
Anunțurile de dimineață însoțește fiecare lecție din manualul „Aptitudini pentru 

Adolescență” Lions Quest. Fiecare anunț include un citat corelat cu aptitudinile lecției și 

o acțiune pe care profesorul și elevii le pot aplica acasă, la școală și în comunitate. Puteți 

înlocui citatul și acțiunea cu altele alese de dumneavoastră.
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UNITATEA 1
Competența ÎSE – conștientizarea de sine, managementul personal, aptitudini de relație

Aptitudini ÎSE – percepția de sine corectă, încrederea în sine, comunicarea, angajamentul social, creearea 
de relații și controlul impulsurilor 

Lecția 1.1

Competența ÎSE – conștientizarea de sine, aptitudini de relație

Aptitudini ÎSE – percepția de sine corectă, încrederea în sine, comunicarea, angajamentul social, creearea 
de relații

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe cunoașterea colegilor noștri 
de clasă.

Citatul pentru această temă este:

Citat
Nu există străini aici – doar prieteni pe care urmează să-i cunoaștem. 
- William Butler Yeats

Acțiune
În această săptămână, haideți să găsim oportunități pentru a ne face prieteni. Putem saluta pe cei din 
clasă și pe cei de pe holuri, putem zâmbi, putem intra în vorbă cu noi elevi. Observați cum se schimbă 
lucrurile în ceea ce privește sentimentele voastre în legătură cu școala atunci când sunteți prietenoși, 
când cunoașteți elevi noi și când faceți școala să fie un loc primitor.

Lecția 1.2

Competența ÎSE – managementul personal

Aptitudini ÎSE – controlul impulsurilor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest vom învăța cum să gestionăm comportamentul 
nostrum și vom lucra împreună să creăm reguli pentru un mediu sigur și armonios de învățare. Citatul 
pentru această temă este:

Citat
Dacă este să fie, începe cu mine. 
- Autor necunoscut

Acțiune
Învățarea gestionării comportamentului nostrum crează un loc sigur unde toată lumea este văzută, auzită 
și prețuită. Atunci când ne gestionăm comportamentul toți avem o experiență școlară mai bună. În 
această săptămână haideți să lucrăm împreună pentru a crea înțelegeri în clasa noastră care să promoveze 
învățarea și împărtășirea și pentru a face din școala noastră un loc sigur. 
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UNITATEA 2
Competența ÎSE – conștientizarea de sine, managementul personal

Aptitudini ÎSE – percepția de sine corectă, recunoașterea puctelor tari, încrederea în sine, perseverența, 
motivarea de sine, stabilirea scopurilor, identificarea emoțiilor, gestionarea stresului, controlul impulsurilor 
și disciplina personală. 

Lecția 2.1

Competența ÎSE – conștientizarea de sine

Aptitudini ÎSE – percepția de sine corectă, recunoașterea puctelor tari

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe valorile pozitive care 
formează baza responsabilității personale și sociale. Citatul pentru această temă este:

Citat
Convingerile tale devin gânduri,
Gandurile tale devin cuvinte,
Cuvintele tale devin acțiuni,
Acțiunile tale devin obiceiuri,
Obiceiurile tale devin valori,
Valorile tale devin destinul tău.
- Mahatma Ghandi

Acțiune
Faptul că știm că valorile noastre există și că le aplicăm ne ajută să avem integritate, cu alte cuvinte – 
acțiunile noastre corespund cuvintelor noastre. Acest lucru ne ajută să facem alegeri înțelepte pentru noi. 
Dacă știm pentru ce luptăm, putem să ne exprimăm opinia când e nevoie și să facem ceea ce e correct. 
În această săptămână, haideți să ne concentrăm pe aplicarea cucintelor noastre în acțiuni (walk the talk) 
și să aplicăm valorile noastre pozitive în tot ceea ce facem.

Lecția 2.2

Competența ÎSE – conștientizarea de sine

Aptitudini ÎSE – percepția de sine corectă, recunoașterea puctelor tari

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe importanța abilității de a 
fi capabili să identificăm aptitudinile și calitățile personale care ne fac ceea ce suntem. Citatul pentru 
această temă este:

Citat
Dacă am fi în stare să facem toate lucrurile de care suntem capabili, ne-am uimi şi pe înşine.
- Thomas A. Edison

Acțiune
Toți avem abilități și talente speciale care pot fi împărtășite și este important să le recunoaștem și să le 
oferim celorlalți. În această săptămână gândiți-vă la ceea ce vă place să faceți și la ce sunteți buni și găsiți 
cel puțin o modalitate să împărtășiți abilitățile și talentele voastre cu cineva. Poate fi un gest simplu ca de 
exemplu să ajuți un prieten sau să asculți pe cineva, să ajuți pe cineva care are o problemă în rezolvarea 
temei pentru școală sau să dai un gol pentru echipa de fotbal. Oricare ar fi talentele și abilitățile voastre, 
lasăți-le să strălucească săptămâna asta!
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Lecția 2.3

Competența ÎSE – conștientizarea de sine

Aptitudini ÎSE – încrederea în sine, perseverența

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe importanța pereseverenței 
și construirea încrederii de sine. Citatul pentru această temă este:

Citat
Ceea ce se află în spatele nostru și ceea ce se află în fața noastră sunt lucruri mărunte în comparație cu 
ceea ce se află în noi înșine.
- Ralph Waldo Emerson

Acțiune
Cu toții avem puterea și resursele să ne atingem scopurile. Abilitatea noastră de a depăși provocări cu 
hotărâre, determinare și muncă se numește Mentalitate de Creștere. Optimismul care vine odată cu 
mantalitatea de creștere ne ajută să ne îndeplinim scopurile și visele. În această săptămână, gândiți-vă la 
ceva ce încercați să obțineți și dedicați-vă acestui scop! Păstrați o mentalitate pozitivă, continuați să croiți 
drumul spre acest scop, puneți multe întrebări și cereți ajutor oamenilor să vă ajute. Încercați – vă veți 
uimi de rezultate și poate chiar vă veți îndeplini un vis. 

Lecția 2.4

Competența ÎSE – conștientizarea de sine

Aptitudini ÎSE – motivarea de sine

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe ce înseamnă succesul și cum 
valorile pozitive contribuie la succesul în viață și la școală. Citatul pentru această temă este:

Citat
Nu voi face. Nu pot să fac. Vreau să fac. Cum fac? Voi încerca să fac. Pot să fac. Voi face. Da, am reușit! 
Care pas îl vei face? 

Acțiune
În această săptămână gândiți-vă la o poveste de success a voastră. Amintiți-vă momentul când ați avut 
un scop, v-ați fixat un scop și ați folosit valorile pozitive pentru a vă ghida alegerile. Care este povestea 
voastră de succes? Acordați-vă un moment pentru a vă bucura cu adevărat de această amintire și apoi 
găsiți ocazia de a împărtăși acel succes cu cineva care ar putea să fie motivat sau inspirit auzind-o. 
Sărbătoriți succesele voastre săptămâna aceasta!
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Lecția 2.5

Competența ÎSE – managementul personal

Aptitudini ÎSE – stabilirea scopurilor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe dezvoltarea abilității de 
a stabili scopuri care să ne ajute să facem un plan de acțiune pentru a avea succes la școală și în viață. 
Citatul pentru această temă este:

Citat
Stabilirea unui scop este importantă, dar nu este cel mai important lucru. Ceea ce contează cu 
adevărat este felul în care decizi cum atingi acel scop și cum menți acel plan de atingere a scopului. 
- Tom Landy

Acțiune
Nu este moment mai bun decât prezentul pentru a vă îndeplini visele și pentru a vă stabili un scop. De 
ce nu astăzi? În această săptămână faceți un plan de acțiune pentru a îndeplini ceva important pentru 
voi. Stabiliți-vă scopul, faceți o listă cu pașii care urmează să fie făcuți, gândiți-vă la posibilele obstacole, 
rezolvați-le, creați un plan de evenimente și cereți ajutorul celorlalți să vă ajute. Apoi priviți cum visul 
devine realitate în timp. Funcționează! Mult noroc!

Lecția 2.6

Competența ÎSE – managementul personal

Aptitudini ÎSE – identificarea emoțiilor

Anunț 
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe identificarea emoțiilor. 
Citatul pentru această temă este:

Citat
Indiferent de cine suntem, indiferent de circumstanțe, sentimentele și emoțiile noastre sunt universale.
- Josh Groban

Acțiune
Emoțiile noastre sunt ceea ce ne face umani și ne oferă o modalitate de a ne conecta cu ceilalți. Cheia este 
să ne dăm seama de ceea ce simțim și să avem un vocabular pentru a descrie și a comunica sentimentele 
noastre celorlalți într-un mod concret. În această săptămână haideți să acordăm atenție la ceea ce simțim 
și să observăm cum alții s-ar putea simți cu ajutorul cuvintelor și a limbajului corpului. Răspundeți cu 
bunătate și înțelegere. Este o posibilitate de a vă cunoaște mai bine pe voi înșivă și de a vă face noi 
prieteni. 
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Lecția 2.7

Competența ÎSE – managementul personal

Aptitudini ÎSE – gestionarea stresului, controlul impulsurilor și disciplina personală. 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe recunoașterea nivelelor de 
stress și pe dezvoltarea strategiilor de gestionare a stresului. Citatul pentru această temă este:

Citat
Pot să ofer ce e mai bun celorlalți doar atunci când sunt conectat la ceea ce e mai bun în mine.
- Rishika Jain

Acțiune
Cu siguranță nu funcționăm la maxim atunci când suntem stresați! Învățarea gestionării stresului ne ajută 
să deținem controlul vieților noastre și să luăm decizii sănătoase și înțelepte pentru noi și pentru ceilalți. 
În această săptămână, acordați atenție momentului când vă simțiți stresați și găsiți o modalitate rapidă 
de a vă calma – de exemplu: respirați de câteva ori adânc, o mica plimbare, petrecți timp cu un animal 
de casă. Orice modalitate abordați, gestionți stresul săptămâna asta! Corpul vostru vă va mulțumi!

Lecția 2.8

Competența ÎSE – managementul personal

Aptitudini ÎSE – controlul impulsurilor și disciplina personală. 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe discuția încurajatoare cu noi 
înșine (self-talk) și pe abilitatea de a transforma emoțiile dificile în emoții care să ne ajute prin învățarea 
de a percepe o situație într-un mod pozitiv. Citatul pentru această temă este:

Citat

Integritatea există atunci când tot ceea ce spui, tot ceea ce faci, tot ceea ce gândești și ceea ce ești 
provin din același loc. 
- Madeline Griffin-Hayne

Acțiune
Acest citat conține patru cuvinte – spui, faci, gândești, ești – care construiesc integritatea noastră atunci 
când gândurile, cuvintele și acțiunile noastre se îmbină armonios. Gândurile, cuvintele și acțiunile noastre 
izvoresc din valorile și convingerile noastre. În această săptămână, haideți să acordăm atenție relației 
gând-acțiune-emoție. Să privim ce se întâmplă atunci când vă decideți să aveți un gând pozitiv într-o 
situație și îl puneți în aplicare – veți vedea că vă veți simți mai bine și chiar vă veți descurca mai bine. 
Încercați!
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Competența ÎSE – managementul personal, aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – responsabilitatea etică, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor, 
disciplina personală, a ajuta /a cere ajutor 

Lecția 4.1

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – responsabilitatea etică, identificarea problemelor, analiza situației

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe idea de „a privi înainte” – să 
ne gândim la scopurile noastre și să depășim obstacolele care stau în calea îndeplinirii lor. Citatul pentru 
această temă este:

Citat
Conturăm viitorul prin ceea ce gândim și facem astăzi.
- Autor necunoscut

Acțiune
Este adevărat că elevii de gimnaziu trec prin perioada cea mai rapidă de dezvoltare. Astfel că ajută foarte 
mult să aveți un plan să rămâneți pe linia de plutire și să ajungeți unde vreți voi. În această săptămână, 
gândiți-vă la un scop important pe care vreți să-l îndepliniți înainte să terminați gimnaziul și luați măsuri 
să-l faceți să devină realitate. Vrem să știm cum decurg lucrurile, deci țineți-ne la current. 

Lecția 4.2

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil 

Aptitudini ÎSE – rezolvarea problemelor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe luarea de decizii bune 
pentru a fi responsabili, pentru a ne îndeplini scopurile și pentru a alege comportamente benefice. 
Citatul pentru această temă este:

Citat
Deciziile bune nu fac viața ușoară, dar o fac să fie mai ușoară.
- Forever Strong – film 2008

Acțiune
Este săptămâna în care ne vom concentra cu adevărat pe luarea de decizii bune care vă va ajuta să vă 
dezvoltați în viitor. Acordați atenție deciziilor voastre săptămâna aceasta și observați ce le ghidează. E 
vorba de valorile voastre? Familia voastră? Regulile și legile? Altceva? E bine să luați decizii bazate pe 
propriile voastre valori și să faceți ceea ce știți că e mai bine pentru voi și ceilalți. Această săptămână să 
fie dedicată deciziilor bune și priviți cum lucruri bune se  întâmplă.

UNITATEA 4
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Lecția 4.3

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – responsabilitatea etică

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe luarea de decizii în mod 
responsabil și recunoașterea consecințelor comportamentelor responsabile și neresponsabile asupra 
noastră și a celorlalți. Citatul pentru această temă este:

Citat
Conturăm viitorul prin ceea ce gândim și facem astăzi.
- Autor necunoscut

Acțiune
În această săptămână, să ne concentrăm pe Răspuns – Abilitate – abilitatea de a alege comportamente 
responsabileși să le evităm pe cele neresponsabile. Când vă confruntați cu o decizie, gândiți-vă la 
posibilele acțiuni și consecințele lor. Acordați-vă timp să faceți o alegere înțeleaptă. Apoi alegeti decizia 
care susține valorile și scopurile voastre. Felicitări – tocmai ați luat o decizie responsabilă!

Lecția 4.4

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe luarea unei decizii 
responsabile în ceea ce privește consumul de tabac prin învățarea riscurilor consumului de tabac, analiza 
influenței și reflectarea asupra consecințelor. Citatul pentru această temă este:

Citat
Cînd aprinzi o țigară, viața ta arde deodată cu ea. 
- Autor necunoscut

Acțiune
Știm cu toții pericolele asupra sănătății cauzate de consumul de tabac, astfel că e important să acționăm.  
În această săptămână, gândiți-vă la motive pentru care să nu vă apucați vreodată să consumați tabac și 
șă realizați faptul că agențiile de publicitate încearcă să păcălească adolescenții făcându-I să creadă că 
consumul de tabac este „cool”. Alegeți sănătatea și fiți un model de decizii sănătoase spunând „Nu” 
tabacului. Veți fi fericiți că ați făcut-o!
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Lecția 4.5

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – responsabilitatea etică, identificarea problemelor, analiza situației 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe luarea unei decizii 
responsabile în ce privește consumul de alcool la adolescenți. Citatul pentru această temă este:

Citat
Unul din motivele pentru care nu beau este că vreau să știu cînd mă simt bine.
- Nancy Astor

Acțiune
După cum știm cu toții, consumul de alcool crează serioase problem de sănătate pentru adolescenți și 
este, de asemenea, ilegal de consumat pentru minori. Înțelegerea motivului pentru care este important 
să evităm consumul de alcool ca adolescenți și cum să răspundem la presiunea de a consuma alcool sunt 
unele din cele mai importante aptitudini de a învăța să ne atingem scopurile. În această săptămână, luați-
vă angajamentul să stați departe de alcool și alegeți scopuri sănătoase. Remarcați-vă prin a fi un model 
sănătos care alege activități sănătoase. Veți vedea că și alții vă vor urma exemplul.

Lecția 4.6

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe refuzul de consum de 
droguri ilegale și evitarea folosirii greșite a medicamentelor în general. Citatul pentru această temă este:

Citat
Dependența este singura închsoare (celulă) unde cheia este înăuntru.
- Autor necunoscut

Acțiune
Să fiți sănătoși înseamnă să luați decizii bune atunci când vine vorba de droguri și evitarea dependenței 
și alte problem pe care le poate cauza alcoolul, tabacul și alte medicamente. În această săptămână, 
gândiți-vă la regula care spune că dacă un medicament nu este recomandat de doctor și nu este folosit 
conform instrucțiunilor din prospect, atunci nu îl luați! Nu merită consecințele negative pe care le are. 
După cum am accentuat în această unitate, alegeți voi înșivă, alegeți sănătatea voastră, alegeți prietenii 
pozitive și acordați-vă avantaje în viață. Luați doar medicamente care sunt necesare pentru sănătatea 
voastră și spuneți „Nu” celorlalte! Tindeți să prosperați!
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Lecția 4.7

Competența ÎSE – luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe examinarea presiunilor de a 
consuma droguri. Citatul pentru această temă este:

Citat
Singura persoană care stă în calea ta ești tu. Alții te pot opri temporar. Tu ești singurul  care te poți 
opri permanent.
- Zig Zaglar

Acțiune
Acesta este un citat de ținut minte! Abilitatea de a rezista consumului de droguri începe cu TINE și 
abilitatea ta de a identifica și de a răspunde pozitiv situațiilor și presiunilor care încurajează consumul de 
droguri. Amintiți-vă de talentele și aptitudinile voastre, de visele și scopurile voastre și de toți oamenii 
care vă iubesc și țin la voi, inclusive toți cei de aici din școală. Observați presiunile din interior și cele din 
exterior și apoi alegeți ce este mai bine pentru voi. Doar voi puteți face asta, dar noi suntem aici să vă 
ajutăm. Alege-te pe TINE!

Lecția 4.8

Competența ÎSE – managementul personal, aptitudini de relație, luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE –disciplina personală, a ajuta /a cere ajutor, responsabilitatea etică

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe ajutorarea adolescenților să 
facă alegeri sănătoase. Citatul pentru această temă este:

Citat
Vine vremea când trebuie stai ferm și să demonstrezi cine ești.
- Pat Riley

Acțiune
Luarea deciziei de a fi un model sănătos pentru alții este cea mai bună decizie pe care o puteți lua 
vreodată. Să credeți în voi este modul prin care creați viața pe care o vreți și îi inspirați pe alții. În această 
săptămână, faceți afirmații de genul „Eu cred …. ” despre cum să faceți alegeri sănătoase și împărtășiți-le 
cu alții. Niciodată nu știți când exemplul pe care l-ați dat, fiind pozitiv și sănătos, va ajuta pe cineva pentru 
a face alegerea corectă. Permiteți ca alegerile voastre să fie exemple pentru alții!
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Competența ÎSE – managementul personal, aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE –comunicare, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor, lucrul 
în echipă, a ajuta /a cere ajutor, angajamentul social, construirea relațiilor, lucrul cooperant, rezolvarea 
conflictelor, reflecția 

Lecția 5.1

Competența ÎSE – aptitudini de relație, luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – a ajuta /a cere ajutor, responsabilitatea etică

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe învățarea serviciului în 
folosul comunității și motivul pentru care este important șă servim nevoile altora în școală și comunitate. 
Citatul pentru această temă este:

Citat
Întrebarea cea mai importantă și stăruitoare este: Ce faci tu pentru alții?
- Dr. Martin Luther King, Jr.

Acțiune
Atunci când ne gândim ce dă sens vieții noastre, ne gândim la acțiunile care fac diferența în viețile 
altora. În această săptămână, începem unitatea dedicată învățării serviciului în folosul comunității care va 
continua și în următoarele câteva săptămâni. Veți avea ocazia de a contribului cu un serviciu la nevoile 
altora. În această săptămână gândiți-vă la ceea ce vă pasă și cum puteți folosi abilitățile și talentele 
voastre pentru a face lumea mai bună pentru altcineva. Țineți minte că puteți face diferența în mici feluri 
în fiecare zi. 

Lecția 5.2

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE –comunicare, lucrul în echipă, rezolvarea problemelor

Lecția 5.1
Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe folosirea intereselor 
personale, abilităților și talentelor noastre pentru a servi. Citatul pentru această temă este:

Citat
Fiecare dintre noi trebuie să aibă grija de sine și să se simtă responsabil de a-și descoperi misiunea.
- Autor necunoscut

Acțiune
În această săptămână, gândiți-vă la toate modalitățile în care puteți folosi interesele, abilitățile și talentele 
voastre unice pentru a servi nevoile altora. Clasa voastră va determina cum contribuiți la un proiect de 
învățare a serviciului în folosul comunității în care să folosiți abilitățile voastre speciale și ale colegilor 
voștri. Identificați la ce sunteți buni și ce vă place să faceți și apoi decideți cum puteți contribui în cel mai 
bun mod. În același timp, discutați cu ceilalți colegi pentru a afla la ce sunt ei buni și cum pot contribui la 
proiect. Ce modalitate bună de a construi efortul de echipă!

UNITATEA 5
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Lecția 5.3

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, a ajuta /a cere ajutor, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea 
problemelor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe aflarea nevoilor școlii și a 
comunității. Citatul pentru această temă este:

Citat
Unii oameni văd lucruri și întreabă „De ce?”. Eu visez la lucruri care nu au existat vreodată și întreb 
„De ce nu?”.
- Robert F. Kennedy

Acțiune
Pentru a servi bine și cu folos trebuie să ne gândim la nevoile altora. În această săptămână, vom explora 
nevoile școlii și ale comunității și ne vom decide asupra acelora care putem să le abordăm în cel mai 
bun mod posibil ca și clasă individuală și/sau ca școală. Puteți să începeți să vă gândiți la nevoile pe care 
le vedeți în școala și comunitatea voastră și apoi le puteți sugera în clasă.De asemenea, gandiți-vă la o 
acțiune pe care o puteți face pentru a rezolva acea nevoie. Fiecare acțune pozitivă face diferența!

Lecția 5.4

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, a ajuta /a cere ajutor, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea 
problemelor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe căutarea și alegerea unui 
proiect de învățare a serviciului în folosul comunității. Citatul pentru această temă este:

Citat
Atunci când ne gândim cum putem face o schimbare majoră, nu trebuie să ignorăm schimbările mici 
zilnice pe care le putem face și care în timp, formează schimbări majore pe care adeseori nu le putem 
prevedea. 
- Marian Wright Edelman 

Acțiune
Învățarea serviciului în folosul comunității este un efort de grup și e nevoie de o echipă care să lucreze 
împreună pentru a duce la bun sfârșit un proiect. Va fi necesar să ajungeți la un acord general astfel încât 
toată lumea este auzită și participă la decizia finală. În această săptămână, asigurați-vă că vă spuneți 
opinia/propunerea în ce privește nevoile pe care le-ați descoperit și care contează pentru voi în timpul 
discuțiilor în legătură cu proiectul de învățare a serviciului în folosul comunității. Apoi ascultați-i pe ceilalți 
și ajungeți la o decizie de comun acord. Mult noroc!
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Lecția 5.5

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, a ajuta /a cere ajutor, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea 
problemelor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe pregătirea și planificarea 
unui proiect de învățare a serviciului în folosul comunității. Citatul pentru această temă este:

Citat
Dacă vrei să muți munții din loc mâine, trebuie să începi să ridici pietre azi.
- Proverb African

Acțiune
Aproape fiecare realizare de succes are un plan la bază format din pași mărunți spre a îndeplini un 
scop. La fel se întâmplă în cazul proiectelor de învățare a serviciului în folosul comunității. E nevoie de 
planificare și pregătire amănunțită pentru a pune în aplicare un proiect de învățare a serviciului în folosul 
comunității.  În această săptămână, acordați atenție la ceea ce e nevoie pentru a face ca un plan să 
funcționeze – identificați nevoia, resursele necesare, obstacole posibile și cum să le depășiți și rezultatele 
dorite. Apoi observați cum contribuiți la efortul grupului și dați ce-i mai bun din voi!

Lecția 5.6

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, angajamentul social, construirea relațiilor, lucrul cooperant, rezolvarea 
conflictelor, a ajuta /a cere ajutor 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe realizarea proiectului de 
învățare a serviciului în folosul comunității. Citatul pentru această temă este:

Citat
Spune-mi și voi uita. Învață-mă și îmi voi aminti. Implică-mă și voi învăța.
- Benjamin Franklin

Acțiune
Scop, Plan, Acțiune! Ce mod mai bun de a învăța există decât să aplicăm abilitățile academice și sociale 
în realizarea proiectului de învățare a serviciului în folosul comunității! În această săptămână, veți avea 
satisfacția de a vedea cum eforturile voastre dau roade în timp ce voi și colegii voștri realizați proiectul de 
învățare a serviciului în folosul comunității și aveți satisfacția de a face diferența în școala și comunitatea 
voastră. Acordați atenție abilităților și talentelor pe care le oferiți clasei pentru a face proiectul să fie un 
succes. Observați contribuția voastră unică și mândriți-vă cu felul în care ați ajutat echipa să-i ajute pe 
alții. 
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Lecția 5.7

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – reflecția

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe reflecția asupra învățării 
personale și de grup ca rezultat al proiectului de învățare a serviciului în folosul comunității. Citatul pentru 
această temă este:

Citat
Nu putem vedea reflexia noastră într-o apă curgătoare. Doar într-o apă stătătoare o putem vedea. 
- proverb Taoist

Acțiune
Este timpul să reflectăm asupra învățării personale și de grup în urma proiectului de învățare a serviciului 
în folosul comunității. Ce ați învățat despre voi? Ce ați învățat în urma lucrului în grup? Ce vredeți că a 
învățat grupul din servirea nevoilor altora? În această săptămână, reflectați asupra învățării personale și 
de grup și asupra felului în care vă simțiți diferit din cauza serviciului în folosul comunității. Gândiți-vă cum 
viețile altora s-au schimbat din cauza că voi și clasa voastră ați ales să serviți. 

Lecția 5.8

Competența ÎSE – aptitudini de relație 

Aptitudini ÎSE – comunicare, angajament social, construirea de relații, lucrul cooperant, rezolvarea 
conflictelor, a ajuta /a cere ajutor, identificarea problemelor, analiza situației, rezolvarea problemelor

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest ne vom concentra pe a demonstra ceea ce am 
învățat din proiectul de învățare a serviciului comunitar și pe sărbătorirea succesului. Citatul pentru 
această temă este:

Citat
Realizările noastre arată ce fel de oameni suntem.
- Gil Scott-Heron

Acțiune
Ne-am simțit bine în timp ce am învățat ce înseamnă să servim și să învățăm prin proiectul de învățare 
a serviciului în folosul comunității. Acum este timpul să demosntrăm ce am învățat și să împărtășim cu 
alții. Este, de asemenea, timpul să sărbătorim succesul nostrum deoarece am făcut o schimbare în lumea 
noastră. În această săptămână, acordați-vă timp să împărtășiți cu alții ce ați învățat din acest serviciu și 
mulțumiți-le celor care au ajutat clasa voastră să reușească. Sunteți minunați!
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Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, angajament social, reflecție, evaluare 

Lecția 6.1

Competența ÎSE – aptitudini de relație, luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, angajament social, reflecție, evaluare

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest vom reflecta asupra experienței din programul 
Lions Quest și asupra a ceea ce am învățat și realizat anul acesta. Citatul pentru această temă este:

Citat
O persoană care încearcă să realizeze orice scop ar trebui să o lucreze la îmbunătățirea abilităților. 
- Sarfraz Sohail

Acțiune
În acest an, ne-am concentrat pe construirea aptitudinilor de învățare socio-emoțională: conștientizarea 
de sine, managementul personal, conștientizarea socială, aptitudini de relație și luarea de decizii în mod 
responsabil.  În această săptămână, gândiți-vă la care dintre aceste aptitudini simțiți îmbunătățiri. Sunteți 
mai conștienți de sine? Mai disciplinați? Empatici? Prietenoși și ajutători? Responsabili când luați o decizie? 
Acordați-vă câteva momente în această săptămână să obeservați la care dintre aceste aptitudini credeți 
că ați devenit mai bun, mai puternici și mai capabili și exersați aceste aptitudini săptămână aceasta. 

Lecția 6.2

Competența ÎSE – aptitudini de relație și luarea de decizii în mod responsabil

Aptitudini ÎSE – comunicare, angajament social, reflecție, evaluare 

Anunț
În această săptămână în programul nostru Lions Quest vom sărbători un an cu adevărat minunat al 
programului Lions Quest! Citatul pentru această temă este:

Citat
Cercul este un simbol sacru al vieții. Perechi individuale din cerc se conectează cu altele și ceea ce se 
întâmplă uneia din perechi sau ce face o pereche, afectează pe toate celelalte din cerc. 
- Mahmawi Atoskiwin

Acțiune
În acest an, programul nostru Lions Quest a fost ca un cerc care ne-a conectat pe noi toți făcându-ne 
mai grijuli, mai respectuoși și mai responsabili servind clasa, școala și comunitatea noastră. Reflectați la 
ceea ce ați oferit și primit din partea clasei și a colegilor voștri. Identificați un factor cheie care v-a făcut 
mai conștienți de sine, mai încrezători, mai păsători și mai înțelepți în acest an și pe care îl veți păstra și 
în viitor. Sărbătoriți acest lucru! Ne vedem anul viitor! 

UNITATEA 6


