublinia adulților cu obiceiuri alimentare negative și cu o traumă specifică, 

influența pozitivă a unui joc practic și ușor de terapie, stres de relaxare și depresie. 

 

 

Care sunt rezultatele acestui joc? 

Ca rezultat principal, acest joc se concentrează pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul 

unui joc interactiv și puternic în procesul de depășire a stării de tristețe prin gânduri pozitive. În plus, un alt 

rezultat al acestui joc este de a susține o mai bună înțelegere a nivelului de încredere și de motivare și de a 

spori nivelul de interactivitate. 

Care este scopul acestui joc? 

Scopul principal este de a implica adulții într-un joc interactiv și puternic pentru a atinge influența pozitivă a 

sănătății mentale și pentru a-i pregăti pentru a lupta împotriva traumei prin instrumente suplimentare și 

angajarea într-un joc amuzant privit ca o sursă utilă de inspirație pentru aceștia. 

Care sunt rezultatele acestui joc? 

Ca rezultat principal, acest joc se concentrează pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul 

unui joc interactiv și puternic în procesul de depășire a stresului și de susținere a unei mai bune înțelegeri a 

nivelului propriu de încredere și de motivație prin interactivitate. În plus, un alt rezultat al acestui joc este 

îmbunătățirea abilităților de bază în ceea ce privește procesul de comunicare. 

Joc 1 
Două adevăruri și o minciună 

 

Joc 2 
Joc practic pentru sănătatea mentală 
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Care este scopul acestui studiu de caz? 

Scopul principal este de a arăta că sănătatea noastră mentală afectează modul în care tratăm stresul și 

luăm decizii și trebuie să începem să căutăm sprijin. Ca și sănătatea fizică, sănătatea mentală este 

importantă în fiecare etapă a vieții. Mai mult, acest studiu de caz se concentrează pe a oferi o mai bună 

înțelegere a faptului că oamenii au nevoie de ajutor profesionist. Sănătatea mentală influențează modul în 

care indivizii privesc oamenii din jurul lor. 

Care sunt rezultatele acestui studiu de caz? 

Ca rezultat principal, acest studiu de caz se concentrează pe încurajarea participării la activități utile ca o 

metodă suplimentară de bunăstare. Mai mult decât atât, un alt rezultat al acestui studiu de caz este acela 

de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța urmăririi sfaturilor unui profesionist și, treptat, 

îmbunătățirea stării de sănătate. 

 

Care este scopul acestui studiu de caz? 

Scopul principal este de a arăta că sănătatea mentală înseamnă a face pași pentru a vă simți sănătoși și 

confortabili și este extrem de important să menținem corpul sănătos și puternic după o traumă. Acest 

studiu de caz se concentrează pe îmbunătățirea nivelului de înțelegere în funcție de diverse nevoi 

profesionale. 

 

 

 

Care sunt rezultatele acestui studiu de caz? 

Ca rezultat principal acest studiu de caz se concentrează pe realizarea influenței pozitive a sănătății mentale 

în procesul de vindecare a traumei, înlăturarea durerii și vindecarea golului. Mai mult, un alt rezultat al 

acestui studiu de caz este acela de a oferi o orientare puternică spre reducerea numărului de kilograme, 

fiind o problemă crucială pentru persoanele care suferă de obezitate. 

Studiu de 
caz 1 

Sprijină speranța câștigării luptei 
împotriva suferinței 

 

Studiu de 
caz 2 

Obezitatea cu multiple semnificații 
psihologice și nutriționale 
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Ce? 
 
În această parte a setului de instrumente există activități selectate pentru a ajuta oamenii să-și  dezvolte 

"auto-conștientizarea" și "conștientizarea corpului". Există exerciții pentru adulți și copii: exercițiile pentru 

adulți sunt gândite să instruiască oamenii pentru a observa semnalele subtile date de corp și de minte 

pentru a-și schimba și îmbunătăți abordarea vieții, iar exercițiile pentru copii sunt gândite să dezvolte 

conștientizarea corpului și descoperirea emoțiilor. 

 

De ce? 

 

Alimentația haotică poate rezulta dintr-o lipsă de conștientizare a indicatorilor care reglează consumul de 

alimente sau de lipsa de reacție la aceste indicii sau la ambii factori. Lucrul pe emoții, descoperirea puterii 

corpului și a minții poate ajuta persoana să-și reglementeze aportul alimentar bazat mai mult pe nevoile 

corporale și mai puțin pe factori emoționali, situaționali sau alți factori. Conștientizarea de sine este un 

prim pas vital în a prelua controlul asupra vieții dvs., a crea ceea ce doriți și a-ți stăpâni viitorul. 

Cine? 

Formatorii pot folosi acesta ca și ghid pentru a sugera activități oamenilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă și să 

facă exercițiile. Adulții pot face exercițiile individual sau în grupuri. Există, de asemenea, activități pentru 

copii, care trebuie ghidați de adulți. 

Care? 

 

 Obiectivele acestui capitol sunt: 

• Descoperirea sau re-descoperirea potențialului propriu 

• A învăța să vă citiți și să vă exprimați emoțiile 

• A ajuta copiii să-și dezvolte coordonarea, să-și cunoască și să-și exprime emoțiile, să găsească activități 

care îi fac să se simtă bine 
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Scop     

Intenția primară a unei scanări corporale este de a simți experiența senzorială - pentru a experimenta ce 

înseamnă  "să fi un corp". Scopul acestei practici este de a cultiva capacitatea de a observa ceea ce se 

întâmplă în organism. Aceasta este o practică deosebit de utilă pentru a învăța conștiința de sine privind 

modul în care experiența fizică este legată de experiența emoțională. 

 

Exercițiul a fost creat pentru a ajuta oamenii să-și simtă propriul corp și pentru a evita să fie prinși în 

suprapunerea gândirii critice despre acesta, permițând întreaga viziune a corpului și a persoanei să se 

schimbe semnificativ. 

 

Rezultate 

Scanarea corporală ajută oamenii să se împrietenească cu corpurile lor, să le îngrijească cu o atenție 

adecvată și înțeleaptă și să trăiască vieți mai conștiente. 

O mai bună relație cu propriul corp duce la o deducție mai bună a expresiilor corporale ale emoțiilor, 

reducând astfel tendința de a mânca ca metodă de gestionare a emoțiilor neplăcute, cum ar fi stresul, 

tristețea sau plictisul. 

Practicând conștientizarea, oamenii își pot schimba obiceiurile emoționale care le-au sabotat obiceiurile 

alimentare în trecut și își pot recăpăta controlul atât asupra mâncării, cât și asupra sentimentelor. 

 

 

  

Exercițiu 
practic 1 

Meditație de scanare a 
corpului 
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Scop  

Yoga, o disciplină foarte populară, dar și foarte veche a practicii minții și a corpului, cultivă o experiență 

directă a corpului și a minții, care ar putea fi cheia în contracararea obiceiurilor alimentare disfuncționale 

care duc la obezitate sau supraponderalitate. Yoga implică mișcarea corpului în mod conștient, printr-o 

serie de poziții, precum și menținerea unei singure poziții. Deși yoga are multe beneficii fizice (conform 

datelor medicale, yoga are succes datorită efectului său de a echilibra sistemele nervoase și endocrine care 

influențează direct toate celelalte sisteme și organe ale corpului), scopul principal este acela de a uni 

mintea și corpul, în parte, scufundându-ne în senzațiile subtile ale corpului. 

Rezultate       

Unul dintre modurile prin care yoga îi ajută pe oameni să își schimbe obiceiurile alimentare nesănătoase 

este prin schimbarea modelelor lor emoționale prin cultivarea unei experiențe directe a momentului și a 

corpului. Modelele alimentare nesănătoase sunt profund legate de dezechilibrul emoțional, iar echilibrul 

emoțional are mult de-a face cu modul în care suntem centrați în corpul nostru și cât de atent acordăm 

atenției la ceea ce se întâmplă chiar acum, în acest moment. 

 

 

 

  

Exercițiu 
practic 2 

YOGA 
 



 

49 
 

 

Scop  

Acest joc a fost gândit să ajute copiii să se gândească la activitățile pe care le fac sau pe care ar dori să le 

facă și să descrie sentimentele lor în timpul acestora sau sentimentul când se gândesc la o activitate pe care 

ar dori să o facă. Acest joc va spori gradul de conștientizare a copiilor, făcându-i să se întrebe "Cum mă simt 

atunci când fac...?" și, de asemenea, "Sunt activități pe care aș vrea să le practic?" "Când mă gândesc la o 

activitate pe care aș vrea să o fac cum mă simt? ", adultul care sugerează activitatea are rolul de a ghida 

copilul și de a-l ajuta să se concentreze asupra acestora, să gândească la emoțiile legate de fiecare activitate 

și să-i întrebe motivul pentru care fac sau nu fac respectiva activitate. 

Rezultate     

Datorită acestui joc părinții sau formatorii au posibilitatea de a: 

• descoperi activitățile plăcute sau neplăcute copiilor,  

• oferi copiilor posibilitatea de a găsi una sau mai multe activități care le dau emoții pozitive 

 

Concentrați-vă și discutați despre emoții și sentimente în timpul anumitor activități. 

 

 Bucuri
e 

Furie Dezgust Tristețe Frică Anticipar
e 

Încredere Surpriză 

        

 

  

Joc 1 
Sentimente și activități 

 



 

50 
 

 

Scop  

Simon Spune este un joc distractiv care ajută la exersarea abilităților de ascultare și conștientizarea 

corpului, în această versiune adăugăm și emoții. Acest joc este destul de ușor, dar se poate transforma 

rapid într-o provocare, mai ales dacă se joacă într-un grup mare. Deși acest joc are diverse denumiri în 

întreaga lume, regulile de bază distractive tind să rămână aceleași. 

Rezultate 

Datorită acestui joc, copiii vor învăța: 

• să-și coordoneze rapid mișcarea, 

• să-i asculte pe ceilalți  

• cum să-și exprime emoțiile. 

 

 

 

  

Joc 2 
Simon Spune - acțiune și emoții 
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Scop 

În această parte a setului de instrumente este prezentată povestea unei persoane obeze încă din copilărie.   

Îi place modul său de viață, și familia sa este supraponderală, nu are nicio problemă cu alți oameni și nu 

vrea să-l schimbe. 

Scopul acestei povestiri este de a oferi oamenilor ocazia de a gândi și de a discuta despre situația acestei 

persoane. 

 Rezultate 

Pornind de la poveste, profesioniștii și pacienții vor avea ocazia să se gândească la acest caz, imaginând 

rolul diverselor persoane implicate în îngrijire (îngrijitorii, medici, prieteni), se va discuta despre strategiile 

de a ajuta această persoană. Cine citește acest caz se poate gândi și la emoțiile lui Albert. 

 

 

 

Scop  

Scopul povestirii este de a gândi și de a discuta despre situația unei persoane obeze, care știe acest lucru și 

care știe, de asemenea, că trebuie să aibă grijă de sine însuși și să piardă kilograme. Pe viitor, el ar dori să 

piardă kilograme, să aibă un corp mai sănătos și să-și găsească o prietenă, dar nu face nimic pentru a-și 

atinge obiectivele. 

Rezultat      

Discutând despre poveste, profesioniștii și pacienții vor avea ocazia să se gândească la această persoană și 

la povestea sa, imaginându-și rolul diverselor persoane implicate în îngrijire (îngrijitori, medici, prieteni), și 

discutând despre strategiile de a ajuta această persoană. Cine citește acest caz se poate gândi și la emoțiile 

lui John. 

  

Studiu de 
caz 1 

Povestea lui Albert 
 

Studiu de 
caz 2 

Dincolo de lipsa conștientizării 
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