
METODA AUTOBIOGRAFICĂ 

Tehnici şi exerciţii 

1. Construcţii mentale 

Îmi aduc aminte când... 

 am luat cea mai importantă decizie a copilariei sau adolescenţei mele 

 am argumentat cu încredere punctul meu de vedere 

 am avut ideile mele proprii 

 am avut încredere în cineva 

 m-am simţit vinovat(ă) şi a trebuit sa-mi cer scuze 

2. Prima dată cand .... 

 am facut ceva important pentru mine 

 am făcut ceva important pentru cineva 

 am simţit supărare 

 am trăit libertatea 

 m-am îndrăgostit 

 mi-a fost frică 

 am descoperit nedreptatea 

 am descoperit frumuseţea 

 am fost fericit(ă) 

 am văzut ceva ce m-a impresionat 

 am descoperit existenţa binelui şi răului 

 am făcut o excursie (aproape sau departe) 

3. Amintiri corporale. Emoţii trăite prin cele 5 simţuri 

 Gustul. Cea mai gustoasă mâncare de care îmi aduc  aminte ...Unde am fost, cu cine? 

Cum m-am simţit? 

 Mirosul. Îmi aduc aminte... o aromă minunată, sau un miros urât...Un miros ce imi aduce 

aminte de persoane, momente, evenimente..Câteodată mirosurile scot la iveală amintiri 

puternice, trecutul aproape devenind prezent, chiar daca pentru un moment. 

 Simţul tactil. Îmi aduc aminte când am atins, am presat..(poate fi legat de orice obiect, 

persoană, plantă , animal..) 

 Vederea. Acea imagine nu o pot uita...”Imaginile din mintea mea..” 

 Auzul.  Îmi aduc aminte..acea muzică sublimă, acel zgomot înfricosător, plînsul unui 

animal, un sunet, o voce.. 

 

 



4. Obiecte 

Lucrurile sunt piese tangibile din viaţa mea, din trecutul sau prezentul meu, pe scurt, părţi din 

mine. 

Poate un suvenir din familie, sau o jucărie din copilăria mea, o fotografie, o rochie..Orice obiect 

de care nu mă pot despărţi.. 

De ce eveniment imi aduce aminte? De cine îmi aminteşte? Care sunt însuşirile lui cele mei 

importante pentru mine ?  De ce? 

5.  Cuvinte 

O propoziţie care mi-a rămas în minte, care îmi aduce imediat aminte de ceva, de o stare sau de o 

situaţie negativă, poate frică, sau bucurie.. A fost o rimă, un cuvânt, un cântec, o propoziţie, un 

proverb... Cine a spus, cand?  Cum m-am simţit? Cum mă simt acum? 

 

  



EXERCITIU WORK-SHOP 

 

 

EU SUNT     

Încearcă să te caracterizezi şi să descrii etapele vieţii tale folosind următoarele categorii: 

instrumente muzicale, sport, animale, plante, fenomene ale naturii. 

În care moment al vieţii te-ai simţit un instrument muzical, ce fel de instrument şi de ce? 

În care moment un animal, ce fel de animal şi de ce? În care o plantă? …  

Ai la dispoziţie 5 minute. 


