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1.1

APLICARE

Astăzi ai făcut niște pași importanți, pentru consolidarea relațiilor în 
cadrul clasei. Te-ai întâlnit cu colegii și ai făcut schimb de informații 
cu câțiva dintre ei. Pe parcursul săptămânii viitoare, gândește-te la 
modalitățile, prin care poți cunoaște pe cineva pe care nu îl știi prea bine. 
Apoi, pune în aplicare câteva dintre ideile identificate. Descrie în spațiile 
de ma jos, două dintre idei și modul în care acestea au funcționat.  

  

IDEEA 1  

IDEEA 2  
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Menționează clar scopul.

Ceea ce sper să fac sau să realizez este 
...

Acest scop refl ectează valorile mele 
pentru că ...

Este scopul meu clar, realist și mă-
surabil?

Identifi că obstacolele și modalitățile de a le depăși.

Un obstacol extern posibil ar putea fi   ____________________________________ 

Dacă ______________________________ , atunci voi _____________________________
  (obstacolul tău)            (acțiunea sau gândul folosite, pentru a depăși obstacolul)

Un obstacol intern posibil ar putea fi   ____________________________________ 

Dacă ___________________________  atunci voi ________________________________
  (obstacolul tău)            (acțiunea sau gândul folosite, pentru a depăși obstacolul)

Creează un plan de acțiune.

Pașii pe care îi voi urma, pentru a-mi 
realiza scopul sunt:
1. 

2. 

3. 

4. 

Stabilirea și realizarea scopurilor personale 
(pașii 1-3)
Stabilirea unor scopuri care îți reflectează valorile reprezintă o abilitate 
importantă. Le fel de importantă este și abilitatea de planificare a modului 
în care vei depăși obstacolele. Obstacolele pot fi externe (pe care nu le poți 
controla) și interne (îndoieli și temeri). După Pasul 3 vei crea un plan de tipul 
„dacă-atunci”, pentru a-ți depăși obstacolele. 

PASUL  1

PASUL  3

PASUL  2
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Creează o axă cronologică a 
timpului.

Voi începe să acționez pentru realizarea 
scopului.

Plănuiesc să realizez acest scop până ....

Revizuiește și recapitulează planul.

 Mi-am evaluat progresul; planul meu 
și suportul meu de sprijin funcționează.

 Mi-am evaluat progresul; planul 
meu și suportul meu de sprijin nu 
funcționează. Trebuie să ....

Construiește un sistem de sprijin.

Voi căuta sprijin pentru realizarea 
scopului ....

Sărbătorește succesul tău.
Mă voi recompensa astfel: 

Stabilirea și realizarea scopurilor personale 
(pașii 4-7)
Folosește această fișă de lucru,  pentru a completa pașii rămași pentru 
stabilirea și îndeplinirea scopurilor.

PASUL  4

PASUL  6

PASUL  5

PASUL  7

APLICARE
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EXERSARE

Fiecare grup își va stabili un scop și va scrie un plan de acțiune, pentru a 
rezolva nevoia școlii sau a comunității, pe care a identificat-o.

Identifică o nevoie care există în școala 
sau în comunitatea ta.

Precizează cu claritate scopul tău.

Identifică obstacolele și modalitățile 
prin care poți să le depășești.

Creează un plan de acțiune.

Stabilește o axă cronologică a timpului.

Identifică alte persoane cu care poți 
colabora.

Revizuiește planul.

Bucură-te de succes!
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2.2 Programul Lions Quest este dezvoltat și sprijinit de Fundația Internațională 
a Cluburilor Lions (Lions Clubs International), cea mai mare organizație 
de servicii în folosul comunității din lume. Cluburile locale sunt, adeseori, 
implicate direct în proiecte care îmbunătățesc școlile sau comunitatea lor. 
Completează Fișa de lucru pentru elevi: Aplicare, pentru a descoperi 
mai multe informații despre cluburile Lions și despre felul în care te poți 
implica în serviciile în folosul comunității. Pentru a completa fișa, vizitează 
www.lionsclubs.org 

1   Când a fost fondată Fundația Lions Clubs?_______________________________  

2   Cine a fondat Fundația Lions Clubs? _____________________________________

3   Care este misiunea Fundației Lions Clubs?

4   Care sunt cele patru programe pentru tineri, oferite de Fundația Lions Clubs?

5  Care este Programul Clubului Leo?

 6  Care este numele Clubului Lions din comunitatea ta?

7     Vizitează pagina de internet a cluburilor locale Lions sau pagina de Facebook, și 
identifică proiecte în care membrii Lions au fost implicați în comunitatea ta.

APLICARE



Nume:

6

2.3 Ți se va atribui o situație dificilă – o situație prin care a trecut un coleg/o 
colegă. Cooperează cu grupul tău, pentru a vă identifica emoțiile, gândurile 
și acțiunile, ca răspuns pentru situația respectivă. Apoi, descrie în ce mod ai 
gestiona situația.

1  Care este situația la care trebuie să te gândești?

2   Care sunt emoțiile cauzate de situație? Ce simți în legătură cu situația respectivă? 

3  Care îți sunt gândurile legate de situația respectivă?

4   Cum poți apela la rațiune, în această situație? Scrie câteva gânduri. Pentru fiecare gând, 
ia în considerare: Este acel gând adevărat? Este de ajutor?

5   Cum puteți să vă extindeți gândirea? Din ce alt punct de vedere puteți vedea situația? 
Care este gândul diferit, de ajutor?

6   Care este rezultatul? Cum vi s-au schimbat emoțiile?  

7   Ce acțiuni pozitive poți face? Cum poți alege acțiuni într-un mod care face situația să fie 
mai bună, și nu mai rea?

EXERSARE
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APLICARE

Aplică relația gând-emoție-acțiune, pe parcursul următoarelor câteva zile. Descrie câteva situații dificile 
întâlnite. Pentru fiecare situație, explică în ce mod reușești să-ți gestionezi emoțiile, gândurile și acțiunile.

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

Situație:

Emoție:

Gânduri:

Acțiuni:

Situație:

Emoție:

Gânduri:

Acțiuni:

Situație:

Emoție:

Gânduri:

Acțiuni:

Situație:

Emoție:

Gânduri:

Acțiuni:
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Planul meu personal de gestionare a 
stresului

1  
 

Identifi că situația stresantă pe care vrei să o gestionezi.

88

2  Răspunde la următoarele întrebări:

3   Scrie sugestii pe care le consideri funcționale pentru gestionarea stresului, pentru cele 
patru categorii:

Cum reacționează 
corpul meu?

Corp (senzații fi zice):

Ce acțiuni întreprind, 
în mod normal, în 
această situație?

 Acțiuni:

Ce emoții specifi ce 
simt?

Emoții:

Ce gânduri îmi trec 
prin minte?

Gânduri:
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APLICARE

Folosirea strategiei CEAG pentru reducerea 
stresului

1  
 

Ce situație difi cilă ai înfruntat?

2  
 

Cum ai folosit strategia CEAG, pentru a reduce stresul?

 (Oferă detalii în privința modului în care ai folosit-o. De exemplu, am folosit metoda respirației 
adânci pentru a-mi relaxa corpul. M-am imaginat stând la birou cu o seară înainte și studiind 
profund materialul pentru test.)

3  
 

Ce mai trebuie să faci în plus, pentru a exersa această strategie mai bine, în viitor?

2.4
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3.1

EXERSARE

Folosirea ascultării active pentru 
dărâmarea barierelor
Gândește-te la modurile în care oamenii se diferențiază unii de alții și care au 
fost menționate în tabelul Dimensiunile diversității, la începutul acestei lecții. 
Poate există caracteristici suplimentare care nu au fost menționate în tabel.

Creează în minte un personaj care are câteva caracteristici, din cauza cărora 
ți-ar fi  greu să-l abordezi. Poate este un elev nou. Folosește tabelul de mai jos, 
pentru a scrie câteva dintre aceste caracteristici. Aceste diferențe pot fi  foarte 
personale pentru tine – nu trebuie să le împărtășești cu colegii de clasă, dacă 
nu vrei.

  SCRIE 3-5 ÎNTREBĂRI CU RĂSPUNS DESCHIS, PE CARE LE POȚI FOLOSI PENTRU A CUNOAȘTE 
ACEST ELEV NOU. GĂSEȘTE CÂTEVA LUCRURI PE CARE LE AVEȚI ÎN COMUN, PENTRU A ÎNCEPE SĂ 
FORMEZI O RELAȚIE. 

DIMENSIUNILE 
DIVERSITĂȚII
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APLICARE

În lecțiile anterioare Lions Quest, ai descoperit că, adeseori, avem probleme 
de comunicare cu alții, pentru că ceea ce spunem nu este exact ceea ce alte 
pesoane aud. Acest lucru se întâmplă atunci când există o neconcordanță 
între intenția și impactul mesajului.

Reține:
Intenția = ceea ce am spus (+ limbajul corpului și intonație), � ltrat prin 
experiențele mele culturale.

Impactul = ceea ce am auzit și am văzut, � ltrat prin experiențele mele culturale.

Ideile și opiniile etnocentrice și stereotipe conduc, adeseori, la neînețelegeri 
care au la bază neconcordanța dintre intenție și impact. Această lipsă de 
comunicare se datorează faptului că ceea ce spun oamenii și ceea ce aud 
ceilalți  este „fi ltrat prin experiențele lor culturale”. 

Aproape în fi ecare zi există controverse în mass-media, cauzate de o 
persoană publică care declară, scrie sau postează ceva care este interpretat 
greșit. Multe dintre aceste probleme, care au la bază neconcordanța dintre 
intenție și impact, implică factori ce țin de rasă, gen sau religie. Acestea sunt 
experiențele culturale prin care fi ltrăm comunicarea.

Folosiți internetul sau mass-media, pentru a găsi un exemplu recent de 
controversă care a avut loc, atunci când o persoană din show-biz, un 
politician sau altă persoană publică, a spus ceva ce ei consideră că a fost 
interpretat greșit. Apoi răspunde la întrebările de mai jos:

  CARE A FOST CONTROVERSA? CE S-A SPUS? (INTENȚIA)
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3.2

APLICARE
  CE AU AUZIT CEILALȚI? (IMPACTUL)

  CE EXPERIENȚE CULTURALE AU AFECTAT EMIȚĂTORUL? DAR RECEPTORII?

  
CONTROVERSA IMPLICĂ OPINII CARE AR PUTEA FI CONSIDERATE EXEMPLE DE ETNOCENTRISM 
SAU STEREOTIPIE? EXPLICĂ ACEST FAPT!
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EXERSARE

Formularea răspunsurilor empatice
Exemplu: Prietenii mei mă presează să mă alătur lor în a hărțui niște copii la 
școală. 

Vezi lumea prin ochii 
lor, pune-te în locul lor.

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Nu-i judeca pe 
alții!

Cum comunici, pentru ca 
oamenii să înțeleagă?

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Nu-mi place hărțuirea.
Nu vreau să am 
probleme.
Nu vreau să am reputația 
de hărțuitor.
Nu vreau ca prietenii mei 
să aibă probleme.

Îmi place să fi u cu prietenii 
mei, dar nu vreau să iau parte 
la hărțuirea altor copii, și nu 
cred că ar trebui să facă acest 
lucru nici ei. Îmi pasă de copiii 
pe care vor să-i hărțuiască și 
am nevoie de ajutor, pentru a 
gestiona situația.

Trist(ă) în ceea ce 
privește victimele.
Furios/Furioasă în 
ceea ce privește 
hărțuitorii.
Mi-e teamă să 
mă împotrivesc 
prietenilor mei.

Nu este nimic 
greșit în a simți 
că-ți pasă de alți 
oameni și în a-ți 
fi  teamă că-ți vei 
pierde prietenii 
sau că le cauzezi 
probleme.. 

Vezi lumea prin ochii 
lor, pune-te în locul lor.

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Nu-i judeca pe 
alții!

Cum comunici, pentru ca 
oamenii să înțeleagă?cauza acestui lucru?

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Exemplu: ___________________________________________________________________

13

Vezi lumea prin ochii 
lor, pune-te în locul lor.

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Nu-i judeca pe 
alții!

Cum comunici, pentru ca 
oamenii să înțeleagă?

13

Cum te simți din 
cauza acestui lucru?

Exemplu: ___________________________________________________________________
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3.4

EXERSARE
Conversațiile de reabilitare în camera păcii
Timp de cinci minute, creează un scenariu similar cu modelul din clasă, 
în cadrul grupului tău, care poate fi folosit pentru exersarea conversației 
de reabilitare, cu scopul de a rezolva un conflict. Gândește-te la exemple 
personale sau evenimente care i s-au întâmplat cuiva cunoscut și care au avut 
în centru două persoane aflate în conflict. 

Atribuie roluri în cadrul grupului, pentru a exersa folosirea conversației de reabilitare: un mediator, doi elevi 
aflați în conflict, 1-2 participanți neutri. Folosiți fișa pentru a realiza activitatea. Mediatorul poate 
să utilizeze Proiectabilul de conectare, pentru a ghida discuția.

Care este natura problemei?

Punctul de vedere 1  Punctul de vedere 2

Întrebările mediatorului sau ale participanților neutri.

Soluții pozitive posibile   Soluțiile acceptate de toată lumea
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APLICARE

Gândește-te, pe parcursul următoarelor zile, la o conversație de reabilitare în 
ceea ce privește un conflict,  în care ai fost implicat(ă), tu sau alții. 

  

  

 1  Descrie situația, pe scurt.

3    

Cum pot crește șansele reabilitării 
și ale unei soluții de tipul 
câștig-câștig?

2    
Crezi că un Cerc de soluționare a 
conflictelor ar putea ajuta? Cum?

  4     

Ai vrea să folosești practicile de 
reabilitare la școală sau în cadrul 
familiei, dacă nu se folosesc deja?
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3.5

EXERSARE

Grupului tău îi va fi atribuit unul dintre cele cinci motive pentru care 
oamenii nu intervin într-o situație de hărțuire. Completează fișa, pe măsură 
ce discutați strategii de a depăși reticența de a interveni într-o situație de 
hărțuire și de a deveni un martor activ. 

Este aceasta o problemă des întâlnită în școala ta? (Există în școala ta multe grupuri sociale?) 
Este o școală mare, unde mulți elevi pot fi  izolați, sau este o școală mică, unde toată lumea 
cunoaște pe toată lumea? Sunt grupuri de elevi care reprezintă o țintă ușoară pentru hărțuitori?

De ce ar fi  acesta un motiv de a fi  martor pasiv?

Care sunt câteva strategii, idei sau lucruri pe care ți le poți spune, pentru a-ți învinge reticența 
de a ajuta și de a deveni martor activ?

Există lucruri care pot fi  făcute, la nivel de școală, pentru a ajuta?

Altcineva va interveni cu siguranță. La școală, elevii întotdeauna cred că un adult se află 
prin preajmă, pentru a interveni, dar, adeseori, nu 
este așa.

Dacă spun ceva, voi fi următorul hărțuit. Oamenii nu vor să devină următoarea victimă.

Nu-mi place ce face, dar el/ea este totuși 
prietenul meu/prietena mea.

Oamenii știu că hărțuirea este un lucru greșit, dar 
nu vor să-și strice relațiile de prietenie.

Aș putea spune ceva, dar noi nu suntem 
chiar prieteni/prietene.

Hărțuitorii își aleg victimele despre care știu că 
puțini colegi le-ar apăra. Aceste persoane sunt deja 
izolate, pot fi membri ai unui grup care reprezintă 
o țintă ușoară pentru hărțuitori și pot fi victimele 
subiectivismului și ale prejudecăților. 

Nu vreau să ies în evidență. Este dificil, în multe situații, să atragi atenția asupra 
ta. Oamenilor le place să fie parte a „turmei”.

Motivul grupului tău 
(A-E))
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APLICARE

Două dintre motivele principale pentru care elevii nu intervin într-o 
situație de hărțuire, sunt părți opuse ale aceleiași monede. Ori sunt buni 
prieteni ai hărțuitorului, ori nu le place persoana hărțuită. 

 1    
Ai un prieten/o prietenă care îi hărțuiește pe alții? Faci parte dintr-un grup care, adesea, 
hărțuiește copii?

 4   Ce poți face, pentru a-ți opri prietenul/prietena să mai hărțuiască alți elevi?

 2   Cum te simți din cauza acestui lucru?

5    
Ai văzut că o persoană, pe care nu o cunoști sau nu o placi, este hărțuită? 
Crezi că nu e treaba ta sau crezi că merită să fie hărțuită?

 3   Cum crezi că se simte elevul hărțuit?

 6   Cum te simți?
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Mai jos, găsești o listă a motivelor pentru care adolescenții nu spun unui 
adult că sunt hărțuiți. În cadrul grupului, gândiți-vă și discutați modalități 
posibile, prin care puteți depăși reticența și puteți găsi o modalitate de a 
înștiința un adult că sunteți hărțuiți. Poate fi dificil, dar este un pas esențial 
în a pune capăt hărțuirii față în față și în mediul online. Fișa vă ajută să vă 
ghidați discuția.

De ce victimele hărţuirii, adeseori, suferă în tăcere? 

Motivul/Motivele grupului tău

De ce aceste motive vă împiedică să spuneţi unui adult?

Poate să vă ajute un prieten/o prietenă? Pot să vă ofere ei sprijin? Vă pot oferi ei curaj?

Menţionaţi câteva lucruri posibile pe care puteţi să vi le spuneţi, pentru a depăși aceste 
motive. De ce acest motiv/aceste motive vă vor răni și mai mult pe termen lung?

După discuţie: Ce vă puteţi spune sau ce pași puteţi urma, pentru a depăși reticenţa și 
pentru a avea puterea de a spune unui adult că sunteţi hărţuiţi?

3.6

EXERSARE

De ce victimele hărţuirii, adeseori, suferă în tăcere? 

•  Este rușinat(ă) sau 
stânjenit(ă); 

•  Teama de a pierde accesul 
la dispozitivele tehnologice 
(telefon, calculator);          

•  Presiunea anturajului 
de a nu spune nimic, 
nimănui;

•  Este speriat(ă) că 
hărțuitorul se va răzbuna

•  Nu recunoaște că este 
hărțuit(ă);       

•  Cred că adulții nu 
înțeleg/nimeni nu va 
asculta.•  Nu vrea să fie etichetat(ă) 

drept „turnător”;        



Nume:

19

3.6

APLICARE

Chestionarul despre hărțuirea în mediul 
online
Următorul chestionar este anonim. Fii cât mai sincer posibil! 

1.  Gen  a. Feminin b. Masculin

2. Ai fost vreodată hărţuit(ă) în mediul online?      a. Da  b. Nu

3. Descrie ce s-a întâmplat.

4. Dacă ai fost hărţuit(ă), ai raportat acest lucru cuiva?   a. Da   b. Nu

5. Dacă nu ai raportat nimănui, din ce motiv nu ai făcut acest lucru?

6. Ai hărţuit vreodată pe cineva în mediul online?     a. Da   b. Nu

7. Dacă da, cât de gravă a fost hărţuirea?

 a. Foarte ușoară  b. Ușoară  c. Moderată  d. Gravă  e. Foarte gravă

8. Cât de des au loc acte de hărţuire în școala ta?

 a. Niciodată  b. Rar   c. Uneori  d. Frecvent  e. Constant 

9. Bifează 2-3 locuri unde au loc cel mai frecvent acte de hărţuire în școala ta.
 În mediul online    În clasă    În timpul pauzei mari
  Pe culoarele școlii   Pe drumul spre școală/casă
 Alte locuri (explică) __________________________________________________

10. Cât de des ești hărţuit(ă)?

 a. Niciodată      b. Rar       c. Uneori      d. Frecvent       e. Constant 

11. Cât de bine poţi gestiona hărţuirea? (verifică)
a. Chiar dacă este gravă, nu mă deranjează.
b. Pot gestiona aproape totul, dacă situația nu devine violentă.
c. Mă deranjează temporar, dar trec peste aceasta în cele din urmă.
d. Mă deranjează foarte mult și devin deprimat(ă).
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4.1

EXERSARE

Gândește-te la un grup pozitiv pe care-l pot forma adolescenții și care ar fi 
de folos elevilor din școala sau comunitatea ta. Descrie grupul și calitățile 
necesare unui lider bun de grup.

  

  

  

Numele grupului și descrierea lui  (Ce va face grupul și cum va îmbunătăți viața elevilor?)

E nevoie de lideri de grup! Menționează calitățile ideale pe care liderul acestui grup ar trebui să 
le aibă:

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   
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3  A fost nevoie de sprijinul unui prieten sau al unui adult, pentru a acționa?

2  Care sunt factorii care ți-au influențat alegerea de a participa sau de a nu participa?

4.1

APLICARE

Descrie o oportunitate pe care ai avut-o, de a participa la o activitate de 
grup sau de a te alătura unui grup pozitiv.

1  Descrie oportunitatea, pe scurt.
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4.2

APLICARE

Scrie cinci strategii de protecție (pozitive), pe care le poți folosi, pentru a 
gestiona situațiile care implică consumul de alcool, tutun sau droguri. Nu e 
nevoie să împărtășești ce ai lucrat, dacă nu dorești.

  
Strategii de protecție (pozitive) pentru gestionarea situațiilor care implică consumul 
de alcool, tutun sau droguri

 1   

 3   

 2   

 4   

 5   
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4.3

EXERSARE

Citește cele de mai jos și răspunde la întrebări.

Dr. Laurence Steinberg, expert în comportamentele adolescenților și în 
biologia creierului adolescentului, a explicat în felul următor legătura dintre 
dezvoltarea creierului și comportamentul adolescenților:

„Adolescenții nu sunt nebuni. Sunt diferiți. Atunci când e vorba de 
infracțiuni, adolescenții sunt mai puțin responsabili în ceea ce privește 
comportamentul lor decât adulții și, conform legii, nu pedepsim aspru 
oamenii care sunt mai puțin responsabili. Știm, datorită sudiilor de 
laborator, că adolescenții sunt mai impulsivi, le plac senzațiile tari și 
sunt atrași de recompensele deciziilor riscante, mai mult decât adulții. 
Tind să nu se concentreze foarte mult pe costuri. Sunt mult mai ușor 
convinși de alții să facă lucruri despre care știu că sunt greșite …”

După ce ai citit descrierea comportamentului adolescenților realizată de Dr. Steinberg, 
încercuiește dacă ești de acord sau nu.

1 „mai impulsiv”  de acord  nu sunt de acord

2 „cauți senzații tari” de acord  nu sunt de acord

3 „mai ușor de convins” de acord  nu sunt de acord

4 „mai puțin responsabil în ceea ce privește     de acord  nu sunt de acord

5 „atras de recompensele deciziilor riscante” de acord  nu sunt de acord

6 „tinde să nu se concentreze foarte mult pe costuri”  de acord  nu sunt de acord

Discută răspunsurile, în cadrul grupului tău.

Pe baza cunoștințelor în ceea ce privește modul de funcționare a centrului emoțional și a centrului 
responsabil cu luarea deciziilor existente în creier, explicați motivul pentru care Dr. Steinberg descrie 
comportamentul adolescenților în cuvintele de mai sus.

comportamentul propriu”
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4.3

APLICARE

Oamenii de știință sugerează că creierul nostru se dezvoltă în funcție de 
mediul său. Această lecție a prezentat importanța dezvoltării conexiunii 
dintre centrul emoțional al creierului și cortexul prefrontal (CPF).

   1  Ce fel de activități poți alege, pentru a ajuta această conexiune? 

 2    
Ce pot face părinții, profesorii, prietenii și membrii comunității, pentru a te ajuta cu 
această dezvoltare?
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4.4

APLICARE

Gândește-te la gradul de presiune a anturajului din viața ta virtuală și 
răspunde la următoarele întrebări:

 1   Ai luat vreodată o decizie proastă, din cauza presiunii anturajului din mediul online?

 4   
Ce este mai greu: să reziști presiunii prietenilor sau presiunii oamenilor pe care nu i-ai mai 
întâlnit vreodată?

2    
Menționează un exemplu de presiune negativă a anturajului, pe care ai resimțit-o în 
mediul online.

 5   Ai presat vreun prieten/vreo prietenă să facă ceva ce nu dorea?

Ce este mai greu: să reziști presiunii prietenilor sau presiunii oamenilor pe care nu i-ai mai 

 3   Sunt deciziile tale influențate de anturajul de pe rețelele de socializare?

 6    
A crescut, a scăzut sau a rămas la fel presiunea virtuală a anturajului, de când ai terminat 
școala gimnazială și până în prezent? 

 7    
A crescut, a scăzut sau a rămas la fel rezistența ta în ceea ce privește presiunea virtuală a 
anturajului, de când ai terminat școala gimnazială și până în prezent?
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5.1

DESCOPERIRE

Autoevaluarea competențelor de învățare 
socio-emoțională
Citește definiția scurtă a fiecărei competențe. Apoi, pe o scară de la 1 la 5, 1 fiind „cel 
mai slab îmbunătățită” și 5 fiind „foarte îmbunătățită”, autoevaluează-ți competențele.  

1    CONȘTIINȚA DE SINE:  identificarea emoțiilor, a sentimentelor, a punctelor tari și a limitelor.

 Cel mai slab îmbunătățită    Foarte îmbunătățită

        1 2 3 4 5

3    
CONȘTIENTIZAREA SOCIALĂ: acceptarea perspectivelor altor persoane, empatia pentru ceilalți, 
aprecierea diversității.

 Cel mai slab îmbunătățită    Foarte îmbunătățită

        1 2 3 4 5

4   
 ABILITĂȚI DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR: demonstrarea comportamentului prosocial și a 
abilităților sociale pozitive, necesare dezvoltării relațiilor.

 Cel mai slab îmbunătățită    Foarte îmbunătățită

        1 2 3 4 5

5    
LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD RESPONSABIL: luarea deciziilor etice și dezvoltarea soluțiilor 
adecvate pentru diferite probleme.

 Cel mai slab îmbunătățită    Foarte îmbunătățită

        1 2 3 4 5

2   AUTOORGANIZAREA: regularizarea emoțiilor și gestionarea factorilor stresanți de zi cu zi.

 Cel mai slab îmbunătățită    Foarte îmbunătățită

        1 2 3 4 5

Pentru a crea o reprezentare vizuală a punctelor voastre tari și a categoriilor îmbunătățite, 
conectați numerele alese cu o linie. 
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5.1

EXERSARE

Cele cinci competențe ale învățării 
socio-emoționale
Potrivește abilitățile socio-emoționale cu competențele asociate.

   1   CONȘTIINȚA DE SINE

   2   AUTOORGANIZAREA

   3    ABILITĂȚI DE DEZVOLTARE A RELAȚIILOR

   4    CONȘTIENTIZAREA SOCIALĂ

27

   5    LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD RESPONSABIL

• Autopercepția corectă
• Analiza situației
• Aprecierea diversității
• Comunicarea
• Empatia

• Responsabilitatea etică
• Evaluarea
• Stabilirea scopurilor
• Identifi carea emoțiilor
• Identifi carea problemei

• Controlul impulsurilor
• Abilități organizatorice
• Acceptarea perspectivelor
• Recunoașterea punctelor tari
• Refl ecția

• Formarea relațiilor
• Respectul pentru ceilalți
• Încrederea în sine
• Autodisciplina
• Autoefi cacitatea

• Automotivația
• Implicarea socială
• Rezolvarea problemei
• Gestionarea stresului
• Munca în echipă


