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Cum fac față 
singurătății 

și anxietății?
Strategii pe care le poți 
pune în practică chiar 

acum











Tehnologia oferă moduri noi și creative de a 

petrece timp împreună. De exemplu: 
- Vă puteți vedea la o cafea, la un prânz pe Zoom

- Grupuri de studii prin (Google Meet & OneNote)

- Oră de sport prin Skype/Facetime

- O petrecere online

- Pur și simplu o întâlnire pe Skype cu un prieten în care 

să vă conectați dincolo de muncă/studii

Suportul social este o resursă care te 

poate ajuta să faci față situațiilor dificile.

Distanțarea fizică față de prieteni și colegi nu 

înseamnă neapărat distanțarea psihologică! 



Oferirea suportului emoțional și 
ajutorarea celor din jur te va 

face mai fericit!





Grijă față de 
noi înșine

De la sănătatea fizică la 
sănătate mentală, și 

invers.











A fi prezent în moment cu o atitudine de curiozitate, acceptare și lipsă de judecată, are efecte 

dovedite științific asupra stresului, anxietății și calității vieții în general (Khoury, et.al., 2015)







Mișcarea combate sentimentele de 
anxietate și stările negative



Cum să mă focusez 

asupra studiilor?
Strategii care te ajută să 

introduci structură clară în 

aceste zile nestructurate.











Mintea ta asociază locuri 
cu activități!

•

•



3
Cine este stăpân asupra 

învățării mele? 4
Ce am făcut azi în mod 
activ ca să introduc 
ceva pozitiv în această 
situație negativă?

2
Cum vreau să fiu când vom 

ieși din această situație?1 Pentru ce pot fi 

recunoscător

/recunoscătoare azi? 

În loc de concluzii.

Câteva întrebări de reflecție care te pot ajuta



ÎN CAZUL ÎN CARE 
NU REUȘEȘTI 
SINGUR...

AMINTEȘTE-ȚI CĂ NU EȘTI SINGUR 
ȘI APELEAZĂ LA AJUTOR CU 
ÎNCREDERE!



Bibliografie
& resurse unde găsești 
mai multe informații


