
ASCULTĂM PENTRU TRĂSĂTURI POZITIVE

Dezvoltarea 
caracterului

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
aptitudini care să-l/o ajute să-și 
dezvolte trăsături pozitive de caracter și 
să dezvolte relații sănătoase și pozitive 
cu ceilalți. Pentru a-l/o ajuta, identi� cați 
trăsăturile pozitive de caracter care 
sprijină dezvoltarea relațiilor și descrieți 
comportamentele asociate.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ trăsăturile pozitive de caracter cunt acelea 
care fac oamenii să se simtă în siguranță. 

❏ abilitatea de a asculta cu atenție este o 
trăsătură importantă de caracter.

❏ ascultarea atentă înseamnă acordarea atenției 
la ceea ce spune cealaltă persoană.

După ce-l asculţi pe membrul familiei, 
răspunde la următoarele întrebări: răspunde la următoarele întrebări: 

Cum încurajează aceste trăsături conștiința 

de sine și dezvoltarea relațiilor? Cum încurajează aceste trăsături conștiința 

Ce comportamente putem adopta pentru a 
demonstra trăsăturile pozitive de caracter?

Cum îi putem răsplăti pe membrii familiei pentru demonstrarea acestor comportamente?

CE AVEM DE FĂCUT?
Învață mai mult 

despre trăsăturile 
pozitive de caracter 

care ajută la dezvoltrea 
relațiilor ascultându-l 

pe membrul familiei 
Întreabă: Care sunt 

câteva trăsături 
pozitive de caracter 

care încurajează 
dezvoltarea 

relațiilor?
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CONSTITUȚIA FAMILIEI

Drepturile și 
responsabilitățile 
familiei

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață legătura 
dintre drepturi și responsabilități. Pentru 
a-l/o ajuta să înțeleagă importanța 
drepturilor și responsabilităților în 
grupuri, discutați despre drepturile și 
responsabilitățile membrilor familiei.

După discuţia cu familia, răspiunde le 
întrebările următoare:
După discuţia cu familia, răspiunde le 
întrebările următoare:

Care sunt drepturile diferiților membri ai 

familiei (adulți, adolescenți mai mari, tineri 

adolescenți, copii, copii mici)?familiei (adulți, adolescenți mai mari, tineri 

Ce responsabilități au diferiți membrii ai familiei pentru a se asigura că aceste drepturi sunt protejate?

Cum se schimbă drepturile și 
responsabilitățile odată cu vârsta?

Care sunt câteva motive pentru care drepturile și 

responsabilitățile se schimbă?

CE AVEM DE FĂCUT?
Învață mai mult 

despre drepturile și 
responsabilitățile 

care ajută 
dezvoltarea unui 

mediu familial 
sigur și 
respectuos.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ toți membrii unui grup au 
drepturi care trebuie protejate.

❏ toți membrii unui grup au 
responsabilități față de ei și 
față de grup.

❏ drepturile și 
responsabilitățile se pot 
schimba în funcție de 
nevoile și abilitățile unei 
persoane.
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VALORI POZITIVE

Fii un bun 
sportiv! 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață cum să 
aplice valorile pozitive când se confruntă 
cu situații di� cile. Ajutați-l/o să învețe 
prezentând un scenariu în care el/ea face 
parte dintr-o echipă sportivă care pierde 
în mod neasșteptat un meci important. 
Arătați că există multe acțiuni pe care 
membrii unei echipe le pot face după o 
pierdere dezamăgitoare, atât pozitive 
cât și negative. Apoi, cereți-i să descrie 
ce comportament bazat pe valori ar 
putea demonstra pentru a arăta respect 
echipei câștigătoare, arbitrilor, părinților 
și colegilor de echipă.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ respecți pe tine și pe ceilalți.

❏ fi i bun.

❏ trăiești o viață sănătoasă.

❏ fi i responsabil.

❏ fi i onest.

❏ ai curaj.

❏ ai autodisciplină.

❏ fi i voluntar.

❏ fi i dedicat familiei.

Scrie-ţi răspunsurile mai jos.Scrie-ţi răspunsurile mai jos.

Cu ce provocări te confrunți pentru că este o 

pierdere importantă?

Ce valori pozitive te-ar putea infl uența să acționezi într-un mod pozitiv decât într-unul negativ? Ce acțiuni pozitive ai face ca rezultat? 

Cum crezi că-ți reprezinți valorile pozitive prin 
intermediul acțiunilor în această situație?

CE AVEM DE FĂCUT?
Vorbești despre pierderea 

unui meci. Spune cum ai 
demonstra valori pozitive 

față de cealaltă echipă, 
arbitrilor, părinților și 
colegilor de echipă, chiar 

dacă ești supărat 
pentru pierderea 

meciului.
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ÎNTREBĂRI PENTRU PANOUL DE ONOARE

Panoul de 
onoare

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață învață 
despre punctele sale tari, aptitudinile 
și calitățile sale. Ajutați-l/o să identi� ce 
aceste abilități participând la un interviu 
despre propriile abilități. Discutați care 
din ele sunt naturale și pe care le-ați 
învățat. Apoi, puteți inversa rolurile 
și să-i puneți aceleași întrebări. Dați 
feedback pozitiv și constructiv.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ pui aceste 
întrebări pentru a-ți identifi ca punc-
tele tari, aptitudinile și calitățile.

După discuţiile cu membrul familiei, scrie-ţi 
răspunsurile mai jos:
După discuţiile cu membrul familiei, scrie-ţi 
răspunsurile mai jos:

Ce puncte tari ai identifi cat la membrul familiei?

Ce puncte tari ai identifi cat la membrul familiei?

Ce aptitudini are membrul familiei?

Cum își folosește membrul familiei calitățile pentru 

a-și aduce contribuția acasă și în comunitate?

CE AVEM DE FĂCUT?
Intervievează 

membrul familiei 
folosind întrebările 

din Jurnalul 
elevului pentru a-i 
identifi ca punctele 

tari, aptitudinile 
și calitățile. Apoi, 
inversați rolurile 

iar membrul 
familiei te 

întreabă pe 
tine.

❏ Ce aptitudini ai?

❏ Ce puncte tari ai?

❏ Ce calități speciale ai?

❏ Cum îți folosești 

punctele tari, aptitudinile 
și calitățile pentru a-ți 
aduce contribuția acasă 
și în comunitate?
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VALORI POZITIVE

Eroii de zi 
cu zi

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
modelele pozitive și v-a identi� cat ca 
pe un model pozitiv. El/ea vă va spune 
ce face din dumneavoastră un model. 
Amintiți-vă, actele de eroism pot �  
orice, cum ar �  voluntariatul sau a-i 
ajuta pe ceilalți. Fiul/� ica vă va pune 
câteva întrebări. Vă rugăm să răspundeți 
cât mai complet posibil.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ respecți pe tine și 
ceilalți.

❏ fi i bun.

❏ trăiești sănătos.

❏ fi i responsabil.

❏ fi i onest.

❏ ai curaj.

❏ ai autodisciplină.

❏  fi i voluntar.

❏ fi i dedicat familiei.

După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
întrebările următoare:
După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
întrebările următoare:

Ce a făcut membrul familiei când a acționat 

ca un erou?

După discuţia cu membrul familiei, răspunde la După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 

Ce a făcut membrul familiei când a acționat 

Ce a făcut membrul familiei când a acționat 

Care sunt lucrurile care l-au ajutat pe 
membrul familiei să acționeze așa?

A avut vreodată membrul familiei dubii că va 
reuși? De ce da sau de ce nu?

A avut vreodată membrul familiei dubii că va 

Cum s-a simțit membrul familiei după ce a 

realizat acțiunea descrisă?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune-i membrului familiei 

că înveți despre modele. 
Pune-i câteva întrebări despre 

un moment în care el/ean 
a acționat eroic și a putut 
fi  consoderat/ă un model 

de către ceilalți. Discută 
cu membrul familiei 

despre faptele sale 
eroice. Folosește-ți 

aptitudinile de 
ascultare.

© 2015 Lions Club International Foundation. All rights reserved.

2.3 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



NU RENUNȚA! 

MAPează-ți 
drumul spre 
succes!

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață cum 
să se automotiveze pentru a depăși 
adversitatea, frustrarea și dezamăgirea 
și pentru a continua să încerce până 
la realizarea obiectivelor. Vă rugăm 
să discutați acest subiect cu el/ea și 
să descrieți o experiență din trecutul 
dumneavoastră în care v-ați confruntat 
cu adversități și di� cultăți în încercarea 
de a realiza un obiectiv. Discutați cum 
credeți că ceea ce v-a spus el/ea v-ar �  
ajutat să realizați acel obiectiv.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ identifi ci moduri de automotivare.

❏ recunoști adversitatea, frustrarea și 
dezamăgirea ca părți normale ale unei provocări.

❏ perseverezi până la realizarea obiectivelor.

După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
întrebările următoare:
După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
întrebările următoare:

Ce obiectiv difi cil a încercat membrul familiei să 

realizeze? Care au fost sursele adversității, 

frustrării și dezamăgirii pe care le-a experimentat 

în drumul spre realizarea obiectivului?

Ce obiectiv difi cil a încercat membrul familiei să 

frustrării și dezamăgirii pe care le-a experimentat 

Cum ar folosi membrul familiei MAP, dacă ar putea să se întoarcă în timp?

Ce crezi despre automotivare și depășirea 
adversității, frustrării și dezamăgirii, după 
discuția cu membrul familiei?

Cum te ajută învățarea modurilor de 

automotivare atunci când te confrunți cu 

obiective difi cile?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune-i membrului familiei 

ce ai învățat despre utilizarea 
MAP pentru a te automotiva și a 
depăși adversitatea , frustrarea 
și dezamăgirea și despre cum să 

perseverezi până la realizarea 
obiectivelor. Roagă-l să-ți 
descrie moduri în care s-a 

automotivat și a depășit 
provocările pentru a-și 

realiza obiectivele.
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PLANUL MEU DE ACȚINE

Planul meu de 
acțiune

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
stabilească obiective pe termen scurt 
și lung pentru acest an și anul viitor. 
În clasă, el/ea a dezvoltat un plan 
de acțiune pentru realizarea acestor 
obiective folosind un proces în cinci pași 
numit Planul meu de acțiune. Ajutați-l/o 
să învețe despre obiective și plani� care 
descriindu-vă experiențele proprii de 
stabilire a obiectivelor.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
întrebările următoare:întrebările următoare:

Ce ai învățat despre procesul pe care membrul 

familiei îl folosește pentru stabilirea și realizarea 

obiectivelor pe termen scurt și lung? Cum crezi 

că acest lucru te poate motiva pozitiv când îți 

stabilești și îndeplinești obiective?

Ce ai învățat despre procesul pe care membrul 

familiei îl folosește pentru stabilirea și realizarea 

obiectivelor pe termen scurt și lung? Cum crezi 

că acest lucru te poate motiva pozitiv când îți 
familiei îl folosește pentru stabilirea și realizarea 

Cum ți-a infl uențat pozitiv, discuția cu membrul familiei, sentimentele tale cu privire la stabilirea și realizarea obiectivelor?

Cum crezi că te-a ajutat discutarea informațiilor cu membrul familiei să-ți stabilești și să realizezi propriile obiective pe termen scurt și lung?

stabilești și să realizezi propriile obiective pe 

Cum crezi că te ajută discutarea informațiilor 

cu membrul familiei când stabiliți și realizați 

împreună obiectivele familiei?

CE AVEM DE FĂCUT?
Descrie-i membrului 

familiei Planul 
meu de acțiune. 

Apoi, roagă-l să-ți 
descrie experiențele 

sale de stabilire 
a obiectivelor pe 
termen scurt și 

lung.❏ enunți obiectivul.

❏ enumeri pașii de parcurs 
pentru atingerea 
obiectivului.

❏ analizezi blocajele posibile 

și moduri de a le 
depăși.

❏ faci un calendar.

❏ construiești un 
sistem de sprijin.
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GAMA EMOȚIILOR

Aceeași situație, 
emoții diferite

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
identi� ce emoțiile obișnuite și să 
înțeleagă că emoțiile sunt normale. El/
ea învață, de asmenea, să recunoască 
faptul că oameni diferiți au emoții 
diferiteîn aceeași situație. Alegeți o 
situație obișnuită de acasă și jucați 
împreună un joc de roluri cu răspunsuri 
emoționale. Discutați factorii care 
contribuie la emoțiile experimentate de 
� ul/� ica dumneavoastră.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ EMOȚIILE 
SUNT DIVERSE

După jocul de roluri, răspunde la următoarele 
întrebări:întrebări:

Ce emoții experimentați frecvent, tu și 

membrul familiei? Cum te simți să știi 

că împărtășiți aceleași emoții?

După jocul de roluri, răspunde la următoarele 
Ce ai învățat din jocul de roluri? Care sunt câțiva factori care ar fi  putut provoca răspunsurile emoționale?  Cum crezi că vei răspunde emoțional data viitoare când apare situația?

Cum crezi că te va ajuta această experiență în 
interacțiunile tale viitoare?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune ce ai învățat 

despre gama emoțiilor 
și roagă un membru 

al familiei să 
identifi ce emoțiile pe 
care le experimentați 
amândoi, frecvent. 
Folosește o situație 
obișnuită de acasă 
pentru a interpreta 

cu membrul 
familiei diverse 

răspunsuri 
emoționale.

❏ Fericit: mulțumit, 
satisfăcut, extatic

❏ Trist: nefericit, 
dezamăgit, mâhnit, 
mizerabil

❏ Speriat: neliniștit, 
îngrijorat, terifi at

❏ Supărat: necăjit, nervos, 

iritat, furios

❏ Singur: 
separat, 
izolat, exclus

❏ Iubitor: cald, grijuliu, 
îndrăgostit

❏ Surprins: șocat, 
uimit, înfi orat, mirat
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De ce crezi că este important să foosești cu familia 

cei șase pași de gestionare a furiei? 

ȘASE PAȘI DE GESTIONARE A FURIEI

Butoanele furiei 
mele

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
dezvolte tehnici de gestionare a stresului 
și a furiei în moduri constructive. 
Ajutați-l/o să exerseze aceste tehnici 
acasă discutând despre situații care ar 
putea necesita restrângerea furiei. 

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ te relazezi și să 

gândești clar. 

❏ ai grijă de tine.

❏ identifi ci cauza 

stresului.

După demonstrarea și discutarea celor șase pași 
de gestionare a furiei, răspunde la următoarele 
întrebări

De ce crezi că este important să foosești cu familia 

Ce ai învățat din discutarea și demonstrarea tehnicilor de management al furiei, care te va ajuta să gestionezi furia în familie?

Cum crezi că te va ajuta această experiență să gestionezi furia în moduri 

constructive atunci când te simți furios pe membrii familiei? 
Ce benefi cii crezi că la va aduce lor? 

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune familiei ce 
ai învățat despre 

gestionarea furiei. 
Apoi, discută 

despre moduri în 
care gestionarea 

constructivă a 
furiei te va ajuta 
să-ți îmbuătățești 

relațiile 
familiale.

❏ repeți mental 

acțiunile pozitive. 

❏ te automotivezi.

❏ vorbești cu un prieten 

sau cu un adult.
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EMOȚIE-GÂND-ACȚIUNE

Calmează-te!

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
legătura dintre emoții, gânduri și acțiuni 
și cum să se calmeze când este furios/
oasă și să facă alegeri pozitive. Familia 
dumneavoastră este un sprijin minunat 
pentru exersarea aptitudinilor pe care 
le învață la școală. Ajutați-l/o să-și 
dezvolte aptitudinile de autocontrol și 
să facă legătura cu viața din afara clasei 
discutând cu el/ea despre acest subiect 
și acordându-i sprijin când exersează 
abordarea Văi și vârfuri.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ folosești emoții pentru a exprima ce 
simți despre situație.

❏ folosești gânduri pentru a exprima câteva 
gânduri pozitive referitoare la situație.

❏ folosești acțiuni pentru a exprima ce acțiuni pozitive poți 
întreprinde.

❏ folosești emoții noi pentru a exprima cum te simți acum.

După discuţiile cu familia, răspunde la 
următoarele înteebări:următoarele înteebări:

Cum a infl uențat împărtășirea abordării Văi și 

vârfuri cu familia modul în care percepi 

gestionarea furiei în moduri pozitive?
Cum a infl uențat împărtășirea abordării Văi și 

Ce ai învățat din discutarea acestui subiect cu familia?

De ce crezi că este important pentru familii 
să identifi ce legătura dintre emoții, gânduri 
și acțiuni pentru a găsi moduri sănătoase de 
a se calma și a face alegeri pozitive și a 
acționa pozitiv? 

să identifi ce legătura dintre emoții, gânduri 
și acțiuni pentru a găsi moduri sănătoase de 

De ce crezi că te va ajuta utilizarea abordării 

Văi și vârfuri să te calmezi, să faci alegeri 

pozitive și să acționezi pozitiv? Cum crezi că 

te va ajuta acest lucru să fi i un membru mai 

bun al familiei?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune familiei ce ai 

învățat despre legătura 
emoții-gânduri-acțiuni 

din abordarea Văi și 
vârfuri. Exersează 

abordarea Văi și 
vârfuri în situațiile 
experimentate acasă. 
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ART-A ASCULTĂRII

Sune-mi mai 
mult!

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
bene� ciile ascultării e� ciente. 
Ajutați-l/o să-și îmbunătățească 
aptitudinile de ascultare permitându-i 
să vă interveieveze despre o experiență 
importantă pe care ați avut-o în trecut. 
Apoi, discutați cu el/ea cum a ajutat 
interviul utilizarea ART-ei ascultării și 
cum va făcut să vă simțiți.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ asculți vorbitorul.

❏ recunoști punctul lui de vedere.

❏ acorzi timp pentru întrebări și comentarii.

După interviu, răspunde la 
următoarele întrebări: 
După interviu, răspunde la 
următoarele întrebări: 

Cum crezi că te-a ajutat ART-a ascultării 

la interviu?
Cum crezi că te-a ajutat ART-a ascultării 

Cum crezi că l-a făcut ART-a ascultării să 
se simtă pe membrul familiei?

Ce poți face pentru a-ți îmbunătăți aptitudinile ART-ei ascultării? Cum crezi că te-ar putea ajuta ART-a în conversațiile din fi ecare zi?

CE AVEM DE FĂCUT?
Intervievează un 

membru al familiei 
despre o amintire 

favorită, utilizând 
ART-a ascultării. 

Apoi, rugați 
membrul familiei 
să vă dea feedback 

despre cum l-a 
făcut ART-a 
ascultării să se 

simtă.
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INTENȚIE VS. IMPACT: DESCIFRAREA 
UNEI NEÎNȚELEGERI

Asta ai vrut să 
spui?

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
modul în care ceva ce intenționează 
să spună ar putea să nu aibă impactul 
scontat asupra celui care ascultă. 
Ajutați-l/o să exerseze descifrarea 
neînțelegerilor prezentându-i o 
declarație care ar putea �  interpretată 
în mai multe moduri. De exemplu, a-i 
spune unei persoane supărate să se 
calmeze ar putea să o supere și mai 
mult pentru că ea este deja implicată 
emoțional.

AMINTEȘTE-ȚI ACESTE STRATEGII DE DESCIFRARE 
A UNEI NEÎNȚELEGERI:

❏ pune întrebări. 

❏ permite-i emitentului să-și 
explice intenția. 

❏ ascultă cu mintea deschisă. 

❏ admite-ți greșelile. 

❏ scuză-te dacă greșești. 

După descifrarea situaţiei cu membrul familiei, 
răspunde la întrebările următoare:răspunde la întrebările următoare:

Ce întrebări ai pus pentru a afl a intenția 

vorbitorului?

După descifrarea situaţiei cu membrul familiei, 

Ce întrebări ai pus pentru a afl a intenția 

Ce a vrut vorbitorul să spună?

Ce ai învățat de la membrul familiei, 
ascultând cu mintea deschisă?

Dacă aceasta ar fi  fost o situație reală, cum te-ai 

fi  putut scuza?

CE AVEM DE FĂCUT?
Folosește strategiile 

de descifrare pentru o 
declarație prezentată 

de membrul 
familiei.
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3.2 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



MESAJELE CE, CÂND, DE CE ȘI CUM

Exprimă-te!
PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață cum 
să folosească Mesajele Ce, Când, De ce 
și Cum pentru a-și exprima emoțiile 
constructiv. Ajutați-l/o să exerseze 
prezentând o situație ipotetică în 
care el/ea nu poate să participe la un 
eveniment mult așteptat. Cereți-i să-și 
exprime nevoile și emoțiile folosind 
un Mesaj Ce, Când, De ce și Cum. După 
ce ați ascultat mesajul, dați-i feedback 
despre calitatea acestuia.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ numești emoția. Eu simt 

❏ explici ce te deranjează. Când tu  

❏ descrii de ce te simți așa. Pentru că eu  

❏ (dacă este adecvat) spune ce comportament ar ajuta. 
Aș dori .  Eu vreaut .  Ar ajuta dacă 

. Te rog .

După ce i-ai dat membrului familiei un Mesaj 
Ce, Când, De ce și Cum, răspunde la următoarele 
întrebări:
Ce, Când, De ce și Cum, răspunde la următoarele 
întrebări:

Ce ai simțit când membrul familiei ți-a spus că 

nu poți merge la acel eveniment?Ce ai simțit când membrul familiei ți-a spus că 

Ce ai simțit față de situație?

Care a fost Mesajul tău Ce, Când, De ce 
și Cum?

Ce a spus membrul familiei despre Mesajul tău? 

Cum te va ajuta acest lucru să-ți îmbunătățești 

Mesajele CCDC?

CE AVEM DE FĂCUT?
Dă-i membrului 

familiei un mesaj ca 
răspuns la situația 
pe cate ți-o prezintă. 
Ascultă feedback-ul 

său. Apoi, răspunde la 
întrebări.
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3.3 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



ROLURILE DIN GRUP ȘI 
REGULILE DE COOPERARE ÎN GRUP

Arată-ți rolul

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
lucreze în echipă. Discutați cu el/ea cum 
contribuie efectiv la lucrul în echipă. 
Dați-i feedback constructiv pentru a 
putea contribui mai bine la obiectivul 
echipei.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ contribui la un grup 
îndeplinind un rol. 

❏ permiți tuturor să 
vorbească. 

❏ asculți atent 
fi ecare vorbitor.

❏ tratezi pe toți 
cu respect.

După discuţia cu membrul familiei, 
răspunde la următoarele întrebări:răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt câteva exemple în care folosești acasă 

Rolurile grupului și Regulile de cooperare în 

grup?

Care sunt câteva exemple în care folosești acasă 

Rolurile grupului și Regulile de cooperare în 

Cum îți poți îmbunătăți modul în care
cooperezi acasă? 

Ce ai învățat din discuția cu membrul familiei despre contribuția pe care ți-o aduci acasă, care te poate ajuta când cooperezi cu alții?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune unui 

membru al familiei 
ce ai învățat despre 
Rolurile din grup și 

despre Regulile de 
cooperare în grup. 

Descrie cum ai 
lucrat cu ceilalți 

în trecut și cere 
feedback de la 

membrul 
familiei.
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3.4 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



PRIETENII SĂNĂTOASE ȘI NESĂNĂTOASE

Descoperirea priete-
niilor sănătoase

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
despre prieteniile sănătoase și cele 
nesănătoase. Vorbiți cu el/ea despre 
câteva moduri în care ați contribuit la 
prietenii sănătoase și cum ați gestionat 
prieteniile nesănătoase.

După discuţia cu membrul familiei, răspunde la 
următoarele întrebări:următoarele întrebări:

Care sunt câteva motive pentru care ai deveni 

prieten cu cineva?
Care sunt câteva motive pentru care ai deveni 

Care a fost importanța respectului mutual în prietenia sănătoasă amintită de membrul familiei?

Cum te-ai simțit când prietenul tău a 
demonstrat respect și sprijin mutual?

Care sunt câteva exemple în care ai îmbunătățit 

sau schimbat o relație care nu a demonstrat 

respect mutual?

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

o prietenie sănătoasă…

❏ face oamenii să aibă o 
părere bună despre ei.

❏ implică oameni care se 
respectă și se sprijină reciproc.

❏ include oameni care 
contribuie în mod egal la 
prietenie.

o prietenie nesănătoasă…

❏ face oamenii să aibă o 
părere rea despre ei.

❏ inplică cel puțin o persoană 
fără respect sau sprijin 
pentru cealaltă.

❏ include cel puțin o persoană 
care nu contribuie egal la 
prietenie.
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CE AVEM DE FĂCUT?
Spune membrului 

familiei ce ai învățat 
despre prieteniile 
sănătoase și cele 

nesănătoase. Apoi, 
vorbiți despre o prietenie 

sănătoasă  pe care a 
trăit-o membrul 

familiei.

3.5 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



REZOLV

Dacă aș fi  folosit 
REZOLV

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
rezolve con� ictele care pot implica o 
gamă de emoții. Descrieți o poveste 
care implică un con� ict nerezolvat din 
tinerețe sau din adolescență. Apoi, 
cereți-i � ului/� icei să vă arate cum ar �  
putut rezolva pașnic con� ictul și evita 
emoțiile puternice abordarea REZOLV. 
Alegeți o poveste adecvată.

După discuţia cu membrul familiei, răspunde 
la următoarele întrebări:

Despre ce a fost povestea membrului familiei? 

După discuţia cu membrul familiei, răspunde 

Despre ce a fost povestea membrului familiei? 

Cum crezi că s-a simțit membrul familiei 
după ce a afl at cum putea abordarea REZOLV
să-il ajute în trecut? 

Cum crezi că te ajută utilizarea pașilor REZOLV să găsești soluții pașnice la confl icte reale cu membrii familiei? Crezi că este posibil ca membrul familiei să folosească această abordare în confl ictele familiei?

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ recunoști problema.

❏ extinzi discuția la alte 
puncte de vedere.

❏ ziceți împreună soluțiile 
posibile.

❏ te opui soluțiilor 

inaccesptabile.

❏ lămurești soluțiile 
rămase.

❏ validezi soluția cea mai 
acceptabilă pentru toți.

CE AVEM DE FĂCUT?
Descrie REZOLV unui 
membru al familiei și 
invită-l/o să-ți spună 
o poveste din tinerețe 

care implică un 
confl ict nerezolvat.
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3.6 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



Stop, ASK, 
decide

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
să răspundă presiunii negative a 
anturajului. Prezintă-i o situație cum 
ar �  să-/o iei mai repede de la școală 
pentru a merge la un � lm. Cereți-i să 
demonstreze cum ar utiliza ASK pentru a 
răspunde acestei situații. Dați feedback 
constructiv despre modul în care a 
folosit ASK.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ pui întrebări pentru a ști în 
ce te implici.

❏ iei poziție pentru tine.

❏ cunoști opțiunile tale pozitive.

După demonstrarea utilizării ASK, 
răspunde la următoarele întrebări:răspunde la următoarele întrebări:

Ce întrebări ai pus?

Ce ai făcut sau spus pentru a lua poziție pentru 
tine?

Ce opțiuni pozitive ai sugerat?
Ce idei ți-a dat membrul familiei pentru 

îmbunătățirea ASK?

CEI TREI PAȘI AI ASK

CE AVEM DE FĂCUT?
Explică ASK unui 

membru al familiei. 
Apoi, demonstrează 

utilizarea ASK 
ca răspuns 
la o situație 
prezentată de 

acesta.
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3.7 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



Să fii un 
spectator util

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
răspundă constructiv comportamentelor 
de hărțuire. Ajutați-l/o descriind un 
scenariu în care amândoi sunteți martori 
unei discuții în care două rude spun 
lucruri jignitoare unei a treia. Cereți-i 
să descrie cum ar folosi STOP pentru a 
ajuta în acea situație. Dați-i feedback 
constructiv.

După demonstrarea utilizării STOP, 
răspunde la întrebările următoare:

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ te gândești întâi la 
siguranță, apoi vorbești.

❏ spui unui adult.

❏ oferi alternative.

❏ promiți să fi i un 
model.

După demonstrarea utilizării STOP, 
răspunde la întrebările următoare:

Ce le-ai spune membrilor familiei care vorbesc 

urât cu o altă persoană? Ce le-ai spune membrilor familiei care vorbesc 

Cui i-ai spune despre incidentul la care ai fost martor și de ce?

Ce alternative ai oferi în această 
situație?

Ce ai face pentru a fi  un model pentru acești 

membri ai familiei?

STOP HĂRȚUIRII!

CE AVEM DE FĂCUT?
Explică STOP 

unui membru al 
familiei. Apoi, 
demonstrează 
folosirea STOP 

ca răspuns 
la o situație 
prezentată de 

acesta.
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3.8 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



PENTRU A FI UN BUN MODEL E NEVOIE 
DE GÂNDIRE ATENTĂ ȘI DE CERCETARE.

Învață să fii un 
bun model

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
identi� ce moduri de a �  un bun 
model pentru elevii mai tineri, prin 
autore� ectare și prin chestionarea 
elevilor din școpală. În lecția următoare, 
el/ea va dezvolta și lansa o campanie 
de conștientizare împotriva drogurilor. 
Încurajați-l/o să se gândească la un stil 
sănătos de viață lucrând împreună la 
un plan de “Viață sănătoasă” pe care îl 
poate urma toată familia. Planul trebuie 
să includă mese și activități de care 
familia să se bucure.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ gânditul la propria experiență de la acea vârstă poate ajuta 
la identifi carea modalităților de a fi  un model pentru 
elevii mai tineri.

❏ un chestionar este un mod util de a colecta date despre 
subiectele difi cile legate de droguri cu care se confruntă elevii.

Notează răspunsurile familiei în 
chenarele de mai jos.
Notează răspunsurile familiei în 
chenarele de mai jos.

Care sunt câteva moduri în care familia mea poate 

fi  mai sănătoasă?
Care sunt câteva moduri în care familia mea poate 

Care sunt activitățile și alimentele sănătoase de care se bucură familia mea?

Ce noi activități și alimente ar fi  ușor de 
prezentat familiei mele?

Ce sugestii au membrii familiei mele referitoare 

la o viață mai sănătoasă?

CE AVEM DE 
FĂCUT?

Discută aceste 
întrebări cu 

familia pentru 
a te ajuta 
să dezvolți 

planul “Viața 
sănătoasă”.
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4.1 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



ANALIZEAZĂ MESAJELE ȘI STRATEGIILE 
ȘI IMPACTUL LOR

Decide cu privire 
la reclamă 

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
strategiile de publicitate folosite de 
companiile de tutun și alcool și cum să 
analizeze conținutul acestor reclame 
folosind aptitudinile de luare a deciziilor. 
Încurajați-l/o să spună ce a învățat 
și ajutați-l/o să exerseze aptitudinile 
de luare a deciziilor pentru analiza 
acestor reclame urmărind împreună 
programele TV și analizând publicul 
țintă, conținutul, mesajul, imaginea, 
sinceritatea, acuratețea și impacul 
reclamelor arătate în aceste programe.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ reclamele țintesc 
grupuri specifi ce.

❏ companiile de 
tutun și alcool 
țintesc tinerii.

❏ reclamele prezintă 

o imagine idilică asupra 
produsului pe care vor să-l vândă.

❏ pașii luării deciziilor ne pot ajuta 
să gândim critic la adevărul din 
mesajul reclamei și să luăm o decizie 
sănătoasă pe baza informațiilor 
precise.

După discuţiile cu familia și urmărirea programelor TV, 
folosește o reclamă ca exemplu pentru a răspunde la 
următoarele întrebări:

Ce mesaj crezi că încearcă să transmită reclama? 

Ce cuvinte și imagini folosete reclama pentru a 

transmite mesajul?

După discuţiile cu familia și urmărirea programelor TV, 

Ce mesaj crezi că încearcă să transmită reclama? 

Ce cuvinte și imagini folosete reclama pentru a 

Care crezi că este publicul țintă?

Care sunt pașii luării deciziilor care pot ajuta 
la analizarea conținutului și a imaginilor din 
reclamă? 

CE AVEM DE FĂCUT?
Care sunt pașii 
luării deciziilor 
care pot ajuta la 

analiza conținutului 
reclamelor? Discută 

despre impactul 
pe care crezi că 
reclamele îl vor 

avea asupra 
publicului 

țintă.
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4.2 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



CONCENTRARE PE DATELE DESPRE DROGURI

Concentrare
PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață date 
despre consumul de alcool și droguri. 
Vă rugăm să lucrați cu el/ea pentru a crea 
cărți de joc cu date despre droguri și despre 
impactul asupra vieții adolescenților. Folosiți 
cărțile pentru a juca un joc de concentrare cu 
el/ea pentru a-l/o ajuta să revadă datele și 
impactul asupra adolescenților, învățate în 
clasă. Aranjați cărțile cu fața în jos și alegeți 
pe rând câte două cărți până când găsiți o 
potrivire între o dată și impactul său asupra 
adolescenților. Găsirea unei perechi potrivite 
permite jucătorului să mai tragă o dată.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ creezi un joc de cărți cu cel puțin zece 
potriviri posibile.

❏ joci jocul de concentrare cu familia. 

❏ discuți despre importanța cunoașterii datelor. 

Răspunde la următoarele întrebări: 

Cât de bine au asociat jucătorii datele cu 

impactul lor asupra vieții adolescenților? 

Ce importanță a avut jucarea jocului ca familie? 

Ai învățat ceva nou despre impactul 
drogurilor asupra adolescenților?  

Cum poți folosi infl uența familiei și a valorilor ei 

pentru a lua decizii responsabile?

CE AVEM DE FĂCUT?
Creează un joc de 

concentrare scriind 
date despre alcool, 

tutun și alte droguri 
și impactul lor asupra 

vieții adolescenților. 
Apoi, folosește cărțile 

pentru a juca jocul 
cu familia. Discută 

despre importanța 
cunoașterii 
datelor despre 

droguri.
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4.3 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



DEPENDENȚA DE TUTUN

Probleme cu 
tutunul

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
problemele dependenței de tutun. 
Vă rugăm să discutați ce știți despre 
dependența de tutun. De asemenea, 
discutați despre alternativele sănătoase 
la tutun.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ nicotina este prezentă în toate produsele din tutun 
și este unul dintre cele mai adictive droguri cunoscute. 

❏ majoritatea fumătorilor cred că pot renunța oricând.

❏ cu cât mai devreme începi să fumezi cu atât mai ușor devii 
dependent—și este mai greu să renunți.

Răspunde la următoarele întrebări:

Care sunt câteva probleme referitoare la tutun 

pe care le-ai discutat cu familia?Care sunt câteva probleme referitoare la tutun 

Ce cunoștințe despre dependență ți-au fost 
împărtășite de familie?

Care sunt câteva alternative sănătoase sugerate de familie în locul tutunului?

CE AVEM DE FĂCUT?
Participă la 

o discuție cu 
familia despre 
dependența de 

tutun. 
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4.4 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



RISCURI ȘI CONCEPȚII GREȘITE DESPRE ALCOOL

Impactul alcoolului asupra 
tinerilor și importanța 
unui plan

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
riscurile alcoolului pentru tineri și 
despre importanța unui plan pentru 
momentele în care se confruntă cu 
posibilitatea de a consuma alcool. 
Ajutați-l/o să-și întărească rezistența la 
aceste situații vorbind deschis cu el/ea 
despre experiențele și viziunile proprii 
referitoare la alcool.

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ alcoolul are multe 
riscuri și este 
în mod special 
dăunător sănătății 
și dezvoltării 
tinerilor.

❏ majoritatea 
tinerilor nu beau 
iar motivele 
pentru care 
tinerii decid 
să bea sunt, 
adesea, bazate pe 
concepții greșite.

❏ un plan pentru 
momentele în 
care este prezent 
alcoolul te 
ajută să eviți 
riscurile.

Pune-i membrului familiei fi ecare dintre 
întrebările următoare și notează răspunsurile 
în chenarele prevăzute.în chenarele prevăzute.

Care sunt câteva pericole ale consumului de 

alcool și ale dependenței de alcool?Care sunt câteva pericole ale consumului de 

Cum vrei să răspund unei situații în care alți tineri consumă alcool?

Care sunt câteva moduri în care mă poți ajuta să fac alegeri mai înțelepte și mai sănătoase?

CE AVEM DE FĂCUT?
Discută cu 

membrul familiei 
despre părerile și 
experiențele lui cu 
alcoolul. Descrie-i 

datele despre 
alcool pe care le-

ai învățat.
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4.5 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



CE-AR FI DACĂ…

Bine de știut

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
motivele și situațiile care promovează 
consumul de alcool și să dezvolte opțiuni 
pozitive pentru gestionarea acestor 
tipuri de situații. Discutați despre 
drogurile care ar putea �  populare în 
comunitate și despre modurile în care 
adolescentul se poate pregăti să spună 
nu la presiunea de a consuma droguri. 

AMINTEȘTE-ȚI CĂ

❏ toate drogurile pot avea efecte negative.

❏ unele situații în care se afl ă tinerii 
îi pot tenta să consume droguri.

❏ descoperă motive pozitive pentru 
situațiile “ce-ar fi  dacă” folosind 
aptitudinile de luare a deciziilor.

După discuţiile cu membrul familiei, răspunde 
la următoarele întrebări:la următoarele întrebări:

La ce opțiuni te-ai gândit că te pot ajuta

dacă ești confruntat cu o situație

“ce-ar fi  dacă”?

După discuţiile cu membrul familiei, răspunde 

La ce opțiuni te-ai gândit că te pot ajuta

dacă ești confruntat cu o situație

Cum te poate ajuta repetarea opțiunilor dacă ești

într-o situație în care sunt implicate droguri? 

Care sunt câteva scenarii pe care ți le poți imagina că s-ar putea petrece în școala ta, în vecinătate sau în comunitate? Cum ai putea răspunde acestor situații?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune ce ai învățat 

despre dezvoltarea de 
opțiuni pozitive pentru a 
gestiona situații “ce-ar fi  
dacă”, legate de droguri. 

Discută cu un membru al 
familiei despre drogurile 
care ar putea fi  populare 

în comunitate. Apoi, 
caută moduri în care 
poți să spui “nu” dacă 

ești confruntat cu 
o situație în care 

ești presat să 
consumi 

droguri.

© 2015 Lions Club International Foundation. All rights reserved.

4.6 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA



REZISTENȚA LA PRESIUNEA 
DE A CONSUMA DROGURI

Fii ferm!
PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață cum 
să reziste la presiunea de a consuma 
droguri. Noi am exersat în clasă cum 
ne adresăm la presiunea interioară de 
a ne integra unui grup și cum să luăm 
poziție pentru ceea ce știm că e corect 
prin răspunsuri ferme la situațiile care 
implică droguri și alcool. Vă rugăm 
să repetați răspunsurile ferme cu 
adolescentul astfel încât el/ea să � e 
ferm/ă atunci când se confruntă cu 
presiunea de a face alegeri nesănătoase.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ fi i clar în sinea ta referitor la lucrul 
corect de făcut.

❏ vorbești clar și ferm.

❏ stai drept și să privești în ochit.

❏ folosești un răspuns adecvat.

Răspunde la următoarele întrebări:

Ce sugestii noi ți-au dat membrii familiei 

pentru a răspunde ferm la presiunea 

anturajului?

Ce sugestii noi ți-au dat membrii familiei 

Cum îți poate da încredere repetarea răspunsurilor ferme la situațiile în care ai 
putea să te confrunți cu presiuni negative?

Cum te ajută răspunsurile ferme la situațiile 
de presiune  să-ți “înfi gi picioarele în pământ, 
să rămâi ferm și să arăți cine ești”?

Cum te ajută răspunsurile ferme la situațiile 
de presiune  să-ți “înfi gi picioarele în pământ, 

Care sunt câteva “impulsionări” pozitive

pe care le vei folosi pentru a te ajuta să fi i 

ferm?

CE AVEM DE FĂCUT?
Repetă cu familia 
câteva răspunsuri 

ferme pe care le poți 
folosi când te confrunți 
cu presiunea de a face 
o alegere nesănătoasă. 

Cere unui adult să 
joace rolul cuiva 
care te presează 
și răspunde cu 
comportamente 

verbale și 
nonverbale, 

ferme.
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ALEGERILE SĂNĂTOASE ÎNCEP CU TINE

Fii activ!
PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
despre ce însemană să � i un model în 
comunitate pentru deciziile sănătoase 
și pentru o viață lipsită de droguri. El/
ea știe că alegerile sănătoase implică 
să � e activ și să discute despre asta. Îl/o 
puteți sprijini să � e un avocat al acestor 
lucruri ascultându-l/o când discută 
despre subiecte pe care le consideră 
împortante, încurajându-l/o să vorbească 
și angajându-vă alături de el/ea în 
activitățile care promovează alegerile 
pozitive și sănătoase.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ fi i sigur de ceea ce crezi.

❏ fi i ferm să reziști la presiunea anturajului.

❏ fi i un model pentru o viață sănătoasă.

După discutarea lecţiei de astăzi cu familia, completează biletele de hârtie 
de mai jos cu activităţile sănătoase și amuzante pe care le-au găsit membrii 
familiei. Apoi, taie-le și pune-le într-o pălărie. Extrage, pe rând, câte una și 
realizeaz-o cu familia. 
ŢINE MINTE: Distrează-te!

CE AVEM DE FĂCUT?
Încurajează fi ecare 

membru al familiei 
să identifi ce o 

activitate sănătoasă și 
amuzantă. Colectează 
ideile pe bilete de hârtie 
și pune-le într-o cutie. 

Extrage, pe rând, 
câte o activitate din 

cutie și realizați-o 
împreună, ca 

familie.
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CEI CINCI PAȘI AI VOLUNTARIATULUI

Sarcina 
suplimentară

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
proiectele de voluntariat. Ele asigură un 
mod de aplicare a intereselor, aptitudinilor, 
telentelor și cunoștințelor pentru 
rezolvarea unor nevoi importante care 
contează pentru viața altora din școală 
și din comunitate. El/ea vă va solicita să 
îndeplinească o sarcină nouă în această 
săptămână. Această sarcină trebuie să � e 
una pe care nu a mai îndeplinit-o înainte. 
Explicați-i despre ce sarcină este vorba. 
Apoi, discutați cu el/ea ce a învățat despre 
voluntariat din acea sarcină. 

AMINTEȘTE-ȚI că pașii voluntariatului includ

După realizarea sarcinii suplimentare și discuţia cu 
membrul familiei, răspunde la următoarele întrebări:membrul familiei, răspunde la următoarele întrebări:

Care a fost sarcina suplimentară? Descrie-o.

membrul familiei, răspunde la următoarele întrebări:membrul familiei, răspunde la următoarele întrebări: Ce ai descoperit despre voluntariatînvățând și îndeplinind această sarcină?

Care este lucrul cel mai important pe care l-ai învățat despre sarcină pe care l-ai transmite altcuiva?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune-i membrului 
familiei despre ce ai 

învățat cei cinci pași 
ai voluntariatului și 

solicită-i o sarcină 
suplimentară pe care 

să o îndeplinești 
în această 
săptămână.

❏ investigarea

❏ pregătirea și 
planifi carea

❏ acțiunea

❏ refl ectarea

❏ demonstrarea/celebrarea
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DESCOPERIREA INTERESELOR, 
APTITUDINILOR ȘI TALENTELOR PRIN INTERVIU

Recunoașterea 
intereselor, aptitudinilor 
și talentelor of celorlalți

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață cum 
să identi� ce interesele, aptitudinile 
și talentele celorlalți poameni. El/ea 
va începe un joc al talentelor. Cereți 
membrilor familiei să mimeze, pe 
rând, un talent sau aptitudine pe care 
acesta îl are. Mai întâi, cereți familiei 
să ghicească aptitudinea sau talentul 
iar poi să ghicească persoana sau 
persoanele care au acel talent sau 
aptitudine. La � nal, dați feedback 
� icei/� ului pentru aptitudinile sale de 
ascultare, chestionare și parafrazare.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ exersezi ART-a 
ascultării.

❏ asculți vorbitorul.

❏ recunoști punctul lui 
de vedere.

După participarea la joc, scrie răspunsurile la 
întrebări.
După participarea la joc, scrie răspunsurile la 
întrebări.

Ce interese, aptitudini și talente au identifi cat 

membrii familiei la tine?Ce interese, aptitudini și talente au identifi cat 

Ce interese, aptitudini și talente ai observatla membrii familiei?

Ce feedback ai primit de la membrii 
familiei referitor la aptitudinile tale de 
ascultare?

În ce moduri crezi că poți să aplici interesele, 

aptitudinile și talentele tale într-un proiect de 

voluntariat?

CE AVEM DE FĂCUT?
Observă când membrii 

familiei mimează 
talente sau aptitudini 
pe care le au. Participă 
la ghicirea acestora. 

Roagă membrii familiei 
să-ți dea feedback 
despre aptitudinile 

de intervievare 
și ascultare. 
Apoi, scrie-ți 
răspunsurile la 

întrebări.❏ acorzi timp pentru 
întrebări deschise și 
parafrazări.

❏ lași vorbitorul să vorbească. 
Ia notițe și scrie cuvinte cheie 
pentru mai târziu.
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Nevoia 
familiei

Cine o 
îndeplinește Ce face el/ea

cumpărarea 
alimentelor tata merge la supermarket o dată pe 

săptămână

aruncarea 
gunoiului copilul duce afară gunoiul în fi ecare zi de luni

SATISFACEREA NEVOILOR FAMILIEI

Scos din 
funcțiune

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață 
despre identi� carea nevoilor și crearea 
proiectelor de voluntariat care rezolvă 
acele nevoi. Lucrați cu el/ea într-un 
scenariu imaginar în care nimeni 
din familie nu face în casă ceea ce ar 
trebui să facă. Apoi, discutați cu el/ea 
despre rolurile importante pe care le 
are � ecare membru al familiei pentru a 
face ca lucrurile să funcționeze bine în 
casă. Ajutați-l/o să completeze tabelul 
alăturat.

După completarea tabelului, alege un membru 
al familiei și vorbește cu el despre rolul pe care 
îl joacă în menţinerea lucrurilor din casă în bună 
funcţiune. Apoi, scrie răspunsurile la întrebări.funcţiune. Apoi, scrie răspunsurile la întrebări.

Cu ce membru al familiei ai vorbit?

îl joacă în menţinerea lucrurilor din casă în bună 
Care este nevoia identifi cată?

Ce face membrul familiei pentru satisfacerea 
nevoii?

Ce benefi cii au ceilalți ceilalți membri ai 

familiei din serviciul făcut?

CE AVEM DE FĂCUT?
Lucrează cu unul sau 

mai mulți membri 
ai familiei pentru 
a completa tabelul 

alăturat. Apoi, alege 
un membru al 

familiei și vorbește 
cu el/ea despre 
nevoia pe care o 

satisface.
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PATRU TIPURI DE PROIECTE 
DE VOLUNTARIAT

Bunul vecin

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
proiectele de voluntariat. Ajutați-l/o 
să creeze un plan de acțiune pentru a 
ajuta pe cineva din afara familiei. El/ea 
vă va cere ajutorul la de� nirea rolurilor 
și responsabilităților, identi� carea 
materialelor necesare și plani� carea 
momentului de realizare a activității. 
Când actitivatea este gata, împărtășiți-
vă experiența cu � ul/� ica.

Amintiți-vă cele patru tipuri de 
proiecte de voluntariat.

❏ Serviciu direct: implică un contact 
direct cu cei serviți

❏ Serviciu indirect: solicită implicarea în 
activitățile serviciului dar nu include contactul 
direct cu benefi ciarii serviciului.

❏ Sprijin: implică sprijinirea unei cauze dar fără contactul 
direct cu benefi ciarii serviciului.

❏ Cercetare: implică studierea și împărtășirea inforațiilor 
despre un subiect social, fără contactul cu benefi ciarii.

După completarea activităţii cu familia, scrie 
răspunsurile la următoarele întrebări:răspunsurile la următoarele întrebări:

Ce activitate ai planifi cat?

Ce roluri și responsabilități ai desemnat celorlalți membri ai familiei?

Descrie cronologia realizării activității.
Care a fost răspunsul benefi ciarului la activitatea 

voastră?

CE AVEM DE FĂCUT?
Lucrează cu unul sau mai 
mulți membri ai familiei 

pentru realizarea unui plan 
de acțiune pentru a ajuta pe 
cineva din afara familiei. 

Fă un plan cu ce vrei să 
faci, împreună cu rolurile 

și responsabilităților 
membrilor familiei. 

Când ai terminat, 
scrie răspunsurile 

la întrebări.
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TOTUL DESPRE RECIPROCITATE

Planificarea 
și conducerea 
voluntariatului

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
dezvoltarea unui proiect de voluntariat 
împreună cu colegii, pentru rezolvarea 
unei nevoi din comunitate. Vă rugăm 
să discutați despre acest subiect cu el/
ea și să îl/o încurajați să vă spună detalii 
despre planul proiectului. Discutați cum 
sunt familiile, inclusiv familiile extinse, 
o formă de comunitate. De asemenea, 
discutați despre modul în care chiar 
și oameni care nu sunt înrudiți direct 
sunt, uneori, considerați parte a familiei 
datorită rolurilor pe care le joacă. 

După discuţiile cu membrul familiei, răspunde 
la următoarele întrebări:

Ce ai învățat despre modul în care familia 

este ca o comunitate?
Ce ai învățat despre modul în care familia 

Ce ai recunoscut despre modul în care membrii familiei se ajută reciproc?

Care roluri ale comunității sunt 
comparabile cu cele ale familiei? Cum poți aplica acasă și în comunitate Regula 

de aur pentru a-i ajuta pe ceilalți?

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune membrului 

familiei ce ai 
învățat despre 
planifi carea 
proiectului de 
voluntariat. 

Discută despre 
modul în care 
familia este o 

comunitate. 

AMINTEȘTE-ȚI

 ❏  că dezvoltarea unui 
plan pentru realizarea 
obiectivelor te va ajuta 
să determini resursele 
necesare pentru a avea 
succes.

 ❏ să determini sarcinile  
 de îndelinit și resursele  
 necesare.

❏  să faci 
un plan.

❏  să faci o cronologie.

 ❏  să grupezi sarcinile 
și să desemnezi 
responsabilități.

 ❏ să discuți problemele și  
 obstacolele posibile.

 ❏ să identifici cine poate ajuta.
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ÎMPĂRTĂȘIREA PROIECTULUI DE VOLUNTARIAT 

Pregătirea 
contează

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață despre 
importanța voluntariatului și realizează 
un proiect de voluntariat. El/ea a 
colaborat cu colegii de clasă pentru 
recunoașterea unei nevoi în școală sau 
comunitate și pentru a cerceta, dezvolta, 
organiza și completa planul proiectului. 
Invitați-l/o să-și împărtășească 
experiența de realizare a proiectului. 
Întrebați-l/o ce lucruri noi a învățat. 
Cereți-i să discute despre reacțiile 
celorlalți la proiect și despre modul în 
care se simt referitor la participare.  

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ descrii nevoia căreia i te adresezi.

❏ împărtășești proiectul și obiectivele sale.

❏ explici cum a fost îndeplinit proiectul și răspunsul 
benefi ciarilor.

❏ împărtășești sentimentele tale referitoare la participare.

După împărtășirea proiectului cu familia, răspunde la 
următoarele întrebări:

Ce ți-a plăcut cel mai mult să împărtășești 

cu familia despre proiectul de voluntariat? 

După împărtășirea proiectului cu familia, răspunde la 

Ce ți-a plăcut cel mai mult să împărtășești 

cu familia despre proiectul de voluntariat? 

Ce a apreciat cel mai mult familia la participarea ta în proiect? 

Ce ai învățat despre importanța pregătirii și 
planifi cării, din realizarea acestui proiect? 

Cum te-ai simțit când i-ai ajutat 

pe ceilalți?

CE AVEM DE FĂCUT?
Împărtășește cu 

membrul familiei 
progresul făcut 
cu proiectul de 

voluntariat.
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FAMILY REFLECTIONS

Reflectarea 
succesului

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
dezvolte aptitudini de re� ectare pentru 
a-și analiza gândurile și emoțiile 
referitoare la experiențe și pentru a 
le înțelege mai profund. Ajutați-l/o 
să-și dezvolte aptitudinile de re� ectare 
recapitulând proiectul și făcând legătura 
lui cu viața reală, prin re� ectarea asupra 
contribuțiilor pe care le-a adus familiei 
� ecare membru al său.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ refl ectezi asupra contribuțiilor 
aduse familiei de fi ecare membru al său.

❏ pregătești un mic paragraf și o imagine 
sau dar simbolic de apreciere pentru 
membrii familiei tale.

După refl ectare și oferirea unui dar de apreciere 
membrilor familiei, răspunde la următoarele 
întrebări:întrebări:

Care au fost refl ecțiile tale asupra contribuțiilor 

aduse familiei de către membrii săi?Care au fost refl ecțiile tale asupra contribuțiilor 

Ce ai învățat despre refl ectarea asupra contribuțiilor aduse familiei de membrii săi? 

De ce crezi că este important să refl ectezi 
asupra contribuțiilor altor oameni, 
inclusiv ale membrilor familiei? 

De ce crezi că este important să refl ectezi 

Cum te-ai simțit după refl ectarea asupra contribuțiilor 

aduse de membrii familiei și după crearea și dăruirea 

unui simbol de apreciere? Cum crezi că i-a făcut să se 

simtă despre contribuțiile lor? 

CE AVEM DE FĂCUT?
Spune membrilor familiei ce 
a i învățat despre refl ectare. 
Invită-i să refl ecteze asupra 
contribuțiilor aduse familiei 
de fi ecare din ei. Pregătește 
un paragraf, o imagine sau 

un dar de apreciere pentru 
membrii familiei tale. 
Invită-i să facă la fel.
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CELEBREAZĂ-ȚI FAMILIA

Celebrarea 
familiei

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră învață să 
dezvolte aptitudinile implicate în 
procesul de celebrare a unui proiect 
de voluntariat, care îi vor permite să-și 
împărtășească gândurile, sentimentele 
și artefactele care documentează 
experiențele și îl/o va ajuta să 
aprecieze mai profund contribuțiile și 
bene� ciile proiectului clasei. Familia 
dumnoavoastră poate �  un sprijin 
excelent pentru exersarea aptitudinilor 
învățate la școală. Ajutați-l/o să-și 
dezvolte în continuare aptitudinile 
participând la o celebrare împreună cu 
toată familia.

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ întrebi dacă poți 
crea un eveniment 
de celebrare pentru 
familie.

❏ scrii un paragraf 
de apreciere pentru 
contribuțiile fi ecărui 

După celebrarea cu familia, răspunde 
la următoarele întrebări:la următoarele întrebări:

În ce moduri ai celebrat aprecierea cu familia?
În ce moduri ai celebrat aprecierea cu familia?

Ce ai învățat din celebrarea contribuțiilor reciproce ale membrilor familiei?

De ce crezi că este important să celebrezi
contribuția adusă familiei de fi ecare 
membru al său? 

De ce crezi că este important să celebrezi
Cum crezi că i-a făcut celebrarea să se simtă pe cei 

din familie? Cum te-a făcut pe tine să te simți?

CE AVEM DE FĂCUT?
Planifi că o celebrare a 

aprecierii pentru familie 
pentru a-i mulțumi fi ecărui 
membru pentru contribuția 

adusă. Scrie un paragraf 
de apreciere pentru 

contribuțiile fi ecărui 
membru al familiei și 
oferă fi ecăruia un dar 

care simbolizează 
aprecierea ta. 

membru al familiei.

❏ mulțumești fi ecărui membru 
pentru ceea ce face pentru 
familie. 

❏ schimbați reciproc daruri 
simbolice de apreciere.
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AMINTEȘTE-ȚI CĂ

DEZVOLTAREA APTITUDINILOR 
SOCIO-EMOȚIONALE ACASĂ

Familia socio-
emoțională

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Fiul/� ica dumneavoastră recapitulează 
aptitudinile socio-emoționale pe care 
le-a învățat în acest program. Ajutați-l/o 
să exploreze importanța învățării socio-
emoționale recapitulând modul în care 
familia a aplicat aceste aptitudini.

După discuţiile cu familia 
scrie răspunsul la aceste 
întrebări:

Cum a observat familia ta că folosești acasă 

aptitudinile socio-emoționale?
Cum a observat familia ta că folosești acasă 

Ce schimbări a observat familia ta în atitudinea și comportamentul tău?

Cum încearcă să folosească familia 
aptitudinile socio-emoționale acasă?

Ce credeți, tu și familia ta, că puteți face pentru a 

îmbunătăți acasă învățarea socio-emoțională?

CE AVEM DE FĂCUT?
Invită membrii familiei 
să asculte cum descrii 

modul în care ai exersat 
acasă aptitudinile socio-

emoționale. Întreabă: 
M-ați observat folosind 

aceste aptitudini 
acasă? Ați observat 

o schimbare în 
comportamentul sau 
atitudinea mea de la 

începutul acestui 
curs?

❏ conștiința de sine 
înseamnă să 
recunoști modul 
în care te simți 
și gândești ca 
răspuns la ceilalți 
membri ai familiei.

❏ autocontrolul 
înseamnă controlul 
reacțiilor și 
comportamentelor 
acasă.

❏ conștiința socială 
înseamnă să te 
gândești la modul 
în care se simt 
ceilalți din familie.

❏ aptitudinile 
de relaționare 
îmbunătățesc 
comunicarea și 
interacțiunea între 
membrii familiei.

❏ luarea deciziilor 
responsabile 
încurajează 
membrii familiei 
să se gândească 
înainte de a 
acționa.
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COMPLIMENTELE CLARE ÎNSEAMNĂ MAI MULT

Complimentele 
casei

PENTRU MEMBRII FAMILIEI:
Ascultați ce vă sopune adolescentul 
dumneavoastră despre complimentele 
clare. Apoi, ca familie,  așezați-vă 
în jurul unei mese și spuneți-i ce 
realizări, evoluții, aptitudini și lucruri 
bune ați văzut la el/ea.  Străduiți-vă 
să-i dați exemple speci� ce și să-i 
descrieți. Cereți-i să vă spună câteva 
din speranțele sale pentru începutul 
viitorului an școlar. 

AMINTEȘTE-ȚI SĂ

❏ te gândești la modurile pozitive în care contribuie 
fi ecare membru al familiei în fi ecare arie
a vieții de familie.

❏ descrii o realizare, un comportament sau o 
contribuție.

❏ folosești detalii și limbaj respectuos pentru a arăta 
că prețuiești contribuția.

❏ discutați împreună dacă există cineva nesigur de 
modurile în care participă fi ecare membru.

În timp ce membrii familiei fac 
complimente clare, scrie răspunsurile la 
aceste întrebări:
complimente clare, scrie răspunsurile la 
aceste întrebări:

Care au fost câteva complimente clare pe care 

le-ai primit din partea membrilor familiei? 

Care te-au surprins cel mai mult?
Care au fost câteva complimente clare pe care 

le-ai primit din partea membrilor familiei? 

Descrie-ți sentimentele referitoare la începerea 
învățământului liceal. Ești entuziasmat să 
continui să înveți aptitudini pentru 
dezvoltarea de relații puternice?

CE AVEM DE FĂCUT?
Reunește 

membrii familiei 
și lansează o 

discuție despre 
complimentele 

clare. Apoi, solicită 
membrilor 

familiei să-ți 
facă o serie de 

complimente 
clare!

© 2015 Lions Club International Foundation. All rights reserved.

6.2 
CONEXIUNEA
CU FAMILIA


