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CONCURSUL „CALENDARUL EMOŢIILOR” 

EDIŢIA a VI-a 

,,DESCOPERĂ GENEROZITATEA!” 

 

-  CONCURS JUDEŢEAN  - 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

 PARTENERI: 

➢ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PSIHOLOGILOR DE FAMILIE 

DIN ROMANIA – FILIALA NEAMŢ 

➢ COLEGIILE ŞI LICEELE DIN JUDEȚUL NEAMȚ 

 

Motivare: 

Acest eveniment urmăreşte antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţi 

extracurriculare prin exprimarea artistică a emoţiilor, prin stimularea creativităţii prin 

realizare de texte literare, lucrări plastice şi dezbateri, folosind drept instrument cuvântul şi 

imaginea. Concursul are ca obiectiv dezvoltarea abilităților de viață la elevi și a inteligenței 

afective. 

 

Argument: 

În societatea contemporană, cantitatea de informaţii şi cunoştinţele disponibile sunt 

imense. Cu toate acestea, noile generaţii sunt formate mai puţin pentru a gândi şi pentru a-şi 

exprima emoţiile şi mai mult pentru a reproduce informaţia. Copiii învaţă să opereze cu 

elemente logice, dar nu ştiu să abordeze eşecurile, învaţă să rezolve probleme de matematică, 

dar nu ştiu să-şi rezolve propriile conflicte existenţiale, fac analiză matematică, dar sunt 

incapabili de analiza propriei vieţi. 

În ciuda importanţei covârşitoare pe care o au abilităţile intelectuale în viaţa noastră, 

emoţiile joacă un rol deosebit fiindcă modulează comportamentele noastre intrapersonale şi 

interpersonale. Astfel, persoanele care au abilităţi emoţionale şi sociale bine dezvoltate au 

şanse mai mari să fie eficiente în ceea ce fac, să se accepte pe sine, sa fie satisfăcute de ceea 

ce întreprind şi să aibă succes în viaţă. 

Abilitatea emoţională presupune conştiinţa propriei stări emoţionale (abilitatea de a sta 

deoparte şi de a monitoriza propriile sentimente şi comportamente), controlul expresiei 

exterioare a propriilor emoţii (competența de a cunoaşte ce este acceptabil în modalitatea de 

exprimare a emoţiilor), recunoaşterea emoţiilor la ceilalţi (competența de „a citi” sentimentele 



celorlalţi din comportamentul acestora). Abilitatea socială la elevi presupune formarea 

relaţiilor sociale adecvate atât cu vârstnicii, cât şi cu adulţii, astfel încât să permită atingerea 

unor scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor celorlalţi. Relaţiile pozitive cu prietenii 

sau cu colegii constituie o sursă importantă de învăţare socială. 

Scopul acestui concurs este de a îmbunătăţi  planul comportamental al elevilor prin 

dezvoltarea abilităţilor de viață, abilităților socio-emoţionale, pentru a şti să abordeze 

eşecurile, să-şi rezolve propriile conflicte existenţiale, prin dezvoltarea unei corecte imagini 

de sine şi a capacităţilor de evaluare a comportamentului altora. De asemenea, urmăreşte 

dezvoltarea potenţialului creator al elevilor, stimularea şi valorificarea abilităţilor artistice a 

elevilor în exprimarea competenţei emoţionale. 

 

Obiective: 

• Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa dezvoltării unei imagini de sine corecte şi 

a capacităţii de evaluare a comportamentului altora 

• Dezvoltarea imaginaţiei creative a elevilor prin conceperea unor imagini, creaţii literare, 

colaje utilizând diverse instrumente şi procedee didactice 

• Identificarea cauzelor care determină tulburările socio-emoţionale la elevi şi care 

influenţează creşterea sau descreşterea performanţelor şcolare ale acestora 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor şi a încrederii în sine 

• Cultivarea capacităţilor imaginative şi creative a elevilor prin diferite tehnici şi procedee 

didactice 

• Elaborarea programului de parteneriat şcolar-social (parteneriat cu comunitatea locală) 

 

Descrierea concursului: 

Grup ţintă: elevi din cursul liceal 

Tema concursului este ”Descoperă generozitatea!”  

Elevii vor avea de realizat un calendar în care să se reflecte tema concursului şi în care 

vor încorpora cele trei secţiuni ale concursului. Concursul se va desfăşura la Colegiul 

Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ - laboratorul Multimedia, începând cu ora 13.00, 

pe data de 19 decembrie 2017. 

Notă: Se completează toate filele din calendar. 

Secţiunile concursului: 

➢ Secţiunea I: Creaţie literară 

➢ Secţiunea II: Grafică 

➢ Secţiunea III: Psihologie 



 

Secţiunea Creaţie literară: 

Elevii vor avea de redactat  un eseu, poezie, reflecții, cugetări originale de 7 - 8 

rânduri, pentru fiecare pagină/lună a calendarului, care să reflecte idei, gânduri, sentimente, 

emoții pe care le inspiră generozitatea în conformitate cu luna respectivă (ce idei, gânduri, 

sentimente, emoții legate de generozitate poate sugera luna aleasă).  Textele vor fi redactate în 

Times New Roman cu diacritice şi vor fi încorporate în calendar, în așa fel încât fiecare 

pagină a calendarului să fie completată cu cele menționate. 

 

Criterii de evaluare: 

- respectarea tematicii 

- expresivitatea compoziţiei scrise 

- puterea de evocare a temei şi a emoţiei abordate 

- ineditul şi originalitatea lucrării 

- utilizarea termenilor specifici limbii române 

 

Secţiunea Grafică: 

Elevii vor avea de realizat un calendar al emoţiilor, fiecare lună reflectând o emoţie 

surprinsă prin imagine şi text, conform tematicii concursului. Lucrările vor fi prezentate în 

format printat, color, însoţit de numele autorului/autorilor, a instituţiei şcolare din care 

provine elevul, a cadrului didactic coordonator. 

Criterii de evaluare: 

- originalitatea lucrării 

- concordanţa cu tematica 

- complexitatea elementelor grafice şi modul lor de integrare în calendar, precum şi 

modul de integrare a textelor scrise în paginile calendarului 

- modalitatea de prezentare a calendarului 

- caracterul unitar al calendarului (îmbinarea elementelor grafice cu cele scrise şi cu 

cele ce ţin de temă) 

- utilizarea mijloacelor diferite de realizare 

 

Secţiunea Psihologie: 

Pentru a descoperi generozitatea, elevii vor ţine cont de următoarele aspecte în 

prezentarea lucrării: atitudini (cadru vechi, crearea unora noi), empatie, discuţia cu sine, 



încadrarea în timp şi prezenţa activă, ascultarea, vocea, atingerea, postura, echilibrul, distanţa, 

respiraţia. 

Încă din cele mai vechi timpuri filosofii au spus că omul este construit ca o fiinţă socială, 

simțind nevoia să fie înconjurat de semeni, să dezvolte legături sociale. Aristotel a simțit nevoia să 

puncteze acest lucru, rămânând în istorie cu postulatul său vizând sociabilitatea omului. 

Neurologii susţin și ei natura inerent socială a omului, arătând mecanismele cerebrale 

care compun automatisme sociale ale creierului. Neurologul și psihologul american Matthew 

Lieberman susţine că scopul primar al creierului este gândirea socială. 

Psihologii au observat natura dialogală a creierului uman. Charles Fernyhough este 

unul dintre psihologii care tratează pe larg acest subiect. În viziunea lui, gândurile sunt o 

versiune internalizată a  

relaţiilor exterioare ale individului, o confruntare interioară între realitatea proprie și realităţile 

percepute diferit de partenerii de relaţie, care ajută individul în luarea deciziilor. 

În realizarea și prezentarea lucrării, elevii vor ţine cont de faptul că generozitatea 

înseamnă a avea acel sentiment de stimă, respect și atașament reciproc, ce are în centrul 

atenției afectivitatea și prețuirea reciprocă, bucuria de a fi împreună cu scopul de a împărtăși 

fapte, emoții și sentimente pozitive. Această bucurie rezistă în timp numai dacă i se acordă 

spațiu fizic și este alimentată cu încredere. Dacă învățăm să menținem generozitatea făcând să 

dispară cu ușurință tensiunile și micile certuri, lăsând loc respectului reciproc și acceptării 

limitei celuilalt, ea va fi clădită cu principii, susținută de dorința reciprocă de a fi împreună și 

în momente mai grele. 

Cercetătorii americani, care au făcut un studiu privind impactul gesturilor generoase 

asupra creierului uman au ajuns la concluzia că gesturile de bunătate sau politeţe, ajută la o 

sănătate psihică mai bună. Savanţii de la Universitatea Yale spun  că oricât de mici ar fi 

gesturile de generozitate, ele îi ajută pe oameni să facă faţă mai bine situaţiilor stresante şi să 

atenueze impactul problemelor de zi cu zi. 

"Zilele stresante ne fac de obicei să fim prost dispuşi. Descoperirile noastre sugerează 

însă că dacă facem mici gesturi de bunătate faţă de alţii, cum ar fi să ţinem uşa deschisă 

pentru cineva, nu ne vom simţi la fel de prost în acele zile", spune autoarea studiului, Emily 

Ansell, citată de The Independent. 

Gesturile frumoase ne fac brusc să ne simțim mai bine, dau vieții noastre un alt sens și 

ne ajută să ne debarasăm de sentimentele negative. Doctorul Stephen G. Post, directorul 

Centrului pentru Medicini Umane, Compasiune și Bioetică de la Universitatea Stony Brook 

din Long Island, New York spune că „generozitatea are efecte deosebit de benefice asupra 



organismului. Ajutorul acordat aproapelui atunci când acesta are cu adevărat nevoie are drept 

consecință o viață mai fericită, mai sănătoasă și chiar mai lungă pentru binefăcător”. 

Concluzia unui studiu publicat de Psychology and Aging indică faptul că minunata 

combinație de a rămâne activ din punct de vedere fizic și de a fi în același timp altruist, ajută 

la reducerea tensiunii arteriale. 

Bunătatea este benefică pentru inimă. Bio-chimistul David R. Hamilton, autorul 

volumului „Cinci efecte secundare ale generozității”, spune că valul de căldură emoțional 

asociat cu bunătatea determină eliberarea de oxitocină, așa-zisul „hormon al iubirii”. Iar 

această situație produce reducerea nivelului radicalilor liberi și al inflamațiilor, doi „vinovați” 

importanți în ce privește bolile de inimă. 

 

Notă: Fiecare pagină a calendarului va fi completată. Nu se admite lucrări care nu au 

toate paginile completate. Timp de prezentare a lucrării: 10 minute. 

 

Fiecare şcoală participantă va trimite una-două echipaje a 3-4 persoane fiecare, care să 

prezinte calendarul realizat. Calendarele realizate vor fi trimise în două exemplare, 

însoţite de fişa de înscriere, conform calendarului concursului, pe adresa Colegiului 

Naţional de Informatică, pentru d-ra Olga Panainte, cu specificația pentru concursul 

,,Calendarul emoțiilor”. 

 

Calendarul concursului: 

 

1. 15 noiembrie - 15 decembrie 2017: primirea lucrărilor pe adresa Colegiului 

Naţional de Informatică, Piatra-Neamţ cu specificaţia pentru concursul 

„Calendarul emoţiilor”, pentru d-ra Olga Panainte 

2. 19 decembrie 2017: jurizarea şi premierea celor mai bune calendare, la Colegiul 

Naţional de Informatică, laboratorul Multimedia, ora 13.00 

  

          Coordonator proiect,                                                          Director CNI, 

                       Panainte Olga                                                        Prof. dr. Neamțu Daniela 


