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1.1

APLIcARE

Observă o activitate de grup la care vei participa săptămâna viitoare. 
Activitatea poate să aibă legătură cu școala, cum ar fi unul dintre cursuri la 
o anumită materie, sau o activitate extrașcolară/de club. Observă modul în 
care persoanele din grup aplică cele cinci competențe principale ale învățării 
socio-emoționale. 

1  Care a fost activitatea de grup? 

2  În general, cât de bine au lucrat împreună membrii grupului? 

3   
Cum au demonstrat membrii grupului conștiința de sine? Cu alte cuvinte, cum au 
demonstrat că sunt conștienți de modul în care se simt sau gândesc?

4   
Cum au demonstrat membrii grupului autoorganizarea? Cu alte cuvinte, cum au 
demonstrat că pot să-și gestioneze propriile gânduri, sentimente și convingeri?

5   
Cum au demonstrat membrii grupului conștientizarea socială? Cu alte cuvinte, cum 
au demonstrat că pot relaționa cu alți membri ai grupului?

6   
Cum au demonstrat membrii grupului abilitățile relaționale? Cu alte cuvinte, cum 
au demonstrat că pot să comunice cu alți membri ai grupului?

1

7   
Cum au demonstrat membrii grupului procesul de luare a deciziilor? Cu alte 
cuvinte, cum au demonstrat că pot să ia decizii sigure și eficiente?



nume:

2

2.1

 EXERSARE     

Începe să organizezi informațiile referitoare la scopurile legate de cariera 
viitoare, completând, împreună cu un partener/o parteneră, Agenda de 
organizare a  profesiei viitoare și răspunzând la întrebările de mai jos. Folosește 
valorile alese la începutul acestei lecții, pentru a te ajuta să te gândești la o 
profesie posibilă.

FOLOSEȘTE SCHEMA DE MAI SUS PENTRU A RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

1   Cum se conectează valorile tale cu cerințele profesiei?

2   Există alte valori pe care nu le-ai menționat și care ar fi  necesare profesiei?

3    Care este planul tău, pentru a continua să strângi informațiile menționate în 
căsuța Informațiile de care am nevoie?

4    Care sunt modalitățile prin care poți câștiga experiență pentru profesia ta? De 
exemplu, dacă ești interesat(ă) de cariera de profesor, ai putea preda într-o școală/
un centru comunitar sau ai putea medita un elev mai mic.

Profesia viitoare

Cele mai importante valori
ale mele

Nevoi educaționale

AGENDA DE ORGANIZARE A PROFESIEI VIITOARE

Cele mai puțin importante valori 
ale mele

Informațiile de care am nevoie
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2.1

APLIcARE
Scrisoare către persoana ta, în viitor
Pentru a te gândi mai mult la valorile tale și la scopurile pentru o carieră 
viitoare, scrie-ți o scrisoare în care să explici care sunt valorile tale, scopurile 
pentru o viitoare profesie sau ocupație și planurile care te vor ajuta să le 
îndeplinești. Folosește tabelul și întrebările de mai jos, pentru a-ți scrie ideile. 

ÎNTREBĂRI PE CARE SĂ ȚI LE ADRESEZI IDEILE TALE

Care sunt valorile mele?

Ce mă văd făcând peste cinci ani? Dar peste zece 
ani?

Care îmi sunt speranțele pentru viitor?

Care îmi sunt temerile pentru viitor?

Cum trebuie să mă autosugestionez, pentru a nu 
renunța?

Pe o coală separată, scrie scrisoarea adresată persoanei tale.
Începe scrisoarea, scriind „Dragă _________________”.
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2.2

EXERSARE

Scopul și planul de acțiune
Lucrați în perechi, pentru a vă stabili un scop pe termen scurt (1-3 luni) și un 
plan de acțiune. Ascultați sfatul partenerului/partenerei, pe măsură ce vă 
gândiți la scopul vostru și la modul de implementare a acestuia. Puteți schimba 
sau modifica scopul, dacă e necesar.

    1  CREEAZĂ INVENTARUL PASIUNILOR.

    5  DEZVOLTĂ O REȚEA DE SPRIJIN.

    3  IDENTIFICĂ POSIBILE OBSTACOLE ȘI MODALITĂȚI DE A LE DEPĂȘI.

    7  REVIZUIEȘTE PLANUL.

    2  FORMULEAZĂ UN OBIECTIV CLAR.

    6  ANALIZEAZĂ PLANUL. 

    4  REALIZEAZĂ UN PLAN DE ACȚIUNE.

4

    8  SĂRBĂTOREȘTE REUȘITA.  
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2.2

APLIcARE
ce urmează? Un scop și un plan de acțiune
Deoarece te apropii de terminarea liceului, gândește-te unde te va conduce 
noul drum în viață. Stabilește un scop și un plan de acțiune pentru primul 
tău an după terminarea liceului. Dacă ai nevoie de ajutor, recapitulează 
activitățile anterioare. 

    1   CREEAZĂ INVENTARUL PASIUNILOR.

    3    IDENTIFICĂ POSIBILE OBSTACOLE ȘI MODALITĂȚI DE A LE DEPĂȘI.

    4   REALIZEAZĂ UN PLAN DE ACȚIUNE.

    2  FORMULEAZĂ UN OBIECTIV CLAR.
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2.2

APLIcARE
ce urmează? Un scop și un plan de 
acțiune

    6   DEZVOLTĂ O REȚEA DE SPRIJIN.

    5   STABILEȘTE O AXĂ CRONOLOGICĂ A TIMPULUI.

    7   ANALIZEAZĂ PLANUL.  

    8   REVIZUIEȘTE PLANUL. 

    9   SĂRBĂTOREȘTE REUȘITA. 
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2.3

EXERSARE

  

  

  

  

Discută, în cadrul grupului, una dintre situațiile de mai jos. Folosește procesul 
de reacție pozitivă la emoții negative, pentru a descrie „modul în care îți este 
adresată o emoție negativă” și modul în care reacționezi pozitiv. 

 SITUAȚIA  1  

 SITUAȚIA  3  

 SITUAȚIA  2  

 SITUAȚIA  4  

Aplici pentru o slujbă pe perioada 

verii, după ce ai absolvit liceul, dar 

nu o obții. 

Prietenul tău/Prietena ta se 

desparte de tine cu o săptămână 

înainte de balul absolvenților. 

Fratele tău/Sora ta se căsătorește 

și tu trebuie să ții un discurs la 

nuntă. 

Trebuie să treci la toate materiile, 

pentru a absolvi, dar profesorul de 

matematică îți spune că la materia 

sa notele tale sunt foarte mici și 

că trebuie să muncești din greu, 

pentru a obține note de trecere.
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APLIcARE

2.3

    

Pe parcursul următoarelor zile, observă o situație în care reacționezi negativ. 
Folosește această fișă, pentru a răspunde pozitiv în situația negativă.

Identifică-ți emoțiile. 

Identifică gândurile care te fac să reacționezi în acest fel.    

Stabilește ce poți schimba și ce nu. 

Alege un mod pozitiv de a reacționa. 

Gândește-te la un lucru pozitiv pe care îl poți învăța din această situație. 
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Diminuarea stresului provocat de 
rețelele de socializare
Mai jos, găsești un tabel care conține opt tehnici pe care le poți folosi, 
pentru a reduce stresul cauzat de rețelele de socializare. Încercuiește 
cauza/cauzele stresului din fiecare categorie. Apoi, oferă un exemplu de 
modalitate prin care poți aplica tehnica respectivă în viața ta. Primul rând 
este completat deja ca exemplu. (E posibil ca fiecare tehnică să se adreseze 
mai multor cauze ale stresului.)

9

TEHNICĂ CAUZA STRESULUI EXEMPLU

1   Șterge aplicațiile rețelelor de 
socializare din telefonul tău 
sau limitează utilizarea lor.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

Folosesc rețelele de socializare 
între orele 18-20.

2   Distribuie doar articole și 
postări pozitive.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

3   Urmărește pagini care te 
amuză.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

4   Distribuie mai mult și com-
pară mai puțin.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

5   Stai departe de „războaiele” 
din comentarii.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

6   Fă curățenie în lista de 
prieteni.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

7   Limitează timpul petrecut pe 
rețelele de socializare.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

8     Nu încerca să fi i ceea ce nu 
ești.

• Păstrarea unei identităţi false;
• FOMO
• Prea multe postări negative;
• Hărţuirea în mediul online.

2.4

EXERSARE
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Pe baza a ceea ce ai învățat în lecție, răspunsurile la următoarele întrebări te pot 
ajuta să-ți evaluezi gradul de utilizare a rețelelor de socializare și să decizi dacă 
ar trebui să limitezi utilizarea lor. După ce răspunzi la întrebări, scrie o concluzie, 
în care explici motivul pentru care vei limita sau nu utilizarea rețelelor de 
socializare.

1  cât de des folosesc rețelele de socializare, în fiecare zi?

4  când nu folosesc rețelele de socializare, cum îmi petrec timpul?

2  
 când nu folosesc rețelele de socializare, mă simt omis(ă) sau simt că ratez tot ce 
apare nou despre prietenii mei?

5  când nu folosesc rețelele de socializare, cum îmi petrec timpul? 

3   
 ce ar crede un observator extern: folosesc rețelele de socializare în exces sau în 
limite normale?

6  
 ce voi face, pentru a-mi gestiona utilizarea rețelelor de socializare într-un mod 
responsabil? 

APLIcARE

2.4
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3.1

EXERSARE

Te respect (chiar dacă greșești)!
Citește punctele de vedere diferite de mai jos. Împreună cu colegii, 
gândește-te, timp de 1-2 minute, la teme suplimentare pe care ai vrea să le 
abordezi.

Formați perechi – profesorul poate să vă atribuie tema sau poți tu alege o 
temă pe care ți-ar plăcea să o abordezi și caută un coleg/o colegă care are 
un punct de vedere diferit referitor la tema respectivă.

• Clătite vs. prăjituri;

•  Ar trebui să fi e gustarea dintre micul dejun 
și prânz considerată masă ofi cială?

•  Care arată mai bine: bijuteriile false sau 
cele adevărate?

• Ouă fi erte vs. omletă;

• Tocăniţă vs. pizza cu crustă subţire;

•  Capacul de la toaletă ridicat vs. capacul de 
la toaletă lăsat jos;

• Săpun lichid vs. calup de săpun;

• Iphone vs. Android;

•  Ar trebui ananasul să fi e unul dintre 
ingredientele pentru pizza?

• Câini vs. pisici;

• Star Wars (Războiul Stelelor) sau Star Trek;

• Vocea României vs. X Factor;

• Ai prefera să fi i pirat sau ninja?

•  Ai prefera să fi i eroul/eroina sau 
partenerul/partenera eroului/eroinei?

• Este vara cel mai bun anotimp?

Fiecare dintre voi trebuie, timp de cinci minute, să afl e cât mai multe informații despre 
motivul pentru care partenerul/partenera are un punct de vedere diferit. Folosește 
abilitățile ascultării active și Ghidul comunicării cu oamenii ale căror păreri sunt diferite de ale 
tale. Încearcă să înțelegi mai profund punctul lui/ei de vedere.

  

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE, SCRIE MAI JOS CÂTEVA ÎNTREBĂRI PE CARE LE VEI ADRESA 
PARTENERULUI/PARTENEREI.
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3.2

EXERSARE
Ghidul abilităților de refuz

1.  Adresează întrebări. Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este 
„da”, atunci ar trebui să refuzi (să spui „nu”) orice fel de presiune de a 
participa la activitatea respectivă.
• Este împotriva legii, a regulilor școlii sau a învăţăturilor religiei mele?
• Îmi este dăunătoare mie sau altora?
• Vor fi  membrii familiei mele sau alţi adulţi dezamăgiţi?
• Îmi va părea rău mai târziu?
• Voi fi  supărat(ă) sau rănit(ă), dacă cineva mi-ar face asta mie?

1. Spune ferm care este decizia și poziția ta.
2. Fii direct(ă) și sincer(ă) – nu oferi explicații lungi și nu căuta scuze.
3. Sugerează o alternativă pozitivă.

  1   SITUAȚIA TA (ADAUGĂ DETALII) 

  2   ESTE RĂSPUNSUL „DA” LA ÎNTREBĂRI? LA CARE DINTRE ELE?

  3   CÂT DE DIFICIL AR FI PENTRU TINE SĂ SPUI „NU” ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE?
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3.2

APLIcARE

Aplică Ghidul abilităților de refuz unei situații pe care o întâlnești pe 
parcursul săptămânii viitoare, în care vei simți că ești supus presiunii 
negative a anturajului. Răspunde la întrebările de mai jos. Dacă nu simți 
că ești supus(ă) presiunii negative a anturajului în săptămâna respectivă, 
gândește-te la o experiență din trecut și menționează modul în care ai fi  
putut-o gestiona în mod diferit. 

  CE ÎNTREBĂRI AI ADRESAT?

  CE AI FĂCUT PENTRU A ADUCE ARGUMENTE ÎN FAVOAREA TA?

13

  CE ALTERNATIVE POZITIVE AI SUGERAT?
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3.2 SITUAȚII DE REFUZ 

Un prieten/O prietenă îți cere împrumut mașina pentru o întâlnire. Familia ți-a spus să 
nu împrumuți mașina nimănui. 
Un prieten/O prietenă ți-a cerut bani împrumut, pentru a cumpăra un cadou special 
pentru cineva. Tu ți-ai pus deoparte bani, pentru a-ți cumpăra ceva special. 
Cineva de la școală știe că prietenul tău cel mai bun/prietena ta cea mai bună are 
probleme acasă. Această persoană vrea să-i spui ce se întâmplă cu prietenul tău cel 
mai bun/prietena ta cea mai bună. 
Prietenul tău cel mai bun/Prietena ta cea mai bună este supărat(ă) pe un alt coleg/o 
altă colegă și vrea ca tu să postezi comentarii negative pe rețelele de socializare, 
multe dintre ele nefiind adevărate.
Prietenul tău cel mai bun/Prietena ta cea mai bună vrea ca tu să-l/să o însoțești la o 
petrecere, unde vor fi oameni pe care nu-i cunoști foarte bine. Știi că unii dintre ei 
consumă mult alcool și, adeseori, au probleme din această cauză.
Prietenii tăi/Prietenele tale trec pe la tine și te invită să mergi cu ei/ele la un 
restaurant fast-food. Tu ai de terminat un proiect major pentru mâine. Media ta 
depinde de acest proiect și vrei să iei o notă bună. 
Mama ta vrea să ieși în oraș cu fiul/fiica prietenei ei din liceu. Tu deja ai o prietenă/un 
prieten, deși mama ta nu este de acord cu el/ea. 
Prietenul tău cel mai bun/Prietena ta cea mai bună vrea ca împreună să faceți un 
anumit sport. Tu nu ești interesat(ă) deloc de a face sport, dar prietenul tău /prietena 
ta insistă.
Grupul tău de prieteni crede că ar trebui să porți doar anumite mărci de haine 
scumpe. Ție nu-ți pasă ce marcă de haine porți sau cât costă, atâta timp cât îți plac.
Prietenul tău cel mai bun/Prietena ta cea mai bună vrea să împrumute de la tine 
cămașa ta preferată pentru o întâlnire specială. Tu nu vrei să i-o împrumuți, pentru 
că nu ți-a mai înapoiat alte piese de îmbrăcăminte pe care i le-ai împrumutat mai 
demult. 
Mergi la aniversarea unei zile de naștere. Când ajungi la petrecere, deja sunt așezate 
pe masă doze de băutură (shot-uri). Unii dintre invitați au pus melodia ta preferată și 
au început să strige „shots”, încurajându-te să le consumi. 
Câțiva prieteni de-ai tăi întotdeauna hărțuiesc o elevă dintr-o clasă paralelă. Tu nu 
simți nevoia de a o hărțui, dar unul dintre prietenii tăi îți spune să îi arunci ghiozdanul 
în coșul de gunoi.
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3.3 Discursul tău de 30 de secunde din cabina 
liftului
Gândește-te la un scop personal, academic sau profesional, pe care vrei să-l 
împărtășești cu grupul. Creează un discurs de 30 de secunde, completând 
pașii 1-5. Discută, apoi, discursul tău cu grupul. Ce întrebări îți vor adresa? Fii 
pregătit(ă) să împărtășești discursul cu clasa.

1  Care este scopul meu? 

2  Ce acțiuni, care vin în sprijinul scopului tău, întreprinzi? 

4  Adresează o întrebare. 

3  Comunică punctele tale tari. 

5  Cere ajutorul. 

APLIcARE
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Stilurile de gestionare a conflictelor
ÎNCERCUIEȘTE RĂSPUNSUL care te descrie cel mai bine. Fii cinstit(ă)! Nu 
există răspunsuri corecte sau greșite.

Adună punctele de la fiecare afirmație, pentru a afla care este stilul tău preferat. Stilul care are cel mai 
mare punctaj indică strategia cea mai utilizată de tine. Cel care are cel mai mic punctaj, indică strategia 
pe care nu preferi să o folosești pentru gestionarea conflictelor.

Stilul     Afirmațiile corespunzătoare   Total 

Colaboratorul    întrebările 1, 5, 7   ---------------------

Neconflictualul   întrebările 4, 9, 12   ---------------------

Competitivul    întrebările 6, 10, 15   ---------------------

Pacifistul    întrebările 3, 11, 14   ---------------------

Mediatorul    întrebările 2, 8, 13   ---------------------

Rar   Uneori   Adeseori  Întotdeauna
1.  Discut cu ceilalți, pentru a încerca să găsim soluții care satisfac nevoile 

tuturor. 
     1                   2                     3               4

2.  Încerc să negociez și să folosesc o abordare de tipul „oferă și ia” în situ-
ații problematice.

     1                   2                     3               4

3.  Încerc să îndeplinesc așteptările celorlalți.      1                   2                     3               4
4.   Mi-aș argumenta ideile și aș insista asupra avantajelor punctului meu 

de vedere. 
     1                   2                     3               4

5 .  Când există o neînțelegere, adun cât mai multe informații despre 
problema respectivă și sunt deschis(ă) spre comunicare.      1                   2                     3               4

6.   Când mă aflu în mijlocul unei neînțelegeri, nu spun prea multe și 
încerc să plec cât mai repede de la fața locului.

     1                   2                     3               4

7.   Încerc să privesc conflictul din ambele părți. De ce anume am nevoie? 
De ce anume are cealaltă persoană nevoie? Ce probleme sunt 
implicate? 

     1                   2                     3               4

8.   Prefer să fac compromisuri, pentru a rezolva problemele și pentru a 
trece mai departe. 

     1                   2                     3               4

9.   Conflictele mi se par palpitante; mă captivează „lupta replicilor date”, 
care urmează de obicei.  

     1                   2                     3               4

10.  Mă simt neconfortabil și anxios, când mă regăsesc în mijlocul unui 
conflict. 

     1                   2                     3               4

11. Încerc să îndeplinesc dorințele prietenilor mei și ale familiei mele.       1                   2                     3               4
12. Îmi dau, de obicei seama, ce trebuie făcut și, adeseori, am dreptate      1                   2                     3               4
13. Pentru a evita impasurile, fac propuneri de compromis.      1                   2                     3               4
14.  E posibil să nu obțin ceea ce doresc, dar consider că acest lucru este 

un preț mic de plătit pentru menținerea păcii. 
     1                   2                     3               4

15.  Evit să port ranchiună, păstrându-mi private neînțelegerile cu ceilalți.      1                   2                     3               4

3.4

conEcTARE



Stilurile de 
gestionare a 
conflictelor

 C O D H W S G R N N M N Q H S V F W V Q 

Y K E I B Z O P N C O L A B O R A R E E 

R E Z O L V A R E S W F P G J C N J G M 

D A A U H Q E L I T S K E A A F I B L Ă 

C X V A G O R F E T A T S I F I C A P S 

O M A V F C G N A M U N H U Z Z E F W A 

M O N A Y B N E Q E N P E K F A S R X O 

P A T N L K K O L Z K Y B U F N I Ț Ă T 

E S A T J M E R E I C O G E N S M W F S 

T B J A S V W T Y Z G X D Ș P J O U G E 

I Z E J Q N C O M P E T E U B F R M Q Ț 

Ț W O E R I O X F B T B N L H A P R K Ă 

I K T S L I H C N N Y N A P T S M N J C 

E Y J F Z Z H Z E J O I S E V C O Y O S 

M L N N L V G M Y J T H Y D D Z C G I A 

W O P H A F U S F M H C I S L Y C M J O 

C Z L L A G O L P A C E R R J G K J M R 

M B Q S R M A X P I V R W U Y H C K C B 

F Y O A O E Z K P E W T Y Q L W Q M B K 

E V I T A R E P U N C T D E V E D E R E

PACIFIST DEZAVANTAJE REZOLVARE
ARGUMENT VULPE RECHIN
EVITARE NEGOCIERE STIL
COLABORARE BUFNIȚĂ URS DE PLUȘ
COMPETIȚIE PACE BROASCĂ ȚESTOASĂ
COMPROMIS PUNCT DE VEDERE CONFLICT
AVANTAJE
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3.4

EXERSARE

care dintre stiluri funcționează cel mai bine?
Citește fiecare scenariu și discută stilul potrivit de gestionare a conflictelor, 
care ar funcționa cel mai bine pentru fiecare scenariu. Creează un scurt 
joc de rol, care poate fi prezentat clasei, în care ilustrezi eficacitatea stilului 
ales. Fii pregătit(ă) să oferi argumente, care vin în sprijinul alegerii tale. 
Dacă grupul din care faci parte nu este de acord cu stilul propus de tine,  fii 
pregătit(ă) să faci joc de rol pentru ambele alegeri.

18

Scenariul  A  

Scenariul  B  

Scenariul  c  

Scenariul  D  

Scenariul  E  

Tu și prietenul tău /prietena ta lucrați în același loc. Prietenul tău /Prietena ta are tendința de a-și face 
treaba pe ultima sută de metri. Tu îți realizezi sarcinile în mod constant. În ultima vreme, te preocupă 
mai mult sarcinile prietenului tău/prietenei tale, realizate târziu, decât propriile tale sarcini. Din pricina 
faptului că depindeți unul de altul în privința anumitor sarcini, te simți inconfortabil, așteptând 
apropierea termenului-limită, pentru a colabora cu el/ea. Ce faci în această situație?

Ai ieșit cu prietenii tăi sâmbătă seara în oraș și lucrurile au scăpat de sub control. Nu erai în situația de a 
conduce sau chiar de a merge pe jos acasă, și totuși prietenii tăi te-au lăsat acolo și au plecat acasă. La ora 
două noaptea, abia ai reușit să ajungi acasă. Ce faci în această situație?

Lucrezi la un proiect de grup pentru ora de istorie. Membrii echipei tale nu au fost prea activi în discuțiile 
de grup. Le-ai spus că proiectul nu va fi  gata la timp, dacă nu te ajută nimeni, dar nici unul dintre ei nu 
face nimic în acest sens. Ce faci în această situație?

Tu și prietenul tău cel mai bun/prietena ta cea mai bună - sunteți și colegi/colege de cameră - aveți o 
înțelegere în ceea ce privește curățenia. Faceți curățenie în baie pe rând, o dată tu, o dată el/ea. Dar 
prietenul tău/ prietena ta a tot ieșit în oraș în ultimul timp și nu a mai onorat înțelegerea, de ceva vreme. 

Tu și verișorul tău/verișoara ta sunteți de aceeași vârstă, ați crescut în același cartier și sunteți cei mai buni 
prieteni/cele mai bune prietene. Vă întâlniţi cu ocazia evenimentelor din familie și petreceţi mult timp 
împreună, de câte ori aveți ocazia. În ultima vreme, ai observat pe rețelele de socializare că își exprimă 
viziuni politice cu care ești în dezacord total. Te surprinde faptul că el/ea, membru al familiei tale, pe 
care credeai că-l/că o cunoști atât de bine, simte și gândește în acest fel. Plănuiați să fi ți colegi/colege de 
apartament, după terminarea liceului. Ce faci în această situație?
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3.4

APLIcARE

Stilul meu preferat de gestionare a conflictelor este:

Stilul de gestionare a conflictelor, pe care vreau să-l consolidez, este:

Cum pot exersa acest stil de gestionare a conflictelor?
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3.5

APLIcARE

Dacă te simți hărțuit(ă), trebuie să-i spui hărțuitorului, calm, dar direct, că 
vrei ca el să înceteze să se mai comporte astfel. Acordă-ți câteva minute, 
pentru a scrie un răspuns pentru fiecare situație de mai jos. 

1    Cineva te invită în mod repetat în oraș, chiar dacă l-ai/ai refuzat(-o) de fiecare dată.

3    
Un coleg/O colegă de clasă, dar un prieten/o prietenă, te atinge pe gât, într-un 
mod mult prea afectuos.

2    
Cineva îți trimite mesaje, în care îți spune ce ar vrea să-ți facă atunci când ești 
singur(ă).

4    

În timp ce mergi pe culoarul școlii, cineva îți atinge partea dorsală și îți trage cu 
ochiul.
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3.6

EXERSARE

Utilizarea valorilor personale pentru 
combaterea hărțuirii în mediul online
Valorile tale personale te pot ajuta să îţi ghidezi alegerile pe care le faci tot 
timpul, nu doar când îți este ție convenabil. După cum deja știi, există trei roluri 
într-o situație de hărțuire – hărțuitorul, hărțuitul și martorul. Selectează trei 
valori de pe Proiectabilul de conectare 3.6.2, pe care le poți utiliza, pentru a 
preveni hărțuirea în mediul online. Apoi explică modul în care poți folosi valorile 
respective, pentru a face alegeri pozitive, în rolurile de hărțuitor și martor.

Valoare: bunătatea

Hărțuitor: „Dacă apreciez bunătatea, aș avea grijă ce spun pe rețelele de socializare. Dacă 
folosesc umorul și încerc să fiu amuzant(ă), m-aș asigura că ceea ce spun nu este răutăcios sau 
nemilos și aș râde de mine, la fel cum aș râde și de alții.”

Martor: „Dacă apreciez bunătatea, nu m-aș alătura celor care sunt obraznici sau nemiloși în 
mediul online. Când prietenii mei sau alte cunoștințe postează lucruri neplăcute, le-aș spune 
să înceteze și aș scoate în evidență faptul că au întrecut limita.”

Valoare:

Hărțuitor:

Martor:

Valoare:

Hărțuitor:

Martor:

Valoare:

Hărțuitor:

Martor:

De exemplu:
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Utilizarea valorilor personale pentru 
combaterea hărțuirii în mediul online
Continuă exercițiul început în clasă, dar acum identifică 4-5 valori 
personale care sunt cele mai importante în viața ta. Completează exercițiul, 
folosindu-ți valorile. 

Apreciez:

Hărțuitor:

Martor:

Apreciez:

Hărțuitor:

Martor:

Apreciez:

Hărțuitor:

Martor:

Apreciez:

Hărțuitor:

Martor:

Apreciez:

Hărțuitor:

Martor:

3.6

APLIcARE
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4.1

EXERSARE

Scrie răspunsul la întrebarea de mai jos în căsuța 1. Dă mai departe fișa 
colegului/colegei din dreapta și cere-i să completeze căsuța 2. Continuă să 
dai mai departe fișa de lucru, la dreapta, până când toată lumea din grup a 
completat câte o căsuță. Împărtășește răspunsurile cu clasa. 

  

Adolescenții, adeseori, supraestimează numărul celor de vârsta lor implicați în 
comportamente riscante și iau decizii pe baza acestei percepții false. Ce soluții poți 
sugera, pentru a schimba modul în care adolescenții sunt percepuți ca grup?

 1    Scrie opinia ta și explică motivul. 

 3    
Scrie, în această căsuță, un motiv care 
ar putea fi utilizat ca argument contra 
ideilor scrise în căsuțele 1 și 2. 

 2    
Citește răspunsul colegului tău/
colegei tale. Adaugă, în această 
căsuță, un alt motiv, care vine în 
sprijinul răspunsului colegului tău/
colegei tale.

 4    
Citește ceea ce este scris în cele trei 
căsuțe. Adaugă opinia ta și motivul 
tău în această căsuță.
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4.1

APLIcARE

Menționează, în fiecare coloană, 4-5 norme sociale sau reguli nescrise, 
caracteristice pentru comportamente adecvate.

  

  

  

Cina în oraș În clasă și la școală
Comportamentul în 

public
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4.2

EXERSARE
o viață fără droguri
Să presupunem că nu ai consumat niciodată alcool, tutun sau droguri. Scrie 
un paragraf, în care să descrii viaţa ta la 25 de ani. Include următoarele 
informaţii în paragraful tău:

  

1. Unde locuiești?
2. Ce muncești?
3. Ce-ți place să faci? 
4. Informații despre familia ta.
5. Informații despre prietenii tăi.
6.  Planurile tale pentru următorii cinci ani. 

7.  Două beneficii pe termen scurt ale unei 
vieți fără droguri.

8.  Două beneficii pe termen lung ale unei 
vieți fără droguri.

9.  Factorii de protecție care te-au ajutat să 
te abții de la consumul de alcool, tutun 
sau droguri (caracteristici individuale, 
familia, anturajul, școala și comunitatea).
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4.2

APLIcARE

Identifică trei factori de protecţie disponibili pentru tine, din partea familiei, a 
anturajului și a comunității.

  

  

  

Factori de protecție 
din partea anturajului

Factori de protecție 
din partea familiei

Factori de protecție 
din partea comunității

1

2

3
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4.2

conSoLIDARE

Speranță   de Emily Dickinson
(traducere de Petru Dimofte)

Speranța e ceva cu pene
Care-își face cuib în inima-încercată

Şi care cântă-o melodie nerostind cuvinte,
Fără-a conteni vreodată.

Glasu-i e dulce-n vreme de furtună –
Şi cumplite-ar trebui să fie-acele uragane

În stare s-alunge micuța pasăre,
Care alină atâtea ființe umane.

Am auzit-o-n cele mai înfrigurate locuri,
Pe cele mai învolburate mări –

Dar niciodată când m-am aflat la ananghie
Nu mi-a pretins nici mulțumiri, nici dări.

 1   Ce înseamnă pentru tine versul „Speranța e ceva cu pene”?

 2   Cum a influențat mediul tău speranțele pe care le ai în prezent?

 3   Unde cauți speranțe, în viața ta? Care sunt trei lucruri pentru care ai speranță?

 4  Cum ți s-au schimbat speranțele, pe măsură ce ai crescut și te-ai maturizat?
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4.3

conEcTARE

3 CATEGORII DE DROGURI

Stimulente Stimulentele accelerează creierul și funcțiile acestuia. Consumul 
de stimulente poate provoca respirație rapidă, accelerarea ritmului 
cardiac, creșterea temperaturii corpului și a nivelului de energie.

Substanțe cu efect depresiv Substanțele cu efect depresiv inhibă sau încetinesc creierul și corpul. 
Consumul de astfel de substanțe poate scădea nivelul de energie și 
temperatura corpului, și poate încetini respirația și ritmul cardiac.

Halucinogene Halucinogenele deteriorează percepția creierului și a corpului asupra 
realității. Consumul de halucinogene poate provoca delir și mișcări 
ciudate, iar consumatorii au senzația că aud, văd sau ating lucruri 
care nu există.

DROG CATEGORIE MOTIV

Tutun (nicotină)

Alcool

Marijuana

Calmante

Cocaină

Heroină

Benzodiazepine (ex: Valium, Xanax)

Metamfetamine

Inhalanți (ex: lipici, produse de curățenie)

Somnifere

Folosește tabelul de mai jos, pentru a plasa substanțele adictive 
comune în categoria corespunzătoare, furnizând motivul pentru 
alegerea categoriilor respective.
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Bifează efectele pe care le consideri a fi asociate cu consumul de alcoolul, 
tutun sau marijuana. 

29

EFECTE ALCOOL TUTUN MARIJUANA
Tulburări de vorbire

Vedere încețoșată

Deranj stomacal

Dureri de cap

Respirație îngreunată

Diminuarea discernământului

Percepție și coordonare reduse

Inconștiență

Comă

Pierderea cunoștinței (probleme de memorie, consumatorul nu își 
poate aminti ce s-a întâmplat în timp ce era sub influență)
Accidente de mașină

Vătămări neintenționate, precum leziuni provocate de arme de foc, 
agresiuni sexuale, violență domestică
Probleme familiale tot mai dese, relații destrămate

Anxietate severă

Creșterea ritmului cardiac

Creșterea riscului de atac cerebral

Probleme sexuale (bărbați)

Păr și haine urât mirositoare

Respirație neplăcută

Pierderea abilităților atletice

Riscul de a consuma și alte droguri

Retracție gingivală (gingiile se îndepărtează de dinți)

Creșterea riscului apariției cariilor dentare 

Înecul

Paranoia

Circulația lentă a sângelui

Depresie

Anxietate 

Degradarea gustului și a mirosului

Fluctuații de apetit, alimentație defectuoasă, subnutriție

Agresivitate, conflicte fizice

Supradoză

4.3

EXERSARE
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4.3

APLIcARE

Recapitulează efectele consumului de alcool, tutun și alte droguri și scrie un 
paragraf, în care să răspunzi la următoarea întrebare: 

  Cum ai răspunde cuiva care spune: „Atâta timp cât nu ești dependent de droguri sau nu iei o 
supradoză, drogurile nu pot să-ți dăuneze prea mult.”?
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4.4

EXERSARE

DECIZIE FAMILIA PRIETENII MASS-MEDIA

FACULTATE SAU CARIERĂ?

RELAȚIILE DE DRAGOSTE

ÎNFĂȚIȘAREA FIZICĂ

OBICEIURI LEGATE DE 
SĂNĂTATE

ARANJAMENTELE DE 
LOCUINȚĂ

În această activitate, te vei familiariza cu situații variate prin care vei trece în 
tranziția ta spre maturitate, și cu tipurile de decizii pe care le vei lua. Descrie 
tipurile de presiune exercitată de familie, prieteni, precum și de mass-media în 
viața ta.

Care crezi că sunt cele mai bune alegeri după terminarea liceului, luând în considerare valorile tale?

Facultate sau carieră?

Înfățișarea fizicăÎnfățișarea fizică

Relațiile de dragoste

Obiceiuri legate de sănătate

31

Aranjamentele de locuință
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4.4

APLIcARE

Universitate de Medicină și Sănătate publică din Wisconsin subliniază faptul că 
presiunea negativă a anturajului împiedică oamenii să-și realizeze potențialul 
maxim, iar procesul de a-i rezista este foarte important pentru consolidarea 
stimei de sine și pentru un trai în condițiile stabilite de propria persoană. Există 
o gamă variată de modalități pentru gestionarea presiunii anturajului adult. 

Citește lista de mai jos și împărtășește cu partenerul tău/partenera ta cea mai 
benefică modalitate de gestionare a presiunii anturajului adult, o modalitate 
pentru care consideri că ai nevoie de exercițiu, pentru a o consolida, precum și 
motivul acestei situații.

  

Fii sincer(ă) cu tine însuți/însăți! Reflectează asupra valorilor tale moștenite și, pe baza lor, 
gândește-te la ceea ce îți dorești în viitor.

Fii asertiv(ă)! Stabilește contact vizual cu membrii anturajului și folosește fraze care încep cu 
cuvântul „Eu”, cum ar fi „Eu cred” sau „Eu vreau”.

Formează-ți un cerc variat de prieteni! Dezvoltă relații de prietenie cu persoane care 
sunt în vârstă, tinere, bogate, sărace, religioase sau atee. Fii deschis(ă) la minte, pentru a 
interacționa cu oameni din diferite medii sociale, indiferent de părerea grupului tău restrâns 
de prieteni. 

Învață din greșelile tale! Cea mai bună modalitate de a evita repetarea unei greșeli este 
să înveți din ea. Dacă te-ai îndepărtat de calea cea bună, din cauza presiunii anturajului, 
gândește-te la ce ai putea să faci diferit și aplică data viitoare. 

Fii vigilent(ă)! Ce ți se pare corect sau bine, din punctul de vedere al instinctelor? Probabil 
că aceea este direcția înspre care vrei să te îndrepți. Fii vigilent(ă) cu propriile gânduri și 
atitudini și decide dacă se potrivesc cu propriile tale valori.

Nu lua în seamă criticile! Dacă tu consideri că te comporți într-un mod care este în 
concordanță cu valorile tale, nu lua în seamă criticile. Cineva care te critică poate fi cufundat 
în propriile sale condiții de nesiguranță, iar aceasta nu este problema ta de rezolvat. 

Caută oamenii care îți confirmă valorile! Dacă nu ești mulțumit(ă) de anumite relații, renunță 
la ele și încearcă să te înconjori de oameni care-ți apreciază ideile, stilul de viață și alegerile 
făcute, fără a te judeca. 
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Autoorganizarea
conștiința 

de sine

Luarea
responsabilă

a deciziilor
Abilități 

relaționale

conștientizarea 
socială

Învățarea
socio-emoțională

Ai văzut cercul CASEL (Organizația 
pentru educația academică, 
socială și emoțională) a celor 
cinci competențe principale ale 
învățării socio-emoționale  de 
câteva ori, pe parcursul acestui 
program. Sub forma unei 
recapitulări scurte, potrivește 
definițiile cu competența 
principală de învățare 
socio-emoțională corectă.

a.  Abilitatea de a privi lucrurile din perspectiva altora, de a empatiza 
cu ceilalți, inclusiv cu cei care provin din medii și culturi diferite. 
Ea reprezintă, totodată, abilitatea de a înțelege norme sociale și 
morale de comportament și de a recunoaște sprijinul și resursele 
familiei, ale școlii și ale comunității.

b.  Abilitatea de a forma și de a păstra relații sănătoase și rodnice 
cu diverse persoane și grupuri de persoane. Este totodată și 
abilitatea de a comunica în mod clar, de a asculta activ, de a 
coopera cu ceilalți, de a rezista influențelor sociale neadecvate, 
de a soluționa conflictele în mod constructiv și de a cere și oferi 
ajutorul, atunci când este nevoie.

c.  Abilitatea de a-ți identifica propriile gânduri, emoții, valori, 
precum și modul în care acestea se reflectă în comportament.

d.  Abilitatea de a lua decizii constructive, în ceea ce privește 
interacțiunile personale și sociale, în funcție de standardele 
morale, problemele de siguranță și normele sociale.

e.  Abilitatea de a-ți stăpâni propriile gânduri, emoții și 
comportamente în diferite situații – gestionarea eficientă a 
stresului, controlul impulsurilor și automotivarea. Reprezintă, 
totodată, și abilitatea de a stabili și de a îndeplini scopuri 
personale și academice.

   1   CONȘTIINȚA DE SINE

   2   AUTOORGANIZARE

   4    ABILITĂȚI RELAȚIONALE

   3    
CONȘTIENTIZAREA 
SOCIALĂ

   5    
LUAREA RESPONSABILĂ A 
DECIZIILOR

5.1

DEScoPERIRE
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5.1

conEcTARE

nouă rezultate pozitive ale învățării 
socio-emoționale
Toate cele cinci competențe principale contribuie la crearea acestor 
rezultate pozitive. Care dintre ele, consideri că contribuie cel mai mult la 
obținerea rezultatelor de mai jos?

CREAREA UNOR 
ȘCOLI MAI BUNE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
VIEȚII FAMILIEI 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
INTELIGENȚEI 

SOCIO-
EMOȚIONALE

PREVENIREA 
VIOLENȚEI ȘI A 

HĂRȚUIRII

PROMOVAREA 
PROCESULUI DE 

LUARE A DECIZIILOR 
ÎN MOD RESPONSABIL

PREVENIREA 
COMPORTAMENTELOR 

RISCANTE

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PERFORMANȚEI 

ȘCOLARE

ÎNCURAJAREA 
STUDIILOR 

ACADEMICE ȘI A UNEI 
CARIERE DE SUCCES

ÎNCURAJAREA 
RESPECTULUI ȘI 
A DIVERSITĂȚII
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Examinează modul în care competențele socio-emoționale și abilitățile 
asociate te-au influențat și vor continua să te influențeze după terminarea 
liceului, în viitor. 

1   Descrie o situație în care conștiința de sine te-a ajutat în calitatea de elev.

3   În ce mod te-au ajutat abilitățile de conștientizare socială să înțelegi sau să accepți o 
persoană, ale cărei păreri și convingeri erau diferite de ale tale?

4    
Poți oferi un exemplu de situație în care una dintre relațiile tale importante ar putea să se 
schimbe în mod pozitiv, în urma abilităților de formare a relațiilor, consolidate pe parcursul 
acestui program? 

5  
  Deoarece deja ți-ai făcut, cu siguranță, planuri pentru perioada de după absolvire a 
liceului, ce factori ai luat în considerare, care demonstrează procesul de luare a deciziilor în 
mod responsabil?

5.1

EXERSARE

2  
 Împărtășește o situație, în care abilitățile de autoorganizare te-au ajutat, din punct de 
vedere academic.
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