
Dragi membri ai familiei,

Anul acesta, copilul dumneavoastră va folosi programul Lions Quest de învățare 
socio-emoțională. Învățarea socio-emoțională este un proces prin care copiii și 
adulții achiziționează și aplică eficient cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare 
înțelegerii și gestionării emoțiilor, își stabilesc scopuri și le realizează, simt și 
demonstrează empatie pentru ceilalți, stabilesc relații pozitive și iau decizii în mod 
responsabil. 

Lecțiile Lions Quest se axează pe cinci competențe principale ale învățării 
socio-emoționale:

• Conștiința de sine;

• Autoorganizarea;

• Conștientizarea socială;

• Abilități de dezvoltare a relațiilor;

• Luarea deciziilor în mod responsabil.

Familiile sunt invitate să joace un rol esențial în acest program, sprijinind clasa. 
La finalul fiecărei lecții, copilul dumneavoastră va primi o fișă de lucru pentru 
Conexiunea cu familia. Aceste fișe de lucru consolidează conceptele și abilitățile învățate 
în timpul lecției și furnizează activități care dezvoltă abilitățile în cadrul familiei. 
De asemenea, oferă resurse distractive și antrenante, care pot conduce la conversații 
interesante în cadrul familiei.

Suntem mândri că putem oferi programul Lions Quest în școala noastră. Sperăm că 
ne veți ajuta să facem ca acest program să fie o experiență de succes pentru copilul 
dumneavoastră, pentru școală și pentru comunitate.

Cu respect,

pag 11 netradus!!!
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre valori, cum ar fi cinstea 
sau curajul, și modul în care aceste valori furnizează 
oportunități de dezvoltare. Ajutați-l/Ajutați-o să 
învețe cât de importante sunt aceste valori personale, 
discutând despre un prieten de familie sau o rudă care a 
demonstrat una dintre valorile despre care învață copilul 
dumneavoastră. 

Valori  
în lumea reală! 

Discutați împreună cu familia despre un prieten 
de familie sau o rudă care a demonstrat una dintre 
valorile pozitive prin acțiunile, sale într-o situație 
dificilă.  

 
1. CINE este sau a fost persoana respectivă?

2. CARE a fost situația dificilă?

3. UNDE  a avut loc situația?

4. CÂND  a avut loc situația?

5. DE CE a fost situația dificilă?

6. CUM a folosit persoana respectivă valorile pentru a rezolva situația sau problema?

7. CE ai învățat din deciziile luate de prietenul sau ruda respectivă?

1.2 FAMILY

• Cinstea
• Bunătatea
•  Serviciul în folosul 

comunității 
• Autodisciplina 

• Curajul
• Stil de viață sănătos
• Empatia
• Responsabilitatea

Valori 
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre punctele tari și trăsăturile 
sale pozitive care îi îmbunătățesc respectul de sine. Clasa 
explorează, de asemenea, modul în care respectul de 
sine ajută oamenii să-și stabilească scopuri și să depună 
eforturi pentru realizarea lor. Puteți să vă ajutați fiul/fiica 
să realizeze această activitate, identificând un membru al 
familie care ar fi de acord să fie intervievat. 

Ia un interviu! 
 
 
După cum ai af lat, o parte importantă a 
respectului de sine o reprezintă recunoașterea și 
dezvoltarea trăsăturilor pozitive. Ia un interviu 
unui membru al familiei în legătură cu trăsăturile 
pozitive pe care le consideră importante pentru 
a reuși. Persoana intervievată poate face parte 
din familia apropiată sau extinsă. Folosește lista 
de trăsături pozitive și întrebările de mai jos. 
Distrează-te în timp ce iei interviul!

 
1.  Care sunt trei trăsături din lista de mai sus, pe care le consideri a fi importante pentru 

succesul în viață?

2. De ce consideri că aceste trăsături sunt importante?

3. Ce importanță au avut aceste trăsături în viața ta?

4. Cum te-au ajutat să-ți stabilești scopuri în viață?

5. Scrie în spațiul de mai jos 1-2 întrebări proprii.

• Creativitatea
• Grija față de alții
• Devotamentul
• Prietenia
• Calitatea de lider
• Curiozitatea 

• Curajul
• Cinstea
• Bunătate
• Umorul
• Corectitudinea
• Decența

Trăsături pozitive și respectul de sine
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră explorează conexiunea dintre gânduri, 
emoții și acțiuni. Cereți-i copilului dumneavoastră să vă 
explice conexiunea, folosind diagrama de mai jos. Observă limbajul 

corpului!
Data viitoare când se întâmplă ceva care vă face 
pe dumneavoastră și pe copilul dumneavoastră 
să reacționați negativ (de exemplu, unul dintre 
voi face sau spune ceva ce nu vă place și 
începeți să vă certați), folosiți tabelul de mai 
jos pentru a nota gândurile, sentimentele și 
acțiunile dumneavoastră/tale. Gândiți-vă apoi 
la gânduri alternative care ar fi putut conduce la 
o emoție sau acțiune mai puțin negativă. Ambii 
participanți trebuie să-și noteze gândurile și 
sentimentele separat. 

Apoi discutați împreună cum ați fi putut aborda 
situația diferit, astfel încât răspunsul pentru 
situația respectivă să fi fost pozitiv sau cel puțin 
neutru. 

Gânduri

Acțiuni  Emoții

SE ÎNTÂMPLĂ CEVA GÂNDURI EMOȚII ACȚIUNI

Se întâmplă
ceva 
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață tehnici de gestionare a stresului, 
pentru a se relaxa și pentru a face față stresului într-un 
mod pozitiv. Ajutați-l/Ajutați-o să exerseze aceste tehnici 
acasă, numind situații care îi cauzează de obicei  stres și 
discutând modalități de a ajuta la gestionarea acestora. 

Șase pași ai 
gestionării stresului
1. Ai grijă de tine!

• Păstrează o rutină și un program zilnic.
• Mănâncă sănătos și încearcă să dormi destul.

2. Învață să te relaxezi!
• Plimbă-te, practică sporturi, fă exerciții fizice.
• Exersează respirația adâncă, meditează, practică yoga.

3. Stabilește cauzele stresului! 
• Notează exact ce anume îți cauzează stres.
• Descrie cum te simți fizic și emoțional.

4. Creează imagini mentale, pozitive!
• Imaginează-ți situația stresantă în care te af li.
• Imaginează-ți acțiunile pozitive pe care le poți face. 

5. Motivează-te!
• Spune-ți în sine: „Voi fi bine!”, „Am mai făcut lucrul acesta înainte, pot să-l fac și acum.”
• Nu gândi negativ: „Nu pot face față acestei situații.”, „Sunt prea stresat(ă).”

6. Vorbește cu un prieten/o prietenă, un membru al familiei sau un adult!
• Nu trebuie să fii singur(ă) atunci când ești stresat(ă).
• Stai în preajma oamenilor care te fac să râzi.

                   CE A OBSERVAT FAMILIA CĂ TE STRESEAZĂ?  1   

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ ÎMPĂRTĂȘEȘTI CU FAMILIA PAȘII GESTIONĂRII STRESULUI?  2   

  3   
CREEAZĂ O LISTĂ CU LUCRURILE PE CARE LE FACE/POATE SĂ LE FACĂ FAMILIA TA, 
PENTRU A TE AJUTA SĂ-ȚI GESTIONEZI STRESUL.
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Ascultarea în 
timpul unui 
interviu 
 
Ia interviu unui membru al familiei în legătură 
cu un eveniment cu adevărat memorabil care 
s-a petrecut în viața lui/ei. Acesta poate fi un 
meci important de fotbal, un banchet sau o piesă 
de teatru de la școală. Interviul nu ar trebui să 
dureze mai mult de 10 minute. Fii un ascultător 
activ, folosind comportamentele de mai jos.

După terminarea interviului, cere-i membrului familiei să te ajute să înțelegi 
comportamentele și calitățile tale ca ascultător. 

1. Care au fost cele mai importante idei spuse de cealaltă persoană?

2. Ai folosit comportamentele de mai sus pentru a arăta că asculți activ?

3. Ce ai învățat despre tine în calitate de ascultător?

4. Ce trebuie să îmbunătățești pentru a deveni un ascultător mai bun?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  În această 
săptămână, elevii învață despre ascultarea activă – a 
asculta cu intenția de a înțelege punctul de vedere al altei 
persoane, fără a judeca. Ascultarea activă ne ajută să ne 
cunoaștem și ajută la întărirea relațiilor pe care le avem 
deja cu familia, prietenii și cei dragi nouă. Elevii trebuie 
să realizeze această activitate luând interviu unui adult 
de acasă și completând un sondaj scurt în legătură cu 
această experiență. Adulților li se cere să ofere feedback 
elevilor în legătură cu abilitățile lor de ascultare activă.   

•  Să te uiți direct la cel/cea care vorbește, arătând că 
înțelegi ce spune. 

•  Indică verbal că înțelegi și vrei să afli mai multe.               

• Confirmă ce ai auzit, spunând: „Vrei să spui că ...?”       

•  Folosește expresii care arată că înțelegi sentimentele     
celui/celei care vorbește - „Pari ...”.                                        

• Arată interes pentru provocările întâmpinate.

•  Arată prin postura corpului că ești interesat(ă) de ce 
spune emițătorul.

• Pune întrebări pentru a clarifica ideile confuze.

•  Nu lua partea nimănui, dar ascultă toate argumentele 
pro și contra.

•  Repetă o idee a emițătorului, pentru a te asigura că ai 
înțeles corect.

• Asigură-te că ai înțeles toate ideile importante.

Câteva comportamente de ascultare activă
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră lucrează la dezvoltarea abilităților 
de comunicare cu ajutorul programului de învățare 
socio-emoțională Lions Quest. Învățarea socio-emoțională 
este un proces care îi ajută pe tineri să învețe abilități 
și să-și creeze obiceiuri care îi vor ajuta să devină mai 
conștienți de sine, să lucreze cu alți oameni și să devină 
membri productivi ai societății. În clasă, elevii au început 
să formeze relații și să lucreze în grupuri pentru a crea o 
comunitate pozitivă de învățare. 

Ce? Mă simt  . . .

De ce? Pentru că  . . .

Când? Când tu  . . . 

Cum? Mi-aș dori/Aș vrea/Mi-ar fi de ajutor 
dacă tu  . . .  

Exprimarea  
emoțiilor în mod  
constructiv

Explică că înveți despre comunicare folosind mesaje de tipul Cine, Ce, Când, De ce și Cum. Data viitoare 
când aveți o neînțelegere, așează-te cu un membru al familiei și începe o discuție folosind întrebări 
pentru a obține informații despre membrul familiei pentru a înțelege situația. Următorul pas este să 
menționezi propriile tale nevoi în mod clar și respectuos. 

Folosește întrebările de mai jos, precum și propriile tale întrebări.
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Să vorbim  
despre prietenie! 
 
Folosește următoarele întrebări, pentru a discuta 
cu unul dintre părinți despre importanța relațiilor 
sănătoase de prietenie. 

 
PENTRU PĂRINTE:

Există alte calități pentru a fi un prieten bun, pe 
care le puteți adăuga listei?

Care sunt calitățile prietenilor dumneavoastră buni?

Ați schimba ceva în legătură cu modul în care v-ați ales prietenii în liceu?

PENTRU ELEV:

Cum te poate ajuta părintele în încercarea de a dezvolta și de a păstra relațiile de prietenie?

Dacă părintele este îngrijorat în privința unui prieten, care este modalitatea cea mai bună 
pentru voi doi de a discuta acest subiect?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre diferența dintre relațiile 
sănătoase și nocive de prietenie. Relațiile sănătoase și 
solide de prietenie vor avea un efect pozitiv asupra stimei 
de sine a copilul dumneavoastră și le va oferi o rețea de 
sprijin pe care se pot baza, pe lângă familie. Acordați-vă 
câteva minute pentru a discuta cu el/ea importanța de 
a avea prieteni buni pe parcursul provocărilor oferite de 
anii de liceu. 

Prietenii buni:

•  Au încredere unii în alții, se respectă reciproc și se 
sprijină unii pe alții.

• Comunică clar și deschis.
• Se simt în siguranță și confortabil.
• Le place să petreacă timp împreună.
•  Iau decizii corecte în ceea ce privește consumul de 

alcool și alte droguri.
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Conflicte 
REZOLVATE! 
 
A. Împreună cu un membru al familiei, recapitulează pașii strategiei „REZOLV”, care pot transforma 
o situație de conflict într-o situație pozitivă pentru ambele părți.

 

B. După recapitularea pașilor „REZOLV”, discutați un conflict pe care l-ați avut recent. Poate implica 
familia, școala sau comunitatea. Discutați și răspundeți la următoarele întrebări:

1. Care a fost situația de conflict și unde a avut loc?

2. Care au fost participanții?

3. Ce sentimente a cauzat conflictul?

4. Cum crezi că ar fi ajutat strategia „REZOLV” la transformarea conflictului într-o situație pozitivă 
pentru ambele părți?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață să rezolve conflicte înainte ca 
acestea să degenereze, folosind o strategie numită 
„REZOLV” care este explicată mai jos. 

Pașii strategiei „REZOLV”

R –  Rămâneți calmi și respirați adânc. Recunoașteți și numiți problema, imediat ce apare. Folosiți un 
limbaj clar și faptic când vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat. Evitați să-i criticați pe ceilalți. 

E –  Extindeți discuția și la alte puncte de vedere, pentru a vedea problema din alte perspective, 
oferind ocazii să iertați, să vă liniștiți și să vă concentrați pe găsirea unei soluții. 

Z –  Ziceți (spuneți) împreună toate soluțiile posibile, încercând să soluționați divergențele și hotărâți 
împreună să temperați emoțiile, înainte ca acestea să ia amploare. 

O –  Opuneți-vă soluțiilor inacceptabile care pot cauza un conflict aprins. Ideile periculoase sau ilegale 
trebuie respinse întotdeauna. Dacă nicio soluție nu este acceptabilă, întoarceți-vă la pasul „Z”. 

L – Lămuriți și evaluați soluțiile rămase. 
V –  Validați soluția acceptabilă pentru toți. Decideți-vă ferm să urmați un anume curs al acțiunii și 

respectați-l.
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Hărțuirea:  
„mit” vs. realitate 

 
Discută „miturile” și realitatea actelor de hărțuire cu părinții tăi. Întrebările următoare te ajută să ai o 
discuție onestă despre importanța acestui subiect.

1. Este hărțuirea o problemă în școala ta? Cunoști politica actelor de hărțuire din școala ta?

2.  Există cineva în grupul tău de prieteni/colegi care hărțuiește alți elevi? Ce simți în legătură cu acest 
lucru?

3. Există un adult de încredere cu care poți discuta dacă observi o situație de hărțuire?

4. Ești conștient(ă) de semnele de avertizare demonstrate de hărțuitor sau de cel/cea hărțuit(ă)?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre actele de hărțuire. Lecția 
se axează pe rolul hărțuitorului, al hărțuitului  și al 
martorului. El/Ea explorează rolul martorului în oprirea 
unei situații de hărțuire. Acordați-vă câteva minute 
pentru a completa fișa de lucru, pe măsură ce discutați 
„miturile” și realitatea actelor de hărțuire.

3.5 FAMILY

Hărțuirea: „mit” vs. realitate

„Mit”: Hărțuirea este doar o fază. Am trecut prin această fază și copiii mei vor trece și ei.
Realitate:  Hărțuirea nu este un comportament „normal” sau acceptat social. Oferim putere hărțuitorilor 

prin acceptarea acestui tip de comportament. 
„Mit”: Vei ști când copilul tău este hărțuit.
Realitate: Hărțuirea este adeseori o problemă „silențioasă”. Observă semnele hărțuirii.
„Mit”: Dacă spun cuiva, problema se va agrava.
Realitate: Studiile arată că hărțuirea se va opri atunci când adulții cu autoritate sau prietenii se implică.
„Mit”: Dacă copilul tău este hărțuit, ia legătura cu părinții hărțuitorului.
Realitate:  Întâlnirile dintre părinți pot deveni emoționale și conflictuale. Cereți ajutorul școlii pentru a 

stabili următorul pas. 
„Mit”: Hărțuirea are loc, de obicei, în școli.
Realitate: Hărțuirea este o problemă socială care poate avea loc oriunde.
„Mit”: Hărțuirea este o chestiune a băieților.
Realitate: Hărțuirea este o chestiune atât a băieților, cât și a fetelor, indiferent de vârstă sau statură.
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OPREȘTE-TE,  
BLOCHEAZĂ  
și SPUNE!
A.  Împreună cu un membru al familiei, discută problema hărțuirii în mediul online. Întrebările și 

afirmațiile de mai jos te ajută să ai o discuție onestă despre această problemă importantă. 

1. Ai  fost vreodată martor la o situație în care cineva a fost hărțuit în mediul online?

2.  Spune-le părinților dacă ai fost hărțuit în mediul online sau dacă ai observat că cineva a fost hărțuit 
online.

3.  Discută despre ceea ce ai făcut tu sau ceea ce au făcut cei hărțuiți. Ce măsuri ai luat/au luat pentru a 
pune capăt hărțuirii în mediul online?

B.  Explică membrului familiei că ai învățat în clasă o strategie de a gestiona hărțuirea în mediul 
online, numită OPREȘTE-TE, BLOCHEAZĂ și SPUNE! Citiți împreună strategia. Discutați ce puteți 
face pentru fiecare pas al strategiei și necesitatea acordării unui ajutor în plus în legătură cu aceasta. 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Your son or 
daughter is learning about the problem of cyberbullying. 
The lesson focuses on the serious consequences of 
cyberbullying and ways to respond to it. As with other 
types of bullying the support of parents and caregivers is 
critical in stopping it and dealing with its effects.

Pașii strategiei 

OPREȘTE-TE: Oprește-te un moment și gândește-te 
înainte de a posta ceva online care ar putea să fie 
supărător pentru cineva. Gândește-te cum te-ai simți dacă 
ai fi în locul lui/ei.
BLOCHEAZĂ: Dacă ești victima unei situații de hărțuire 
în mediul online, ar trebui să blochezi și să raportezi 
persoana care te hărțuiește. 

SPUNE: Dacă ai impresia că ești hărțuit(ă) în mediul 
online, spune-i unui părinte sau unui profesor. Hărțuirea 
în mediul online nu este de acceptat; nimeni nu merită 
acest lucru și cu toții putem contribui la a-i pune capăt 

Am nevoie de mai 
mult ajutor pentru 
acest pas. 

Împreună cu membrul familiei, alege un pas pe care vrei să-l exersezi sau să afli mai multe informații 
despre el și scrie câteva idei despre cum l-ai aplica. 

Pot implementa 
acest pas.

CONEXIUNEA
CU FAMILIA

3.6



Alege o viață 
sănătoasă! 
Explică membrului familiei că, în clasă, ați discutat despre diferite comportamente pentru o viață 
sănătoasă. Discută cu el/ea care sunt oportunitățile de a dezvolta și de a promova comportamente 
sănătoase acasă.

Comportament Efect Cum poate familia mea să-l promoveze?
Exercițiu fizic zilnic Îmbunătățește puterea fizică, mintală 

și abilitățile.
Mâncare sănătoasă Furnizează energie, hrană pentru 

minte și corp.
Perioade adecvate de somn Revigorează corpul și mintea.

Fără consum de alcool, 
tutun și alte droguri!

Mintea și corpul funcționează la cote 
maxime.

Gestionarea emoțiilor Favorizează gândirea rațională, 
rezolvarea conflictelor, bucuria.

Reducerea stresului Concentrează energia pe acțiuni pozi-
tive, scopuri.

Prieteniile pozitive Furnizează suport pentru a înfrunta 
provocări, pentru a îndeplini scopuri.

Organizarea timpului Echilibrează școala, lucrul și joaca.

Recreere Favorizează interese și pasiuni, 
distracția și prietenia.

Altele? 

Împreună cu membrul familiei, discută o modalitate pentru care veți lucra împreună, pentru a 
promova alegeri sănătoase pe parcursul următoarei luni.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață să ia decizii sănătoase. Elevii pot 
avea vieți productive și își pot îndeplini scopurile, dacă 
iau decizii care le influențează pozitiv starea minții și a 
corpului. Familia joacă un rol important în acest proces. 
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Să discutăm  
despre alcool,  
tutun și droguri! 

A. Împreună cu un membru al familiei, discută ceea ce ai învățat în clasă despre alcool, 
tutun și droguri. O modalitate de a începe discuția este să împărtășești următoarea 
situație:
Niște prieteni ți-au cerut să mergi cu ei în mașina unuia dintre ei, să beți câteva beri 
după repetiția de la clubul de teatru sau după antrenamentul de baschet. Nu ești sigur(ă) 
ce să faci. 

1. Care este reacția membrului familiei?

2.  Discută modul în care te ajută faptul că ești conștient(ă) de impactul consumului de alcool, tutun și 
droguri asupra sănătății unei persoane.

3.  Discută modul în care consumul de alcool, tutun și droguri din această situație ar putea să-ți 
influențeze viitorul.

4. Explică valorile negative implicate în această situație.

B. Împreună cu membrul familiei, discută cum acesta te poate ajuta să iei decizii 
sănătoase în situațiile care implică consumul de alcool, tutun și droguri.

1. Ce sfat ai oferi, pentru a gestiona situațiile care implică consumul de alcool, tutun și droguri?

2. Cum aș putea ajuta un/o prieten(ă) care s-ar confrunta cu consumul de alcool, tutun și droguri?

3.  Care este modalitatea prin care putem continua să discutăm despre consumul de alcool, tutun și 
droguri?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră analizează impactul negativ pe care 
îl are consumul de alcool, tutun și alte droguri asupra 
corpului și a minții. Elevii învață, cu ajutorul informațiilor 
și al discuțiilor, că a consuma alcool, tutun și droguri 
reprezintă un obstacol în calea oportunităților de 
dezvoltare. Membrii familiei joacă un rol foarte important 
în prevenirea consumului de alcool, tutun și droguri, 
ascultând tinerii, sprijinindu-i pe măsură ce iau decizii 
corecte pentru scopuri sănătoase, comunicând așteptările 
lor în mod clar în ceea ce privește consumul de alcool, 
tutun și droguri și ajutându-i să înțeleagă riscurile și 
consecințele asociate cu acesta. 
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Înțelegerea 
stilurilor de luare 
a deciziilor
Citește scenariul următor și discută întrebarea de mai jos: S-a spus la știri că un grup de elevi au fost arestați la 
patinoarul local, pentru că au vândut pastile și marijuana. Părinții și elevii vor ca spațiul respectiv să prezinte siguranță 
pentru elevii care doresc să socializeze cu tinerii de vârsta lor. Primarul a anunțat că va închide patinoarul din cauza 
gradului mare de activitate ilegală.

Cum sunt ref lectate fiecare dintre stilurile de luare a deciziilor în acest scenariu? Explorează cine și de 
ce aplică aceste stiluri în această situație.

Discută câteva opțiuni pentru decizii responsabile.

Indecizie/nicio decizie: 
Permiterea altor persoane de a 

decide ce vei face.

Decizie pripită: 
O alegere rapidă, fără să te gândești 

la rezultat.

Decizie responsabilă: 
Luarea în considerare a viitorului și 
a impactului acestuia asupra altora 

când iei o decizie. 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:   Fiul sau 
fiica dumneavoastră învață despre stilurile de luare a 
deciziilor: luarea deciziilor responsabile, deciziile pripite 
și indecizia/nicio decizie. Această activitate implică 
înțelegerea felului în care cele trei stiluri conduc la 
rezultate diferite în situații dificile. 
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De ce am  
cumpărat  
lucrul acesta?
Oameni de toate vârstele achiziționează produse de care nu au nevoie. Este normal să vezi reclame 
care te fac să vrei să cumperi un anumit produs, chiar dacă nu ai nevoie de el. Faceți un inventar al 
produselor achiziționate de familie. Observă dacă există un produs pe care-l poate identifica fiecare 
membru al familiei, pe care l-au cumpărat (sau care a fost cumpărat pentru ei), deși nu aveau nevoie de 
el. De ce l-au cumpărat? Au fost convinși de o reclamă sau țineau pasul cu Familia Jones (program de 
televiziune de tipul reality show – Keeping up with the Joneses)?
Dacă aveți probleme în a identifica un produs (sau să recunoașteți), mergeți din cameră în cameră 
pentru a vedea dacă găsiți ceva de care nu aveați nevoie. Completați activitatea și împărtășiți-o cu 
clasa.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:   Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre modul în care atitudinile, 
convingerile și comportamentele sunt influențate de 
către mesajele prietenilor și ale mass-mediei. Industria 
publicitară are la bază încercarea de a convinge oamenii 
să achiziționeze produse și servicii, multe dintre ele 
nefiind necesare acestora. Acordați-vă câteva minute 
pentru a realiza următoarea activitate în cadrul familiei.

Membrul familiei

___________________________

Produs

___________________________

De ce l-a cumpărat?

___________________________

Membrul familiei

___________________________

Produs

___________________________

De ce l-a cumpărat?

___________________________

Membrul familiei

___________________________

Produs

___________________________

De ce l-a cumpărat?

___________________________

Membrul familiei

___________________________

Produs

___________________________

De ce l-a cumpărat?

___________________________
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:   Fiul sau fiica 
dumneavoastră va împărtăși cu dumneavoastră fișa de 
lucru de mai jos, în care este explicată însemnătatea 
fiecărei competențe și abilități. Cereți-i fiului sau fiicei 
dumneavoastră să vă explice modelul și valoarea fiecărei 
competențe.

Conștiința de sine
• Identificarea emoțiilor
• Autopercepția corectă
• Recunoașterea calităților
• Încrederea în sine
• Autoeficacitate

Autoorganizarea
• Controlul impulsurilor
• Gestionarea stresului
• Autodisciplina
• Automotivația
• Stabilirea scopurilor
• Abilități organizatorice

Conștientizarea socială
• Acceptarea perspectivelor
• Empatia
• Aprecierea diversității
• Respectul pentru ceilalți

Abilități relaționale
• Comunicarea
• Implicarea socială
• Formarea relațiilor
• Munca în echipă

Luarea responsabilă a 
deciziilor
• Identificarea problemei
• Analiza situației
• Rezolvarea problemei
• Evaluarea
• Reflecția
• Responsabilitatea etică

Învățarea  
socio-emoțională

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională
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