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Lions Quest  Abilități pentru Dezvoltare  
Prezentare generală
Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare  este un program complex de dezvoltare a tinerilor, dedicat 
elevilor din clasele 0-5. Programul reunește părinți, profesori și membri ai comunității, determinându-i 
să muncească ȋmpreună pentru atingerea unui scop major: sprijinul permanent al copiilor pentru ca 
aceștia să devină tineri sănătoși, capabili și eficienți. 

Abilități Pentru Dezvoltare Te PrEGăTeŞTe PeNTRu ViAŢă
În cadrul acestui program, copiii ȋși exersează abilitățile care ȋi vor ajuta atât acum, cât și în viitor. 
Printre aceste abilități putem enumera: responsabilitatea pentru propriile acțiuni, consolidarea 
relațiilor cu familia și gestionarea problemelor, luarea unor decizii eficiente. De asemenea, elevii își vor 
exersa abilitățile de comunicare și ascultare, ȋși vor gestiona emoțiile într-un mod pozitiv și vor stabili 
noi obiective pentru viitor. 

Un scop major al programului Abilități pentru Dezvoltare este cel de a explica elevilor de ce este bine să 
nu foloseasca substanțe nocive și ȋn ce mod le pot evita. Programul se concentrează asupra efectelor 
nocive (fizice, psihologice, emoționale) pe care substanțele interzise le au asupra tinerilor. elevii 
sunt pregătiți și informați cu privire la modalitățile prin care pot evita folosirea acestor substanțe, 
învățând, totodată, cum să evite situațiile periculoase și cum să reziste presiunii negative a anturajului.

UN PARTEneRiaT CU FAMiliiLE
Abilități pentru Dezvoltare are la bază un parteneriat între școală, familie și comunitate. 
Familiile au la dispoziție mai multe modalități prin care pot fi informate cu privire la ceea ce copiii 
lor ȋnvață în cadrul programului. Întâlnirile cu părinții sunt o modalitate excelentă de a fi la 
curent cu activitățile din cadrul programului și de a comunica cu ceilalți părinți.

Părinții se pot implica în programul Abilități pentru Dezvoltare prin intermediul fișelor din cadrul 
activității Conexiunea cu familia. Aceste fișe vor fi date elevilor după fiecare lecție. De asemenea, 
programul le oferă părinților posibilitatea de a se implica în cadrul orelor sau de a propune un 
proiect de voluntariat.

UN PARTEneRiaT CU CoMunitATEA
Pentru elevii implicați ȋn programul Abilități pentru Dezvoltare procesul de învățare nu se oprește 
ȋn momentul în care elevii părăsesc clasa. Aceștia descoperă că activitatea de voluntariat în 
cadrul comunității este benefică atât pentru fiecare dintre ei, cât și  pentru comunitate..



© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.

Întâlnirea 1  
Fișa 1

 În conformitate cu cerințele programului, elevii identifică nevoile școlii sau ale comunității lor. Apoi, 
selectează și dezvoltă proiecte de voluntariat care răspund acestor nevoi. 

MAi MuLTe inFOrMAŢii rEFeRiTOARe La PROGrAMuL Abilități 
Pentru DEzvOltArE
Dacă adolescentul tău/adolescenta ta este implicat/ă în programul Abilități pentru Dezvoltare , 
roagă-l/roag-o să îți arate Jurnalul elevului Momente ȋmpreună. vei afla mai multe despre aceste teme 
și despre activitățile abordate în cadrul cursului.

Fii atent la mesajele primite de la profesori sau școală cu privire la următoarele ședințe cu părinții, 
evenimente speciale și oportunități pentru părinți de a fi de ajutor ȋn cadrul programului.

Dacă școala ta nu beneficiază de acest program, întreabă dacă nu le-ar plăcea să ȋl adopte. Pentru 
mai multe informații și date referitoare la acest program, sunați sau scrieți celor de la Lions Clubs 
international Foundation/ Lions Quest Canada la adresa de mai jos.

DeSPre  liONS CLubS iNTeRNATiOnAL
Lions Clubs international este cea mai mare organizație de voluntariat din lume, cu mai mult de 
1.4 milioane de membri în 193 de țări. Membrii Lions au oferit finanțare majoră pentru toate 
ciclurile de învățământ, programul Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare pentru clasele 0-5, 
Lions Quest Abilități pentru adolescență pentru clasele de gimnaziu și Lions Quest Abilități pentru 
acțiune pentru tinerii de 15-20 de ani. Aceste 3 programe sunt componente de bază și evidențiază 
atașamentul pe termen lung și efortul membrilor Lions pentru dezvoltarea tinerilor.

FOR MorE inForMatioN, COntACT:
Lions Quest 
Lions Clubs international Foundation Lions Quest Canada 
300 22nd Street 515 Dotzert Court, Unit #7 
Oak brook, iL 60523-8842 Waterloo, Ontario, Canada 
630/571-5466 N2L 6A7 
630/571-5735 FAX (519)725-1170 
www.lions-quest.org (519)725-3118 FAX
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 Situație
Ultima dată când părintele a mers la cumpărături cu familia sa, a participat la o tombolă pentru a 
câștiga o bicicletă nouă. Părintele tocmai a primit un mail ȋn care este anunțat că familia sa este 
fericita câștigătoare și poate să vină la magazin sâmbăta viitoare pentru a ridica bicicleta. Părintele 
este foarte încântat, deoarece cel mai mic copil al său va avea acum bicicleta pe care și-a dorit-o. 
Părintele ȋși vede vecinul și merge să îi dea veștile bune. Dar vecinul este un ascultător slab. În timp ce 
părintele ȋi explică încântat ce s-a întâmplat, vecinul, ȋn loc să își folosească aptitudinile de ascultare, 
se uită în gol, plictisit, cască, întrerupe și așa mai departe. 
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 Abilități de ascultare
Unul dintre secretele comunicările eficiente în familie este abilitatea de a fi un bun ascultător. 
Programul Abilități pentru Dezvoltare le oferă elevilor posibilitatea de a deveni ascultători eficienți. 
Încercați să folosiți aceste idei acasă.

1.  Acordați atenție vorbitorului. Acest lucru îi permite vorbitorului să realizeze că ceea ce spune 
este important pentru dumneavoastră. 

 � Încheiați orice activitate și priviți vorbitorul.
 � Fiți atenți fără să vă agitați, să vă uitați la ceas sau să priviți în gol.

2.  Încurajați vorbitorul să vă spună mai multe. Aceasta îi permite vorbitorului să își dea seama că 
ascultați cu atenție și vreți să știți mai multe 

 � Puneți întrebări cu răspuns deschis, referitoare la tema abordată de vorbitor. iată câteva 
exemple de întrebări cu răspuns deschis:  „Îmi poți spune mai multe despre asta ?”: 

„Ce crezi despre asta?”
„Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai face asta?”
„Ai nevoie de ajutor?”
„Ce îți place la asta?”

 � rezumă sau reia ceea ce a spus vorbitorul. De exemplu:
 „Se pare că te simți frustrat pentru că nimeni nu dorește să asculte și punctul tău de vedere 
asupra situației.”
„e ca și cum ai dori să ȋți prezinți ideile și alții te întrerup mereu.”
„Îmi dau seama ce încântat ai fost când ai fost ales să faci parte din această piesă de 
teatru.”

 � Faceți comentarii care să reflecte interesul vostru pentru o anumită tema, cum ar fi:
 „Aș vrea să știu mai multe despre asta.”
 „Ce interesant!”
„Aș vrea să fi încercat asta.”

3. Arătați că sunteți interesat de propriile acțiuni. Limbajul corpului ȋl ajută pe vorbitor să își dea 
seama că îl ascultați. 

 � Faceți gesturi care să transmită vorbitorului că sunteți interesat de ceea ce spune.
 � Aprobarea și înclinarea capului ȋn față sunt două metode care îi permit voritorului să ȋși dea seama 
că îl ascultați.

Întâlnirea 1  
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 Utilizarea mesajelor „Ce, de ce și cum” 
pentru ȋmbunătățirea comunicării ȋn 
cadrul familiei
 O modalitate de comunicare eficientă și directă este aceea ce vizează folosirea mesajelor „Ce, de ce și 
cum”. Această formă de comunicare ne permite să le explicăm celorlalți într-o manieră pozitivă modul 
în care comportamentul lor ne afectează și să sugerăm un alt tip de comportament, benefic respectivei 
situații. iată câteva idei cu privire la mesajele „Ce, de ce și cum” așa cum sunt ele predate elevilor în 
cadrul programului Abilități pentru Dezvoltare.

1. Numește Ce tip de comportament te deranjează 
 � Descrie comportamentul și nu persoana.

 � evită să folosești un ton acuzator sau agresiv. 

2. Spune De Ce te deranjează 
 � explică-i persoanei respective cum te face să te simți comportamentul ei.
 � explică-i persoanei respective cum te-a afectat comportamentul ei.. 

3. explică CUM ai vrea să se comporte celălalt  
 � Sugerează câteva idei referitoare la ce ar putea face persoana respectivă data viitoare când se 
regăsește într-o astfel de situație..

eXeMPLE:
 Ce: Te-am rugat să îmi spui unde mergi, dar ai plecat fără să îmi spui.
De Ce: Trebuie să știu unde ești.
CUM: Asigură-te că lași un bilet înainte să ieși în oraș.

Întâlnirea 1  
Fișa 3
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 exprimarea aprecierii față de membrii 
familiei

Mesaje de apreciere vagi vs. mesaje de apreciere clare
Un mesaj vag este neclar; nu precizează clar ce apreciezi. Încearcă, dacă este posibil, să folosești 
mesaje clare, numind o anumită calitate sau un anumit comportament.

vagi Clare
ești drăguț(ă). Îmi place că ai simțul umorului.

bravo! Îți mulțumesc că ai avut grijă.

ești de ajutor. bucătăria arată minunat! Mulțumesc!

Amintește-ți să-ți arăți aprecierea pentru... 
Ne putem arăta aprecierea față de calitățile copiilor. Acestea includ: 

 � Aspectul lor
 � Un anumit tip de comportament
 � eforturile deosebite pe care le fac
 � Noile Abilități pe care le-au ȋnvățat

Gândiți-vă la exemple variate și arătați-i copilului dumneavoastră aprecierea cât de des puteți.

Întâlnirea 1  
Fișa 4
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invitație pentru familii la programul Abilități 
pentru Dezvoltare
Traduceți această scrisoare în limbile vorbite de părinții elevilor. Dacă în cadrul întâlnirilor va fi 
utilizată o altă limbă decât româna, sau dacă va fi nevoie de un traducător, menționați acest lucru în 
scrisoare.

Dragi familii,

Am pregătit trei întâlniri speciale pentru voi. Acestea fac parte din programul Abilități pentru 
Dezvoltare.

După cum știți, acest program ajută școlile, familiile și comunitățile să muncească împreună pentru a 
sprijini dezvoltarea sănătoasă a tinerilor. Programul ȋi ajută pe elevi să ȋși ȋmbunătățească abilitățile 
de comunicare, să coopereze, să fie responsabili, să se respecte pe ei și să îi respecte pe ceilalți. Copiii 
învață, de asemenea, cum să reziste presiunii negative a anturajului și cum să evite activitățile 
dăunătoare, de exemplu folosirea substanțelor nocive.

În cadrul acestor întâlniri, veți afla mai multe despre câteva dintre cele mai importante abilități pe 
care copilul dumneavoastră le studiază in cadrul programului Abilități pentru Dezvoltare. De asemenea, 
veți avea ocazia să împărtășiți ideile dumneavoastră cu alți părinți ai căror copii sunt elevi la școala 
noastră.

Temele întâlnirii sunt: 

Întâlnirea 1: introducere & Îmbunătățirea comunicării în familie

                   (data) 

Această întâlnire are scopul de a îmbunătăți comunicarea și relațiile în familie.

Întâlnirea 2: Siguranța pe internet, responsabilitățile sociale online, Hărțuirea online și alte forme de 
hărțuire
                          (data)

Această întâlnire oferă sprijin și protecție pentru copiii noștri atunci când aceștia navighează pe 
internet și interacționează cu alte persoane.

Întâlnirea 1  
MODel De SCriSOare
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Întâlnirea 3:  Prevenția pozitivă- Planifică!           

Scopul acestei întâlniri este de a arăta părinților modalități prin care își pot ajuta copiii să se dezvolte 
armonios și prin care ȋi pot determina să evite folosirea substanțelor nocive. 

Întâlnirea 4: Celebrarea familiei      

Se vor prezenta modalități prin care părinții își pot ajuta copiii să se simtă capabili, apreciați și 
responsabili. vom discuta, de asemenea, cum am putea să petrecem mai mult timp cu copiii noștri.

Toate cele patru întâlniri vor avea loc în sala   de la ora   la ora  

De asemenea, veți avea la dispoziție posibilitatea ca fiul/fiica dumneavoastră să fie supravegheat/ă ȋn 
acest interval. rezervați-vă câteva minute, după aceea, pentru gustări.  
este gratuit. 

vă rugăm să completați acest formular și să mi-l înapoiati până la:  

Dacă aveți nevoie de transport, vă rugăm să sunați la numărul:  

Abia aștept să petrec mai multe seri plăcute cu dumneavoastră!

Cu stimă,

Întâlnirea 1  
MODel De SCriSOare

 (data)

 (data)
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Întâlnirea 1  
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 invitație pentru familii la prima ȋntâlnire 
din cadrul programului Abilități pentru 
Dezvoltare
 Dragă familie,

Cât de bine comunicăm noi cu copiii noștri? Ce abilități ne-am putea dezvolta pentru a îmbunătăți comunicarea în familie? 
Dacă doriți un răspuns la aceste întrebări, participați la întâlnirea intitulată introducere & Îmbunătățirea aptitudinilor de 
comunicare în familie. Aceasta este parte a programului Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare. iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii DATA ORA 
Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le 
aveți cu privire la creșterea copiilor.vom discuta, în mod special, câteva modalități de îmbunătățire a comunicării în familie și 
vom descoperi aptitudinile de comunicare ce pot fi folosite acasă.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final se vor oferi gustări, așa că 
vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit.

Cu gânduri bune,

vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data  . Sperăm să puteți participa!

 Înscriere: Abilități pentru Dezvoltare; Prima ședință cu părinții

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele 
care vor participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume Telefon

Nume Telefon

Nume Telefon

Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare:  

eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume Vârsta Nume Vârsta

Nume Vârsta Nume Vârsta
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invitație pentru familii la prima ȋntâlnire 
referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
 Dragă familie,

Cât de bine comunicăm noi cu copiii noștri? Ce abilități ne-am putea dezvolta pentru a îmbunătăți comunicarea în familie? 
Dacă doriți un răspuns la aceste întrebări, participați la întâlnirea intitulată Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare în 
familie. Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe ce 
le aveți cu privire la creșterea copiilor.

iată câteva detalii: 

LOCuL ÎNTÂLniRii DATA ORA 
vom discuta, în mod special, câteva modalități de îmbunătățire a comunicării în familie și vom descoperi aptitudinile de 
comunicare care pot fi folosite acasă.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final se vor oferi gustări, așa că 
vă rugăm să rămâneți. este gratuit.

Cu gânduri bune,

vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data  . Sperăm să puteți participa!

 Înscriere: Abilități pentru Dezvoltare; Prima ședință cu părinții

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele 
care vor participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume Telefon

Nume Telefon

Nume Telefon

Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare:  

eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume Vârsta Nume Vârsta

Nume Vârsta Nume Vârsta

Întâlnirea 1  
MODel De SCriSOare



© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.

Formular de răspuns pentru părinți
 Dragă părinte/ȋngrijitor:

Te rugăm să menționezi mai jos dacă vei putea participa la ȋntâlnirea cu părinții.

Întâlnire : , 

o  voi participa o Nu voi putea participa

Numele părintelui:

Numele copilului:

Adresa: 

Număr de telefon: 

eu (noi) vom avea nevoie de supraveghere pentru copii,  cu vârsta de . 

eu (noi) vom avea nevoie de transport pentru persoane.

vă rugăm să ȋnmânați acest formular lui până la data de  .

Întâlnirea 1  
FOrMUlar De răSpUnS

(numărul) (titlul) (data)



© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.

invitație pentru părinți la programul de 
dezvoltare a aptitudinilor
Traduceți această scrisoare în limbile vorbite de părinții elevilor. Dacă în cadrul întâlnirilor va fi 
utilizată o altă limbă decât engleza sau dacă va fi nevoie de un traducător, menționați acest lucru în 
scrisoare.

Dragi familii,

Am pregătit patru întâlniri speciale pentru voi. Temele întâlnirii sunt:

Întâlnirea 1: introducere & Îmbunătățirea comunicării în familie  

Această întâlnire are scopul de a imbunătăți comunicarea și relațiile în familie.

Întâlnirea 2: Siguranța pe internet, responsabilitățile sociale online, Hărțuirea online și alte forme de 

hărțuire  

Această îultimă întâlnire oferă sprijin și protecție pentru copiii noștri atunci când aceștia navighează 
pe internet și interacționează cu alte persoane.

Întâlnirea 3:  Prevenția pozitivă- Planifică!   

Scopul acestei întâlniri este de a arăta părinților modalități prin care își pot ajuta copiii să se dezvolte 
armonios și prin care ȋi pot determina să evite folosirea substanțelor nocive. 

Întâlnirea 4: Celebrarea familiei  

Ultima întâlnire prezintă modalități prin care părinții își pot ajuta copiii să se simtă capabili, apreciați 
și responsabili. vom discuta, de asemenea, cum am putea să petrecem mai mult timp cu copiii noștri.

Aceste ȋntâlniri vă ajută să creșteți un copil ȋncrezător, respectuos, responsabil, care nu recurge la 
folosirea substanțelor nocive. De asemenea, veți avea ocazia să împărtășiți ideile dumneavoastră cu alți 
părinți ai căror copii sunt elevi la școala noastră.

Întâlnirea 1  
MODel De SCriSOare

(data)

(data)

(data)

(data)
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Toate cele patru întâlniri vor avea loc în sala  de la ora   la ora_

 De asemenea, veți avea la dispoziție posibilitatea ca fiul/fiica dumneavoastră să fie 
supravegheat/ă ȋn acest interval. rezervați-vă câteva minute, după aceea, pentru gustări.  
este gratuit. 

vă rugăm să completați acest formular și să mi-l inapoiați până la  (data). Dacă aveți 

nevoie de transport, vă rugăm să sunați la numărul . Abia aștept să petrec mai multe 
seri plăcute cu dvs.!

Cu stimă,

Întâlnirea 1  
MODel De SCriSOare
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Formular de evaluare pentru lideri
 Întâlnirea 1: introducere & Îmbunătățirea comunicării în familie
1. Cum ați evalua reușita acestei ȋntâlniri?
 1 2 3 4 5
     Nereușită  Foarte reușită

2. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai reușite?

3. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai nereușite?

4. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn cadrul acestor ȋntâlniri?

5. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn ceea ce privește materialele propuse, anexele și fișele de 
lucru?

6. Alte comentarii:

Întâlnirea 1  
 FOrMUlar De eValUare
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 Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu 
părinții
 Întâlnirea 1: introducere & Îmbunătățirea comunicării în familie

Am dori să știm ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut ȋn cadrul acestei ȋntâlniri. vă rugăm să ne informați 
completând acest formular..

1. Consider că ȋntâlnirea a fost (vă rugăm să ȋncercuiți un număr):
 1 2 3 4 5
       Deloc utilă Foarte utilă

2. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această ȋntâlnire a fost:

3. Mi-a plăcut modul ȋn care liderul

4. Aș dori ca liderul să aibă/să fie:

5. La următoarea ȋntâlnire, faceți această schimbare:

6.  Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre:

Întâlnirea 1  
 FOrMUlar De eValUare
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Întâlnirea 2  
Fișa 1

Gestionarea comportamentului de hărțuire
1. Utilizați această metodă pentru a afla dacă cineva folosește NARM, manifestând un 

comportament de hărțuire:
N—Nocive 
A—Acțiuni sau cuvinte 
r—repetate
M—Mai mult de o singură dată rănesc sau controlează pe alții

2. Dacă observați că cineva manifestă un comportament de hărțuire, atunci:
 � Păstrați-vă calmul și respirați adânc.
 � ignorați comportamentul de hărțuire. Plecați din acel loc.
 � Cereți ajutorul unui adult.
 � Călătoriți cu prietenii.
 � Trimiteți un mesaj: „Nu mă deranja!”*

*mesaj „Nu mă deranja!”

1. Numiți comportamentul care vă deranjează
 �   Descrieți comportamentul și nu persoana. 
 � vorbiți pe un ton calm. 

2. explicați ce ați dori să se întâmple în schimb. 
 � Sugerați o activitate nouă.
 �  Încercați să vă gândiți la ceva ce ați putea face împreună pentru a rezolva această problemă.
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 Comportamentul de hărțuire, Joc de rol
elevul 1     

Salut, [numele voluntarului]! Am auzit că nu ai reușit să intri în echipa de fotbal! Ce fraier ești!

elevul 2 

Of, sunt destul de dezamăgit!

elevul 1

ei bine, eu am reușit să fac parte din echipă, am exersat mult. Nu sunt un prost ca tine!

elevul 2 

Dar m-am străduit!

elevul 1

Nu destul! Am văzut că nici nu știi să dai cu piciorul în minge. Ce prost ești!

 elevul 2 

*Înclină capul și se uită trist ȋnspre pământ.*

 elevul 1 

exact ce credeam... Sunt cel mai tare! Multă baftă pe data viitoare, fraiere! 

Întâlnirea 2  
Fișa 2
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 Hărțuirea online: Oprește! blochează! 
Spune!
1. OPReŞTe-Te din a citi mesajele sau a te uita  la fotografii. Nu răspunde 

la întrebări, respiră adânc și calmează-te, astfel încât să poti aborda 
situația în mod eficient.

2. Setează opțiunea „blOCHeaZă” pe calculator sau pe gadget pentru a-i 
opri pe cei care abuzează de tine să te contacteze sau să îți trimită orice 
tip de informație sau mesaj. 

3. SPUNe unui părinte sau adult de încredere despre acest abuz digital.

 OPReŞTe = semnul stop
blOCHeaZă = o barieră rutieră
SPUNe = o față vorbitoare

Întâlnirea 2  
Fișa 3
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Siguranța internetului și responsabilitatea 
socială

 q  Furtul identității: folosirea ilegală a informațiilor personale ale unei persoane, de 
exemplu numărul cardului - pentru scopuri personale, de obicei pentru a obține bani sau beneficii.

 qFenomenul „hacking”: folosirea unui dispozitiv  (de obicei un calculator) pentru a 
obține accesul neautorizat la calculatorul altei personae.

 q  Atacul cybernetic: acțiunea de a direcționa utilizatorii internetului spre adrese false 
care par a fi site-uri de ȋncredere cu scopul de a afla informații personale, de exemplu parole sau 
numere de cont.

 qHărțuirea online: folosirea comunicării electronice pentru a trimite mesaje cu scopul de 
a vătăma, intimida sau amenința pe cineva

rețineți:
 � Păstrați toate informațiile personale ascunse. Nu divulgați niciodată adresa, numărul de telefon 
sau locul în care vă aflați, în special pe site-urile de socializare. Asigurați-vă că opțiunile de 
securitate sunt active pe site-urile pe care le vizitați.

 �  Nu toată lumea pe care o „întâlnim” online este ceea ce pare! Nu vă întâlniți față în față cu 
cineva pe care l-ați cunoscut online; dacă vi se cere să faceți acest lucru, anunțați un adult 
imediat.

 �  Gândiți-vă de două ori înainte de a distribui o poză sau un comentariu online. va rămâne acolo 
pentru totdeauna. Chiar dacă opțiunile de securitate sunt active, puteți pierde controlul asupra 
textelor sau pozelor odată ce acestea sunt postate online. Asigurați-vă că ceea ce distribuiți este 
adecvat atât pentru voi, cât și pentru ceilalți. Nu tulburați intimitatea altora, distribuind poze 
inadecvate de-ale lor.

Întâlnirea 2  
Fișa 4
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 invitație pentru familii la cea de-a doua 
ȋntâlnire din cadrul programului Abilități 
pentru Dezvoltare
 Dragă familie,

 Cum ne putem feri copiii de comportamentul de hărțuire ? Care sunt modalitățile sigure de navigare pe internet ? Dacă 
doriți un răspuns la aceste întrebări, vă invităm la o întâlnire intitulată Siguranța internetului, responsabilitate socială 
online, Hărțuirea online și alte tipuri de hărțuire. Aceasta este parte a programului Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare ȋn 
care este implicat copilul dumneavoastră. iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii DATA ORA  
Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le 
aveți cu privire la creșterea copiilor.vom discuta, în mod special, câteva modalități de prevenire a hărțuirii pentru copilul 
dumneavoastră și vom descoperi cum aceste metode pot fi aplicate acasă. De asemenea, vom discuta despre hărțuirea online 
și folosirea sigură a internetului.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final se vor oferi gustări, așa că 
vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit.

Cu gânduri bune,

 vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data  Sperăm să puteți participa!

 Înscriere: Abilități pentru Dezvoltare; Ședință cu părinții 2

 eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire.  eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

 Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare:

eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Întâlnirea 2  
MODel De SCriSOare
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 invitație pentru părinți la cea de-a doua 
ȋntâlnire referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
 Dragă familie,

 Cum ne putem feri copiii de comportamentul de hărțuire ? Care sunt modalitățile sigure de navigare pe internet ? Dacă 
doriți un răspuns la aceste întrebări, vă invităm la o întâlnire intitulată Siguranța internetului, responsabilitate socială 
online, Hărțuirea online și alte tipuri de hărțuire. Aceasta este parte a programului Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare ȋn 
care este implicat copilul dumneavoastră.

iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii DATA ORA  
vom discuta, în mod special, câteva modalități de prevenire a hărțuirii pentru copilul dumneavoastră și vom descoperi cum 
aceste metode pot fi aplicate acasă. De asemenea, vom discuta despre hărțuirea online și folosirea sigură a internetului.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final se vor oferi gustări, așa că 
vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit.

Cu gânduri bune,

 vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data  Sperăm să puteți participa!

Înscriere:  Sprijinirea copiilor; A doua ședință cu părinții

 eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire.  eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

 Numele copiilor ȋnscriși ȋn clasele  0–5: 

 eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Întâlnirea 2  
MODel De SCriSOare
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Formular de răspuns pentru părinți
Dragă părinte / ȋngrijitor:

Te rugăm să menționezi mai jos dacă vei putea participa la ȋntâlnirea cu părinții.

Întâlnirea : , 

o voi participa o Nu voi putea participa

Numele părintelui: 

Numele copilului: 

Adresa:

Număr de telefon:

eu (noi) vom avea nevoie de supraveghere pentru  copii, cu vârsta de .

eu (noi) vom avea nevoie de transport pentru  persoane.

vă rugăm să ȋnmânați acest formular lui  până 

la data de  .

Întâlnirea 2  
FOrMUlar De răSpUnS

(numărul) (titlul) (data)
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 Formular de evaluare pentru lideri
 Întâlnirea 2: Siguranța internetului, responsabilitate socială online, 
Hărțuirea online și alte tipuri de hărțuire
1.  Cum ați evalua reușita acestei ȋntâlniri?
 1 2 3 4 5
  Nereușită  Foarte reușită

2. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai reușite?

3. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai nereușite?

4. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn cadrul acestor ȋntâlniri?

5. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn ceea ce privește 
materialele propuse, anexele și fișele de lucru?

6.  Alte comentarii:

Întâlnirea 2  
 FOrMUlar De eValUare
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Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu 
părinții
Întâlnirea 2: Siguranța internetului, responsabilitate socială online, 
Hărțuirea online și alte tipuri de hărțuire
Am dori să știm ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut ȋn cadrul acestei ȋntâlniri. vă rugăm să ne informați 
completând acest formular.

1. Consider că ȋntâlnirea a fost (vă rugăm să ȋncercuiți un număr):
 1 2 3 4 5
  Deloc utilă  Foarte utilă

2.  Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această ȋntâlnire a fost:

3. Mi-a plăcut modul ȋn care liderul

4. Aș dori ca liderul să aibă/să fie:

5. La următoarea ȋntâlnire, faceți această schimbare:

6. Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre:

Întâlnirea 2  
 FOrMUlar De eValUare
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Cercetări importante referitoare la 
folosirea substanțelor nocive de către 
tineri

 qS-a demonstrat că elevii din clasele a 5-a și a 6-a au manifestat atitudini 
asemănătoare față de consumul de tutun, alcool și alte substanțe nocive 
cu cele pe care aceștia le-au avut patru ani mai târziu.

 q  Încă din clasa a patra copiii încep să simtă presiunea consumului de 
tutun sau alcool.

 q  Copiii care folosesc substanțe nocive încep, de obicei, să facă acest lucru 
la 12 sau 13 ani. Tind să fie atrași la ȋnceput de tutun sau alcool, folosind 
apoi marijuana și, mai târziu, alte substanțe.

 q  Folosirea redusă a substanțelor nocive se datorează sportului și 
exercițiului fizic, voluntariatului și petrecerii a două ore pe zi făcând teme. 

 q  Majoritatea copiilor află despre aceste substanțe de la prieteni și, de 
obicei, acestea le sunt oferite prima dată acasă, atunci când niciun adult 
nu este prin preajmă.

 q  Puțini tineri observă cât de dăunătoare sunt aceste substanțe. Așadar, 
este important să înțelegem cât de nocive sunt acestea pentru a preveni 
folosirea lor de către tineri.

 q  Copiii din clasele mici menționează televizorul și filmele ca fiind principalele 
surse de informație care transformă fumatul, alcoolul și folosirea 
drogurilor într-o formă de distracție. 

 q  eforturile de prevenire a acestor obiceiuri pot fi răsplătite. Când copiii 
realizează cât de dăunătoare sunt aceste substanțe și când își dau seama 
că atât prietenii, cât și familia nu sunt de acord cu aceste obiceiuri, ei au 
tendința de a evita să consume aceste substanțe.

șeDința  3  
Fișa 2
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 Adevărat sau fals?
Instrucțiuni:  Decideți în grupul vostru dacă fiecare afirmație este adevărată sau falsă. 
Încercuiți răspunsul.

1.  Un  shot  de  whiskey are mai mult alcool decat o doză de bere.

  Adevărat  Fals

2. Majoritatea fumătorilor ȋncep să fumeze când sunt adulți.

  Adevărat  Fals

3.  Chimicalele din   marijuana sunt stocate ȋn corp.

  Adevărat  Fals

4.  Alcoolul este un drog.

  Adevărat  Fals

5.  Deoarece tinerii sunt de obicei sănătoși, ei sunt mai puțin sensibili la efectele alcoolului ȋn 
comparație cu adulții.

  Adevărat  Fals

6.  Consumul de marijuana afectează creierul.

  Adevărat  Fals

7. Drogurile inhalante pot cauza moartea, chiar și după o singură utilizare.

  Adevărat  Fals

8.  Tinerii care consumă alcool sunt mai puțin tentați să consume alte substanțe.

  Adevărat  Fals

Întâlnirea 3  
Fișa 4
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Învață-ți copilul să spună „Nu!”   
substanțelor nocive
Instrucțiuni:  Iată 7 idei pe care părinții le-ar putea considera utile atunci când discută 
cu copiii lor despre substanțele nocive. Decideți în grupul vostru dacă alte idei ar putea fi 
adăugate la fiecare punct. Încercați să fiți cât de preciși posibil.

1.  Fiți informați cu privire la alcool și alte substanțe pentru a discuta aceste teme cu fiul/ fiica 
dumneavoastră.

a.   Găsiți informații recente și discutați-le cu familia și alți părinți.

b.   Cunoașteți semnele consumului de alcool sau al altor substanțe și fiți pregătiți să acționati 
dacă bănuiți că există o astfel de problemă.

c.  Cunoașteți locurile în care puteți găsi ajutor pentru a preveni această problemă și pentru a 
interveni dacă este necesar.

2.  Susțineți-vă poziția și explicați copiilor de ce nu trebuie folosite aceste substanțe nocive.

a. Fiți un bun exemplu pentru copii, neconsumând aceste substanțe.

b. Fiți convingători și explicați-le copiilor și prietenilor de ce aceste substanțe nocive nu trebuie 
folosite.

c. evidențiați faptul că utilizarea ilegală a substanțelor nocive nu va fi acceptată în casa 
dumneavoastră.

3.  Stabiliți reguli în familie și exemplificați comportamentul pe care ați dori să ȋl adopte și copiii.

a. Stabiliți regulile ce trebuie respectate și consecințele logice dacă acestea nu se respectă.

b. Arătați copiilor ce comportament ați dori să adopte.

 c. reduceți timpul petrecut la televizor și filme dacă acestea redau o imagine încurajatoare 
folosirii substanțelor nocive.

Întâlnirea 3  
Fișa 5
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4.  Luați legătura cu alți părinți.

a. Deveniți membru al unui grup de sprijin. 

b. Cunoașteți părinții fiecărui prieten al copilului dumneavoastră. 

c. Contribuiți la crearea unei comunități ce militează împotriva consumului de alcool și a altor 
substanțe nocive.

d. Sprijiniți comunitatea participând la programe de conștientizare și prevenție- de exemplu: 
concursuri tematice, proteste și evenimente din mass-media.

5.  Învățați să spuneți „Nu!”

a.  Discutați beneficiile de a nu consuma substanțe nocive și consecințele consumului acestor 
substanțe.

b. Discutați cum este să spui „Nu!” situațiilor periculoase și „Da!” alegerilor pozitive.

6.   exersați comunicarea eficientă.

a. Folosiți-vă aptitudinile de ascultare.

b. Descoperiți ce cred membrii familiei dumneavoastră despre diferite subiecte și evenimente din 
viața lor.

7.  Creșteți încrederea în sine a copilului dumneavoastră.

a.  Încurajați autodisciplina, stabilind limite și determinând copilul să fie responsabil pentru 
comportamentul său.

b. Oferiți copilului șansa de a fi responsabil în cadrul familiei.

Întâlnirea 3  
Fișa 5
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Factori-cheie evidențiați ȋn cadrul 
programului Abilități pentru Dezvoltare, 
Capitolul 4, Clasele 0–5

 q  Atât copiii, cât și adulții au responsabilitatea sănătății, siguranței și stării de bine a copiilor.

 q  Copiii ar trebui să evite substanțele necunoscute și să pună întrebări adulților legate de 
îngrijorările lor.

 q  Alcoolul, tutunul și alte substanțe pot fi dăunătoare și pot crea dependență.

 q  efectele consumului de substanțe se răsfrâng atât asupra individului, cât și asupra familiei, 
prietenilor și comunității.

 q  Alcoolul, tutunul și alte substanțe sunt ilegale pentru tineri; totodată, ele sunt împotriva 
regulilor școlii.

 q  Majoritatea oamenilor nu consumă substanțe ilegale- nici nu ȋi încurajează pe ceilalți să le 
consume.

 q  Tinerii se pot sprijini reciproc pentru a evita consumul acestor substanțe.

 În clasele 0-2,  se pune accentul asupra dezvoltării și menținerii unui stil de viață sănătos, 
de exemplu consumul hranei nutritive, concentrarea asupra exercițiului fizic și importanța 
odihnei. Copiii învață despre modul în care corpul lor funcționează, despre diferența dintre 
un stil de viață sănătos și un stil de viață nesănătos, descoperă modalități de evitare a 
substanțelor necunoscute și realizează importanța apelării la adulți de încredere pentru 
a primi ajutor și răspuns la întrebări. Dezvoltarea aptitudinilor vizează responsabilizarea, 
alegerile sănătoase și rezolvarea problemelor.

 În clasele 3-5,  elevii învață despre efectele consumului de substanțe asupra corpului și 
minții, asupra familiei și prietenilor și asupra comunității. Ei descoperă influențele negative 
care promovează consumul de substanțe și învață cum să rezolve aceste probleme, să fie 
asertivi și să își dezvolte aptitudinile de a rezista și de a contracara aceste presiuni. Datorită 
proiectelor de la școală, elevii devin modele pentru ceilalți, deoarece îi informează cu 
privire la problemele legate de consumul de substanțe.

Întâlnirea 3  
Fișa 3
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informații referitoare la consumul 
substanțelor nocive
informațiile sunt transmise pentru a le fi de ajutor părinților ȋn discuțiile acestora cu copiii lor, elevi ȋn 
ciclul primar.

Alcoolul
informații de bază:

 � Alcoolul este o substanță nocivă.
 � O doză de bere, un pahar de vin sau un shot de whiskey au aproximativ același grad de alcool.
 � este ilegal pentru oricine are sub 18 de ani să cumpere sau să consume alcool.

efecte asupra corpului:
 � Alcoolul este o substanță nocivă ce creează dependență.
 � Dacă cineva bea alcool, poate să se îmbolnăvească sau să leșine.
 � O persoană poate muri dacă bea prea mult alcool.
 � Cei care consumă mult alcool ȋși ignoră adesea problemele de sănătate timp de mai mulți ani.
 � Alcoolul poate vătăma multe părți ale corpului, de exemplu creierul, stomacul și ficatul. 
 � Ficatul scoate alcoolul din sânge și poate fi lezat dacă se bea prea mult.
 � Când o femeie gravidă bea, o parte din alcool ajunge la copil prin sânge și acest lucru poate face 
rău bebelușului.

efecte asupra comportamentului:
 � Alcoolul afectează creierul imediat și poate cauza probleme legate de memorie, coordonare și 
judecată.

 � Alcoolul nu face ca problemele oamenilor să dispară. Poate cauza probleme noi.
 � Unii oameni devin dependenți de alcool și au probleme serioase de-a lungul vieții. Persoanele care 
provin din familii în care alcoolul a reprezentat o problemă sunt înclinate să aibă aceleași vicii.

 � Alcoolul afectează modul în care oamenii conduc mașina. Jumătate din numărul de accidente se 
datorează consumului de alcool. Principala cauză care conduce la moartea adolescenților este 
accidentul de mașină în care un șofer beat conduce.

Întâlnirea 3  
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Tutunul
informații de bază:

 � Nicotina, principala substanță din tutun, creează dependență.
 � În majoritatea locurilor este ilegal pentru oricine are sub 16 ani să cumpere țigări. Tutunul este 
fumat, mestecat și inhalat.

efecte asupra corpului:
 � Fumatul poate cauza boli de inimă și cancer pulmonar.
 � Monoxidul de carbon din țigări este nociv pentru plămâni și creier, fumătorii primind mai puțin 
oxigen.

 � Fumatul provoacă disgezia (alterarea gustului) și slăbeşte stimularea terminațiilor nervoase ale 
nasului care ne permit să mirosim.

 � Fumatul determină  pătarea dinţilor, face degetele să devină galbene și determină respirația urât 
mirositoare. Unii oameni observă aceste lucruri și le consideră negative.

 � Mestecatul tutunului poate cauza cancerul gurii.
 � Atunci când ești lângă un fumător, ţi se poate face rău din cauza mirosului. În al doilea rând, 
tutunul este periculos pentru sănătatea ta.

 � O femeie care fumează în timp ce este gravidă îi face rău bebelușului.

efecte asupra comportamentului:
 � Tutunul te poate face să fii agitat.
 � Odată ce o persoană începe să fumeze, este foarte dificil să se oprească. Aceasta se numește 
„dependență”.

 � Mai mulți oameni din ziua de astăzi nu fumează, în special adulții.

 

Întâlnirea 3  
Fișa 1
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Marijuana / Cannabis
 iNFoRMații DE bAză:

 � Tipurile de marijuana cultivate acum sunt de 5 până la 20 de ori mai puternice decât cele pe care 
oamenii le fumau acum 20 de ani.

eFeCtE ASuPRa CORPuLui:
 � efectele marijuanei sunt subtile, ne afectează pe termen lung și sunt, totodată, dăunătoare.
 � Marijuana provoacă bătăi rapide ale inimii, efectul de ‘ochi împăienjeniți şi roşii’, gură și gât uscat 
și un apetit crescut.

 � Consumul de marijuana are efecte majore asupra plămânilor.

efecte asupra comportamentului:
 � Marijuana încetinește reacțiile unei persoane și transformă condusul mașinii într-un act periculos.
 � Oamenii care consumă marijuana au adesea dificultăți atunci când trebuie să învețe lucruri noi.
 � Unii consumatori de marijuana nu se dezvoltă din punct de vedere psihic la fel de bine ca cei care 
nu consumă droguri.

COCAiNA
informații de bază:

 � vânzarea, cumpărarea și posesia cocainei este ilegală.
 � Cocaina creează dependență. Oamenii doresc să continue să o consume, indiferent de cât de 
dăunătoare este.

 � Cocaina este inhalată pe nas (prizată) sau injectată.

eFeCtE ASuPRa CORPuLui Şi CoMPOrTAMeNTuLUi:
 � Cocaina este un drog stimulant puternic. Face inima să bată mai tare și crește frecvenţa 
respiraţiilor.

 � Cocaina afectează inima și creierul foarte rapid. De asemenea, cauzează schimbări rapide în 
metabolismul uman. 

 � O singură experiență cu cocaină poate avea consecințe majore și poate da dependență.
 � inhalarea cocainei lezează peretele nazal.
 � Cocaina poate determina schimbări bruște de dispoziție și poate afecta capacitatea 
consumatorului de a gândi rațional.

Întâlnirea 3  
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Drogurile inhalante
informații de bază:

 � Drogurile inhalante sunt produse care pot fi prizate, de exemplu lipiciul, spray-ul pentru gătit, 
spray-ul pentru gândaci, fixativul, benzina, acetona, pasta corectoare, freonul etc.

 eFeCtE ASuPRa CORPuLui Și CoMPOrTAMeNTuLUi:
 � inhalarea substanţelor otrăvitoare afectează grav plămânii.
 � Oamenii care prizează arată ca și cum ar fi băut, par confuzi și amețiți.
 � Consumatorii se plâng adesea de dureri de cap, se îmbolnăvesc sau vomează.
 � Drogurile inhalante pot afecta rapid și iremediabil creierul, plămânii, rinichii și ficatul.
 � inhalarea acestor droguri poate conduce la moarte prin privarea persoanei de oxigen sau prin 
încetarea funcționării plămânilor şi a aparatului respirator.

Întâlnirea 3  
Fișa 1
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Prevenţia pozitivă
În urma cercetărilor științifice ale lui Peter benson, David J. Hawkins și ale altora, cel mai eficient 
mod de diminuare a consumului de substanțe nocive la tineri este, în primul rând, prevenirea acestei 
probleme. Astfel, familia, şcoala și membrii comunității trebuie să colaboreze pentru:

 � a întări legăturile dintre tineri, familie, colegi, școală și comunitate; 
 � a preda tinerilor aptitudinile interpersonale ce sunt necesare pentru relații de succes;
 � a încuraja un stil de viață sănătos;
 � a ajuta tinerii, astfel încât aceștia să se simtă apreciaţi, sprijiniți;
 � a le oferi tinerilor şansa de a se implica și de a contribui la diferite proiecte;
 � a stabili reguli clare în ceea ce privește atitudinea tinerilor faţă de consumul tutunului, al alcoolului 
și al altor substanțe nocive.

Întâlnirea 3  
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Copiii şi fumatul pasiv
Deşi toată lumea cunoaște pericolele fumatului, mult mai puțini oameni știu că fumatul pasiv- fumul 
inhalat din aer- este mai periculos, în special pentru copii.  Nefiltrat de plămânii unui fumător, fumul 
pasiv are niveluri ridicate de nicotină, monoxid de carbon și amoniu. 

Dacă fiul/fiica dumneavoastră este în preajma fumătorilor, iată câteva lucruri importante ce trebuie 
luate în considerare: 

Copiii expuși la fumatul pasiv se îmbolnăvesc mai repede decât ceilalți 
copii. 

 � Se îmbolnăvesc frecvent de bronșită, gripă şi pneumonie și sunt ispitalizați mai des. De asemenea, 
lipsesc mai mult de la școală, tușesc mai mult și au dificultăți de vindecare când sunt răciţi.

 � Fumatul pasiv poate fi dăunător pentru dezvoltarea şi funcționarea plămânilor, copiii mici fiind 
adesea cei mai afectaţi.

 � Fumatul pasiv poate cauza apariția fluidului în urechea medie.
 � Fumatul pasiv este un factor de risc pentru declanșarea astmului. La copiii care suferă de astm, 
boala se poate înrăutăţi. 

Adulții trebuie să își protejeze copiii de fumatul pasiv
 � Nu fumați sau nu lăsați pe nimeni să fumeze în mașina sau în casa dumneavoastră, în special 
dacă copiii sunt prezenți.

 �  Dacă un membru al familiei insistă să fumeze, deschideți geamurile.
 �  Asigurați-vă că bonele sau alte persoane nu fumează în preajma copiilor.
 �  Colaborați cu școala pentru a le pentru explica adulților cât de important este să îi ținem pe copii 
într-un un mediu fără fum.

Întâlnirea 3  
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resurse şi informaţii referitoare la consumul 
substanţelor nocive
Cel mai eficient mod de rezolvare a problemei consumului de substanţe nocive de către tineri este 
abordarea acestui subiect de la o vârstă fragedă; trebuie să le vorbim copiilor despre importanţa 
evitării consumului de tutun, alcool sau de alte substanţe periculoase.  Pentru a vă sprijini, găsiţi mai 
jos câteva resurse utile.  

Al-Anon/ Alateen
800/443-4525
www.al-anon.alateen.org

Alcoolici Anonimi (AA)
212/870-3400
www.alcoholics-anonymous.org

Centrul canadian privind prevenirea abuzului de substanţe (CCSA)
613/235-4048
www.ccsa.ca

Centrul naţional de prevenire a consumului de alcool şi droguri (NCAi)
800/729-6686
www.ncadi.samhsa.gov

institutul naţional de prevenire a abuzului de alcool şi a consumului de droguri (NCA)
800/NCA-CAlL
www.ncadd.org

institutul naţional de sănătate publică (NiA)
301/443-1127
www.drugabuse.gov

Asociaţia părinţilor ce militează împotriva consumului de droguri (PA)
416/395-4970
www.parentactionondrugs.org

Întâlnirea 3  
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Întâlnirea 3  
MODel De SCriSOare

invitație pentru familii la cea de-a treia 
ȋntâlnire din cadrul programului Abilități 
pentru Dezvoltare
Dragă familie,

Ce înseamnă „prevenţia pozitivă”? Cum îmi pot ajuta fiul/fiica să evite consumul de alcool sau droguri? Dacă doriți un răspuns 
la aceste întrebări, vă invităm la o întâlnire intitulată introducere & Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare în familie. 
Aceasta este parte a programului Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare ȋn care este implicat copilul dumneavoastră.

iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii  DATA  ORA 
 Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le 
aveți cu privire la creșterea copiilor. vom discuta, în mod special, câteva modalităţi prin care familiile îşi pot ajuta copiii să 
reziste la presiunea negativă a anturajului şi la alte presiuni care le-ar putea afecta sănătatea şi starea de bine, de exemplu 
presiunea de a consuma alcool sau alte substanţe.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final, se vor oferi gustări, așa 
că vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit!

Cu gânduri bune,

 vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data . Sperăm să puteți participa!

 Înscriere: Abilități pentru Dezvoltare; A treia ședință cu părinții 

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

 Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare:

 eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 
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invitație pentru părinți la prima ȋntâlnire 
referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
 Dragă familie,

Ce înseamnă „prevenţia pozitivă”? Cum îmi pot ajuta fiul/fiica să evite consumul de alcool sau droguri? Dacă doriți un răspuns 
la aceste întrebări, vă invităm la o întâlnire intitulată introducere & Îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare în familie. 
Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le 
aveți cu privire la creșterea copiilor.

  iată câteva detalii: 

LOCuL ÎNTÂLniRii  DATA  ORA 
vom discuta, în mod special, câteva modalităţi prin care familiile îşi pot ajuta copiii să reziste la presiunea negativă a 
anturajului şi la alte presiuni care le-ar putea afecta sănătatea şi starea de bine, de exemplu presiunea de a consuma alcool 
sau alte substanţe.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final, se vor oferi gustări, așa 
că vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit!

Cu gânduri bune,

vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data . Sperăm să puteți participa!

  Înscriere:   Sprijinirea copiilor; A treia ședință cu părinții

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

  Numele copiilor ȋnscriși ȋn clasele  0–5: 

 eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Întâlnirea 3  
MODel De SCriSOare
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Întâlnirea 3  
FOrMUlar De răSpUnS

Formular de răspuns pentru părinți
Dragă părinte/ȋngrijitor:

Te rugăm să menționezi mai jos dacă vei putea participa la ȋntâlnirea cu părinții.

Întâlnirea : , 

o voi participa o Nu voi putea participa

Numele părintelui: 

Numele copilului: 

Adresa:

Număr de telefon:

eu (noi) vom avea nevoie de supraveghere pentru  copii, cu vârsta de .

eu (noi) vom avea nevoie de transport pentru  persoane.

vă rugăm să ȋnmânați acest formular lui  până la 

data de  .

(numărul) (titlul) (data)
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Formular de evaluare pentru lideri
Întâlnirea 3:  Prevenţia pozitivă-Planifică!

1.  Cum ați evalua reușita acestei ȋntâlniri?
 1 2 3 4 5
  Nereușită  Foarte reușită

2. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai reușite?

2. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai nereușite?

3. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn cadrul acestor ȋntâlniri?

4. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn cadrul acestor ȋntâlniri?

5. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn ceea ce privește 
materialele propuse, anexele și fișele de lucru?

6.  Alte comentarii:

Întâlnirea 3  
 FOrMUlar De eValUare
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Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu 
părinții
 Întâlnirea 3: Prevenţia pozitivă-Planifică!
 Am dori să știm ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut ȋn cadrul acestei ȋntâlniri. vă rugăm să ne informați 
completând acest formular.

1. Consider că ȋntâlnirea a fost (vă rugăm să ȋncercuiți un număr):
 1 2 3 4 5
  Deloc utilă  Foarte utilă

2. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această ȋntâlnire a fost:

3.  Mi-a plăcut modul ȋn care liderul:

4.  Aș dori ca liderul să aibă/să fie:

5.  La următoarea ȋntâlnire, faceți această schimbare:

6.  Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre:

Întâlnirea 3  
 FOrMUlar De eValUare



© 2015 Lions Club International Foundation All rights reserved.

vânătoarea de comori
 Instrucţiuni:  Căutați oameni care au interese comune cu cele notate pe harta referitoare 
la vânătoarea de comori. Notați numele lor şi interesele respective.

Întâlnirea 4  
Fișa 1
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Sursele ȋncrederii ȋn sine
robert reasoner, expert în dezvoltarea încrederii în sine a copiilor, a enumerat pașii-cheie ce trebuie 
urmați în procesul de dezvoltare a încrederii în sine, bazându-se pe nevoile copiilor. Părinții pot 
contribui la dezvoltarea încrederii ȋn sine sprijinindu-și necondiționat copiii. 

Nevoile copiilor
Nevoia securității

rolul adulților
Stabilirea unor limite. 

Aplicarea regulilor.

Dezvoltarea respectului de sine și a 
responsabilității.

Dezvoltarea încrederii.

Nevoia stimei de sine Feedback asupra comportamentului. identificarea 
calităţilor copiilor. 

Aprecierea iubirii şi a toleranţei.

Simțul apartenenței Un climat favorabil. 

Copiii au roluri şi responsabilităţi în cadrul 
familiei.

Nevoia de a avea un scop Prezentarea așteptărilor.

importanţa încurajării şi a credinţei.

Dezvoltarea competențelor personale Sprijinirea copiilor pentru ca aceştia să facă 
alegeri potrivite şi să îşi dezvolte noi abilități.

importanţa laudei și a recunoașterii efortului.

Sprijinirea copiilor pentru a-şi evalua progresul în 
drumul lor spre atingerea obiectivelor.

Copiii trebuie să îşi dezvolte mai multe  abilități 
pentru a fi eficienţi acasă.

Întâlnirea 4  
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Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor
 Gândiţi-vă la cel puţin două lucruri pe care le faceţi sau le-aţi putea face pentru a dezvolta încrederea 
în sine a copilului dumneavostră, luând în considerare fiecare categorie dintre cele trei de mai jos:

Modalităţi de responsabilizare a fiului meu/fiicei mele în familie:

Modalităţi de sprijinire a copilului meu pentru ca acesta să se simtă 
apreciat, important şi iubit în familia noastră:

Modalităţi de dezvoltare a simţului responsabilităţii la copilul meu:

Întâlnirea 4  
Fișa 3
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Timp pentru călătorii, masă şi odihnă
 În societatea contemporană atât de ocupată, este adesea dificil pentru părinţi să îşi găsească timp 
pentru copiii lor. Timpul pentru călătorii, masă şi odihnă poate fi o ocazie excelentă pentru ca părinţii 
şi copiii să interacţioneze, să discute şi să se distreze împreună. Gândiţi-vă la câteva lucruri pe care 
aţi dori să le faceţi cu fiul/fiica dumneavoastră, luând în considerare fiecare dintre cele trei categorii 
de mai jos:

Timp pentru călătorii

Timp pentru masă

Timp pentru odihnă

Întâlnirea 4  
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Celebrarea tradițiilor în familie
 Familiile au mai multe modalități de promovare și transmitere a tradițiilor și calităților lor unice. 
Acestea pot fi povești, jocuri, rețete, amintiri ale membrilor familiei, fotografii, notițe, jurnale etc. 
Gândiţi-vă la câteva tradiții şi obiceiuri speciale în familia dumneavoastră pentru următoarele 
categorii. Adăugați și altele dacă este necesar.

Câteva tradiții și obiceiuri în familia noastră 
Povești:

Cântece:

Cuvinte speciale sau zicători:

Jocuri:

Aniversări:

rețete de mâncare:

Amintiri din trecut:

Alte activități:

Modalități de păstrare a obiceiurilor și tradițiilor în familie
 Încercați câteva dintre următoarele activități cu familia dumneavoastră:

 � Scrieți câteva povestiri deosebite ale membrilor familiei voastre și păstrați-le într-o carte. 
 � Faceţi notiţe de la ocazii speciale într-un jurnal; adăugați meniuri, bilete de la concerte etc.  
 � Pregătiţi un album de fotografii nou sau revizuiți unul vechi.
 � Pregătiţi o  colecție de înregistrări video de la sărbători în familie, aniversări și ocazii speciale.
 � Înregistraţi membrii familiei spunând ce este special în familia lor și amintind, totodată, clipele de 
neuitat petrecute împreună.  

 � Păstrați un dosar cu rețetele preferate.
 � Adăugați alte activităţi sau idei.

Întâlnirea 4  
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Întâlnirea 4  
MODel De SCriSOare

invitație pentru familii la cea de-a patra 
ȋntâlnire din cadrul programului Abilități 
pentru Dezvoltare
Dragă familie,

De unde provine încrederea în sine? Cum ne putem ajuta fiii şi fiicele să dorească să îşi dezvolte aptitudinile, să fie mai 
interesaţi să înveţe, să primească noi responsabilităţi şi să fie eficienţi? Cât de bine comunicăm cu copiii noştri? Ce abilități 
ne putem dezvolta pentru a îmbunătăţi comunicarea în cadrul familiei? Dacă doriți un răspuns la aceste întrebări, vă 
invităm la o întâlnire intitulată Celebrarea familiei. Aceasta este parte a programului Lions Quest Abilități pentru Dezvoltare 
ȋn care este implicat copilul dumneavoastră. iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii  DATA  ORA 
 Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le 
aveți cu privire la creșterea copiilor.vom discuta, în mod special, câteva modalități de dezvoltare a încrederii în sine a copilului 
dumneavoastră, vom afla cum putem petrece timp de calitate cu copiii noştri şi vom celebra tradiţiile familiei.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor La final, se vor oferi gustări, așa că 
vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit!

Cu gânduri bune,

 vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data . Sperăm să puteți participa!

Înscriere: Abilități pentru Dezvoltare; A  patra ședință cu părinții

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

 Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare:

 eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 
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invitație pentru părinți la cea de-a patra 
ȋntâlnire referitoare la dezvoltarea aptitudinilor
Dragă familie,

 De unde provine încrederea în sine? Cum ne putem ajuta fiii şi fiicele să dorească să îşi dezvolte aptitudinile, să fie mai 
interesaţi să înveţe, să primească noi responsabilităţi şi să fie eficienţi? Dacă doriți un răspuns la aceste întrebări, vă 
invităm la o întâlnire intitulată Celebrarea familiei. Această întâlnire vă va oferi posibilitatea de a discuta cu alți părinți și 
de a împărtăși bucuriile și îngrijorările pe care le aveți cu privire la creșterea copiilor.

iată câteva detalii:

LOCuL ÎNTÂLniRii  DATA  ORA 
vom discuta, în mod special, câteva modalități de dezvoltare a încrederii în sine a copilului dumneavoastră, vom afla cum 
putem petrece timp de calitate cu copiii noştri şi vom celebra tradiţiile familiei.

Fiul sau fiica dumneavoastră va putea beneficia de supraveghere pe parcursul întâlnirilor. La final, se vor oferi gustări, așa 
că vă rugăm să rămâneți. Totul este gratuit!

Cu gânduri bune,

vă rugăm să completați acest formular și să ȋl înapoiați până la data  Sperăm să puteți participa!

 Înscriere:  Sprijinirea copiilor; A patra ședință cu părinții

eu (noi) vom participa la această ȋntâlnire. eu (noi) nu vom putea participa. Persoanele care vor 
participa la această ȋntâlnire: (telefon opțional)

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

Nume  Telefon 

 Numele copiilor implicați în programul Abilități pentru Dezvoltare: 

 eu (noi) vom avea nevoie ca fiul/fiica noastră să fie supravegheat/ă în timpul întâlnirii:

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Nume  vârsta  Nume  vârsta 

Întâlnirea 4  
MODel De SCriSOare
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Formular de răspuns pentru părinți
Dragă părinte/ȋngrijitor:

Te rugăm să menționezi mai jos dacă vei putea participa la ȋntâlnirea cu părinții.

Întâlnirea : , 

o voi participa o Nu voi putea participa

Numele părintelui: 

Numele copilului: 

Adresa:

Număr de telefon:

eu (noi) vom avea nevoie de supraveghere pentru  

copii, cu vârsta de .

eu (noi) vom avea nevoie de transport pentru persoane.

vă rugăm să ȋnmânați acest formular lui până la 

data de .

Întâlnirea 4  
FOrMUlar De răSpUnS

(numărul) (titlul) (data)
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 Formular de evaluare pentru lideri
Întâlnirea 4:  Celebrarea familiei

1.  Cum ați evalua reușita acestei ȋntâlniri?

1 2 3 4 5

 Nereușită  Foarte reușită

2. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai reușite?

3. Care activități din cadrul acestei ȋntâlniri au fost cele mai nereușite?

4. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn cadrul acestor ȋntâlniri?

5. Ce schimbări ați dori să fie făcute ȋn ceea ce privește materialele propuse, anexele și fișele de 
lucru?

6. Alte comentarii:

Întâlnirea 4  
 FOrMUlar De eValUare
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Formular de evaluare pentru ȋntâlnirile cu 
părinții
Întâlnirea 4:  Celebrarea familiei
 Am dori să știm ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut ȋn cadrul acestei ȋntâlniri. vă rugăm să ne informați 
completând acest formular.

1. Consider că ȋntâlnirea a fost (vă rugăm să ȋncercuiți un număr):

1 2 3 4 5

 Deloc utilă  Foarte utilă

2.  Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la această ȋntâlnire a fost:

3.  Mi-a plăcut modul ȋn care liderul:

4.  Aș dori ca liderul să aibă/să fie:

5.  La următoarea ȋntâlnire, faceți această schimbare:

6.  Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre:

Întâlnirea 4  
 FOrMUlar De eValUare


