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1.1

APLICARE

Observă colegii de clasă atât la școală, cât și în afara ei, pe parcursul câtorva 
zile și notează caracteristicile pozitive pe care le afișează. Alege trei colegi 
de clasă și descrie cel puțin o caracteristică pozitivă pe care ai observat-o la 
fiecare dintre ei.

1

  

  

  

Am observat că ______________________________________  afișează următoarea caracteristică/
următoarele caracteristici  …

Am observat că ______________________________________  afișează următoarea caracteristică/
următoarele caracteristici …

Am observat că ______________________________________  afișează următoarea caracteristică/
următoarele caracteristici  …

 1

 2

 3
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2.1

 EXERSARE     

Dezvoltă o scenetă din scenariul care a fost atribuit grupului tău. Grupurile 
lucrează timp de câteva minute pentru a decide care valori pozitive vor avea 
impact asupra procesului de luare a deciziilor. Apoi elevii vor pregăti o scenetă 
scurtă pentru a demonstra utilizarea valorilor pozitive. Asigurați-vă că fiecare 
membru al grupului are șansa de a vorbi pe parcursul scenetei. Includeți valorile 
pozitive pentru a susține decizia luată. Faceți în așa fel încât să fie distractiv și 
interactiv!  

Echipa de baschet a școlii tale pare a avea un sezon câștigător, dar există o problemă 
care poate pune în pericol campionatul. Cel mai bun jucător este un prieten de-al tău ale 
cărui note la limba engleză sunt sub medie și e în pericol de a fi  suspendat din echipă. 
Prietenul respectiv te abordează, cerându-ți o copie a unui eseu mai vechi pentru care ai 
luat nota 10. Ce faci? Nu știi ce să faci pentru că, dacă va fi  dat afară, acest lucru va afecta 
întreaga echipă. Ce valori îți ghidează alegerea?

SITUAȚIA   1

  

Tu, împreună cu prietenul tău, mergi la o petrecere. S-a făcut târziu, iar un elev mai mare, 
cu care ți-ar plăcea să te împrietenești, se oferă să vă ducă acasă cu mașina. Bănuiești că 
elevul mai mare a băut alcool în timpul petrecerii. Ce valori îți ghidează alegerea?

SITUAȚIA   2

  

În grupul tău de prieteni există o persoană care nu este foarte populară, este adeseori 
foarte tăcută și se îmbracă diferit de ceilalți. Cu toate acestea, îți place să-ți petreci timpul 
cu ea. Prietenii din grup vor să o excludă din activități precum vizionarea de fi lme la cin-
ema sau meciurile de fotbal. Ce le spui? Încerci să-ți convingi prietenii că este distractivă 
compania ei? Sau te supui voinței generale? Ce valori îți ghidează alegerea?

SITUAȚIA   3

2

  

Te afl i într-o papetărie foarte aglomerată și observi că prietena ta pune niște produse neplă-
tite în geanta sa. Își dă seama că ai văzut-o și îți cere să nu spui nimănui. Te temi că dacă spui 
cuiva ceva, ea nu îți va mai fi  prietenă. Ce vei face? Ce valori îți ghidează alegerea?

SITUAȚIA   4
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2.1
Descrie o situație din această săptămână, în care a fost nevoie să te bazezi 
pe câteva valori personale pentru a lua decizia corectă într-o situație 
dificilă.

3

  

  

  

Descrie situația pe scurt.

Menționează valoarea sau valorile folosite pentru a te ajuta să iei o decizie con-
structivă.

Care a fost rezultatul? A fost o oportunitate pentru dezvoltare personală?

 1

 2

 3
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2.2

EXERSARE
Ce faci bine?
Cheia respectului de sine este înțelegerea trăsăturilor pozitive și a lucrurilor 
pe care le faci bine. Folosind tabelul de mai jos, descrie trei trăsături pozitive 
pe care le ai. Pentru fiecare trăsătură în parte, scrie un scop personal și unul 
profesional care se potrivesc cu trăsătura respectivă. Iată un exemplu! Discută 
trăsăturile pozitive și scopurile înainte de a începe să completezi tabelul.

TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ SCOP PERSONAL SCOP PROFESIONAL

Prietenos, abilitatea de a se înțele-
ge bine cu oamenii

În următoarele câteva zile, vorbesc 
cu o persoană nouă cu care nu am 
mai vorbit niciodată.

Explorez cariera de asistent social 
pentru a ajuta copiii și familiile 
care au nevoie de asistență.

TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ SCOP PERSONAL SCOP PROFESIONAL
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2.2

APLICARE

În decursul următoarelor zile, gândește-te la trăsăturile tale pozitive și 
stabilește scopuri care se potrivesc cu trăsăturile respective. 

TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ DESCRIERE

TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ DESCRIERE

TRĂSĂTURĂ POZITIVĂ DESCRIERE

Menționează și descrie trăsăturile tale pozitive.

Care sunt scopurile pe termen scurt și pe termen lung, care se potrivesc cu 
trăsăturile tale?

 1

 2
SCOPURI PE TERMEN SCURT (1-12 LUNI):

SCOPURI PE TERMEN LUNG (1-5+ ANI):
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2.3

EXERSARE
Legătura dintre gânduri, sentimente și 
acțiuni
Împreună cu grupul tău, decide ce gânduri, sentimente și comportamente ai 
putea avea în fiecare dintre situațiile de mai jos. Notează-le pe primul rând al 
fiecărei situații. Pe al doilea rând al fiecărei situații, notează gânduri alternative 
care pot conduce la emoții și acțiuni care nu sunt negative. Ţine minte că, 
uneori, cea mai bună soluție este să nu acționezi deloc.

SE ÎNTÂMPLĂ CEVA GÂNDURI SENTIMENTE ACȚIUNI

1   

2  

3

4   

5   

6   

Un șofer aproape te 
lovește cu mașina 
când să treci strada 
în fața școlii tale.

Nu ești lăsat să 
începi primul/prima 
jocul.

Te afl i la o petrecere 
și vezi pe cineva 
vorbind cu băiatul/
fata de care îți place.

Prietenul tău cel mai 
bun/Prietena ta cea mai 
bună începe să petreacă 
tot mai mult timp cu alte 
persoane, dar și cu tine.

Ai lucrat foarte mult 
la un proiect pentru 
școală și ai luat nota 
8.

Un grup de copii 
trece pe lângă tine 
uitându-se urât.
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2.4

EXERSARE
Șase pași pentru gestionarea stresului

  

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

   1   AI GRIJĂ DE TINE!

  

• Notează exact ce anume îţi 
cauzează stres.
• Descrie cum te simţi fi zic și 
emoțional.

   3    

IDENTIFICĂ CAUZELE STRESULUI!

  

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

   5    MOTIVEAZĂ-TE!

  

• Plimbă-te, practică sporturi, fă 
exerciții fi zice.
• Exersează respiraţia adâncă, medi-
tează, practică yoga.

   2   

ÎNVAȚĂ CUM SĂ TE RELAXEZI!LEARN 
HOW TO RELAX

  

• Imaginează-ţi situaţia stresantă în 
care te afl i.
• Imaginează-ţi acţiunile pozitive pe 
care le poți face. 

   4    

CREEAZĂ IMAGINI MENTALE, 
POZITIVE!

  

• Nu trebuie să fi i singur(ă) atunci 
când ești stresat(ă).
• Stai în preajma oamenilor care te 
fac să râzi.

   6    

VORBEȘTE CU UN PRIETEN/O 
PRIETENĂ, UN MEMBRU AL FAMILIEI 
SAU UN ADULT!
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2.4 Să decongestionăm stresul!
Împreună cu grupul tău, alege unul dintre scenariile de mai jos și creează o 
scenetă în care o persoană este într-o situație stresantă, iar ceilalți membri 
ai grupului demonstrează tehnici pe care ar putea să le folosească pentru a 
ușura situația. 

Scenariul 1: Părinții colegului tău/colegei tale divorțează.

Scenariul 2: Prietenul cel mai bun/ Prietena cea mai bună a colegului/colegei de clasă se 
mută la sute de kilometri depărtare.

Scenariul 3: Colegul/Colega de clasă vrea să meargă la facultate, dar îi este teamă că părinții 
nu își vor putea permite să îl/o întrețină.

Scenariul 4: Colegul/Colega de clasă va juca în curând într-un meci important și este îngrijo-
rat(ă) că nu va juca bine.

Scenariul 5: Sora colegului/colegei de clasă este batjocorită din cauza unei probleme fizice.

Scenariul 6:  Colegul/Colega de clasă este atât de îngrijorat(ă) de a răspunde oral la lecție, 
încât i se face rău. 

APLICARE
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2.4

APLICARE
Aplicarea celor șase pași pentru 
gestionarea stresului

    1   AI GRIJĂ DE TINE!

    3   IDENTIFICĂ CAUZELE STRESULUI! 

    5   MOTIVEAZĂ-TE!

    2  ÎNVAȚĂ CUM SĂ TE RELAXEZI!

    4   CREEAZĂ IMAGINI MENTALE, POZITIVE!

9

    6    
VORBEȘTE CU UN PRIETEN/O PRIETENĂ, UN MEMBRU AL 
FAMILIEI SAU UN ADULT!

Descrie pe scurt o experiență recentă care a fost stresantă.

Descrie în ce mod te-ar ajuta fiecare pas de mai jos să faci față situației stresante. Fii specific(ă). De exemplu, 
ce ai spune pentru a te motiva?
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3.1

EXERSARE

Formați grupe de trei elevi. Fiecare grup va decide cine va fi 
ascultătorul, cel/cea care vorbește și observatorul. Alegeți unul dintre 
scenariile de mai jos și exersați, folosind abilități de ascultare activă. 
Asigurați-vă că folosiți mai multe abilități de ascultare activă. 

     1   DISCUȚIE CU UN PRIETEN

10

     3   DISCUȚIE CU UN PRIETEN

     2   DISCUȚIE CU UN PROFESOR

     4   DISCUȚIE CU UN PĂRINTE/ADULT

Ţi s-a cerut să scrii un rezumat al unei 

prezentări realizate de un coleg de clasă. 

Profesorul ți-a spus că prima schiță de 

rezumat nu a fost destul de detaliată. 

Astfel, ai scris un rezumat mai lung. De data 

aceasta, profesorul ți-a dat înapoi rezumatul, 

spunându-ți că e prea amplu. Ai nevoie de o 

notă bună pentru acest rezumat. Trebuie să 

vorbești cu un prieten să te ajute ce să faci.

Observi că unul dintre prietenii tăi 

nu-ți răspunde la mesaje și te ignoră. Ești 

îngrijorat(ă) că este furios/furioasă pe 

tine în legătură cu ceva și îl/o suspectezi 

că răspândește zvonuri despre tine. Ești 

nesigur(ă) cum să gestionezi o astfel de 

situație și vrei să discuți cu cineva. Cum 

poate ascultătorul să rămână neutru și să 

demonstreze că înțelege situația?

Profesorul tău de matematică a fost de acord 

să se întâlnească cu tine înainte de începerea 

orelor de curs pentru a te ajuta la această 

materie. Vrei să-i arăţi că știi măcar noţiunile 

de bază ale algebrei, ca el să vadă că încerci, 

dar ai o mulțime de întrebări. Cum te asiguri 

că asculți cu atenție explicațiile lui și afli, de 

asemenea, răspunsul la întrebările tale? Se 

poate să vă întâlniți de mai multe ori? Cum i-ai 

cere să simplifice sau să rezume explicațiile, 

dacă e nevoie?

Ești supărat(ă) pe părinte/adult în legătură cu 

stabilirea orei de venit acasă seara. Trebuie să 

vii acasă cel mai devreme dintre toți prietenii 

tăi și acest lucru nu ți se pare corect. Ești 

furios/furioasă că din acest motiv nu vei putea 

să mergi la film cu prietenii tăi la sfârșit de 

săptămână, pentru că filmul începe destul 

de târziu. Trebuie să vorbești cu părintele/

adultul despre frustrarea ta. Cum îți poți face 

cunoscute sentimentele tale și punctul tău 

de vedere? Cum poți, de asemenea, să asculți 

activ părintele/adultul?
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3.1 Descrie o situație dificilă din această săptămână, în care a trebuit să 
te bazezi pe câteva abilități de ascultare activă.

     1  DESCRIE SITUAȚIA PE SCURT.

     2   MENȚIONEAZĂ ABILITĂȚILE DE ASCULTARE ACTIVĂ FOLOSITE.

11

     3   CARE A FOST REZULTATUL? 

APLICARE
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3.2

APLICARE

  
1    DESCRIE O SITUAȚIE ÎN CARE AI FOLOSIT MESAJE DE TIPUL CE?, CÂND?, DE CE? ȘI CUM?. CE 

AI SPUS PENTRU FIECARE DINTRE ELE?

  
2    CARE A FOST REZULTATUL SITUAȚIEI? CREZI CĂ ORGANIZAREA ACEASTA A COMUNICĂRII 

A CONTRIBUIT LA REZULTATUL SITUAȚIEI?
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3.3

EXERSARE

Folosește tehnica „Celor trei pași” pentru a analiza următoarele 
scenarii.

     1   

13

     3   

     2   

     4   

Prietenul tău cel mai bun te sună 
foarte supărat și îți spune că s-a bătut 
cu niște copii de la o școală rivală. Vrea 
ca tu să mergi cu el săptămâna viitoare 
la patinoar, pentru a-și lua revanșa. 

Îți iei cu mașina prietena cea mai bună 
pentru a merge la mall. Când intră 
în mașină, te anunță că a invitat-o și 
pe Kim să vină cu voi. Tu și Kim nu 
aveți probleme, dar nu-ți place de ea 
pentru că ei îi place să-și bată joc de 
alți elevi și este întotdeauna implicată 
în vreun scandal la școală. Kim se urcă 
în mașină, iar prietena ta o întreabă 
„Ai auzit că Brandy și Jay s-au despărţit 
după meciul de săptămâna trecută?”.

Unul dintre copiii de la școală dă o 
petrecere când părinții săi sunt plecați 
din oraș. Ultima dat când s-a dat o 
astfel de petrecere, câțiva elevi au 
fost arestați pentru consum de alcool. 
Părinții tăi au fost dezgustați de acest 
fel de comportament. Prietenul tău cel 
mai bun/prietena ta cea mai bună vrea 
ca amândoi/amândouă să vă mințiți 
părinții că mergeți la fi lm, când, de fapt, 
voi veți merge la petrecere. 

Ţi-ai rupt piciorul în timpul orei de 
educație fi zică, săptămâna trecută. 
Doctorul ți-a prescris aceleași 
medicamente pe care le-a luat tatăl 
tău după operația de spate. Ai luat 
câteva pastile pentru a te ajuta să faci 
față durerii în primele zile, iar acum 
cutia de medicamente stă în sertarul 
cu medicamente, lângă cele ale 
tatălui tău. Prietenul tău cel mai bun/
Prietena ta cea mai bună vrea să-ți facă 
cunoștință cu cineva care ar fi  interesat 
să-ți plătească mulți bani pentru restul 
pastilelor. 



Nume:

14

3.4

EXERSARE

Lucrează împreună cu un grup mic de elevi din clasa ta. Identifică, 
în una dintre situațiile de mai jos, sentimentele care pot fi cauzate 
cel mai probabil. Apoi, explică cum folosești strategia „REZOLV” 
pentru a găsi o soluție pozitivă pentru ambele părți. Fii pregătit(ă) 
să prezinți soluția ta în fața clasei.

  Situații de conflict Emoții Pașii REZOLV
1  

L-ai văzut pe prietenul tău angajat într-o 
discuție intimă cu fosta lui prietenă. Simți o 
arie largă de emoții intense în legătură cu 
amândoi. Ce vei face?

2  

Un prieten ți-a spus că un coleg de clasă a 
postat pe Instagram o poză nefavorabilă cu 
tine. Ce simți și ce vei face? Există reguli și 
norme ale școlii în legătură cu hărțuirea pe 
internet?

3  

La ora de educație fi zică, un elev care este 
bun la baschet, este ales tot timpul pentru o 
poziţie pe care ai vrea să o ocupi tu. Vrei și tu 
să-ți îmbunătățești abilitățile sportive. Cum 
vei discuta cu elevul și profesorul de educație 
fi zică?

4  

Un prieten apropiat ți-a adresat de față cu alți 
elevi un nume pe care tu îl consideri înjositor. 
El spune că doar glumea, dar ție nu ți se pare 
amuzant deloc. Ce vei spune sau ce vei face?

5  

Te supără unul dintre părinți, cerându-ți să vii 
acasă imediat după terminarea orelor de curs, 
pentru a sta cu fratele tău mai mic. Nu ți se pare 
corect faptul că trebuie să renunți la timpul tău 
liber. Cum poți rezolva confl ictul?
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3.4

APLICARE

Folosirea strategiei „REZOLV” 
pentru a găsi soluții pozitive pentru 
ambele părți în situații de conflict
Conflictul din viaţa mea este: _________________________________

Cum te-ar ajuta pașii REZOLV să găsești o soluţie pozitivă pentru 
ambele părți? Scrie în spațiile de mai jos.

15

ambele părți? Scrie în spațiile de mai jos.

Pasul  1
R – Rămâi calm, respiră adânc și numește 
problema, imediat ce apare. Acordă-ți timp 
pentru refl ecție, dacă e nevoie.

Pasul  2  
E -Extinde discuția și la alte puncte de 
vedere.

Pasul  3
Z – Ziceţi (spuneţi) împreună toate soluţiile 
posibile.

Pasul  4
O – Opune-te soluțiilor inacceptabile. Dacă 
nici o soluție nu este acceptabilă, întoarce-te 
la pasul „Z”.

Pasul  5
L – Lămuriți și evaluați soluțiile rămase.

Pasul  6
V – Validaţi soluţia acceptabilă pentru toţi.
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3.5

EXERSARE

Citește scenariile de mai jos și decide dacă acestea reprezintă 
exemple de comportamente de hărțuire, nepoliticoase, răutăcioase 
sau de tachinare. Furnizează o explicație pentru răspunsul tău.

     1   

16

     3   

     2   

     4   

Sasha își face planuri să meargă la bal cu 
noua sa prietenă, Kaitlin. Emma îi spune 
Sashei că dacă merge la bal cu Kaitlin, toată 
lumea va crede că este o „ratată” și nimănui 
nu-i va mai plăcea de ea. Înainte de oră, 
Emma convinge toată clasa că ar fi  foarte 
amuzant ca toți să râdă tare atunci când 
Sasha intră în clasă. 

Tip de 
comportament:_______________________

Explicaţie:______________________

_____________________________________

Ramon și Victor joacă în aceeași echipă de 
fotbal, ies împreună și sunt cei mai buni 
prieteni. Totuși, de o săptămână se ceartă 
din cauza unui motiv necunoscut celorlalți. 
Ramon i-a adresat lui Victor un cuvânt 
nepoliticos după antrenament, iar Victor i-a 
trimis un mesaj nu prea amabil.

Tip de 
comportament:_______________________

Explicaţie:______________________

_____________________________________

Bruce și Miguel s-au certat la o petrecere. 
Bruce i-a adresat lui Miguel cuvinte 
nepoliticoase, iar Miguel l-a îmbrâncit. De 
atunci, Bruce face tot posibilul să-l insulte pe 
Miguel de câte ori se întâlnesc. 

Tip de 
comportament:_______________________

Explicaţie:______________________

_____________________________________

Rochelle este foarte timidă și nu are prea mulţi 
prieteni. Lui Raven nu-i place de Rochelle, o 
împinge și îi adresează cuvinte defăimătoare, 
de câte ori o vede pe holuri sau în cantină. În 
timpul orei de educaţie fi zică, Raven a ascuns 
uniforma lui Rochelle în vestiar, i-a aruncat 
mingea de baschet când aceasta nu era atentă 
și a amenințat-o că îi trage un pumn în față 
dacă spune vreunui profesor sau oricui altcuiva. 

Tip de 
comportament:_______________________

Explicaţie:______________________

_____________________________________
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3.5

APLICARE

În decursul următoarelor zile, gândește-te la o situație de hărțuire 
în care ai avut unul dintre cele trei roluri ale unei situații de hărțuire.

  

   1   Descrie situația pe scurt.

     3    
Cum ați fi putut, tu sau alții, să fiți 
martor activ în oprirea actului de 
hărțuire?

     4    
Care a fost impactul emoțional al 
situației asupra hărțuitorului, a 
hărțuitului și asupra martorului?

  
   2    

Crezi că un martor ar fi putut ajuta 
sau chiar a ajutat situația? De ce? De 
ce nu?
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3.6

EXERSARE

Mesaj din partea unui verișor
Harper este elevă în ultimul an de liceu și a primit următorul mesaj 
de la verișorul ei, James, care este elev în clasa a X-a și locuiește în 
alt oraș. 

Scrie-i un răspuns lui James folosind strategia OPREȘTE-TE, BLOCHEAZĂ și SPUNE și 
discuțiile avute despre hărțuirea în mediul online.

Salut, Harper!
Niște elevi mă sâcâie tot timpul la școală. Au postat 
niște lucruri urâte despre mine pe Facebook. Fac pariu 
că deja le-ai văzut și tu. Sunt minciuni. Pe lângă asta, 
primesc mesaje din partea unor site-uri cu conținut 
pornogra� c care-mi cer să mă abonez pe site-urile 
lor. Câțiva prieteni de-ai mei primesc mesaje urâte 
despre mine, dar nu au idee cine le trimite. Ce ar 
trebui să fac? Te rog, nu le spune părinților tăi ...Le vor 
spune părinților mei apoi și probabil îmi vor con� sca 
telefonul.
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3.6

APLICARE

În siguranță în rețelele de socializare
Informațiile de mai jos reprezintă recomandări din partea rețelelor 
de socializare Facebook și Snapchat.

Dacă vezi ceva ce nu îți place pe Facebook, ai următoarele opțiuni:
• Dacă nu îţi place o poveste care apare pe peretele tău, ai opţiunea de a o ascunde.
• Dacă nu ești mulţumit de o postare în care ai fost etichetat(ă), poţi îndepărta eticheta numelui tău. 
• Dacă dorești ca o postare să fi e ștearsă de pe Facebook, poţi să-i ceri persoanei care a postat-o să o șteargă. 
•  Dacă o postare încalcă Standardele Comunității (de exemplu, hărțuire), înțelegem dacă te simți inconfortabil să 
abordezi persoana direct și te încurajăm să ne raportezi nouă postarea respectivă.

•  Dacă cineva de pe Facebook te supără, ai opţiunea de a renunţa să mai fi ţi prieteni pe Facebook sau poţi să 
blochezi persoana respectivă. Reţine că ar trebui să contactezi forţele de ordine locale, dacă vreodată te simţi 
amenințat(ă) de ceva postat pe Facebook.

•  Dacă nu îţi place o postare/un comentariu lăsat de cineva pe pagina profi lului tău, poţi să o/să-l ascunzi sau să 
o/să-l ștergi. 

Cum să fi i în siguranță pe Snapchat
•  Eticheta Snapchat: Fii bun și respectuos cu alți utilizatori Snapchat! Gândește-te la ce vrei să postezi 

și nu trimite oamenilor ceva ce nu și-ar dori să primească! 
•  „Snap-urile” dispar, dar ...: Reţine că deși „snap-urile” sunt create pentru a dispărea după câteva 

secunde din momentul în care au fost primite, un prieten poate totuși face o captură de ecran sau o 
poză snap-ului trimis cu un alt telefon.

•  Setări de confi dențialitate: Verifi că setările de confi denţialitate, pentru a alege cine poate să-ţi 
trimită „snap-uri”  sau pentru a putea să vezi poveștile tale sau locaţia ta pe harta Snap. 

•  Prietenii: Snapchat a fost creat pentru a menține legătura cu prietenii tăi apropiați, astfel că îți 
sugerăm să nu te împrietenești cu persoane pe care nu le cunoști în viața reală.

•  Ghid al comunității: Citește și respectă Ghidul Comunității, și încearcă să-ți ajuți prietenii să îl 
respecte și ei.

•  Raportează problemele de siguranță: Dacă găsești ceva neadecvat pe Snapchat sau dacă cineva îți 
cere să faci ceva neadecvat sau care te face să te simţi inconfortabil, te rugăm să ne raportezi  „snap-
ul” și să vorbești cu unul dintre părinţii tăi sau cu un adult de încredere. 

•   Dacă e nevoie să raportezi ceva, apasă și menţine apăsat „snap-ul” pe care-l vizionezi și apoi apasă 
butonul �� pentru a-i aborda. Poți să raportezi o problemă de siguranță Snapchat și pe internet.
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Ai avut vreo experiență de hărțuire în mediul online, folosind rețelele de socializare? 
Știi cum să blochezi sau să raportezi un conținut din rețeaua ta de socializare?
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4.1

EXERSARE 

Alege una dintre situațiile de mai jos. Prezintă clasei strategiile de 
sănătate și alegerile tale sub forma unui joc de rol.

Tu și alți colegi de la clubul de lupte vreți să pierdeți din greutate pentru a vă califi ca pentru 
următorul meci împotriva unui oponent dur, pe care trebuie să-l învingeți, pentru ca școala voastră 
să rămână în campionat. Fiecare dintre voi trebuie să piardă 2,5 kg rapid. Știi că vor exista consecințe 
negative asupra corpului și a minţii dacă nu mănânci zile întregi. Va fi  difi cil să te concentrezi asupra 
testelor care urmează. Tu și colegii de echipă discutați cum să echilibrați aceste solicitări.

   1   

Tocmai ai luat permisul de conducere. Tatăl tău ţi-a dat voie să împrumuţi mașina pentru o „întâlnire 
specială”. Nu știe că, de fapt, tu vei merge la plimbare cu mașina cu alţi patru prieteni. Unii dintre ei 
plănuiesc să aducă și alcool. Gândindu-te la avantaje și dezavantaje, începi să te îndoiești de planul 
tău, dar nu vrei să-ți pierzi prietenii. Care sunt opțiunile tale și cum decizi ce să faci?

   3   

Ţi-e foarte greu să gestionezi anxietatea socială atunci când trebuie să vorbești în fața clasei. Devii 
agitat(ă) emoțional, vorbești repede, respiri greu și nu poți gândi. Parcă emoțiile îți deraiază creierul. 
Ţi se cere să faci o prezentare orală. Imediat se instalează panica. Cum poți lucra cu alții, cum poți 
primi ajutor, pentru a-ți gestiona anxietatea și pentru a prezenta raportul cu succes în fața clasei?

   2   

Crezi că partenerul tău/partenera ta vrea să se despartă de tine. L-ai văzut/Ai văzut-o fl irtând cu 
altcineva. Te îngrijorezi atât de tare, încât nu te mai poți concentra pe învățat și ai un test important 
în curând. Nu mai poți dormi sau mânca și te simți extenuat(ă). Cum poți să-ți controlezi/gestionezi 
emoțiile, pentru a lua notă bună la test?

   4   

În ultima vreme te simţi extenuat(ă) și nu mai poţi sta treaz(ă) noaptea să-ţi faci temele. Mergi la 
doctor și acesta îți spune că trebuie să te odihnești și să reduci nivelul stresului, renunțând la unele 
activități. Trebuie să îți stabilești prioritățile și să elimini unele activități din programul tău, dar nu știi 
cum. Există vreo modalitate de a obține ajutor din partea unui prieten sau a unui adult pentru a face 
alegeri?

   5   
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4.1

APLICARE 

Pe parcursul următoarelor zile, gândește-te la o situație care îți 
influențează negativ starea ta fizică sau mintală. 

  

   1   CARE ESTE PROBLEMA?

  

   3   CARE SUNT SCOPURILE TALE PRIVIND 
SĂNĂTATEA TA FIZICĂ ȘI MINTALĂ 
PENTRU URMĂTORUL AN? 

   2    MENȚIONEAZĂ 2-3 COMPONENTE 
ALE UNEI VIEȚI SĂNĂTOASE PE CARE 
LE POȚI APLICA PENTRU A REZOLVA 
ACEASTĂ PROBLEMĂ.

   4    CE ALEGERI TREBUIE SĂ FACI 
PENTRU A-ȚI ÎNDEPLINI SCOPURILE 
RESPECTIVE?
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Identifică un cântec ale cărui versuri promovează „mituri” despre 
consumul de alcool, tutun și droguri. Răspunde la întrebările de 
mai jos și apoi împărtășește cu clasa răspunsurile tale.

  

   1  TITLUL CÂNTECULUI.

  

   3  CUM PROMOVEAZĂ ACEST „MIT” CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN ȘI DROGURI?

  

   2   
  SCRIE VERSUL CARE PROMOVEAZĂ „MITURI” DESPRE CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN 
ȘI DROGURI. NU ALEGE VERSURI CARE CONȚIN LIMBAJ VULGAR. 

22

  

   4   
 RESCRIE VERSUL PENTRU A CORECTA „MITUL” SAU PENTRU A PROMOVA 
COMPORTAMENTE POZITIVE.

4.2

EXERSARE 
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Impactul consumului de alcool, tutun și 
alte droguri
Descrie o situație din această săptămână, în care a trebuit să te 
bazezi pe cunoștințele tale legate de consumul de alcool, tutun și 
droguri, pentru a lua o decizie constructivă într-o situație dificilă. 

4.2

APLICARE

  

   1  DESCRIE SITUAȚIA PE SCURT.
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   3  CARE A FOST REZULTATUL?

  

   2    
MENȚIONEAZĂ CUNOȘTINȚLE LEGATE DE CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN ȘI DROGURI 
CARE TE-AU AJUTAT SĂ IEI O DECIZIE CONSTRUCTIVĂ.
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În cadrul unui grup mic de elevi, analizează următorul scenariu  
folosindu-ți cunoștințele despre stilurile de luare a deciziilor. 
Discută întrebările de mai jos și fii pregătit(ă) să-ți împărtășești 
ideile cu clasa. 

Analizează împreună cu grupul tău situația și discută următoarele întrebări:

1. Cum ai descrie problema cu care se confruntă Sara?

2. Care sunt deciziile luate de ea, care au condus la această problemă?

a. Care dintre decizii a fost pripită? Cum ai determinat că decizia respectivă a fost pripită? Ce 
ar fi putut face pentru ca decizia pripită să fie una responsabilă?

b. A ales Sara să nu ia nicio decizie în scenariul de mai sus? Cum ai ajuns la această 
concluzie? Există alternative posibile de decizii în acest scenariu?

c. A luat vreo decizie responsabilă?

3.  Discută în cadrul grupului modul în care luarea unei decizii pripite sau neluarea nici unei 
decizii a influențat viața Sarei. 

  

SCENARIU

La începutul anului școlar, Sara era o elevă boboc foarte timidă și necunoscută printre elevi; avea rezultate bune la 
școală și avea doar 1-2 prieteni apropiați. Acum este jucătoarea principală a echipei de fotbal și este foarte populară 
printre elevi. Sara a început să-și petreacă timpul cu elevii mai mari din echipa de fotbal, lucru care o făcea să se simtă 
foarte bine. 

Deoarece în mod obișnuit Sara era o elevă bună, nu s-a gândit că va �  grav dacă nu învață câteva zile pentru a-și 
petrece timpul cu echipa. Acum are probleme la matematică, lucru care îi pune în pericol eligibilitatea pentru echipa de 
fotbal. Sara nu crede că va lua notă de trecere în cele două săptămâni rămase de școală. 

Ea a mers, de asemenea, cu colegii de echipă la o petrecere unde s-a servit alcool. Deși nu bea de obicei, de data 
aceasta s-a prefăcut că bea o bere. A fost chemată poliția și Sara a fugit înainte de a �  reținută. Consumul de alcool este 
o încălcare gravă a regulilor echipei. 

Sara crede că este doar o chestiune de timp până când se va a� a ce a făcut. Simțindu-se frustrată și furioasă, ea 
așteaptă acum ca antrenorul să-i dea vestea proastă. 

4.3

EXERSARE
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Menționează trei situații de luare a deciziilor care sunt tipice 
elevilor de vârsta ta. Folosind cunoștințele legate de stilurile de 
luare a deciziilor, anticipează rezultatele posibile bazate pe fiecare 
stil. Răspunde la întrebările de mai jos.

Alege una dintre situații și răspunde la următoarele întrebări: Care au fost factorii pozitivi și 
negativi la care te-ai gândit înainte de a descrie deciziile tale? Care va fi consecința pe termen scurt 
a deciziei pripite? Dar pe termen lung? Cât de ușor sau cât de dificil a fost să nu iei nicio decizie? 
De ce?

DECIZIE RESPONSABLĂ PRIPITĂ NICIO DECIZIE

Confruntarea unui hărțuitor 
care supără un elev mai 
mic. 

Intervii, încerci să îndrepți 
victima spre un loc sigur și 
anunți un adult. 

Intervii și ameninți � zic 
hărțuitorul, pentru a-l face să 
se retragă.

Ignori situația și îți vezi de 
treaba ta. 

4.3

APLICARE 
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4.4

EXERSARE

Cum ar suna sau arăta un mesaj media, dacă ar transmite 
informații reale? Gândește-te la un mesaj cunoscut în mass-
media care folosește una dintre următoarele strategii de 
influență a mass-mediei și, folosind strategia „FII R.E.A.L”, 
rescrie mesajul și apoi realizează un joc de rol.

  Susținerea celebrității    Alternative sănătoase      Îmbunătățirea sănătății fizice și mentale

      Temeri                   Beneficiile financiare        Relații mai bune

  

   1    GÂNDEȘTE-TE LA MESAJE CUNOSCUTE ÎN MASS-MEDIA (MELODII, RECLAME, RECLAME 
PRINTATE SAU PROMO-URI ONLINE) CARE PROMOVEAZĂ INFORMAȚII INEXACTE.

  

   2
   FOLOSEȘTE STRATEGIA „FII R.E.A.L” PENTRU A SPUNE POVESTEA REALĂ DIN SPATELE 

MESAJULUI. 
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   3  REALIZEAZĂ JOC DE ROL PENTRU MESAJUL „FII R.E.A.L” ȘI PROVOACĂ-ȚI COLEGII DE 
CLASĂ SĂ GHICEASCĂ PRODUSUL SAU MESAJUL MEDIA PE CARE-L ILUSTREZI. 
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DESCOPERIRE

Învățarea socio-emoțională
Autoevaluare
Răspunde cu „da” sau „nu” întrebărilor legate de fiecare 
competență. Acest chestionar are ca scop autoevaluarea 
elevilor și nu necesită împărtășirea lui cu alte persoane. 

  

   1    CONȘTIINȚA DE SINE

Poți să-ți descrii emoțiile, gândurile și valorile?

Da sau Nu

  

   2    AUTOORGANIZAREA

Îți permit comportamentele tale să-ți îndeplinești scopurile?

Da sau Nu

  

   5    LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD RESPONSABIL

Pe baza experienței de anul trecut, ți-ai stabilit scopuri academice 
pentru anul viitor?  

Da sau Nu

  

   4    ABILITĂȚI DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR

Ţi-ai făcut prieteni noi?

Da sau Nu

Ai participat la activități ale școlii, activități sportive sau activități ale 
unor cluburi?

Da sau Nu

  

   3    CONȘTIENTIZAREA SOCIALĂ

Poți să relaționezi cu oameni care provin din medii diferite și au alte sisteme de valori?

Da sau Nu

5.1
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Competențele învățării socio-emoționale

Conștiința de sine este abilitatea de a recunoaște 
emoțiile, gândurile și valorile propriei persoane și modul în care 
acestea influențează comportamentul.

• Numirea și recunoașterea propriilor emoții;
• Identificarea factorilor care declanșează emoțiile;
• Autopercepția corectă;
• Recunoașterea punctelor tari și a limitelor proprii;
• Identificarea nevoilor și valorilor proprii; 
• Dobândirea autoeficacității și a stimei de sine.

Autoorganizarea este abilitatea de a controla 
cu succes propriile emoții, gânduri și comportamente în 
diferite situații – gestionarea eficientă a stresului, controlul 
impulsurilor și automotivarea. Este, de asemenea, abilitatea 
de a-ți stabili scopuri personale și academice și de a lucra 
pentru îndeplinirea lor.

• Stabilirea planurilor și depunerea eforturilor pentru îndeplinirea scopurilor;
• Controlul emoțiilor, precum impulsurile, agresiunea și comportamentul autodistructiv;
• Gestionarea stresului personal și interpersonal;
• Autodisciplina;
• Utilizarea feedback-ului constructiv;
• Demonstrarea motivației pozitive, a speranței și a optimismului;
• Căutarea ajutorului, dacă e nevoie;
• Abilități organizatorice;
• Pledarea în favoarea proprie.

Conștientizarea socială este abilitatea de a 
accepta perspectivele altora și de a empatiza cu alte per-
soane, inclusiv persoane din medii și culturi diferite. Este, de 
asemenea, abilitatea de a înțelege normele sociale și etice și 
recunoașterea resurselor și sprijinului din partea familiei, a școlii 
și a comunității. 

• Identificarea indiciilor sociale (verbale, fizice) pentru a determina ce simt ceilalți;
• Anticiparea sentimentelor și reacțiilor altora;
• Evaluarea reacțiilor emoționale ale altora;
• Respectul pentru ceilalți (a asculta cu atenție);
• Înțelegerea altor puncte de vedere și perspective;
• Aprecierea diversității (recunoașterea similarităților și diferențelor individuale și de grup);
• Identificarea și utilizarea resurselor oferite de familie, școală și comunitate;
• Empatia.

Abilitatea de dezvoltare a relațiilor este 
capacitatea de a stabili și de a menține relații sănătoase cu 
persoane din medii și culturi diverse. Este, de asemenea, abilitatea 
de a comunica clar, de a asculta cu atenție, de a coopera cu alții, 
de a rezista presiunii negative, de a gestiona conflictul în mod 
constructiv și de a căuta sau de a oferi ajutorul la nevoie. 

• Abilitatea de a stabili și de a menține relații sănătoase cu persoane din medii și culturi diverse;
• Abilitatea de a comunica clar, de a asculta cu atenție, de a coopera cu alții;
• Abilitatea de a rezista presiunii negative;
• Abilitatea de a gestiona conflictul în mod constructiv și de a căuta sau de a oferi ajutorul la nevoie;
• Implicarea socială;
• Lucrul în echipă.

Luarea deciziilor în mod responsabil 
este abilitatea de a face alegeri constructive în legătură cu 
interacțiunile personale și sociale pe baza standardelor etice, a 
regulilor de siguranță și a normelor sociale. 

• Abilitatea de a face alegeri constructive în legătură cu interacțiunile personale și sociale pe baza 
standardelor etice, regulilor de siguranță și a normelor sociale;
• Evaluarea realistă a consecințelor unor acțiuni diferite și considerarea bunăstării proprii și a 
celorlalți; 
• Identificarea problemelor;
• Analizarea situațiilor;
• Rezolvarea problemelor;
• Evaluarea și reflecția.

5.1

CONECTARE


