
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,

CONEXIUNEA
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1.2 FAMILYCONEXIUNEA
CU FAMILIAValorile referitoare 

la profesie 
 
Citiți valorile referitoare la profesie, de mai jos, și identificați trei valori importante pentru 
dumneavoastră (a+) și trei valori mai puțin importante (a-). După ce terminați, discutați 
răspunsurile de la întrebările de mai jos, cu fiul sau fiica dumneavoastră.

2.1

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață cum să-și stabilească scopuri și 
cum să creeze planuri de acțiune pentru îndeplinirea 
scopurilor respective.  Puteți să-l/să o ajutați să învețe 
această abilitate importantă, participând la următoarea 
activitate. 

____  Creativitate;   

____  Recompense financiare;   

____  Utilitate;    

____  Independență;  

____  Poziția de lider;   

____ Asumarea riscurilor; 

____  Siguranță;

____  Statut; 

____ Lucrul în echipă;

____  Varietate.

  1     Există alte valori mai importante pentru dumneavoastră, decât cele menționate 
mai sus?

  2    Care sunt cele trei valori importante asociate cu profesia dumneavoastră?

  3    Cum v-au ajutat aceste valori să alegeți profesia pe care o aveți?

  4    Comparați valorile dumneavoastră cu cele alese de fiul sau fiica dumneavoastră.

  5    S-au schimbat valorile dumneavoastră, de-a lungul timpului?
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2.2

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață cum să-și stabilească scopuri și 
cum să creeze planuri de acțiune pentru îndeplinirea 
scopurilor respective.  Puteți să-l/să o ajutați să învețe 
această abilitate importantă, participând la următoarea 
activitate. 

Stabilirea  
scopurilor! 
 
Membrii familiei se pot sprijini unii pe alții, stabilind scopuri și conlucrând pentru 
îndeplinirea lor, astfel creând un mediu de cooperare. Împreună cu familia, identifică 
un scop comun, pe care toți îl veți îndeplini. De exemplu, scopul vostru ar putea să fie 
organizarea unei ieșiri la sfârșit de săptămână, în parcul local. Folosiți graficul următor, 
pentru a vă stabili scopul și pentru a face un plan de acțiune. Apoi, aplicați planul împreună!

  1     Scrie o listă care să conțină scopuri posibile. Alege, împreună cu familia, un 

scop și încercuiește-l. 

  2    Identificați obstacolele posibile și modalitățile de a le depăși.

  3    Stabiliți o axă a timpului.

  4     Identificați modalități prin care fiecare membru al familiei poate acorda sprijin 

celorlalți membri.

  5    Verifică progresul planului, pe măsură ce tu și familia ta îl aplicați.

  6    Revizuiți planul, dacă e necesar.

 7    Sărbătoriți succesul planului.
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Haide să facem acest lucru!

TRANSFORMAREA REACȚIILOR NEGATIVE ÎN REACȚII POZITIVE
Utilizând procesul de mai jos, cere-i unui părinte sau unui membru al familiei să se gândească 
la o situație în care ați fost amândoi implicați/amândouă implicate, și în care ai reacționat 
negativ (poate o ceartă recentă). Completați etapele împreună, astfel încât să vadă modul în care 
poți reacționa pozitiv în situații negative și prin care poți învăța ceva. Dacă dorește, părintele/
membrul familiei poate completa etapele din punctul său de vedere.

2.3

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul 
sau fiica dumneavoastră învață despre felul în 
care poate răspunde pozitiv în situații negative. 
Nu putem controla ceea ce spun sau fac alți 
oameni; putem controla doar modul în care 
reacționăm noi. Cereți-i copilului dumneavoastră 
să vă explice procesul folosit pentru identificarea 
emoțiilor și pentru transformarea reacțiilor 
negative în reacții pozitive.

Situație

Emoții

Gânduri
Reacție 
pozitivă

Rezultat

Citește diagrama împreună cu 
părinții tăi sau cu alți membri 
ai familiei, pentru a explica 
relația dintre evenimente, 
gânduri, emoții și acțiuni. 

    
Identifică-ți emoțiile. 

Identifică gândurile care te fac să reacționezi în acest fel. 

Stabilește ce poți schimba și ce nu. 

Alege un mod pozitiv de a reacționa. 

Gândește-te la un lucru pozitiv pe care îl poți învăța din această situație. 
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2.4
Ghidul familiei 
pentru o prezență 
responsabilă pe 
rețelele de socializare 
Citește următorul paragraf, împreună cu familia, și apoi discutați-l. Creează Cinci idei pentru ghid, pe 
care tu și membrii familiei tale le considerați a fi benefice în crearea unei prezențe pozitive și mai 
puțin stresante pe rețelele de socializare. 

Mulți părinți se îngrijorează în legătură cu timpul excesiv petrecut de copiii lor în mediul online. 
Copiii lor, însă, consideră rețelele de socializare ca parte necesară a vieții lor. Unele temeri ale 
părinților includ: distribuirea unor selfie-uri nepotrivite, distribuirea informațiilor personale, 
petrecerea timpului liber pe rețelele de socializare, convorbiri cu străini pe canalele de Messenger sau în 
cadrul jocurilor online, postarea unor fotografii stânjenitoare, o listă prea mare de prieteni și acțiuni 
dăunătoare în mediul online, precum hărțuirea, postarea unor comentarii neplăcute, distribuirea de 
fotografii neadecvate etc. Membrii familiilor pot ajunge la o înțelegere cu privire la ce trebuie și ce nu 
trebuie făcut, atunci când sunt folosite rețelele de socializare.  

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre utilizarea pozitivă a 
rețelelor de socializare, astfel încât să beneficieze de 
pe urma lor și să evite impactul lor negativ. Ajutați-l/
Ajutați-o, discutând temerile dumneavoastră și lucrând 
împreună, cu scopul de a crea un ghid pentru utilizarea 
responsabilă a rețelelor de socializare.

  
CINCI IDEI

1

2

3

4

5
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3.1
Conflictul  
constructiv
Gestionarea neînțelegerilor

Dacă există ceva care a cauzat recent un conflict 
și tensiune, folosiți această fișă, pentru a discuta 
problema. Folosiți Ghidul și abilitățile de ascultare 
activă, pentru a avea o discuție, cu scopul 
de înțelege punctele de vedere ale fiecăruia. 
Răspundeți la următoarele întrebări:

1. Care este motivul neînțelegerii?

2.   Scrie întrebări pe care le poți adresa, pentru a înțelege mai bine punctul de vedere al 
părintelui.

3. Care sunt punctele de vedere pe care vrei ca el/ea să le înțeleagă?

4.   După încheierea discuției, simți că amândoi/amândouă înțelegeți punctele voastre de vedere? 
Ați reușit să rezolvați conflictul? 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață cum să folosească abilitățile de 
ascultare activă, pentru a asculta și pentru a înțelege oamenii 
ale căror opinii sunt diferite de ale lor. Studiile arată faptul că 
un conflict constructiv dintre părinte și adolescent depinde 
de disponibilitatea adolescentului de a vedea dincolo de 
perspectiva proprie. Completați această activitate împreună 
cu fiul/fiica dumneavoastră, pentru a exersa înțelegerea 
punctelor de vedere ale fiecăruia dintre voi. 

1.  Nu presupune că celălalt are intenții rele și nu lua 
nimic la modul personal.

2.  Adresează întrebări și ascultă punctele de vedere ale 
celuilalt.

3. Evită să desconsideri ideile și convingerile celuilalt.
4. Fii respectuos.
5. Dezaprobă cu integritate.
6. Păstrează-ți calmul.

Ghidul comunicării cu oamenii ale căror 
păreri sunt diferite de ale tale 
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3.2
Am știut atunci  
ceea ce știu acum 
 

1.  Ai avut de-a face cu presiunea anturajului, când 
erai la liceu? Oferă câteva exemple.

2.  După ce ai terminat liceul și ai mers la facultate sau ai început să lucrezi, ai mai avut de-a face 
cu presiunea anturajului? A fost diferită de cea din liceu?

3.  Încă mai ai de-a face cu presiunea anturajului, ca adult?

4.  Ce sfaturi poți să-mi dai referitoare la modalitățile de a gestiona presiunea anturajului, acum 
și după ce termin liceul?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață modul în care abilitatea de a fi 
asertiv îi consolidează stima de sine și ajută la câștigarea 
respectului din partea celorlalți, abilități care îl/o ajută 
să reziste presiunii negative a anturajului. Toți am fost 
supuși presiunii anturajului când am fost adolescenți; 
chiar și adulții pot simți presiunea anturajului. 
Acordați-vă timp pentru a împărtăși cu el/ea experiențele dumneavoastră referitoare 
la presiunea anturajului – din trecut și din prezent. 

Să facem acest lucru!

Cere unui părinte să împărtășească cu tine 
experiențele sale referitoare la presiunea anturajului, 
din perspectiva adolescentului (din trecut) și din 
perspectiva adultului (din prezent). Ascultă ce spune; 
a fost și el/ea tânăr(ă) odată și, de multe ori, știe 
bine ceea ce spune. 
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3.3

Să facem 
acest lucru! 
 
Invită membrii familiei să citească 
întrebările și răspunsurile tale de mai jos. 

Există alte puncte tari sau calități unice, pe care ar trebui să le adaug?

După ce discuți cu membrii familiei, răspunde la următoarele întrebări:
1. Cum ai descrie atributele mele pozitive?

2.  În ceea ce privește scopurile mele, există agenții sau organizații, pe care le pot contacta, și 
care pot să-mi ofere mai multe informații?

3.  Există cineva în cadrul familie mele, care lucrează în prezent pentru a-și îndeplini un scop 
sau și-a îndeplinit deja un scop similar cu al meu?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre modul de a se prezenta 
cuiva, folosind tehnica discursului de 30 de secunde 
din cabina liftului. Această strategie încurajează elevii 
să-și facă cunoscute scopurile, interesele, punctele tari, 
calitățile unice și să ceară ajutorul pentru îndeplinirea 
scopurilor lor.
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3.4
Cele cinci stiluri 
de gestionare 
a conflictelor 

Conflictul face parte din viață. Fiecare dintre noi avem propriul stil de gestionare a conflictului, 
influențați fiind de temperamentul și personalitatea noastră, de mediul social, de vârstă etc. Dacă 
ne recunoaștem stilul propriu de gestionare a conflictului, putem înțelege impactul pe care acesta îl 
are asupra felului în care gestionăm conflictele. Citește cele cinci stiluri de gestionare a conflictului, 
împreună cu familia, și discutați următoarele întrebări:

1. Ce stil de gestionare a conflictelor utilizează fiecare membru al familiei, cel mai des?

2.  Cum influențează stilul fiecărui membru abilitatea familiei de a rezolva conflicte? (în mod pozitiv și 
negativ)

3.  Există modalități prin care membrii familiei pot începe să utilizeze diferite stiluri, pentru a rezolva 
conflictele în mod pozitiv?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră descoperă stilul personal de gestionare 
a conflictelor. Acordați-vă câteva momente, pentru a 
citi informațiile de mai jos și pentru a discuta impactul 
stilului de gestionare, propriu fiecărui membru al familiei, 
asupra dinamicii familiei. 

Colaboratorul  
Abordarea 
cooperantă

Prețuiește atât 
obiectivele, cât și 
relațiile sale. Privește 
conflictul ca pe 
o problemă care 
trebuie rezolvată și 
caută o soluție care 
să îndeplinească atât 
obiectivele sale, cât și 
pe ale celuilalt.

Avantaje: Favorizează 
încrederea reciprocă, 
menține relații 
pozitive, consolidează 
devotamentul.
Dezavantaje: Consumă 
prea mult timp și prea 
multă energie.

Competitivul  
Abordarea 
autoritară

Își prețuiește 
obiectivele mai mult 
decât relațiile, iar 
dacă ar fi în situația 
de a alege, ar prefera 
să își îndeplinească 
obiectivele, în 
defavoarea relațiilor. 
Este preocupat, în 
general, mai mult de 
atingerea obiectivelor 
sale, decât de a fi 
plăcut de către ceilalți.

Avantaje: Este centrat 
pe rezultate rapide.
Dezavantaje: Poate 
inspira ostilitate.

Mediatorul 
Abordarea căii de 

mijloc
Este destul de preocupat 
atât de obiectivele proprii, 
cât și de relațiile cu ceilalți. 
Caută în general să ajungă 
la un compromis; renunță 
la o parte din obiectivele 
sale și îl determină pe 
celălalt să renunțe la o 
parte din obiectivele sale.

Avantaje: Util în situații 
complexe care nu au soluții 
simple; toți participanții au 
putere egală.
Dezavantaje: Nimeni nu 
este niciodată cu adevărat 
mulțumit; ajung să se 
implementeze soluții mai 
puțin eficiente.

Neconflictualul  
Abordarea 

neconflictuală
Prețuiește evitarea 
conflictelor mai mult 
decât obiectivele și 
relațiile sale. De cele mai 
multe ori, îi este mai ușor 
să se retragă dintr-un 
conflict, decât să se 
confrunte cu el. Acest 
lucru poate implica chiar 
renunțarea completă la 
relații sau la obiective 
asociate conflictului 
respectiv.

Avantaje: Nu înrăutățește 
conflictul, amână 
dificultățile. 
Dezavantaje: Problemele 
rămân nediscutate și 
nerezolvate.

Pacifistul  
Abordarea „pace cu 

orice preț”
Prețuiește relațiile mai 
mult decât propriile 
obiective. Dacă ar trebui 
să aleagă, ar sacrifica 
de cele mai multe ori 
obiectivele sale, pentru 
a-și păstra relațiile. În 
general, își dorește să fie 
plăcut de către ceilalți și 
încearcă să aplaneze cu 
calm conflictele, pentru 
a preveni deteriorarea 
relației.

Avantaje: Minimalizează 
conflictul; relațiile se 
păstrează.
Dezavantaje: Poartă 
pică, îi exploatează pe cei 
slabi.
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3.5

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 lor. Tinerii pot 
ezita să vorbească cu părinții despre hărțuire, astfel 
că este important ca părinții să cunoască semnele de 
avertisment.

NSVRC TIP SHEET

Going to College: What Families Need to Know 
About Sexual Assault and Safety on Campus
National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) is focused on providing parents, caregivers, and 
students the tools and resources necessary to create a safe and healthy campus experience. One of 
the most concerning issues young adults face is sexual assault. In addition to mobilizing campuses and 
communities to address this issue, it’s important for all parents to feel prepared and equipped to raise 
this topic with their children. NSVRC encourages parents and caregivers to address key topics relating to 
sexual assault and safety before their child leaves for college. Teaching young adults about this prevalent 
public health issue will better prepare them to deal with this issue in an informed way. This information 
is also essential in enabling your child to contribute to a campus culture that promotes safety, respect, 
and equality.

KNOW THE FACTS

It can be difficult to think and talk about sexual assault when your son or daughter is going off to 
college, but it’s important that you are both aware of the prevalent and frequent nature of 
sexual assault on campus. 

• One in five women and one in 16 men are sexually assaulted while in college.

• More than 90 percent of sexual assaults go unreported.

• Nearly two-thirds of college students experience sexual harassment.

• Among college women, nine out of 10 victims of rape and sexual assault know their offender.

5 KEYS TO A HEALTHY RELATIONSHIP

It can be encouraging for parents to know that developing and supporting healthy relationships 
is critical to preventing sexual assault. Talk to your son or daughter about the five keys to healthy 
relationships — Respect, Learn, Empower, Consent, and Communicate — so they can contribute to a 
positive campus culture for themselves and their peers.

• Respect: promote and model healthy attitudes and relationships

• Learn: access credible information and resources to promote your overall health

• Empower: everyone has the right to set limits, feel safe, and get support

• Consent: seek mutual agreement without fear or pressure

• Communicate: express yourself to partners, peers, and family

INFORMAŢII FURNIZATE DE CNRPVS

Ce anume trebuie să știe familiile, despre 
agresiunea sexuală și siguranța în campus?

Centrul național de resurse pentru violența sexuală (CNRPVS) are ca scop informarea părinților și furnizarea de 
instrumente și resurse necesare creării unei vieți sănătoase și în siguranță în campusul universitar. Una dintre 
problemele cu care se confruntă tinerii este hărțuirea sexuală. Pe lângă mobilizarea campusurilor universitare 
și a comunităților de a aborda această problemă, este important ca toți părinții să fi e pregătiți să abordeze 
această temă cu copiii lor. CNRPVS încurajează părinții să abordeze teme-cheie, legate de agresiunea sexuală și 
siguranță, cu copiii lor, înainte ca aceștia să plece la facultate. Informând și discutând cu tinerii despre această 
problemă, ei vor fi  mai bine pregătiți, pentru a gestiona situația într-un mod informat.  Aceste informații sunt, de 
asemenea, importante pentru copilul dumneavoastră, pentru că îi oferă oportunitatea de a contribui la cultura 
campusurilor universitare, care promovează siguranța, respectul și egalitatea. Statisticile de mai jos se referă la 
populația Statelor Unite.

CUNOAȘTEŢI FAPTELE

Poate fi  difi cil să vă gândiți și să discutați despre agresiunea sexuală, când fi ul sau fi ica dumneavoastră pleacă la 
facultate, dar este important să fi ți amândoi conștienți /amândouă conștiente de natura predominantă și frecventă a 
agresiunii sexuale în campus. 

• 1 din 5 femei și 1 din 16 bărbaţi sunt agresaţi sexual, pe parcursul anilor de facultate. 

• Mai mult de 90% din cazurile de agresiune sexuală nu sunt raportate. 

• Aproape 2/3 dintre studenţi au experienţe de hărţuire sexuală. 

• În rândul studentelor, 9 din 10 victime ale violului și ale agresiunii sexuale își cunosc agresorul. 

CINCI ELEMENTE-CHEIE ALE UNEI RELAŢII SĂNĂTOASE

Părinții trebuie să știe că dezvoltarea și sprijinirea relațiilor sănătoase este vitală pentru prevenirea agresiunilor 
sexuale. Discutați cu fi ul sau fi ica dumneavoastră despre cele cinci elemente-cheie ale unei relații sănătoase – 
respectul, informarea, responsabilizarea, consimțământul și comunicarea – astfel încât el/ea poate contribui la o 
cultură pozitivă a campusului universitar, pentru ei înșiși și pentru colegii lor. 

• Respectul: promovează și exemplifi că atitudini și relaţii sănătoase.

• Informarea: accesează informaţii și resurse credibile, pentru a  promova sănătatea generală.

• Responsabilizare: toată lumea are dreptul de a-și stabili limite, de a se simţi în siguranţă și de a primi sprijin.

• Consimţământ: favorizează înţelegerea mutuală, fără teamă sau presiune.

• Comunicare: exprimă-ţi sentimentele în faţa partenerului/partenerei, a prietenilor și a familiei.



MODUL ÎN CARE DISCUTĂM DESPRE CONSIMŢĂMÂNT

Consimțământul este unul dintre cele mai importante elemente ale unei relații sexuale sănătoase. Sexul fără 
consimțământ nu este sex. Este agresiune. Iată ce îi puteți spune fi ului sau fi icei dumneavoastră, referitor la 
consimţământ:

• Consimţământul este voluntar, mutual și poate fi  retras oricând.

• Consimţământul din trecut nu înseamnă consimţământ prezent sau viitor. 

• Nu există consimţământ, atunci când există forţare, intimidare sau constrângere. 

• Nu există consimţământ, dacă o persoană este incapabilă mintal sau fi zic, sau datorită consumului de alcool sau 
droguri, pentru că aceasta nu poate înțelege fapta, natura sau implicațiile unei situații sexuale. 

DROGURILE ȘI ALCOOLUL

ÎNTREBĂRI PENTRU UNIVERSITATEA LA CARE MERGE COPILUL DUMNEAVOASTRĂ

Nu este niciun secret în ceea ce privește răspândirea consumului de alcool și droguri în campusurile universitare. 
Multe studii arată o legătură directă între consumul excesiv de alcool și riscul de comitere a unei agresiuni 
sexuale. Studiile demonstrează că aproximativ jumătate dintre cazurile de agresiune sexuală sunt asociate cu 
consumul de alcool de către agresor, de către victimă sau de către ambii. 

Când discutați cu adolescentul/adolescenta dumneavoastră despre droguri și alcool, este important să 
accentuați faptul că agresiunea sexuală nu se întâmplă niciodată din cauza victimei. Nu contează ce poartă sau 
ce face victima, sau dacă victima a consumat alcool, sau tipul de relație dintre victimă și agresor. 
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Este important de știut cum gestionează facultatea, la care studiază copilul dumneavoastră, agresiunea 
sexuală. În anul 2014, 40% dintre universităţi și colegii au raportat faptul că nu au investigat nici măcar un caz 
de agresiune sexuală în ultimii cinci ani. În timp ce multe colegii încă lucrează la crearea unui mediu sigur și de 
sprijin pentru studenții lor, vestea bună este că multe școli au început implementarea unor politici și programe 
promițătoare, iar noile legi ajută în mare măsură la consolidarea unei gestiuni adecvate a agresiunilor sexuale. 

Mai jos găsiţi câteva întrebări pe care le puteţi adresa poliţiei din campus, la Ofi ciul de relaţii cu studenţii și la 
Ofi ciul rezidenţilor din campus. 

• Unde pot citi politicile și procedurile folosite de instituţie, pentru a răspunde unui raport de agresiune sexuală?

• Ce formare/cursuri se furnizează membrilor facultăţii și personalului, în ceea ce privește agresiunea sexuală?

• Ce servicii de consiliere sunt disponibile pentru victimele agresiunilor sexuale, atât în campus, cât și în afara lui?

• Cum pot afl a mai multe despre ceea ce face acest campus, pentru a preveni agresiunea sexuală și pentru a 
sprijini victimele? Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.nsvrc.org. 

HOW TO TALK ABOUT CONSENT

Consent is one of the most important elements of any healthy sexual relationship. Sex without 
consent isn’t sex. It’s assault. Here’s what you can tell your son or daughter about consent:

• Consent is voluntary, mutual, and can be withdrawn at any time.

• Past consent does not mean current or future consent.

• There is no consent when there is force, intimidation, or coercion.

• There is no consent if a person is mentally or physically incapacitated or impaired because one
cannot understand the fact, nature, or extent of the sexual situation, including due to alcohol or
other drugs.

DRUGS AND ALCOHOL

It’s no secret that drug use and alcohol consumption are widespread on college campuses across the 
country. Many studies show a direct relationship between excessive alcohol use, such as binge drinking, 
and risk for committing sexual assault. Research shows that approximately half of sexual assaults are 
associated with alcohol use by the perpetrator, victim, or both. 

When you talk to your teen about drugs and alcohol, it’s crucial to stress that sexual assault is never 
the victim’s fault. It does not matter what the victim is wearing or doing, whether the victim has been 
drinking, or what type of relationship the victim has with the person who is abusing him or her.

QUESTIONS FOR YOUR CHILD’S COLLEGE

It’s important to know how your child’s school handles sexual assault. In 2014, 40 percent of colleges 
and universities reported not investigating a single sexual assault in the previous five years. While 
most colleges still have work to do in creating safe and supportive environments, the good news 
is that many schools have begun implementing promising policies and programs, and Title IX is 
increasingly helping to enforce proper handling of sexual assault.

Below are some questions to pose. Campus Police, Student Affairs, and the Office of Resident Life are 
all good places to start as you look to get your questions answered. 

• Where can I review the policies and procedures used by this institution to respond to a report of 
sexual assault?

• What sexual assault training is provided to faculty and staff, including resident assistants?

• What counseling or services are available for victims of sexual assault, both on and off campus?

• How can I learn more about what this campus is doing to prevent sexual assault and support 

victims?For more information on this topic, visit www.nsvrc.org.
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CONEXIUNEA
CU FAMILIA

Utilizarea valorilor 
pentru combaterea 
hărțuirii în mediul 
online

 
 Împărtășește cu părintele activitatea realizată pe Fișa de lucru pentru elevi: 
Aplicare și valorile identificate de tine, pe care le consideri a fi importante, 
precum și modul în care le poți folosi, pentru a preveni sau a pune capăt actelor 
de hărțuire în mediul online. Discutați întrebările de mai jos.

Valorile identificate de tine sunt importante și pentru familia ta?

Există valori suplimentare care sunt importante pentru familia ta și care te pot ajuta să iei 
decizii pozitive pe rețelele de socializare? 

3.6

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre hărțuirea în mediul online. 
În lecțiile anterioare Lions Quest, elevii au descoperit 
modul în care își pot folosi valorile personale, pentru 
a lua decizii în mod responsabil. Acest lucru se aplică 
și comportamentului din mediul online. Ei pot să-și 
folosească valorile, pentru a-și ghida comportamentul tot 
timpul, nu doar când le este convenabil. 

• RESPECTUL;
• CINSTEA; 
• BUNĂTATEA;   
• CURAJUL;   
• SERVICIUL ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII;   
• CREDINȚA;   

• AUTODISCIPLINA;              
• RESPONSABILITATEA; 
• FAMILIA;  
• PRIETENIA;   
• FERICIREA;  
• SĂNĂTATEA;   

• REALIZĂRI;
• UMORUL;
• IUBIREA;
• EDUCAȚIA;
• COMPASIUNEA;
• CUNOȘTINȚELE.

EXEMPLE DE VALORI POZITIVE



CONEXIUNEA
CU FAMILIA

4.1
Comportamentul  
adolescenților:  
percepție  
sau realitate

A.  Explică-i membrului familiei că normele sociale sunt reguli nescrise ale 
societății, pe care oamenii le respectă, pentru a menține ordinea și pentru 
a defini comportamente adecvate. Spuneți-i că, de multe ori, adolescenții 
supraestimează numărul tinerilor implicați în comportamente riscante, 
precum consumul de alcool, de droguri sau întreținerea relațiilor sexuale, și 
că informarea greșită influențează adolescenții să facă ceea ce cred ei că face 
toată lumea. 

B. Discută cu membrul familiei:
a.   Când ai fost adolescent(ă), care era lucrul pe care toți cei de vârsta ta credeau că îl face toată 

lumea?

b. Crezi că generația ta a făcut ca acest comportament să fie normal?

c.  Cum crezi că generația mea a schimbat ceea ce este considerat a fi comportament normal de 
adolescent? 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre felul în care percepția sa, 
referitoare la normele sociale și la comportamentul an-
turajului său, îi influențează procesul de luare a deciziilor.



CONEXIUNEA
CU FAMILIA

4.2
Efectele pe termen 
scurt și lung ale 
consumului de 
alcool, tutun și ale 
altor droguri
Membrul familiei va adresa următoarele întrebări fiului/fiicei sale:
1. Ce vrei să realizezi până la terminarea liceului?

2. Ce vrei să realizezi până la vârsta de 25 de ani?

3. Cum poate consumul de alcool, tutun sau droguri să-ți afecteze scopurile?

4. Cum te pot ajuta eu, ca părinte, să-ți realizezi scopurile?

Împărtășiți cu fiul/fiica dumneavoastră:
1. Care vă sunt speranțele și visurile, în ceea ce privește scopurile lui/ei.

2.  Modul în care a avea un plan și a gândi în avans, îi ajută pe oameni să ia decizii bune și să-și 
realizeze scopurile.

3. Împărtășiți cu el/ea un scop pe care vi l-ați stabilit și modul în care l-ați realizat.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață despre efectele pe termen scurt și 
lung ale consumului de alcool, tutun și droguri, precum 
și despre factorii de risc și de protecție implicați. Discuția 
cu copilul dumneavoastră despre scopurile, visurile și 
dorințele dumneavoastră în ceea ce privește viitorul său, 
îi va oferi îndrumare și sprijin în planurile sale pentru 
viitor. Studiile arată că adolescenții care au scopuri și 
aspirații sunt mai puțin tentați să consume alcool, tutun 
sau droguri.



CONEXIUNEA
CU FAMILIA

4.3

Creierul  
adolescentului!
Cere-i unui membru al familiei să citească diferențele dintre creierul adultului 
și cel al adolescentului. Apoi, discutați ideile cu care sunteți și cu care nu 
sunteți de acord. Întrebați-l pe membrul familiei ce informații noi a aflat 
despre impactul consumului de alcool, tutun și droguri asupra creierului 
adolescentului.
1.  În timp ce neuronii din creierul unui adult sunt protejați bine, neuronii în curs de maturizare, 

din creierul adolescentului, sunt mai puțin protejați.

2.  De vreme ce creierul adolescentului este „în proces de maturizare”, celulele își trimit mesaje 
mai puternice, mai „zgomotoase”, unele către altele, în comparație cu celulele creierului 
adultului.

3.  Datorită acestor mesaje mai intense și mai puțin „rafinate” ale creierului, adolescenții simt 
senzații de plăcere mai intense decât adulții, atunci când e vorba de activități plăcute. De 
asemenea, ei resimt mult mai intens emoțiile negative, precum anxietatea, stresul și depresia. 
Acest lucru înseamnă că elevii ar putea simți nevoia de a scăpa de emoțiile negative mult mai 
mult decât adulții, din cauza faptului că aceste emoții sunt resimțite mult mai intens.

4.  Când elevii se implică în comportamente riscante, precum consumul de alcool, tutun și 
droguri, calea recompenselor din creierul adolescenților este foarte sensibilă la efectele 
alcoolului, ale tutunului sau ale altor droguri.

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră învață modul în care consumul de alcool, 
tutun și droguri afectează creierul și procesul de luare a 
deciziilor. Studiile arată că, din cauza faptului că creierul 
adultului este dezvoltat complet, consumul de alcool, 
tutun și droguri afectează procesul de luare a deciziilor în 
mod diferit.  
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CU FAMILIA

4.4
Presiunea 
anturajului:  
pozitivă și negativă!
Cere-i unui membru al familiei să 
răspundă la întrebările de mai jos. Apoi, 
împărtășește cu el și răspunsurile tale și 
discutați motivul pentru care fiecare dintre 
voi ați răspuns în modul respectiv. 

1. Care este diferența dintre presiunea negativă și pozitivă a anturajului?

2. Oferiți un exemplu de presiune negativă și unul de presiune pozitivă a anturajului.

3. Cărui tip de presiune le este oamenilor greu să-i reziste?

4. Este mai greu să rezistați presiunii prietenilor sau a oamenilor pe care nu îi cunoașteți?

5. Ați resimțit vreodată presiune din partea unui prieten, de a face ceva ce nu doreați?

6. Cum vă pregătiți să gestionați presiunea anturajului?

7.  Ați încercat să exercitați presiune asupra unui prieten, pentru a face ceva ce știați că nu vrea 
să facă?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră și-a consolidat o înțelegere aprofun-
dată, privind faptul că presiunea anturajului nu este 
întotdeauna negativă. Uneori, presiunea anturajului este 
pozitivă și poate avea impactul de a îmbunătăți sănătatea 
oamenilor, viața lor socială și de a oferi sentimente 
plăcute în legătură cu deciziile luate.
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Familia 
socio-emoțională
Invită membrii familiei să te asculte 
descriind modalităţile prin care ai exersat 
abilităţile socio-emoționale acasă. După 
discuția cu familia, scrie răspunsul la 
următoarele întrebări:

1.  Cum a observat familia ta că folosești acasă  
abilitățile socio-emoționale?

2. Ce schimbări a observat familia ta, în privința atitudinilor și a comportamentului tău?

3.  Care sunt modurile în care familia ta încearcă să folosească abilitățile socio-emoționale 
acasă?

4.  Ce crezi tu și familia ta că puteți face, pentru a îmbunătăți învățarea socio-emoțională acasă?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:  Fiul sau fiica 
dumneavoastră recapitulează abilitățile socio-emoționale 
învățate în acest program. Ajutați-l/Ajutați-o să exploreze 
importanța învățării socio-emoționale, recapitulând 
modurile în care familia a aplicat aceste abilități.

5.1

Autoorganizarea
Conștiința de 

sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională


