
ActivitAte de 
descoperire

Cine ești?
Scopul este să dai cât mai multe răspunsuri în 30 de 
secunde.

1.1.1

Eu sunt....
Eu sunt....
Eu sunt....
Eu sunt....
Eu sunt....



ActivitAte de 
cONectARe

Definițiile celor cinci 
competențe principale de 
învățare socio-emoțională 

Conștiința de sine - abilitatea de a-și identifica propriile emoții și gânduri și 
de a fi conștient de felul în care acestea afectează comportamentul.

Autoorganizarea - abilitatea de a gestiona emoțiile, gândurile și 
comportamentul, într-un mod eficient sau folositor.

Conștientizarea socială - abilitatea de a înțelege normele de 
comportament din familie sau comunitate și de a respecta diferențele dintre 
familii, comunități și culturi.

Abilități relaționale - abilitatea de a comunica și de a interacționa cu 
o varietate de persoane, în diferite circumstanțe, într-un mod care ajută la 
dezvoltarea relațiilor respectuoase și sănătoase.

Luarea responsabilă a deciziilor - abilitatea de a lua în considerare o 
multitudine de factori, inclusiv consecințele posibile, pentru a lua decizii 
sigure și eficiente.

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională

1.1.2



ActivitAte de 
eXeRSARe

Care sunt preocupările tale?
Scopul este să dai cât mai multe răspunsuri în 30 de 
secunde.

Îmi place ...
Îmi place ...
Îmi place ...
Îmi place ...
Îmi place ...

1.1.3



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce? Crezi că înțelegi cine ești cu adevărat?

Și ce dacă?
Ai descoperit că un coleg/o colegă de clasă pe 

care nu-l cunoști/nu o cunoști foarte bine are 

interese similare cu ale tale?

Și acum?
Cum vei folosi interesele similare pentru a 

relaționa cu colegii de clasă pe care nu-i cunoști 

foarte bine?

1.1.4



ActivitAte de 
descoperire

Valori 
Respectul pentru propria 
persoană și pentru ceilalți

Sinceritatea

Bunătatea

Curajul

Voluntariatul

Autodisciplina

Stilul de viață sănătos

Responsabilitatea

Devotamentul față de familie

1.  Care valori sunt cele mai 
importante pentru tine?

2.  Ce nonvaloare asociezi 
cu fiecare valoare?

3.  Te poți gândi la o 
situație când a trebuit 
să folosești una dintre 
aceste valori?

2.1.1



ActivitAte de 
cONectARe

Folosirea valorilor pentru luarea deciziilor

VALoArEA DEFinițiE SiTuAțiA 
probLEmATiCă

Sinceritatea Să fii cinstit, corect și de încredere La magazin, casierița îți dă 
mai mult rest decât trebuie, 
când cumperi un produs. 
Cum reacționezi?

respectul pentru 
propria persoană și 
pentru ceilalți

Să fii atent la nevoile, convingerile 
și sentimentele tale și ale celorlalți

bunătatea Să arăți grijă și atenție celorlalți

Curajul Să fii curajos, să lupți pentru 
credințele și idealurile tale

Voluntariatul Să-i ajuți și să-i servești pe ceilalți

2.1.2



ActivitAte de 
cONectARe

Folosirea valorilor pentru luarea deciziilor

VALoArEA DEFinițiA SiTuAțiA 
probLEmATiCă

Autodisciplina Să te stăpânești, să-ți dezvolți 
abilitățile și talentele și să-ți 
îndeplinești obiectivele pe care ți 
le-ai propus

Stilul de viață 
sănătos

Să ai grijă de corpul tău și să eviți 
orice ar putea dăuna stării de 
sănătate mentală sau fizică

responsabilitatea Să folosești o judecată sănătoasă, 
să iei decizii bune, să-ți ții 
promisiunile și să fii de încredere

Devotamentul față 
de familie

Să ajuți la dezvoltarea unei vieți 
de familie puternice și utile

2.1.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care sunt două dintre valorile pe care le 

folosești de obicei pentru a lua decizii?

Și ce dacă?
Cum te simți atunci când folosești valori pentru 

a lua decizii?

Și acum?
Cum poți folosi valorile, pentru a fi un model 

pentru frații mai mici sau pentru alți copii?

2.1.3



ActivitAte de 
cONectARe

2.2.1

respectul de 
sine

creativitate

atenție

dedicație

atitudine deschisă

calități de lider

corectitudine

simț al umorului 

bunătatea  

decență 

Sinceritatea  

curaj
curiozitate



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care sunt câteva dintre trăsăturile pozitive de 

caracter pe care le-ai descoperit la tine?

Și ce dacă?
Cum va crește nivelul respectului tău de sine, 

datorită acestei descoperiri?

Și acum?
Cum îți poți folosi trăsăturile pozitive, pentru a-ți 

stabili un scop pe termen scurt, pentru acest an 

școlar?

2.2.2



ActivitAte de 
cONectARe

Gânduri

Acțiuni  
(comportamente) 

Sentimente 
(emoții) 

Triunghiul gânduri – sentimente – acțiune

Se 
întâmplă 

ceva

2.3.1



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Cum sunt determinate acțiunile noastre de 

gânduri și emoții?

Și ce dacă?
Cum poți folosi aceste cunoștințe, pentru a 

înțelege mai bine emoțiile tale și ale celorlalți?

Și acum?
Cum poți folosi valorile, pentru a înțelege 

faptele dintr-o perspectivă diferită și a acționa 

mai responsabil?

2.3.2



ActivitAte de 
descoperire

Semne ale stresului
2.4.1

Semne fizice

Bătăi ale inimii/respirație 
accelerate

Musculatură încordată/
spasme musculare

Senzație de amețeală

Greață

Transpirație

Gură uscată

Semne psihice
Furie

Neliniște
Frustrare

Frică
Iritabilitate

Stări de confuzie
Reacție exagerată

Panică
Depresie

Senzație de neajutorare

mai sunt și alte semne care nu au fost menționate mai sus?



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Ai recunoscut semnele fizice și psihice 

ale stresului înainte de a învăța tehnici de 

gestionare a stresului?

Și ce dacă?
Ce părere ai despre cuantumul de stres din viața 

ta?

Și acum? Cum te va ajuta exersarea gestionării a stresului?

2.4.2



ActivitAte de 
descoperire

Fraze ale ascultării active

„Vrei să spui...?”

„Poți să-mi spui mai mult despre....?”

„Sună ca..... ”

„Lasă-mă să mă asigur că te-am înțeles.”

„Îmi pare rău că treci prin așa ceva.”

„E neplăcut ce ți se întâmplă. Cum te pot 
ajuta?”

„Te aud zicând..... ”

„Am observat că...... ”

„Serios? ”

3.1.1



ActivitAte de 
cONectARe

Definiție:   Ascultarea activă este o strategie 
de comunicare bidirecțională, în care 
ascultătorul acordă întreaga sa atenție celui 
care vorbește, folosindu-se de toate simțurile 
pentru a se concentra, a înțelege, a reflecta, a 
răspunde și a-și aminti ce se spune. Ascultarea 
activă transmite faptul că ascultătorul a înțeles 
mesajul vorbitorului.

3.1.2



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.2

AbiLiTăți DE ASCuLTArE 
ACTiVă

SEmnE EXTErioArE

Să stabilești contact vizual
Te uiți direct la vorbitor.

Să dai din cap în semn de 
aprobare, pentru a arăta că 
asculți.

Arăți că înțelegi ce se spune.

Să spui „Da”, „Mmm”, „Hmmm”. Indici verbal că înțelegi și vrei să știi mai mult.

Să reformulezi. Reiterezi ce ai auzit, spunând „Vrei să spui că...?”

Să etichetezi sentimentele. Faci comentarii care arată că înțelegi sentimentul 
vorbitorului, cum ar fi „Mi se pare că ești.... ”.

Să arăți empatie. Arăți preocupare pentru provocările pe care le-a 
avut cineva de trecut.



ActivitAte de 
cONectARe

AbiLiTăți DE ASCuLTArE 
ACTiVă

SEmnE EXTErioArE

Te apleci ușor către vorbitor.
Arăți prin postură că ești interesat de ce spune 
vorbitorul.

Adresezi întrebări. Pui întrebări pentru a lămuri neclaritățile.

Rămâi obiectiv. Nu iei partea nimănui, dar asculți toate argumentele 
pro sau contra.

Reflectezi. Repeți ce s-a spus pentru a te asigura că nu ai 
înțeles greșit.

Sintetizezi. Te asiguri că ai înțeles toate punctele esențiale.

3.1.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care sunt exemplele și beneficiile abilităților 

ascultării active?

Și ce dacă?
Ce ai învățat pentru a-ți consolida abilitățile de 

ascultare activă?

Și acum?
Care sunt beneficiile a ceea ce ai învățat referitor 

la relațiile tale de prietenie?

3.1.3



ActivitAte de 
descoperire

Ce fac oamenii din 
imagine, pentru 
a arăta că sunt în 
defensivă sau sunt 
certăreți?

De ce crezi că 
ne manifestăm 
defensiv, în loc să 
spunem ce simțim 
și să numim nevoile 
noastre?

3.2.1



ActivitAte de 
cONectARe

Ce?  
Numește sentimentul. 
Mă simt ______________

Când?  
Explică ce comportament te 
deranjează.  
Când tu faci ______________

De ce? 
Descrie de ce te simți astfel. 
Pentru că eu  ______________

Cum (opțional) 
Spune cum ai dori să se 
comporte cealaltă persoană 
pentru a răspunde nevoilor tale. 
Aș vrea/Vreau/Ar ajuta dacă_____

mesajele de tipul Ce?, Când?, De ce?  și 
Cum? 
•  ajută emițătorii să-și împărtășească gândurile 

și sentimentele în mod sincer.

•  arată respect pentru sentimentele tuturor 
celor implicați.

•  nu dau vina pe cealaltă persoană pentru că a 
cauzat sentimentele altcuiva.

•  pun în discuție comportamentul unei 
persoane fără a insulta.

oferă o modalitate de a îmbunătăți situația.

mesajele de tipul Ce?, Când?, De ce? și Cum?
3.2.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
De ce este important să înveți cum să-ți exprimi 

emoțiile negative în mod constructiv?

Și ce dacă?
Cum te ajută folosirea mesajelor de tipul Ce?, 
Când?, De ce? și Cum? să te exprimi mai clar?

Și acum?

Îți va fi ușor sau greu să folosești acest tip de 

mesaje pentru a-ți exprima emoțiile negative, 

atunci când vorbești cu prietenii sau familia?  

De ce?

3.2.3



ActivitAte de 
descoperire

relații sănătoase versus relații nocive

relații sănătoase 
Ambele persoane: 

Au încredere, se respectă și se sprijină reciproc;

Se simt confortabil și în siguranță;

Nu sunt violente una cu cealaltă;

Se simt bine împreună;

Sunt interesate de viața partenerului: școală, 
prieteni, cluburi, familie etc.

Comunică deschis și clar;

Fac alegeri sănătoase când 
e vorba de alcool și alte 
droguri;

Se încurajează reciproc să 
urmărească țeluri personale 
și școlare înalte.

relații nocive 
una sau mai multe persoane: 

Încearcă să o controleze sau să o manipuleze pe 
cealaltă;

O face pe cealaltă persoană să nu se simtă 
confortabil în propria piele;

Ridiculizează și dă porecle;

Dictează cum să se îmbrace cealaltă persoană;

Critică prietenii celeilalte persoane;

Este foarte posesivă sau geloasă;

Smucește, lovește sau strică 
obiecte personale;

Folosește forța fizică sau 
amenințări.

3.3.1



ActivitAte de 
cONectARe

Clarifică 

• Ce ți se cere să faci?

• Cu cine?

• Când?

• Unde?

• Este corect să faci acest 
lucru?

• Este respectuos să faci acest 
lucru?

Analizează  

• Ce se întâmplă dacă spun 
DA?

• Ce se întâmplă dacă spun 
NU?

• Ce s-ar putea întâmpla dacă 
voi fi prins?

• Voi răni pe cineva fizic sau 
emoțional?

Alege 

• Da, aceasta este o situație 
normală;

• Nu, această situație nu este 
una bună.

3.3.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Numește trei calități sănătoase pe care le 

apreciezi într-o relație.

Și ce dacă?
Care sunt beneficiile analizării unei situații, 

înainte de a decide să te implici?

Și acum?
Cum aplici tehnica „Celor trei pași”, pentru a fi 

un prieten mai bun/o prietenă mai bună?

3.3.3



ActivitAte de 
descoperire

Scala emoțiilor 

Ce conflicte ai avut și ce sentimente 
ți-au trezit?   Conflictele pot fi interne, 
cum ar fi neliniștea de dinaintea unui 
test sau a unui meci important. Ele pot 
fi externe, de exemplu furia de după o 
ceartă cu un coleg sau un părinte. Pentru 
conflictele pe care le-ai avut în viața ta, 
identifică ce sentimente din lista de mai jos 
ai simțit. Pentru fiecare sentiment, spune 
dacă temperatura a fost înaltă, medie sau 
joasă.

Înalt

Mediu

Jos

3.4.1



ActivitAte de 
descoperire

3.4.1

Scala emoțiilor 

Înalt

Mediu

Jos

Entuziasmat Înalt mEDiu JoS
Fericit Înalt mEDiu JoS
mulțumit Înalt mEDiu JoS
Calm Înalt mEDiu JoS
Gânditor Înalt mEDiu JoS
nedumerit Înalt mEDiu JoS
nerăbdător Înalt mEDiu JoS
Stânjenit Înalt mEDiu JoS
Frustrat Înalt mEDiu JoS
Dezgustat Înalt mEDiu JoS
Înfricoșat Înalt mEDiu JoS
Furios Înalt mEDiu JoS
Înfuriat Înalt mEDiu JoS
Altele? Înalt mEDiu JoS
others? Înalt mEDiu JoS



ActivitAte de 
cONectARe

rezolvarea conflictelor cu ajutorul 
strategiei „rEZoLV”

pașii strategiei „rEZoLV”

r –  Recunoașteți și numiți problema, imediat ce apare. Folosiți un limbaj clar și faptic când 
vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat. Evitați să-i criticați pe ceilalți. Rămâneți calmi și 
respirați adânc.

E –  Extindeți discuția și la alte puncte de vedere, pentru a vedea problema din alte 
perspective, oferind ocazii să iertați, să vă liniștiți și să vă concentrați pe găsirea unei 
soluții.

Z –  Ziceți (spuneți) împreună toate soluțiile posibile, încercând să soluționați divergențele 
și hotărâți împreună să temperați emoțiile, înainte ca acestea să ia amploare.

o –  Opuneți-vă soluțiilor inacceptabile care pot cauza un conflict aprins. Ideile periculoase 
sau ilegale trebuie respinse întotdeauna. Dacă nicio soluție nu este acceptabilă, 
întoarceți-vă la pasul  „Z”.

L – Lămuriți și evaluați soluțiile rămase.

V –  Validați soluția acceptabilă pentru toți. Decideți-vă ferm să urmați un anume curs al 
acțiunii și respectați-l.

3.4.2



ActivitAte de 
cONectARe

Conflictul: Doi elevi lucrează la un proiect împreună și amândoi doresc să fie conducători 
de echipă pentru proiectul lor de conservare a faunei sălbatice.

R –  Recunoașteți și numiți problema, imediat ce apare.  Amândoi elevii doresc să fie lideri de echipă pentru 
proiectul lor de conservare a faunei sălbatice.

E –  Extindeți discuția și la alte puncte de vedere.  Unul dintre elevi spune, „Știu multe lucruri despre nevoile de mediu 
ale animalelor sălbatice.” Colega explică de ce vrea să fie ea lider, spunând: „Sunt foarte organizată și pot să ajut echipa să rămână pe 
drumul cel bun, să-și stabilească obiective și să planifice sarcinile.”

Z –  Ziceți (spuneți) împreună toate soluțiile posibile.   (1) Pot să împartă semestrul în două, și fiecare poate să fie 
lider de echipă timp de jumătate de semestru. (2) Pot să se alăture altor echipe, unde să fie lideri de echipă. (3) Pot lăsa echipa să-și 
aleagă liderul. (4) Îl pot lăsa pe profesor să aleagă liderul. (5) Pot găsi o modalitate prin care să fie lideri împreună. 

O –  Opuneți-vă soluțiilor inacceptabile. Dacă nicio soluție nu este acceptabilă, întoarceți-vă la pasul „Z”. Amândoi 
doresc să lucreze la acest proiect, așa că soluția 2 nu este bună. Soluția 3 nu poate să fie acceptată, din moment ce amândoi vor să fie 
liderii proiectului. Nu vor ca profesorul să decidă, pentru că amândoi doresc să fie liderii proiectului, așa că nici soluția 4 nu este bună.   

L –  Lămuriți și evaluați soluțiile rămase.  După ce s-au gândit, au hotărât că nu doresc să împartă semestrul în două 
părți, pentru că abilitățile lor sunt necesare pe parcursul întregului proiect, așa că soluția 1 nu este bună. 

V – Validați soluția acceptabilă pentru toți. Ei aleg soluția 5 și își vor împărți sarcinile în calitate de lideri comuni.

Exemplificați pașii strategiei „rEZoLV” 
pentru soluționarea unui conflict



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce? Care sunt pașii strategiei „REZOLV”?

Și ce dacă?
Care pași vă vor solicita cel mai mare efort și de 

ce?

Și acum?
Cum vă va ajuta strategia „REZOLV”să vă 

recunoașteți și să vă temperați emoțiile și să 

rezolvați conflictul?

3.4.3



ActivitAte de 
descoperire

Hărțuire – abuz fizic sau 
psihologic repetat, însoțit de un 
dezechilibru al puterii, real sau 
simțit. Hărțuirea este menită să 
rănească.

Tachinare – a face haz într-
un mod amuzant. Poate să fie 
prietenească, neutră, sau negativă. Tachinarea poate să fie uneori 
înțeleasă ca hărțuire, dar nu este menită să rănească și, de obicei, 
încetează, dacă cineva se supără. Tachinarea poate deveni hărțuire.

nepoliticos – a fi necivilizat, a jigni. Poate să fie neintenționat.

răutăcios – a spune sau a face ceva intenționat, pentru a răni pe 
altcineva (o dată sau de două ori).

3.5.1



ActivitAte de 
cONectARe

Hărțuitorul
• Simte dispreț pentru alții;

• Se simte îndreptățit să-i controleze și să-i 
abuzeze pe ceilalți;

• Nu tolerează indiferența.

rolurile în situațiile de hărțuire

1. Ce sunt „actele de omitere” și cele „de a conferi putere”?

2. Ce îi oprește pe martori să oprească hărțuirea?

Hărțuitul
 • Marginalizat pentru că este diferit dintr-un 

anume punct de vedere;
• Este rușinat că este hărțuit și nu are curajul 

să riposteze;
• Nu crede că îl va ajuta cineva.

Martorul
 • Ajută agresorul prin acte de omitere și de 

a conferi putere;
• Stă pasiv sau chiar participă;

• Ignoră nedreptatea.

3.5.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care este diferența dintre hărțuire și alte tipuri 

de comportamente negative?

Și ce dacă?
Ce ai învățat despre rolul martorului în situațiile 

de hărțuire?

Și acum?
Cum poți aplica ceea ce ai învățat în rândul celor 

de vârsta ta?

3.5.3



ActivitAte de 
descoperire

Tipuri DE HărțuirE În mEDiuL VirTuAL

Trimiterea de mesaje  - Include crearea de nume de utilizator similare 
celor ale elevului vizat și trimiterea de mesaje nepoliticoase și ofensatoare 
altor persoane (care cred că mesajele sunt de la elevul vizat).

Jocuri interactive  - Cu o parolă furată, cineva poate pretinde că este 
elevul vizat și poate să facă remarci ofensatoare, situație care poate 
degenera în excluderea elevului vizat din jocul respectiv.

Furtul de parole  - Poate schimba profilul de pe rețelele sociale ale 
elevului vizat, oferind informații false despre acesta.

Trimiterea de viruși  - Virușii de tip Troian, dacă sunt instalați pe un 
calculator, pot permite controlul acelui calculator de la o altă adresă.

Blogging-ul  - Cu o parolă furată, blogul elevului vizat poate să fie 
accesat, astfel încât pe acea pagină să apară postări ofensatoare.

Trimiterea de materiale pornografice sau alte mesaje nedorite  
- Primirea unor astfel de imagini poate fi foarte deranjantă și, de 
asemenea, este ilegală.

Site-uri web  - Cei care hărțuiesc cibernetic pot configura un site care 
este folosit în mod specific pentru a umili sau ofensa elevul vizat sau un 
grup de persoane.

Identitate falsă  - Hărțuitorul poate pretinde că este elevul vizat și se 
poate alătura grupurilor celor care promovează ura sau poate trimite 
mesaje și texte care exprimă opinii neadevărate.

Distribuirea de fotografii  - Oamenii le pot distribui mai departe, 
determinând ca fotografiile umilitoare să se răspândească rapid într-o 
comunitate.

Îngerul răzbunător  - un elev care a fost ținta hărțuirii poate alege 
să se răzbune pe persoana care s-a comportat abuziv, folosind aceleași 
tehnici de hărțuire în mediul virtual.

Sondaje pe internet  - Hărțuitorii pot să creeze sondaje prin care îi 
roagă pe vizitatori să clasifice colegii (de exemplu: cine este „atrăgător”/
cine „nu este atrăgător”, cine este „cel mai gras”, „cel mai urât” ș.a.m.d.) 

Hărțuirea în mediul online  - când o persoană sau un 
grup de persoane, tachinează, hărțuiește, umilește sau amenință altă persoană, 
prin intermediul internetului.

3.6.1



ActivitAte de 
cONectARe

oprește-te, blochează și spune!

1
 

oprEȘTE-TE din 
cititul mesajelor sau 

vizualizarea imaginilor! 
nu răspunde sau nu 

încerca să te răzbuni. 
Încearcă să inspiri adânc 

și să te calmezi, astfel 
încât să poți să abordezi 

situația cu mintea 
limpede.

2
 

bLoCHEAZă 
posibilitatea celor 
care te hărțuiesc 
să te contacteze 
sau să îți trimită 

orice fel de mesaje 
sau informații pe 
calculator sau pe 
orice dispozitiv 

electronic.

3
 

SpunE unui prieten, unui 
părinte, unui profesor 

sau unui adult în care ai 
încredere, despre abuzul 
online. Fii un bun prieten, 
ajutând elevii hărțuiți să 
nu se simtă izolați. Cere 
altora să ajute. puterea 
stă în număr, pentru a 

controla hărțuirea online.

3.6.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Ai fost martor la situații în care oamenii au fost 

nepoliticoși sau răutăcioși în mediul online?

Și ce dacă?
Cum pot rețelele sociale să amplifice actele de 

hărțuire?

Și acum?

Cunoști pașii care trebuie urmați, dacă te 

confrunți cu hărțuirea în mediul online? Îi vei 

spune părintelui, profesorului sau unui adult de 

încredere?

3.6.3



ActivitAte de 
descoperire

ELEmEnTELE unui STiL DE ViAță 
SănăToS

EFECTELE ASuprA SănăTății Și A 
STării DE binE

Exerciții fizice zilnice

Mâncare sănătoasă

Somn suficient

Fără alcool, droguri și boli cu 
transmitere sexuală!

Gestionarea emoțiilor

Reducerea stresului

Prietenii benefice

O bună organizare a timpului

Odihnă

Altele?

Elementele unui stil de viață sănătos

Care sunt efectele pozitive asupra sănătății și a stării de bine?

4.1.1



ACTiViTATE DE 
ConECTArE

Mesaj nou

Către

Subiect

Trimite

Dragă SLB,
Nu mai mănânc bine de o săptămână. Trebuie să am o medie bună 
pentru a avea șanse mai mari să intru la facultatea la care vreau. E 
ultimul meu an de liceu și mi se pare că la fi ecare sfârșit de săptămână 
este câte o petrecere, o excursie sau câte un eveniment. Nu-mi place 
să-i dezamăgesc pe prietenii mei și, în plus, vreau să mă bucur de 
aceste ultime zile de liceu. Am încercat să iau parte la toate evenimen-
tele, ceea ce înseamnă că de multe ori trebuie să stau până târziu să-
mi termin temele și să fac și teme suplimentare. Fie sunt stresat că mă 
trezesc târziu dimineața, fi e sunt morocănos pentru că nu am dormit 
destul. Pe lângă toate astea, am luat o notă mică la un proiect pentru 
care am lucrat toată noaptea! Sunt așa de frustrat, te rog, spune-mi ce 
ar trebui să fac.

„Un veteran pentru totdeauna”

SLB

Sfaturi

Gândiți-vă ce sfaturi îi veți 
da acestui elev, folosind 
elementele unui stil de 
viață sănătos pe care le-am 
analizat. Discutați cu colegii 
din grupul vostru și apoi 
scrieți un răspuns scurt 
pentru acest email. 

•  Care este problema în acest caz? 
De ce este o problemă? Este o 
problemă cu ce spune, ce face 
sau ce gândește elevul sau o 
combinație de probleme? 

• Care sunt cele două-trei elemente 
ale unui stil de viață sănătos pe care 
le poate folosi elevul, pentru a-și 
rezolva problema?

• Care sunt rezultatele pe termen 
scurt și lung ale recomandărilor 
voastre?

4.1.2



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care este legătura între sănătatea minții și cea a 

corpului?

Și ce dacă?
Care componente ale vieții sănătoase trebuie 

consolidate în viața ta?

Și acum?
Cum poate consolidarea acestor componente 

să-ți influențeze viața în mod pozitiv?

4.1.3



ActivitAte de 
descoperire

impactul consumului de alcool, tutun și 
droguri asupra creierului adolescenților

Adolescența este o perioadă critică pentru dezvoltarea creierului. În 
această perioadă creierul se maturizează complet, dar este în continuă 
schimbare. Din acest motiv, creierul poate fi foarte ușor vătămat de 
acțiunea produselor chimice cum ar fi alcoolul, tutunul și alte droguri. 

Care dintre efectele drogurilor v-au surprins 
cel mai mult?

PRECIZAȚI DACĂ URMĂTOARELE AFIRMAȚII SUNT ADEVĂRATE SAU FALSE.
1. Unele regiuni ale creierului își pot înceta dezvoltarea datorită consumului de alcool sau 

droguri.
2. Consumul de droguri și de alcool deteriorează partea creierului responsabilă de controlul 

impulsurilor.
3. Consumul regulat de marijuana poate altera structura creierului adolescenților – acele zone 

ale creierului care sunt responsabile de memorie și de rezolvarea problemelor.
4. Adolescenții care consumă marijuana au o medie mai mică cu un punct, comparativ cu cei 

care nu consumă, datorită impactului pe care aceasta o are asupra funcționării creierului.
5. Consumul de alcool pe parcursul anilor de adolescență afectează capacitatea creierului de a 

procesa informația și învățarea.
6. Datorită faptului că în anii adolescenței creierul este în dezvoltare, consumul de substanțe 

crește riscul dobândirii unei dependențe.
7. Consumul de alcool, tutun și al altor droguri suprastimulează „circuitul cerebral de 

recompensare”.
8. Consumul de droguri pe perioada adolescenței poate conduce la schimbări în felul în care 

funcționează creierul.
9. Creierul nu este complet dezvoltat până la vârsta de 21-24 de ani.

4.2.1



ActivitAte de 
cONectARe

„mituri” frecvente despre consumul de 
alcool, tutun și alte droguri

 „Mit”: Dacă este legal, atunci pot fi consumate.
Fapt: Substanțele care sunt legale (alcoolul, tutunul, medicamentele care se dau 

cu rețetă și în unele state marijuana) produc dependență și sunt dăunătoare.
Exemplu: Dacă eu consider că fumatul nu este periculos, pot să fumez din când 

în când.

 „Mit”:  Medicamentele „naturale” sau eliberate „cu rețetă” sunt mai sigure.
Fapt: Amândouă aceste tipuri de medicamente pot schimba procesele 

chimice care au loc la nivelul creierului și pot să aibă consecințe asupra 
dezvoltării neuronale la adolescenți și pot avea reacții adverse periculoase. 
Medicamentele eliberate cu prescripție medicală sunt considerate sigure 
numai atunci când sunt luate exact așa cum au fost prescrise și de către 
persoana căreia i-au fost prescrise.

Exemplu: Dacă îmi închipui că pot să iau Xanax pentru că și bunica mea ia, aș 
putea fi tentat să încerc.

4.2.2



ActivitAte de 
cONectARe

 „MIT” FApT

Majoritatea adolescenților consumă alcool, tutun și 
alte droguri. Majoritatea adolescenților NU CONSUMĂ alcool, tutun și alte droguri.

Marijuana nu dă dependență. Oamenii devin dependenți de marijuana și se confruntă cu sevrajul și au 
nevoie de tratament după ce au dobândit dependență.

Țigările electronice nu sunt atât de nocive precum 
țigările.

Fumatul țigărilor electronice presupune o cantitate mai mare de nicotină 
care se consumă și produce formaldehidă și alte ingrediente care cauzează 
cancer. Pot surveni răniri când elementele electronice nu funcționează bine.

Medicamentele cu prescripție sunt mai puțin 
periculoase decât cele cumpărate de pe stradă.

Aproximativ 50 de oameni mor zilnic datorită supradozelor de medicamente 
eliberate cu prescripție medicală.

Dacă o persoană îți spune că poate să conducă după 
o petrecere unde s-a consumat alcool, probabil că 
poate, atât timp cât nu pare beată.

Alcoolul diminuează capacitatea de luare a deciziilor. O persoană care a 
consumat alcool poate spune că nu are nimic, dar nu este așa. Faptul de a fi 
consumat oricât de puțin alcool, te pune în pericol când conduci.

Poți să consumi alcool, tutun și alte droguri 
ocazional și nu dau dependență.

Chiar și testarea alcoolului, tutunului sau drogurilor poate duce la 
dependență. Cercetările arată că aceste substanțe alterează dezvoltarea 
creierului adolescenților și cresc drastic gradul de dependență.

Alcoolul nu este atât de dăunător ca alte droguri. Alcoolul ucide în SUA mai mulți oameni decât orice alt consum de droguri.

Să fumezi marijuana nu este atât de rău ca fumatul 
țigărilor. Marijuana conține aceleași substanțe cancerigene ca țigările.

impactul consumului de alcool, tutun și 
droguri: „mit” versus Fapt

Cum poate fiecare „mit” să aibă impact asupra valorilor tale? Cum poate fiecare „mit” să 
influențeze comportamentul tău?

4.2.3



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Ce ai învățat despre felul în care consumul de alcool, tutun și 

droguri  dăunează creierului și sănătății tale?

Și ce 
dacă?

Ce ai învățat astăzi despre informațiile eronate referitoare 

consumul de alcool, tutun și alte droguri, care conturează 

comportamente și credințe? Cum ai învățat să-ți clarifici 

propriile tale atitudini și valori în ceea ce privește consumul 

de substanțe?

Și 
acum?

Cum poți folosi ce ai învățat despre consumul de alcool, 

tutun și alte droguri în școala ta, acasă sau în comunitate? 

Cum vor beneficia relațiile tale în urma acestui lucru? Ce 

influență va avea asupra procesului tău de luare a deciziilor?

4.2.4



ActivitAte de 
descoperire

INDECIZIE/NICIO DECIZIE 
Să îi lași pe ceilalți să 
decidă ce vei face. Le 

dă celorlalți puterea să 
determine acțiunile și 

viitorul tău.

DECIZII PRIPITE  
O alegere rapidă pe 

care o faci, gândindu-te 
foarte puțin sau deloc la 
rezultate. Sunt luate pe 
moment și se bazează 

pe emoție, mai degrabă 
decât pe gândire.

DECIZII RESPONSABILE  
Sunt decizii care iau în 

considerare impactul pe 
care îl au asupra viitorului 

tău și modul în care îi 
afectează pe ceilalți.

Stiluri de luare a deciziilor

Folosești un stil mai des decât pe celelalte?

Sunt momente în care să nu iei nicio decizie sau să iei o decizie 
pripită este acceptabil?

4.3.1



ActivitAte de 
cONectARe

INDECIZIE/NICIO DECIZIE DECIZII PRIPITE DECIZII RESPONSABILE 

4.3.2
Citiți fiecare idee de mai jos și alegeți stilul de 
luare a deciziilor pentru fiecare în parte. Discutați 
motivele pentru alegerea făcută.

Ce să faceți în weekend;
Să vă faceți un tatuaj;
Ce să postați pe rețelele de 
socializare;
La ce film să mergeți;
Dacă să beți 0,5l de bere la o 
petrecere;
La ce oră să vă treziți;

Când/Unde să vă faceți tema;
Cum să vă tundeți;
La ce cursuri veți participa anul 
următor;
Oare să ne apucăm de fumat?
Ce să purtăm miercurea viitoare;
La ce oră să ajungem acasă vineri 
seara.



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care stil de luare a deciziilor crezi că este cel mai 

eficient?

Și ce dacă?
Ce ai învățat despre stilul tău personal de luare a 

deciziilor?

Și acum?
Cum vei aplica ceea ce ai învățat, pentru a lua 

decizii responsabile?

4.3.3



ACTiViTATE DE 
DESCopErirE

presiunea anturajului
Are loc când anturajul influențează direct schimbarea 
atitudinilor, a valorilor și a comportamentelor oamenilor, 
pentru a-i face să se conformeze grupului care exercită influență.

!

Ursulețul Q Noua Marcă

Kimmy S.

22 min

Alertă de noi modele de încălțăminte!!! De abia 
aștept să port această ediție specială de pantofi sport 
când mă voi afla în spatele scenei la cel mai mare 

a-mi permite să am o pereche înainte de a se pune în 
vânzare!

petrecerea de absolvire!!!!!

Like Comment Share

4.4.1



ActivitAte de 
cONectARe

Susținerea de către o celebritate O persoană faimoasă fie susține direct produsul, fie este arătată 
folosind produsul

Alternativă sănătoasă Droguri sintetice, fără grăsimi, sex sigur, alcool moderat, țigări light.

Îmbunătățește sănătatea (fizică 
sau psihică)

Un corp mai sănătos, mai puțin stres, mai atractiv, mai inteligent, 
mai rapid, mai puternic, curat, frumos, sănătos

Temerile Slab, încet, stupid, neatractiv, murdar, care nu corespunde, tachinat, 
hărțuit, îți pierzi prietenii și pe cei dragi, te îmbolnăvești, eșuezi.

Beneficii financiare Te îmbogățești, foarte puțin efort, un stil de viață luxos, plin de 
succes, statut social, faimă, popularitate, necesar, apreciere și 
invidie. 

Relații mai bune Mai atractiv, foarte plăcut, popular, cunoscut, dragoste adevărată, 
familie, prieteni, te integrezi, simți că este nevoie de tine, te simți 
apreciat, încredere, înțelegere, siguranță, ajutat, nu ești judecat.

4.4.2

Strategii de influențare media/
publicitate



ActivitAte de 
cONectARe

R
Răspunde și 

reformulează!

Reia imaginea sau mesajul fără strălucire sau fast și reformulează mesajul direct.
• Ce strategie de influențare s-a folosit?
• Ce-mi sugerează imaginea sau mesajul să fac?
• Ce sugerează imaginea sau mesajul că se va întâmpla dacă fac acest lucru?

E 
Evaluează!

Evaluează consecințele comportamentului care este promovat în imagine sau în mesaj.
• Dacă demonstrez aceste tipuri de comportament, care sunt consecințele realiste? 
Compară-le cu mesajul sugerat în reclamă sau în mass-media.
• Descriu imaginile și mesajele în mod corect consecințele acestor tipuri de 
comportament?

A
Aliniază!

Aliniază la valorile tale personale
• Dacă practic acest tip de comportament, îmi voi compromite propriile valori?
Cum se compară acest tip de comportament cu mesajul sugerat în reclamă sau în mass-
media?

L
Lasă bunul 

simț să dicteze! 

Ascultă de bunul tău simț. Nu merită să-ți compromiți viitorul pentru orice modă sau 
capriciu.

4.4.3

Strategia „Fii rEAL” de analizare a 
mass-mediei



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce? Ce ai învățat despre presiunea anturajului?

Și ce dacă?
Ce ai aflat despre felul în care mass-media te 

influențează pe tine și pe colegii tăi?

Și acum?
Cum vei folosi ce ai învățat, pentru a rezista 

presiunii exercitate de colegi și de mass-media?

4.4.4



ActivitAte de 
descoperire

Cele cinci competențe 
principale ale Învățării 
Socio-Emoționale

Conștiința de sine 
Poți să îți descrii emoțiile, gândurile și valorile? Da sau Nu

Autoorganizarea 
Îți permit comportamentele și emoțiile tale să-ți atingi scopurile?   Da sau Nu

Conștientizarea socială 
Poți să te raportezi la oameni care provin din medii diferite și au un sistem de valori 
diferit de al tău?   Da sau Nu

Abilități relaționale 
Ți-ai făcut prieteni noi? Da sau Nu

Ai luat parte la activitățile școlii, ai făcut parte din cluburi, echipe? Da sau Nu

Luarea responsabilă a deciziilor 
Ți-ai stabilit țeluri referitoare la activitatea școlară pentru anul următor, bazându-te 
pe experiența de anul acesta? Da sau Nu

5.1.1 Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Conștiința de sine 
• Identificarea emoțiilor
• Autopercepția corectă
• Recunoașterea punctelor 
tari
• Încrederea în sine
• Autoeficacitate
Autoorganizarea 
• Controlul impulsurilor
• Gestionarea stresului
• Autodisciplina
• Automotivația
• Stabilirea scopurilor
• Abilități organizatorice
Conștientizarea socială 
• Acceptarea perspectivelor
• Empatia
• Aprecierea diversității
• Respectul pentru ceilalți

Abilități relaționale 
• Comunicarea
• Implicarea socială
• Formarea relațiilor
• Munca în echipă
Luarea responsabilă a 
deciziilor 
• Identificarea problemei
• Analiza situației
• Rezolvarea problemei
• Evaluarea
• Reflecția
• Responsabilitatea etică

5.1.2

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională



ActivitAte de 
ReFLecȚie

Ce?
Care sunt cele cinci competențe principale 

recapitulate astăzi?

Și ce dacă?
La care competențe principale ești cel/cea mai 

bun(ă) și care dintre ele necesită eforturi de 

consolidare?

Și acum?
Ce poți face pentru a continua să-ți dezvolți 

aceste cinci competențe principale?

5.1.3


