
1.1.1

Descoperă-mă prin pasiunile mele!

Numește câteva 
lucruri la care 
ești priceput:

• Să bați la tobe

• Matematica

• Să asculți

Care sunt celelalte 
pasiuni ale tale?

• Poezia

•  O personalitate 
prietenoasă

•  Performanța 
școlară

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



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



1.1.3

Ce? Ce interese ai împărtășit colegilor tăi?

Și ce dacă? 
Cum a contribuit activitatea Descoperă-mă prin 
pasiunile mele! la dezvoltarea relațiilor din clasă?

Și acum?
Cum ajută cunoașterea intereselor colegilor la 

crearea unei Comunități de învățare centrată 
pe relații?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.1.1

Valorile lui Thomas Edison

Iată un citat din Thomas Alva 
Edison, (1847-1931) cel care 
este considerat cel mai mare 
inventator al Americii. El a 
inventat și a creat numeroase 
obiecte pe care le folosim zilnic. 
Edison a făcut primul bec electric, 
care poate fi folosit în orice casă, 
după ce a dat greș de nenumărate 
ori și nu s-a descurajat. În anul 
1879, a creat primul bec electric 
care a stat aprins timp de 13,5 ore. 
După aceea, a inventat unul care a 
funcționat timp de 1200 de ore. În 
zilele noastre, becurile se folosesc 
peste tot în lume.

„Nu am dat greș, 
ci pur şi simplu 
am găsit 10.000 
de idei care nu 
funcționează.”  

-Thomas Edison

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

2.1.2

Identificarea scopurilor clare și ale celor 
neclare

SCOPURI NECLARE SCOPURI CLARE

Vreau să fiu un elev bun.

Vreau să fiu în formă.

Vreau să am mai mulți prieteni.

Vreau să fiu mai activ la nivelul școlii.

Vreau să am mai mulți bani.



2.1.3

Ce? 
Este posibil întotdeauna să-ți atingi scopurile de 

la prima încercare?

Și ce dacă? 
Cum poate planul de tipul „dacă-atunci” să te 

ajute să depășești obstacolele, care te împiedică 

să-ți realizezi scopurile?

Și acum?
În ce alte arii din viața ta ai putea folosi 

planul de tipul ”dacă-atunci”, pentru a depăși 

obstacolele?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.2.1

„Masa la domiciliu”: 
satisfacerea unei nevoi

În anul 1953, Doris Taylor, o femeie din Australia, a identificat 
o problemă. Unii oameni, cum ar fi persoanele de vârsta a 
treia și cele cu dizabilități, nu puteau să-și gătească sau să 
meargă la restaurant; așa că, 
Doris a pus bazele programului 
”Masa la domiciliu”, un program 
care oferă mâncare oamenilor. 
Acest program remarcabil s-a 
extins în toată lumea. În ziua de 
astăzi, 5000 de organizații din 
Statele Unite ale Americii livrează 
mâncare oamenilor care nu se pot 
deplasa de la domiciliu.

Statele Unite ale Americii livrează 
mâncare oamenilor care nu se pot 

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



2.2.2

Stabilirea scopurilor și crearea planurilor 
de acțiune

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

Precizează cu claritate scopul tău.

Identifică obstacolele și 
modalitățile prin care poți să le 
depășești.

Creează un plan de acțiune.

Stabilește axa cronologică a timpului.

Identifică alte persoane cu care poți 
colabora.

Revizuiește planul.

Bucură-te de succes!

ActivitAte de 
eXeRSARe



2.2.3

Ce? A fost scopul tău unul clar, realist și măsurabil?

Și ce dacă? 
A avut legătură scopul tău cu valorile și pasiunile 

tale?

Și acum?
Ce pași poți să faci, pentru a transforma planul 

în realitate?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.3.1

Cercul vicios al furiei

Evenimentul declanșator:  Un 
eveniment sau o situație care declanșează 
furia persoanei.

Gândurile negative: Gânduri negative 
și iraționale care rezultă din evenimentul 
declanșator.

Răspunsul emoțional:  Gândurile 
negative conduc la emoții negative, cum 
ar fi furia și frustrarea.

Răspunsul fizic:   Corpul răspunde 
automat la furie, prezentând câteva 
simptome, cum ar fi inima  care bate mai 
tare.

Răspunsul comportamental:   
Persoana reacționează pe baza gândurilor, 
a sentimentelor și a simptomelor fizice.

Evenimentul 
declanșator

Gânduri 
negative

Răspuns 
emoționalRăspuns fizic

Răspuns 
comportamental

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

2.3.2

Conectarea emoțiilor, a gândurilor și a 
acțiunilor
Când te confrunți cu o situație neplăcută, încearcă această strategie, 
pentru a-ți înțelege emoțiile și a le gândi.

1  Simte emoția! Stările emoționale sunt 
puternice, dar trecătoare. O emoție poate să 
dureze numai aproximativ 90 de secunde, după 
care trece de la sine (dacă nu este declanșată 
din nou, prin gândire).

4  Extinde gândirea!  Închipuie-
ți un alt mod de a privi situația, un 
gând diferit, mai util. 

2  Observă gândurile care se formează ca 
reacție la emoție!  Am simțit acel lucru și am 
gândit asta. Separă gândurile și emoțiile.

5  Observă rezultatul!  Fii 
conștient că emoțiile s-ar putea să 
se fi schimbat.

3  Folosește rațiunea!  Scrie câteva gânduri. 
Pentru fiecare gând scris, ia în considerare 
următoarele: Este acest gând adevărat? Este util? 
Este necesar să mă gândesc la asta acum?

6  Acționează în mod pozitiv! 
Alege acțiuni care să facă situația 
să se îmbunătățească, în loc de a o 
face să fie mai rea.



2.3.3

Ce? 
Care este legătura dintre emoții, gânduri și 

acțiuni? Ce ai învățat despre ciclul emoțiilor?

Și ce dacă? 

De ce este important să putem gestiona furia? 

Într-o situație dificilă, cum putem schimba 

modul în care ne gândim la situație sau felul în 

care o percepem?

Și acum?
Ce acțiuni pozitive poți face, folosind această 

nouă înțelegere a gândurilor și a emoțiilor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.4.1

Semnele stresului

Corp

Emoții

Gânduri

Acțiuni

• „Nu are rost.”

• „Nu pot să fac acest lucru.”

• „Nu voi reuși niciodată.”

• „Oamenilor nu le pasă.”

• „Ceilalți sunt mai buni decât 
mine.”

• „Trebuie să fac acest lucru 
perfect.”

• „Ar trebui să fiu în stare să ...”

• „Totul e un dezastru.”

• Furie;

• Anxietate;

• Frustrare;

• Frică;

• Iritabilitate;

• Confuzie;

• Panică;

• Depresie;

• Neajutorare.

• Exagerare;

• Comportament agresiv;

• Renunțare;

• Lipsă de somn/Somn insuficient;

• Alegeri greșite sau nesănătoase;

• Predispoziție la accidente sau 
stângăcie;

• Ignorarea meselor zilei;

• Îmbolnăvire;

• Izolare.

 • Ritm accelerat al inimii/
respirației;

• Mușchi încordați;

• Îmbujorare;

• Durere de stomac;

• Amețeală;

• Greață;

• Transpirație;

• Gură uscată.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

2.4.2

Folosirea strategiei CEAG pentru a face 
față simptomelor stresului

Identificarea 
cauzei stresului

Găsirea metodelor 
rapide de a diminua 
stresul, indiferent 
de locul în care te 
afli, este o abilitate 
importantă. Identifică 
și recunoaște 
simptomele corpului, 
ale emoțiilor, ale 
acțiunilor și ale 
gândurilor tale și 
înlocuiește modurile 
negative în care poți 
face față stresului, cu 
altele pozitive.

CORPUL. 
Unde anume și cum se manifestă 
stresul în corpul meu? Ce pot să 
fac, pentru a reduce tensiunea și a 
mă relaxa?

EMOȚIILE. 
Cum anume se manifestă stresul în 
emoțiile mele? Ce lucruri pot să încetez 
să le mai fac și ce altceva pot să încep 
să fac, pentru a diminua stresul?

ACȚIUNILE. 
Ce acțiuni pe care le fac au 
legătură cu stresul? Cum pot să 
mă reîntorc la acțiuni sănătoase?

GÂNDURILE. 
Cum se manifestă stresul în 
gândurile mele? De care gânduri 
negative trebuie să scap?
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2.4.3

Ce? 

Care sunt modurile prin care stresul se 

manifestă în emoțiile pe care le ai, în acțiunile 

pe care le faci și în corpul tău? Unde anume îl 

observi prima dată?

Și ce dacă? 
Ce consecințe au aceste simptome asupra ta și 

asupra celorlalți?

Și acum?
Cum vei folosi strategia CEAG, pentru a-ți 

gestiona stresul?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.1.1

În ce alte moduri se manifestă diversitatea?

Înțelegerea dimensiunilor diversității

DIMENSIUNILE 
DIVERSITăȚII
Vârsta;
Etnia/rasa;
Limba maternă;
Religia;
Orientarea sexuală;
Genul;
Statutul 
socio-economic;
Mediul urban/rural/
suburban;
Stilul personal;
Succesul școlar;
Interesele personale.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.2

Definiție:   Ascultarea activă este o 
strategie de comunicare bidirecțională, prin 
care receptorul acordă întreaga sa atenție 
emițătorului, folosindu-și toate simțurile pentru 
a se concentra, a înțelege, a analiza, a răspunde 
și a reține ce s-a discutat. Ascultarea activă 
transmite mesajul că receptorul este interesat 
de ceea ce se discută și a înțeles mesajul 
emițătorului.



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.2

ABILITăȚI ALE ASCULTăRII 
ACTIVE 

CUM SE RECUNOSC

Stabilirea contactului 
vizual;

Îl privești pe cel care vorbește.

Încuviințarea din cap, 
pentru a arăta că asculți;

Arăți că înțelegi ce se spune.

Să spui „Da”, „Mmmm”, 
„Hmmm”;

Indici verbal că înțelegi și că vrei să afli mai mult.

Reformulare; Reformulezi ce tocmai ai auzit, spunând „Vrei să spui că 
...?”.

Numirea emoțiilor; Faci afirmații care arată că înțelegi emoțiile 
interlocutorului, de exemplu: „Pari cam ...”.

Demonstrarea empatiei. Arăți preocupare pentru provocările pe care cineva le 
are de depășit.



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.2

ABILITăȚI ALE ASCULTăRII 
ACTIVE 

CUM SE RECUNOSC

Te apleci ușor spre 
interlocutor;

Arăți, prin postura corpului, că ești interesat de ceea ce 
spune emițătorul.

Pui întrebări; Adresezi întrebări, pentru a clarifica confuziile.

Îți păstrezi obiectivitatea; Nu ești părtinitor, dar asculți toate argumentele și 
contraargumentele.

Analizezi; Repeți ce a spus emițătorul, pentru a te asigura că nu ai 
înțeles greșit.

Sintetizezi: Te asiguri că ai înțeles toate punctele esențiale.

Arăți empatie. Arăți preocupare pentru provocările pe care cineva le 
are de depășit.



3.1.3

Ce? 
Cum poți folosi ascultarea activă, pentru a 

cunoaște persoane cu interese diverse, care 

provin din medii diverse?

Și ce dacă? 
Cum îți va folosi ceea ce ai învățat, în relațiile 

tale și în aprecierea diversității?

Și acum?
Cum poți aplica ce ai învățat despre folosirea 

ascultării active în școala și în comunitatea ta?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



ActivitAte de 
cONectARe

3.2.1

Etnocentrism și stereotipie

Etnocentrism – valorile, 
standardele și tradițiile 
mele sunt cele mai bune.
•  Ce opinii etnocentrice ai 

uneori? Gândește-te la:
 •  Mâncarea pe care o 

consumi – care este „cea 
mai bună”;

 •  Hainele pe care le porți – 
ce arată „cel mai bine”;

 •  Atitudini și obiceiuri 
– individ versus grup, 
familie nucleară 
versus familie extinsă, 
respectarea autorității 
versus contestarea 
autorității;

•  De ce avem uneori opinii 
etnocentrice?

Stereotipie – presupunerea că toți 
membrii unui grup sunt la fel.
• Exemple:
 •  Blondelor le place să meargă la petreceri. 

Rhonda este blondă, cu siguranță merge la 
multe petreceri.

 •  Jeff, care locuiește pe Strada Magnolia, are 
întotdeauna o grămadă de bani de cheltuit. 
Sheila și Montez locuiesc și ei pe Strada 
Magnolia. Cu siguranță sunt bogați și ei. 

 •  Grecii mănâncă multă carne de miel. Theo 
este grec, așa că sigur îi place carnea de 
miel.

•  În ce fel conduce la neînțelegeri acest tip 
stereotip, de a percepe oamenii?

•  Cum pot stereotipurile conduce la conflict?
•  Ți-a fost vreodată viața afectată de gândirea 

stereotipă?



3.2.2

Ce? 
Cum împiedică etnocentrismul și stereotipia 

comunicarea dintre oameni și dezvoltarea 

relațiilor pozitive?

Și ce dacă? 
Cum ne pot face etnocentrismul și stereotipia să 

fim mai puțin toleranți și mai slab informați?

Și acum?
Te-au făcut discuțiile din această lecție să 

înțelegi că ai vederi stereotipe sau etnocentrice 

referitor la unii oameni? Care sunt acestea?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



ACTIVITATE DE 
CONECTARE

3.3.1

Elemente ale empatiei

 1  
Să vezi lucrurile din 

perspectiva celorlalți, să te 
pui în locul lor.

 4  
Să le spui că înțelegi.

 2  
Să le arăți că le înțelegi 

sentimentele.
.

 3   
Să nu-i judeci pe alții!



3.3.2

Ce? 
Cum te ajută ceea ce ai învățat să ai mai multă 

empatie față de ceilalți?

Și ce dacă? 
Cum te poate ajuta exersarea empatiei să fii un 

prieten mai bun?

Și acum?
Cum te ajută exersarea empatiei să faci 

cunoscute propria perspectivă și nevoile 

emoționale?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.4.1

Pedeapsă versus 
reabilitare

Scenariu:  Închipuie-ți că tu și prietenii tăi plănuiți să mergeți la Mall, după 
cursuri. Tu ai 40 de dolari și îi lași în vestiar, dar după o vreme, banii nu mai 
sunt în dulap și te duci și reclami la direcțiune. A doua zi, auzi un zvon că 
Ayla pretinde că a găsit niște bani pe hol și i-a folosit pentru a-și duce fratele 
mai mic la patinoar. O întrebi pe Ayla câți bani a găsit și ea confirmă că a 
găsit 40 de dolari.

ActivitAte de 
descoperire



3.4.1

Pedeapsă versus 
reabilitare

PEDEAPSă PRACTICI DE REABILITARE

Regulile sunt încălcate. Oamenii și/sau relațiile sunt lezate.

Regulile și intenția sunt mai 
puternice decât faptul că rezultatul 
este pozitiv sau negativ.

Delincventul este responsabil să se 
comporte în așa fel încât să repare 
greșeala și să producă un rezultat 
pozitiv.

Pedeapsa este îndreptată direct 
asupra celui care a greșit/victima 
este ignorată.

Delincventul și victima (și școala) 
au roluri în procesul de justiție.

Motivație externă. Motivație internă.

Lipsă totală de toleranță. Se acordă o a doua șansă.

Pedeapsa este dată pentru a 
descuraja.

Repară lucrurile.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.4.2

Pașii unei conversații de reabilitare

 1.  Mediatorul le cere elevilor să se prezinte.

 2.  Mediatorul explică de ce s-a format grupul.

 3.  Mediatorul spune că se caută o soluție pozitivă.

 4.  Mediatorul oferă două minute fiecărui elev, pentru a vorbi.

 5.  Primul elev implicat în conflict ia cuvântul.

 6. Al doilea elev implicat în conflict ia cuvântul.

 7.   Ceilalți elevi, care doresc să adreseze întrebări sau să ofere 
soluții, iau cuvântul.

 8.  Se menționează posibilele soluții pozitive.

 9.  Grupul evaluează soluțiile care rămân.

10.  Se decide urmarea unei soluții pozitive care să repare dauna 
produsă.



3.4.3

Ce? 
Ce ai învățat astăzi despre conversațiile de 

reabilitare și despre rezolvarea conflictelor?

Și ce dacă? 
Se folosesc conversațiile de reabilitare în școala 

ta? Dacă nu se folosesc, ar trebui să le prezinți?

Și acum?
Cum poți folosi ceea ce ai învățat despre 

conversațiile de reabilitare, în procesul de 

gestionare a  conflictelor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.5.1

TIPUL CARACTERISTICI EXEMPLE

Hărțuire fizică Încearcă să controleze sau să 
câștige puterea.

• Lovituri, împingeri, îmbrânceli;
• Distrugerea lucrurilor altcuiva;
• Gesturi nepoliticoase;

Hărțuire verbală Folosește cuvinte sau afirmații. • Insulte;
• Porecle;
• Comentarii sexuale nepotrivite;
• Amenințări;

Hărțuire socială Încearcă să saboteze statutul 
social al colegului și să-și 
crească propriul statut social.

• ”Fete rele”, ”prieteni-dușmani”;
• Să fii insultat, ignorat sau exclus;
• Răspândirea de zvonuri;
• Să faci de râs pe cineva în public;

Hărțuire în mediul 
online

Folosește internetul. • Imagini jignitoare;
• Amenințări;
• Email-uri, texte.

Tipuri de hărțuire
ActivitAte de 
descoperire



3.5.2

RăSPUNS EXEMPLU

Intervenție în grup
•  Determină-i pe ceilalți să ia atitudine – puterea este în 

număr.
•  Poate crea un efect de undă, în momentul în care 

cineva se implică, ceilalți se vor alătura.

•  Relaționează cu ceilalți martori din 
priviri sau folosind limbajul corporal.

•  Ajută victima. Verifică modul în care 
aceasta se simte după terminarea 
incidentului.

Arată dezaprobarea
•  Arată-i hărțuitorului că tipul său de comportament nu 

este normal.

• Uneori să te uiți dur este de ajuns.

Distrage-i atenția hărțuitorului
•  Întreabă-l ceva care nu are legătură cu ce se întâmplă.

• „La ce oră este meciul sâmbătă?”
•  „Îmi place cămașa ta, de unde ai 

cumpărat-o?”

Încearcă să apelezi la rațiunea hărțuitorului
•  Semnalează-i faptul că face ceva greșit.
•  Spune-i să se oprească.
•  Nu-l ajuta. Nu te alia cu el împotriva victimei.

•  „Ce faci tu este hărțuire și noi nu facem 
așa ceva în școala asta!”

•  „Deja mă plictisește ceea ce faci și vreau 
să încetezi!”

Combate sau schimbă atenția hărțuitorului
•  Diminuează severitatea situației.

• „Ia-o mai ușor, toți facem greșeli!”

Plecare
•  Ajută victima să se îndepărteze de situația respectivă.

•  „Hei, domnul Smith vrea să mergi la el în 
clasă. Vino cu mine!”

Dacă ești martor ...
ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.5.3

Altcineva va interveni cu 
siguranță.

La școală, elevii cred că un adult va interveni, dar, de cele mai 
multe ori, nu se întâmplă asta.

Dacă spun ceva, hărțuitorul se 
va îndrepta împotriva mea.

Oamenii nu vor să devină următoarea victimă.

Nu-mi place ce face, dar, totuși, 
e prietenul meu/prietena mea.

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

Ar trebui să spun ceva, dar noi 
nu suntem prieteni.

Cei care hărțuiesc își aleg victimele dintre colegii pe care 
foarte puțini îi vor apăra. Aceștia sunt deja izolați, pot fi 
membri ai unui grup care este ușor de atacat sau pot să fie 
supuși discriminării.

Nu vreau să ies în evidență. Este foarte dificil să atragi atenția asupra ta, în multe situații. 
Oamenilor le place să fie parte dintr-o „turmă”.

Cinci motive pentru care martorii ezită 
să intervină în situații de hărțuire



3.5.4

Ce? 
De ce este rolul martorilor atât de important în 

oprirea hărțuirii?

Și ce dacă? 
Care este motivul principal care te-ar împiedica 

să devii un martor activ?

Și acum?

Care sunt strategiile pe care le-ai putea folosi 

pentru a-ți depăși reticența și pentru a interveni, 

atunci când ești martor la comportamente de 

hărțuire?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.6.1
Hărțuirea în mediul online  - situația în care o persoană sau un 
grup de persoane, tachinează, hărțuiește, umilește sau amenință 
altă persoană, prin intermediul internetului.

TIPURI DE HĂRȚUIRE ÎN MEDIUL ONLINE: 

Ațâțarea:  Folosirea unui limbaj nepotrivit sau vulgar, pentru a ataca sau a polemiza cu 
cineva.

Agasarea:  Trimiterea repetată de mesaje nepotrivite, jignitoare sau pline de ură.

Expunerea:  Dezvăluirea secretelor  sau datelor personale pe un forum public.

Excluderea:  Excluderea intenționată sau publică a unei persoane dintr-un grup și 
chinuirea acelei persoane, după excludere.

Furtul de identitate:  Să pretinzi că ești altcineva, pentru a strica reputația respectivei 
persoane, pentru a favoriza un atac sau pentru a împărtăși informații reale sau inventate 
despre acea persoană.

Urmărirea:  „Urmărirea” în mediul online a altei persoane și trimiterea către aceasta de 
mesaje, cu intenția de a o speria, de a-i face rău sau de a o intimida.

ActivitAte de 
descoperire



3.6.2

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 în 

mediul online.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.6.3
De ce victimele hărțuirii suferă deseori în 
tăcere?

• Le este rușine sau sunt stânjenite;

• Le este frică de răzbunarea agresorului;

• Nu vor să fie catalogate drept informatori;

• Le este frică să nu-și piardă accesul la aparatura 
electronică (telefoane, tablete, calculatoare);

• Nu recunosc că sunt hărțuiți;

• Presiunea mediului care le impune tăcerea;

• Adulții nu intervin/nimeni nu ascultă.



3.6.4

Ce? 
De ce este important ca adolescenții care sunt 

hărțuiți să spună acest lucru unui adult de 

încredere?

Și ce dacă? 
Ce motive de a nu spune unui adult crezi că sunt 

cel mai dificil de depășit, atunci când ești hărțuit 

în mediul online?

Și acum? Cum poți depăși aceste motive?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.1.1

Conștiința de sine 
• Identificarea emoțiilor
• Autopercepția corectă
• Recunoașterea calităților
• 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

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională

ActivitAte de 
descoperire



4.1.2

Calitățile unui lider bun:

Corect
Sincer
Demn de încredere
Bun ascultător
Bun comunicator
Coechipier bun

Creativ
Îi inspiră pe ceilalți
Implicat
Empatic
Bun factor decizional

ActivitAte de 
eXeRSARe



4.1.3

Ce? 
Care sunt câteva beneficii ale participării 

adolescenților la activități și grupuri pozitive?

Și ce dacă? 
Cu ce calități și perspective inedite poți 

contribui la crearea și menținerea unui grup 

pozitiv?

Și acum?
Care sunt grupurile pozitive sau activitățile 

despre care ai dori să știi mai multe sau cărora li 

te-ai alătura?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.2.1

Factorii care contribuie la consolidarea 
rezilienței

Încrederea •  Un sentiment al propriei valori (o perspectivă pozitivă asupra 
propriei tale persoane);

•  Măiestria (încrederea în calitățile și abilitățile proprii);
•  Un sentiment al autoeficacității ( încrederea în capacitatea de 

a reuși);
•  Să te vezi capabil să te adaptezi.

Caracterul • Să-ți asumi răspunderea;
•  Un sentiment de independență și unicitate;
•  Racordarea la valori;
•  Bune abilități de rezolvare a problemelor și de comunicare;
•  Să-i ajuți pe alții.

Relațiile • Un sentiment de siguranță, de apartenență și de organizare;
•  Relații apropiate și respectuoase cu familia și prietenii;
•  Legături pozitive cu instituțiile sociale.

ActivitAte de 
descoperire



4.2.1

Factorii care contribuie la consolidarea 
rezilienței

Competența •  Abilitatea de a acționa eficient în școală, în situațiile sociale și 
în muncă;

• Abilitatea de a gestiona sentimente și impulsuri puternice;
•  Căutarea de ajutor și de resurse;
•  Abilitatea de a face față stresului, în moduri benefice;
•  Evitarea strategiilor dăunătoare de a face față situațiilor 

dificile, cum ar fi alcoolul sau drogurile.

Contribuția • Participare activă și îndrumare într-o varietate de contexte;
•  Implicare.

Atenția • Un sentiment de simpatie și empatie față de ceilalți;
•  Angajament față de dreptatea socială.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

4.2.2
Modelul rezilienței în prevenirea 
consumului de alcool, tutun și al altor 
droguri

RELAȚII COMUNITăȚI SOCIETATE

Factori de risc Factori de 
protecție

Factori de risc Factori de 
protecție

Factori de risc Factori de 
protecție

Părinți care 
consumă 
droguri;

Implicarea 
părinților.

Sărăcia din 
cartier;

Disponibilitatea 
resurselor bazate 
pe credință;

Reguli și legi 
favorabile 
consumului de 
alcool, tutun și 
al drogurilor;

Legi de 
prevenire 
a crimelor 
rasiale;

Părinți care 
suferă de boli 
psihice;

Violența din 
cartier.

Activități 
extrașcolare.

Rasismul; Politici care 
să limiteze 
accesul la 
alcool.

Abuz sau rele 
tratamente 
aplicate asupra 
copilului;

Lipsa 
oportunităților 
economice.

Supraveghere 
neadecvată.



4.2.3

Dezvoltarea rezilienței și a factorilor de 
protecție

Scenariu:  Un adolescent de 16 ani, care s-a certat 
cu cel mai bun prieten, este la plajă, fără niciun 
adult, și a băut 2 beri în jumătate de oră, pentru a-i 
impresiona pe prietenii lui.

Indicații:  Pentru fiecare categorie a factorilor 
de risc de mai jos, scrieți un factor de risc care a 
contribuit la comportamentul adolescentului.

Mediul: unde, când, cine 
supraveghează sau este 
implicat.

Individul: vârsta 
persoanei, genul, starea 
psihică, descrierea fizică.

Substanța nocivă: tipul, 
cantitatea, ce perioadă 
de timp.

Motivul: Puteți include 
exemple de genul: 
dorește să impresioneze, 
să facă față, să se distreze 
sau să experimenteze.

Factori de risc 

ActivitAte de 
eXeRSARe



4.2.4

Ce? Ce factori contribuie la consolidarea rezilienței?

Și ce dacă? 
Cum îmi vor dezvolta abilitățile de protecție 

capacitatea de reziliență?

Și acum?
Cum pot folosi abilitățile de reziliență, când mă 

confrunt cu o situație problematică, referitoare 

la consumul de alcool, tutun sau droguri?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.3.1

Creierul adolescenților și procesul de 
luare a deciziilor

Partea din creier care controlează „funcțiile de execuție”, cum ar fi evaluarea consecințelor 
pe termen lung și controlul impulsurilor, este localizată în partea frontală dreaptă (cortexul 
prefrontal). Este una dintre ultimele zone care se maturizează.

Ce stiluri de luare a deciziilor folosesc adolescenții, cu precădere?
• Nicio decizie – îi lasă pe ceilalți să decidă.
• Decizii pripite – întâi acționează, apoi se gândesc la rezultate.
• Decizii responsabile – gândesc înainte, apoi acționează.

Dezvoltarea creierului în intervalul 5-20 de ani MAI PUȚIN 
MATURIZAT

MAI 
MATURIZAT

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



ActivitAte de 
cONectARe

4.3.2

Creierul emoțional - creierul care ia decizii

DECIZIE CREIERUL 
EMOȚIONAL

CREIERUL CARE IA 
DECIZII

Ce materii să studiezi în ultimul an de liceu.

Cum să faci față stresului.

Planuri după terminarea liceului.

Presiunea mediului.

Cu cine să ieși la întâlnire.

Pe cine să inviți la petrecere.

Ce prieteni să ai.

La ce oră să mergi la culcare, când mergi la școală a 
doua zi.

Deși, atât creierul emoțional, cât și cel care ia decizii sunt implicate în procesul de luare a deciziilor, să 
presupunem, pentru această activitate, că doar unul este activ. În tabel, dați un răspuns pentru fiecare 
categorie:
1.  Ce ar decide un creier emoțional?  2.  Ce ar decide un creier care ia decizii?



4.3.3

Ce? 
Ce ai învățat astăzi, despre felul în care răspunde 

creierul adolescenților, în timpul procesului de 

luare a deciziilor?

Și ce dacă? 
Cum poți să aplici, atunci când iei decizii, ceea 

ce ai învățat despre motivele care îi determină 

pe adolescenți să se comporte așa cum  o fac?

Și acum?

Ce fel de activități poți să alegi, care să te ajute 

să îți dezvolți legătura dintre centrii creierului 

responsabili cu emoțiile și cei implicați în luarea 

deciziilor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



ActivitAte de 
cONectARe

4.4.1

Părerea adolescenților despre influența 
rețelelor de socializare

 

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 50%

Nicio 
influență

Negativă

Pozitivă



4.4.2

Părerea adolescenților despre influența 
rețelelor de  socializare

În mare măsură pozitivă

•  Te conectează cu prietenii și cu 
familia;

•  Ai acces ușor la informații;

•  Întâlnești oameni cu preocupări 
similare;

•  Te menține informat/amuzat;

•  Te exprimi;

•  Primești ajutor de la alții;

•  Înveți lucruri noi.

În mare măsură negativă

• Răspândirea de zvonuri/hărțuire;

•  Dăunează relațiilor – lipsește 
contactul personal;

•  Creează păreri nerealiste despre 
viețile altora;

•  Produce dependență/te distrage;

•  Promovează presiunea socială;

•  Contribuie la dezvoltarea 
problemelor de sănătate psihică/
fizică;

•  Creează dramatism.

ActivitAte de 
eXeRSARe



4.4.3

Ce? 
Cum îți dai seama când presiunea virtuală a 

anturajului te influențează?

Și ce dacă? 
Cum poți să diminuezi presiunea virtuală 

negativă a anturajului?

Și acum?
Cum poți să crești presiunea virtuală pozitivă  a 

anturajului?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



5.1.1

Conștiința de sine 
• Identificarea emoțiilor
• Autopercepția corectă
• Recunoașterea calităților
• 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

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

5.1.2
Răspunde, împreună cu un partener, la întrebări, oferind o 
scurtă descriere a modului în care o persoană va gândi sau va 
acționa, pe baza nivelului ei de dezvoltare a competențelor 
principale.

1.  Cum se va comporta sau va gândi o 
persoană, dacă și-a dezvoltat abilitățile 
conștiinței de sine? Dar dacă nu și-a 
dezvoltat această competență principală?

2.  Cum se va comporta sau va gândi o 
persoană, dacă și-a dezvoltat abilitățile 
autoorganizării? Dar dacă nu și-a dezvoltat 
această competență principală?

3.  Cum se va comporta sau va gândi o 
persoană dacă și-a dezvoltat abilitățile 
conștientizării sociale? Dar dacă nu și-a 
dezvoltat această competență principală?

4.  Cum se va comporta sau va gândi o 
persoană, dacă și-a dezvoltat abilitățile 
relaționale? Dar dacă nu și-a dezvoltat 
această competență principală?

5.  Cum se va comporta sau va gândi o 
persoană, dacă și-a dezvoltat abilitățile 
de luare responsabilă a deciziilor? Dar 
dacă nu și-a dezvoltat această competență 
principală?

Conștiința de sine 
• Identificarea emoțiilor
• Autopercepția corectă
• Recunoașterea calităților
• 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

Autoorganizarea
Conștiința 

de sine

Luarea 
responsabilă 

a deciziilor
Abilități  

relaționale

Conștientizarea  
socială

Învățarea 
socio-emoțională



5.1.3

Ce? 
Ce poți face, pentru a dezvolta cele 

cinci competențe principale ale învățării 

socio-emoționale?

Și ce dacă? 
Ce fel de feed-back te va ajuta să-ți evaluezi 

dezvoltarea continuă a acestor competențe?

Și acum?
Ce plan de acțiune poți să creezi, pentru a 

continua să-ți dezvolți competențele de învățare 

socio-emoțională? 

ActivitAte de 
ReFLecȚie


