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 Achiziția de cunoștințe teoretice și practice despre metode inovative de

lucru cu emoțiile și disconfortul elevilor

 Dezvoltarea abilităților de a reduce nivelul de stres și de management a

emoțiilor

 Îmbunătățirea relațiilor interpersonale din mediul educațional

 Identificarea limitelor și a credințelor iraționale și transformarea acestora

în cogniții pozitive și suportive

 Reducerea anxietății elevilor în interiorul clasei

 Utilizarea diferitelor tehnici ce pot fi aplicate în clasă pentru a crea

starea de confort

*



Începuturi

 Acum 5000 de ani, medicina chineză utiliza energiile
subtile care circulă prin trupul nostru. Aceste energii sunt
piesa centrală și pentru acupunctură.

 Dr. George Goodheart cu numeroasele sale contribuții
valoroase în domeniul kinesiologiei aplicate (testare
musculară), un precursor al EFT.

 Dr. Roger Callahan psihoterapeut, a pornit de la ideea că
emoțiile negative pe care le trăim se produc în urma unui
blocaj al sistemului energetic al organismului; a adus tehnicile
de deblocare în fața publicului, într-un mod concret.



”Emotional Freedom Techniques”-EFT-
Tehnici de eliberare emoțională

Gary Craig

EFT este o terapie prin presopunctură psihologică.

EFT se bazează pe descoperirea că dezechilibrele din
sistemul energetic al corpului au efecte profunde asupra
psihologiei noastre. Corectând aceste dezechilibre adesea
se obțin remedii rapide.

EFT se folosește de meridianele energetice, bătând cu
degetele anumite puncte de pe corp (TAPING), în timp ce
gândim la problema pe care ne-am propus să o rezolvăm
și exprimăm afirmații pozitive.

Are 2 părți: - fizică (taping)

- psihologică (enunțuri)



Desfășurarea unei sesiuni de taping pentru 

reducerea emoțiilor negative

1. Identificarea emoției pe care dorim să o

înlăturăm

2. Evaluarea emoției

3. Pregătirea

4. Secvența

5. Evaluarea emoției la final



- Se identifică emoția cu care se va lucra.

- Se analizează toate aspectele emoției, toate
senzațiile fizice asociate cu aceasta.

- Se enumeră toate scopurile clientului (trans-
formarea emoțiilor negative în emoții
pozitive).

- Este necesar ca toate acestea să fie cât se
poate de specifice, pentru a obține efecte
maxime.

*



2. Evaluarea emoției

Se evaluează intensitatea emoției pe o scală de

la 0 la 10, astfel:

- 10 – cea mai mare intensitate a emoției

- 0 – nu se resimte deloc emoția respectivă



3 - Pregătirea 

1 - Repetați de 3 ori o afirmație în timp ce.....

2 - Bateți "Punctul Karate".

AFIRMAȚIA:

”Chiar dacă am această_______, mă accept complet și
profund așa cum sunt”

"Mă accept chiar dacă am această ________"

"Chiar dacă am această _______, eu mă accept complet
și profund„

"Mă iubesc și mă accept chiar dacă am această
_________”

** Chiar dacă am această anxietate, mă accept complet
și profund așa cum sunt**



Implică baterea punctelor de capăt ale
meridianelor energetice majore din corp.

Se realizează în 7 runde, evoluând progresiv
din starea în care subiectul este în prezent spre
starea în care dorește să ajungă.

Bateți cu buricele degetelor arătător și
mijlociu.

Majoritatea punctelor de taping există pe
ambele părți ale trupului. Nu are importanță ce
parte folosiți și nici dacă treceți de pe o parte pe
alta în timpul secvenței.

*



Puncte de taping



1 - Se enunță emoția negativă - ”Sunt anxios”

2 - Se enunță emoția, cu grad mai scăzut – ”Încă
sunt anxios”

3 – Runda de eliberare – ”Aleg să elimin anxietatea”

4 →7: Runde pozitive progresive

4 - ”Mă simt relaxat”

5 – ”Aleg să elimin orice urmă de anxietate”

6 – ”Simt pace interioară”

7 – ”Aleg să mă simt complet relaxat”



Evaluarea emoției la final 

După efectuarea unei secvențe complete

se reevaluează emoția inițială pe scala de la 0 la
10. Se compară notele acordate.

Dacă emoția încă se manifestă, se începe o

nouă secvență.

Ea trebuie să fie ușor ajustată, pentru a

obține cele mai bune rezultate.

**Chiar dacă încă mai am un rest din această anxitate,
eu mă accept profund și complet așa cum sunt.**



 EFT cu profesorii: pentru emoțiile specifice din

învățământ

 EFT cu elevii (individual sau în grup)

 EFT la distanță

 Implicarea părinților

 Orice alte metode alternative



Profesorii aplică EFT pe ei înșiși pentru a depăși

emoțiile care pot duce la comportamente negative în clasă:

iritare, furie, stres, frustrare, demotivare, nefericire,

tristețe, neajutorare, dezamăgire.

Profesorii pot aplica EFT pentru a-și îmbunătăți

starea de sănătate.

Acastea vor avea impact direct asupra atitudinii

elevilor față de procesul de învățare.

* EFT cu profesorii



EFT cu elevii 

• Cu întrega clasă, pentru diminuarea problemelor
generale: reducerea stresului, a fricii de examene, lipsă
de cooperare, ca tehnică de concentrare, de relaxare,
etc.

• Cu grupuri mici, pentru probleme comune: teama de a
vorbi în public, comportament agresiv, timiditate,
credințe limitative, etc.

• Individual (cu elevii suficient de maturi și deschiși spre
practicarea EFT), pentru probleme specifice: comunicare
defectuoasă, fobii, orice problemă personală.

Elevii pot lucra EFT în metoda peer to peer.



Constituie un ajutor pentru elevii care nu sunt

capabili să facă EFT personal.

Metoda:

1. Se vizualizează persoana.

2. a. Vizualizez că execut taping pe acea persoană, sau

2. b. Aplic taping pe mine, ca și cum aș aplica pe persoană.

3. Enunț propozițiile specifice.

* EFT la distanță



Părinții vor fi implicați în EFT prin:

 Supravegerea copiilor în timpul activităților

 Supravegherea copiilor în timp ce aceștia fac EFT acasă

 Învățarea și aplicarea tehnicilor EFT pe copii sau pe ei

înșiși.

*



Resurse 

- EFT pentru copii – cu Brad Yates (si prietenii) – mod de
lucru: http://youtu.be/zqAoVKiZweo

– EFT in scoli: http://youtu.be/RFk924-q3nQ

– EFT pentru tristete: http://youtu.be/TxtXQHmNeWo

– EFT pentru furie: http://youtu.be/S8hFS41ur9U

– EFT pentru performante in sport:
http://youtu.be/qGklTyfjPs4


