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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,
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre stabilirea scopurilor 
care au la bază valorile sale. Elevul/Eleva a discutat, de 
asemenea, modul în care perseverența constituie o parte 
importantă a realizării scopurilor. Oamenii de succes 
încearcă diferite strategii de a depăși obstacolele din 
calea realizării scopurilor lor.

Încearcă,  
încearcă din nou! 

Este cineva din familia ta care a depășit obstacolele din calea scopurilor propuse? Poate 
ai un bunic, care și-a început propria sa afacere și care a trebuit să depășească mari 
provocări, pentru a avea succes. Sau poate ai o mătușă, care nu a avut oportunitatea 
de a finaliza studiile, dar a avut curajul să se întoarcă la școală și să o termine. Caută, 
împreună cu membrii familiei, informații despre o persoană din familia ta, care a depășit 
un obstacol major. Folosește întrebările de mai jos, pentru a face planul unei biografii 
scurte a acelei persoane. Apoi, pe o foaie separată, scrie biografia. Include o fotografie a 
persoanei respective, dacă este posibil. 

1. Cine este persoana din familia ta, despre care vei scrie?

2. Care a fost scopul său?

3. Ce obstacole a avut de depășit persoana respectivă, pentru a-și realiza scopul?

4. Cum a perseverat persoana, în ciuda obstacolelor?

5. Care a fost rezultatul? Și-a realizat persoana respectivă scopul?
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră aplică abilitățile sale de stabilire a 
scopurilor și de planificare în procesul de rezolvare a unei 
probleme a comunității. Lucrând cu alt elev/altă elevă, el/
ea devine un cetățean mai responsabil. Îl/O puteți ajuta 
să facă următorul pas, prin această sugestie de învățare în 
cadrul familiei.

Rezolvă  
o problemă! 

Împreună cu familia, încearcă să rezolvi o problemă sau o nevoie a cartierului tău. 
Poate o altă familie are nevoie de serviciile unei bone sau poate un vecin în vârstă 
are nevoie de cineva cu care să facă conversație. Puneți-vă mintea la contribuție și 
găsiți modalități de a ajuta. După aceea, creați un plan.

Ce puteți face tu și familia ta?

Cum vei ști dacă eforturile 
voastre au dat roade?

Cum puteți colabora, pentru a 
realiza scopul?

Ce roluri va avea fiecare membru 
în realizarea planului?
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre felul în care emoțiile pot 
afecta gândurile și acțiunile oamenilor. În plus, ei învață 
modul în care înțelegerea emoțiilor îi poate ajuta să 
gestioneze pozitiv situațiile dificile. În această activitate, 
îl/o puteți ajuta să scrie despre un membru al familiei 
care a trecut printr-o situație dificilă.

Biografie de familie! 

Explică unui membru al familiei că înveți modul de gestionare a situațiilor dificile, 
care cauzează reacții emoționale puternice. Înveți, de asemenea, modul de a analiza 
aceste situații, pentru a lua decizii pozitive – o abilitate de viață foarte importantă.

Caută informații și scrie 1-2 paragrafe despre un membru al familiei care a trecut 
printr-o situație dificilă, care i-a cauzat emoții puternice și pe care a gestionat-o 
într-un mod pozitiv. Poate ai avut un bunic care a luptat în război sau o stră-mătușă 
care a trebuit să lupte cu o boală gravă. Ia interviu unui membru al familiei care a 
cunoscut persoana respectivă. Pe o foaie separată de hârtie, scrie 1-2 paragrafe, ca 
răspuns la întrebările de mai jos:

• Care a fost situația dificilă prin care a trecut membrul familiei?

• Ce provocare emoțională a experimentat membrul familiei?

• Cum a gestionat membrul familiei acele provocări?

• Care a fost rezultatul? Cum a gestionat membrul familiei situația?

• Ce a învățat membrul familiei din situația respectivă?
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PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață să recunoască și să gestioneze 
stresul, folosind tehnici, cum ar fi relaxarea și repetiția 
mentală, pentru a gestiona simptomele nesănătoase 
ale stresului. Ajutați-l/Ajutați-o să exerseze strategia 
personală, scoțând în evidență o situație în care 
îl/o observați că este stresat(ă) și în care folosește 
următoarele întrebări, pentru a minimaliza stresul. 

Strategia CEAG!

Ce ai învățat din discuția, demonstrația și exersarea cu familia ta?

Cum te va ajuta această experiență să folosești ceea ce ai învățat, într-o situație 
stresantă, în viitor?

CORP
Unde anume se 

manifestă stresul, în 
corpul meu? Ce pot 
face, pentru a mă 
relaxa și pentru a 
reduce tensiunea?

EMOȚII
Cum se manifestă 
stresul în emoțiile 

mele? La ce trebuie 
să renunț și ce 

trebuie să încep să 
fac, pentru a reduce 

stresul?

ACȚIUNI
Ce acțiuni 

întreprind, care au 
legătură cu stresul? 

Cum mă pot 
întoarce la a face 
acțiuni sănătoase?

GÂNDURI
Cum se manifestă 
stresul în gândurile 
mele? La ce gânduri 
negative trebuie să 

renunț?
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Stabilirea  
conexiunilor 
 
Pe măsură ce oamenii se maturizează, cercul de prieteni crește. Găsește un membru al familiei 
care are un prieten bun/o prietenă bună cu care, atunci când s-a întâlnit prima dată, a crezut că 
au prea puține lucruri în comun. Inițiază o conversație cu el/ea, folosind întrebările de mai jos, 
pentru a descoperi modul în care cele două persoane din medii diferite au putut să stabilească o 
conexiune și să devină prieteni/prietene. Scrie răspunsurile mai jos și predă fișa de lucru. 

1. De ce la început părea că ai prea puține lucruri în comun cu el/ea?

2.  Spune-mi câteva lucruri despre cum v-ați întâlnit prima dată. A fost ciudat la început? Care 
dintre voi a fost mai sociabil(ă)?

3. Cum ați descoperit că aveți mai multe în comun?

4.  Cum crezi că ați putut să deveniți prieteni/prietene, chiar dacă proveneați din medii diferite 
sau aveați interese diferite?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață cum să folosească abilitățile de 
ascultare activă, pentru a cunoaște alte persoane diferite 
de ei. Este foarte important pentru adolescenți să se simtă 
acceptați și respectați, iar cunoașterea altor persoane 
din medii și culturi diferite îi ajută să formeze relații care 
stabilesc o conexiune solidă cu școala. 
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Doar pentru că ... 
 
Chiar și cei mai lipsiți de prejudecăți dintre noi, 
uneori, îi judecă pe alții, pe baza propriilor valori, 
standarde și tradiții culturale. Conștient sau nu, 
avem tendința să credem că ceea ce este bine 
pentru noi, este bine pentru toată lumea. Uneori, 
presupunem că toți membrii unui grup sunt la fel 
și nu ne acordăm timp să ne formăm opinii despre 
persoane individuale. 

Indiferent de mediul de proveniență, ție și 
membrilor familiei tale vi s-au aplicat probabil 
stereotipuri, într-un moment sau altul din viața 
voastră. Unele stereotipuri sunt pozitive; ele pot conduce la așteptări nejustificate. Altele sunt negative 
și pot împiedica oamenii să se cunoască unii pe alții ca persoane individuale și pot afecta relațiile 
interumane. 

Completează această activitate scurtă, pentru a examina felul în care tu și familia ta sunteți mult mai 
mult decât un stereotip. 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață că etnocentrismul și stereotipia 
creează bariere între oameni, care pot avea ca rezultate 
concepții greșite, împiedicând oamenii să beneficieze 
de ceea ce alții au de oferit  și duc la neînțelegeri care, la 
rândul lor, pot conduce la conflicte. Acordați-vă câteva 
minute, pentru a realiza această activitate împreună cu 
fiul/fiica dumneavoastră.

Etnocentrismul - convingerea că tradițiile grupului 
etnic sau cultura unei persoane sunt mai bune decât 
altele.

Stereotipia - o noțiune generală, fixă despre 
o persoană, un grup sau o idee; etichetarea unei 
persoane sau a unei idei și presupunerea că toți 
membrii unui grup sunt la fel. 

Elev 

Doar pentru că sunt ___________________________

Nu sunt  _____________________________________ 

Nu sunt  _____________________________________               

Nu sunt  _____________________________________                 

Sunt   _______________________________________

Doar pentru că sunt ___________________________

Nu sunt  _____________________________________ 

Nu sunt  _____________________________________               

Nu sunt  _____________________________________                 

Sunt   _______________________________________

Doar pentru că sunt ___________________________

Nu sunt  _____________________________________ 

Nu sunt  _____________________________________               

Nu sunt  _____________________________________                 

Sunt   _______________________________________

Familie 

Doar pentru că suntem  ________________________

Nu suntem   __________________________________ 

Nu suntem   __________________________________               

Nu suntem   __________________________________                 

Nu suntem  __________________________________

Doar pentru că suntem  ________________________

Nu suntem   __________________________________ 

Nu suntem   __________________________________               

Nu suntem   __________________________________                 

Nu suntem  __________________________________

Doar pentru că suntem  ________________________

Nu suntem   __________________________________ 

Nu suntem   __________________________________               

Nu suntem   __________________________________                 

Nu suntem  __________________________________
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Mergi 1,5 km
în pantofii altcuiva!
Recapitulează graficul care conține elementele 
empatiei și citește următoarele citate. Apoi poartă 
o discuție cu un părinte, despre importanța 
empatiei. 

„Opusul furiei nu este calmul, ci empatia.” 
—Mehmet Oz

„Empatia este punctul de plecare pentru crearea unei 
comunități și pentru a acționa. Este imboldul de a crea 
schimbarea.” 
—Max Carver

„Poate avea loc un miracol mai mare decât acela de a ne uita 
în ochii altora, pentru o secundă?” 
—Henry David Thoreau

„Cred că avem cu toții empatie. S-ar putea să nu avem destul curaj să o exprimăm.” 
—Maya Angelou

1.  Recapitulează elementele empatiei, discută și scrie modalitățile prin care părintele tău poate 
să te ajute să-ți consolidezi abilitatea de a vedea lucrurile, din punctul de vedere al altei 
persoane. 

2.  Citiți împreună fiecare citat și gândiți-vă ce semnificație are fiecare. Cum poți folosi fiecare 
citat, pentru a continua să-ți consolidezi abilitatea de a empatiza cu alții? Notează-ți gândurile 
aici. 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:     Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre importanța empatiei 
în dezvoltarea relațiilor pozitive. Este important să 
înțelegem perspectivele celorlalți, pentru a dezvolta 
o rețea socială solidă, caracterizată prin relații 
semnificative și puternice. Empatia promovează 
comportamentul social, iar elevii care sunt conectați la 
o rețea socială solidă au șanse mari să reziste presiunii 
negative a anturajului și să ceară sau să ofere ajutorul 
atunci când e nevoie. 

 1  

Vezi lucrurile din punctul lor 
de vedere; pune-te în locul 

lor. 

 4  

Spune-le că îi înțelegi.

 2  

Arată-le că le înțelegi 
sentimentele.

.

 3   

Nu îi judeca pe alții. 
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Utilizarea practicilor 
de reabilitare  
în cadrul familiei
 

S-a întâmplat vreodată ca unele conflicte să evolueze în așa fel, încât s-a ajuns la ton ridicat sau 
sentimente rănite, care au fost greu de reparat? Există momente când simți că trebuie să repari daunele, 
în loc să pedepsești? Practicile de reabilitare pot ajuta familiile să conlucreze, pentru a repara și a 
reforma relațiile care îi ajută să rămână conectați. 

Discută împreună cu un părinte diferențele dintre pedeapsă și practicile de reabilitare. Împărtășește cu 
el ceea ce ai învățat despre practicile de reabilitare, folosind un mediator și participanți neutri, pentru a 
te asigura că ambele persoane implicate în conflict simt că sunt auzite și încurajate să reabiliteze relația 
dintre ei.

1. Ce crede părintele despre utilizarea practicilor de reabilitare în cadrul familiei?

2.  Există situații din trecut, în care familia ar fi putut folosi practici de reabilitare, pentru a rezolva un 
conflict sau pentru a gestiona un eveniment negativ?

3.  Cum poate familia ta încorpora practicile de reabilitare, în rutina ei? (O varietate de resurse există 
online, dacă tu și membrii familiei tale vreți să aflați mai multe informații.)

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră explorează utilizarea practicilor de 
reabilitare în școală, acestea înlocuind clasica pedeapsă. 
Scopul practicilor de reabilitare este de a repara daunele 
cauzate de conflict și se axează pe comportamentul, și nu 
pe caracterul persoanei. Citiți diferențele dintre pedeapsă 
și practicile de reabilitare, și modul în care acestea din 
urmă pot fi folosite în cadrul familiei. 

Pedeapsă 

Regulile sunt încălcate.

Regulile și intenția sunt mai puternice decât 
faptul că rezultatul este pozitiv sau negativ.

Pedeapsa este îndreptată direct asupra celui care 
a greșit/victima este ignorată.

Motivație externă.

Lipsă totală de toleranță.

Oamenii și/sau relațiile sunt lezate.

Delincventul este responsabil să se comporte în așa fel, 
încât să repare greșeala și să producă un rezultat pozitiv.

Delincventul și victima (și școala) au roluri în procesul de 
justiție.

Motivație internă.

Se acordă o a doua șansă.

Practici de reabilitare
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3.5Semnele de 
avertisment  
ale hărțuirii!
Există multe semne de avertisment care indică faptul că cineva este afectat de hărțuire, fie că e hărțuit, 
fie că hărțuiește. Fiecare copil este diferit și poate avea o zi mai proastă, astfel căutați semne de 
comportamente care nu sunt tipice pentru copilul dumneavoastră. Este important să vorbiți cu copilul 
dumneavoastră, pentru a identifica adevărata cauză a problemei. Dacă copilul dumneavoastră se află 
în  pericol, cereți ajutor.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau 
fiica dumneavoastră învață despre problema hărțuirii. 
Sprijinul din partea unui adult de încredere este esențial 
în procesul de gestionare a problemei, care poate avea 
efecte grave și de durată în viața tinerilor. Adolescenții 
pot ezita să vorbească cu părinții despre hărțuire, astfel 
că este important ca părinții să cunoască semnele de 
avertisment.

Semne ale faptului că fiul/fiica dumneavoastră este hărțuit(ă)

Semne ale faptului că fiul/fiica dumneavoastră hărțuiește alți copii

• Răni inexplicabile;
• Haine, cărți, dispozitive electronice sau bijuterii pierdute sau distruse;
• Este retras(ă), evaziv(ă), supărat(ă), furios/furioasă sau anxios/anxioasă;
• Schimbări de comportament;
• Note tot mai mici, pierderea interesului față de școală sau lipsa dorinței de a mai merge la școală;
• Pierderea prietenilor sau evitarea evenimentelor sociale;
• Sentimente de neajutorare sau stimă de sine scăzută;
• Comportament autodistructiv, cum ar fi fuga de acasă, rănirea altora sau discuțiile despre suicid;
• Începe să hărțuiască alți copii mai mici sau frați mai mici.

• Se implică în certuri și are un comportament fizic violent;
• Are prieteni care îi hărțuiesc pe alții;
• Este tot mai agresiv;
• Este trimis tot mai des în biroul directorului sau în sala de detenție;
• Are în mod inexplicabil mai mulți bani sau posedă alte bunuri;
• Îi învinovățește pe alții pentru problemele sale/nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale.
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3.6Copilul  
dumneavoastră  
este un hărțuitor 
în mediul online  
Deci, copilul dumneavoastră este un hărțuitorul în mediul online. Acest lucru nu 
înseamnă că sunteți un părinte rău!
Odată ce ați descoperit că fiul/fiica dumneavoastră este un hărțuitor în mediul online, poate simțiți 
că nu sunteți un părinte bun sau vă întrebați cu ce ați greșit. Este important să înțelegeți că acest lucru 
nu este neapărat o reflectare a abilităților dumneavoastră de părinte. În plus, trebuie să 
rețineți că, în acest „nou” tip de hărțuire, pedepsele „tradiționale”, cum ar fi pedepsirea copilului de a 
nu mai ieși din casă, nu funcționează. Astfel, ce puteți face?

Există câteva lucruri pe care le puteți face, dacă descoperiți că fiul/fiica 
dumneavoastră hărțuiește alți tineri în mediul online.

• Explicați-i copilului dumneavoastră că acest tip de comportament este inacceptabil. 
Opriți orice fel de agresiune pe care o observați și discutați despre alte modalități prin care copilul poate 
gestiona situația. Întrebați-l/Întrebați-o: Cum te-ai simți, dacă cineva s-ar comporta astfel cu tine sau cu o 
persoană dragă ție?

• Încercați să aflați motivul. Întrebați-vă copilul: S-a întâmplat ceva din cauza căruia te comporți astfel? 
Gândiți-vă: Se întâmplă ceva acasă care declanșează acest tip de comportament? E posibil ca fiul/fiica 
dumneavoastră să fie el însuși/ea însăși hărțuit(ă) și apelează la hărțuire, pentru a contracara acest lucru. 
Poate face parte dintr-un anturaj cu influență negativă și este constrâns(ă) să-i hărțuiască pe alții, pentru a 
rămâne parte a grupului. Dacă descoperiți cauza, încercați să-l/să o ajutați să gestioneze problema.

• Explicați gravitatea acțiunilor sale. Întrebați-l/Întrebați-o dacă vrea ca faptele sale fie raportate la 
poliție sau administrației școlii. 

• Cereți-i să pună imediat capăt hărțuirii. Faceți-vă înțeles/înțeleasă că hărțuirea pentru 
dumneavoastră este o chestiune gravă și că nu veți tolera acest comportament. Încurajați-l/Încurajați-o 
să-și ceară scuze victimei. 

• Monitorizați activitatea pe internet și pe telefon. Mutați calculatorul din camera copilului; luați-i 
telefonul, dacă e necesar. 

• Consolidați-vă cunoștințele legate de tehnologie. Părinții s-ar putea să nu cunoască aria largă de 
dispozitive tehnologice pe care copiii le folosesc. Încercați să vă familiarizați cu acestea.

• Aflați problemele legale relevante și modul de a contacta companiile de telefonie mobilă și de 
furnizare a serviciilor de internet. Este pedepsibilă hărțuirea în mediul online, din punct de vedere juridic, 
unde locuiți dumneavoastră?

• Împărtășiți îngrijorarea dumneavoastră cu dirigintele copilului, cu consilierul psihopedagogic 
sau cu directorul școlii. Conlucrați, pentru a trimite un mesaj clar copilului dumneavoastră că hărțuirea 
trebuie să înceteze.

• Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți nevoie de ajutor suplimentar, 
discutați cu consilierul psihopedagogic al școlii sau cu un profesionist specializat în sănătatea emoțională. 

Content is reproduced with permission. Content is copyright© of Puresight © Technologies Ltd., 2005-2018. All rights reserved.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau 
fiica dumneavoastră învață despre hărțuirea în mediul 
online. Elevii pot lua parte la hărțuirea în mediul online, 
pentru că nu consideră că aceasta este „viața reală”; 
dar hărțuirea în mediul online este o problemă gravă 
care are consecințe serioase. Atunci când avem de-a 
face cu acte de hărțuire,  este important să ne axăm 
pe comportament, considerat de netolerat, și nu pe 
persoana în cauză.
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4.1

Un anturaj pozitiv! 
Cere-i unui adult sau unui frate mai mare/
unei surori mai mari să împărtășească 
cu tine o situație în care a fost încurajat(ă) 
de un prieten să evite comportamentele 
riscante sau să se alăture unui grup pozitiv, 
cum ar fi o echipă sportivă, un grup de 
tineret sau un grup de studiu.

Discutați următoarele întrebări:

Cum crezi că decizia respectivă ți-a influențat diferite arii ale vieții?

Ce alte opțiuni aveai, la momentul respectiv?

Cum crezi că ar fi fost lucrurile, dacă ai fi luat o altă decizie?

Dacă ar fi să te întorci în timp, sunt alte grupuri pozitive sau un alt anturaj cu care ți-ai fi dorit să ai 
legături? De ce? De ce nu?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:   Fiul sau 
fiica dumneavoastră învață că, făcând parte dintrun 
grup pozitiv sau participând la activități pozitive, va fi 
determinat(ă) să ia decizii mai bune. Ajutați-l/Ajutați-o 
să completeze activitatea, împărtășind cu el/ea câteva 
modalități prin care anturajul sau grupul pozitiv v-au 
influențat viața.
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4.2
Modelul rezilienței 
în prevenirea 
consumului de 
alcool, tutun și al 
altor droguri 
Ia un interviu unui membru al familiei, în legătură cu provocările pe care acesta le-a depășit în viața 
sa. Folosind modelul rezilienței în prevenirea consumului de alcool, tutun și al drogurilor, 
cere-i membrului familiei să identifice factorii de risc care au contribuit la provocarea trăită și 
factorii de protecție, care i-au ajutat să depășească momentul.

Modelul rezilienței în prevenirea consumului de alcool, tutun și al drogurilor

Relații Comunități Societate 

Factori de risc Factori de 
protecție Factori de risc Factori de 

protecție Factori de risc Factori de 
protecție

Părinți care 
consumă droguri

Implicarea 
părinților

Sărăcia din 
cartier

Disponibilitatea 
resurselor bazate 
pe credință

Reguli și legi 
favorabile 
consumului de 
alcool, tutun și al 
drogurilor

Legi de 
prevenire a 
crimelor rasiale

Părinți care 
suferă de boli 
psihice

Violența din 
cartier

Activități 
extrașcolare Rasismul

Politici care să 
limiteze accesul 
la alcool

Abuz sau rele 
tratamente 
aplicate copilului

Lipsa 
oportunităților 
economice

Supraveghere 
neadecvată

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau 
fiica dumneavoastră învață despre factorii de risc și de 
protecție, pentru a evita consumul de alcool, tutun sau 
droguri. Învață, de asemenea, despre caracteristicile 
rezilienței și despre modul în care reziliența conduce la 
factorii de protecție (pozitivi) în procesul de a spune „NU” 
consumului de alcool, tutun sau droguri.
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Implicarea 
celorlalți în 
procesul de luare
a deciziilor 
Creierul adolescenților

Cortexul prefrontal se numește „creierul executiv”, dar funcționează la cote maxime doar la maturitate. 
Între timp, striatumul ventral îi face pe adolescenți foarte sensibili la recompense, în timp ce, regiunea 
amigdală, mai puțin activă, îi face mai puțin sensibili în ceea ce privește pedeapsa și consecințele 
emoționale. 

Iată câteva lucruri de reținut:
• Implicați-i în procesul de luare a deciziilor;
• Explicați „de ce”;
• Autonomia este importantă, dar limitele sunt necesare;
•  Ajutați-i să gândească deciziile importante, ghidându-i cum să-și folosească valorile, și nu emoțiile sau 

impulsurile, pentru a lua decizii.

4.3

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:   Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață faptul că, din punct de vedere 
anatomic, creierul uman are un centru emoțional 
(sistemul limbic) și un centru care ia decizii (cortexul 
prefrontal sau CPF). Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, 
creierele lor formează o conexiune mai solidă între cei doi 
centri. Studiile arată că o conexiune dintre cei doi centri 
este în proces de dezvoltare în creierul adolescenților. 
Ambii centri conlucrează în procesul de luare a deciziilor. 

Adolescenții sunt mai predispuși să:
•  acționeze impulsiv;
•   interpreteze greșit indiciile sociale și emoționale;
•  se implice în accidente de toate felurile; 
•  se implice în confruntări fi zice; 
•   aibă comportamente periculoase sau riscante.

Adolescenții sunt mai puțin predispuși să:
• gândească înainte să acționeze;
•   își acorde timp, pentru a lua în considerare 

consecințele acțiunilor lor; 
•    își schimbe comportamentul periculos sau 

neadecvat.

Dezvoltarea creierului, în intervalul de vârstă 5-20 de ani
MAI PUŢIN 

MATURIZAT

MAI MATURIZAT
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Presiunea virtuală 
a anturajului!

Punctele de vedere ale adolescenților în ceea ce privește rețelele de socializare

Influență în mare măsură pozitivă Influență în mare măsură negativă

Te conectează cu prietenii și cu familia; Răspândirea de zvonuri/hărțuire;

Ai acces ușor la informații; Dăunează relațiilor – lipsește contactul personal;

Întâlnești oameni cu preocupări similare; Creează păreri nerealiste despre viețile altora;

Te ține informat/amuzat; Produce dependență/te distrage;

Te exprimi; Promovează presiunea socială;

Primești ajutor de la alții; Contribuie la dezvoltarea problemelor de sănătate psi-
hică/fizică;

Înveți lucruri noi. Creează dramatism.

Care influențe credeți că sunt cele mai benefice și care sunt cele mai îngrijorătoare? 
Cereți-i fiului sau fiicei dumneavoastră să împărtășească opiniile lui/ei, în ceea ce 
privește cele două liste și comparați părerile. 

4.4

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră analizează influența presiunii virtuale a 
anturajului. Acordați-vă câteva minute, pentru a discuta 
influența pe care o au rețelelor de socializare asupra vieții 
copilului dumneavoastră. 
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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 a fiecărei abilități. Cereți-i fiului 
sau fiicei dumneavoastră să vă explice modelul și 
valoarea fiecărei competențe.

Învățarea  
socio-emoțională

5.1

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

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională


