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Exercițiul 3 – Controlul feței: Recunoașterea emoțiilor prin fotografii 

Tip/metodă de activitate: conștientizare 

Obiectivul învățării: Conform lui Paul Ekman (2003), o persoană poate învăța cum să recunoască 
expresii faciale, ca de exemplu expresii care sunt de foare scurtă durată sau cu contracție musculară 
ușoară și înregistrate doar într-o anumită zonă. În acest exercițiu cursanții vor exersa cum să 
recunoască expresiile doar privind câteva fotografii. Acesta va fi un prim pas pentru a afla mai multe 
despre diferitele expresii.  

 

Aspecte specifice: Activitate individuală sau de grup. 

 Durata: 15-30 minute 

 Materiale necesare: Fotografii cu oameni 
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Informații utile pentru formator: 

În cazul în care prima parte a activității este realizată individual, explicați cursanților că vor vedea 
câteva fotografii/imagini ce exprimă emoții și că vor trebui să le potrivească cu emoțiile 
corespunzătoare. După ce termină această activitate ei pot reveni în grupuri pentru a reflecta asupra 
experienței lor și a parcurge partea b. 

În cazul în care activitatea este implemenată în grupuri, organizați participanții în grupuri de 2-3 
persoane, astfel încât să lucreze în perechi. Explicați-le că trebuie să recunoască emoțiile din imaginile 
date și să discute dacă răspunsurile date sunt diferite sau dacă există impresii amestecate. 

În runda a doua (partea b), fiecarui participant i se poate atribui o emoție și va încerca să o exprime. 
Ceilalți membri ai grupului vor încerca să ghicească/recunoască emoția. 

 

 

Instrucțiuni:  

Veți primi o listă cu 7 emoții: furie, dispreț, frică, dezgust, surpriză, tristețe și bucurie, și paisprezece 
fotografii. Fiecare emoție este o posibilă alegere pentru expresiile ce apar în fiecare fotografie. Veți 
avea 5 secunde pentru a observa fiecare fotografie și a potrivi expresia acesteia cu o anumită emoție. 
Trebuie să fiți cât mai rapizi posibil, astfel încât să nu lăsați nici o fotografie nepotrivită cu emoția 
corespunzătoare. 

În cazul în care există răspunsuri greșite sau ratate, va avea loc o a doua rundă în care fiecare 
fotografie va fi afișată timp de 1 minut.  

(Fotografii cu expresii) 

 

Întrebări pentru reflecție: 

Au fost ușor de recunoscut emoțiile din imaginile date? 

Ce ați învățat din această activitate?  

 

 


