
1.1.1

Elementul de legătură
Ce ai în comun cu ceilalți?

Cum îți poate fi utilă această 
legătură?

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

Cunoaște-ți mai bine colegii de clasă, 
descoperind legăturile dintre voi.

Formați un cerc, fie stând jos, fie stând pe scaun. Primul elev va prinde 
capătul unui ghem de ață.

•	 Prezintă-te, folosind propoziția de mai jos, menționând o pasiune pe care o ai 
sau o activitate care îți face plăcere, pentru a descoperi care dintre colegi/colege 
împărtășește această pasiune. 

•	 Dacă împărtășești pasiunea menționată, ridică mâna.

•	 Aruncă ghemul unui coleg/unei colege care a ridicat mâna, fără a da drumul firului.

•	 Elevul/Eleva care prinde ghemul va ține de fir și va repeta propoziția de mai jos, 
pentru a descoperi care dintre colegi/colege îi împărtășește pasiunea.

•	 Dacă nimeni nu ridică mâna, persoana care are ghemul de ață trebuie să menționeze 
o altă pasiune, până când ridică mâna cel puțin un coleg/o colegă.

•	 Colegii/Colegele care împărtășesc pasiunea menționată vor ridica mâna, iar unul 
dintre ei va primi ghemul, activitatea continuând până când toată lumea este 
interconectată.

ActivitAte de 
eXeRSARe



1.1.3

Elementul de legătură – Activitatea cu 
ghemul de ață

Salut! Mă numesc  __________________________. 

Caut pe cineva care are __________________________  
(o abilitate, un film, o carte, un instrument 
muzical, un talent) în comun cu mine.

ActivitAte de 
eXeRSARe



1.1.4

Ce? 

Cum te ajută faptul că ai descoperit că ai lucruri 

în comun cu colegii de clasă să participi la 

crearea unei comunități de învățare bazată pe 

relații?

Și ce dacă? 
În ce fel a ajutat Activitatea cu ghemul de ață la 

formarea relațiilor între colegi?

Și acum?
Cum poți folosi ceea ce ai aflat despre colegii tăi, 

pentru a forma noi relații?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.1.1

Ce valori prețuiești tu?

Creativitatea Jocul cu ideile, noi feluri de a gândi și realizarea unor forme de artă.

Recompensele 
financiare 

Câștigul de bani sau alte recompense care asigură un stil de viață 
confortabil.

Solicitudinea  Grija pentru ceilalți și ajutorul oferit în viața de zi cu zi.

Independența Libertatea de a lucra singur, de a lua decizii și de a-ți planifica munca.

Conducerea Ghidarea unui grup care cooperează, pentru a atinge un obiectiv 
comun.

ActivitAte de 
descoperire



2.1.1

Ce valori prețuiești tu?

Asumarea 
riscurilor

 Entuziasmul și provocarea de a realiza ceva, fără a ști dacă va fi de 
succes sau nu.

Siguranța  Păstrarea unui loc de muncă stabil și a unui salariu garantat.

Statutul social Obținerea aprecierii pentru importanța unui loc de muncă, precum 
demnitar sau oficial ales.

Lucrul în echipă Cooperarea cu ceilalți, pentru a atinge un obiectiv comun.

Varietatea Experimentarea schimbărilor constante la serviciu, a persoanelor din 
jur și a locației.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

2.1.2

Există o diversitate de cariere, care depind de factori motivaționali diferiți. 
Acești factori motivaționali reprezintă valorile pe care le consideră importante 
o persoană în căutarea unui loc de muncă. De exemplu, o persoană care alege 
să lucreze ca asistent umanitar în țările subdezvoltate are ca scop principal 
solicitudinea. Această persoană ar putea trece pe listă independența, lucrul în 
echipă și asumarea riscurilor, ca valori secundare. Cu toate acestea, cineva care 
acceptă acest loc de muncă trebuie să fie conștient și de faptul că recompensele 
financiare și siguranța sunt două valori care ar putea fi nerespectate. Citește 
următoarele profesii și stabilește pentru fiecare dintre ele două valori care sunt 
respectate și două valori care probabil nu sunt respectate.

Ce valori sunt importante pentru a avea 
aceste profesii?



ActivitAte de 
cONectARe

2.1.2

Ce valori sunt importante pentru a avea 
aceste cariere?

VALORI SPECIFICE VALORI NESPECIFICE

1   
CONTABIL

2   
FERMIER

3   
POLIȚIST

4   
PROFESOR 

5   
POLITICIAN



ActivitAte de 
cONectARe

2.1.2

Ce valori sunt importante pentru a avea 
aceste cariere?

VALORI SPECIFICE VALORI NESPECIFICE

6   
DIRECTOR DE 

MAGAZIN 

7   
CÂNTĂREȚ

8   
CREATOR DE 

JOCURI VIDEO

9   
AVOCAT

10   
TATĂ SAU MAMĂ 

CASNIC/Ă



2.1.3

Ce? Ce valori ai, cu privire la profesia dorită?

Și ce dacă? 
Ce legătură există între valorile tale și alegerea 

unui loc de muncă satisfăcător?

Și acum?
Cum vei strânge informații în continuare, pentru 

a te asigura că planul tău de viitor poate fi 

implementat?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.2.1

Stabilirea scopurilor, pentru a-ți îndeplini 
visurile

Darlene, o veche locuitoare a unui oraș 
mare, cultivă fructe și legume în grădina 
publică. Cartierul ei este recunoscut drept 
deșert alimentar, ceea ce înseamnă că sunt 
foarte puține aprozare care vând fructe 
și legume proaspete. Pasiunea ei pentru 
grădinărit și alternative nutriționale a 
condus la conștientizarea lipsei de resurse 
disponibile. Darlene are un vis – să deschidă 
o mică piață ecologică, cu produse sănătoase 
pentru comunitatea ei locală. Este un vis 
minunat – dar cum îl poate îndeplini?

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



ActivitAte de 
cONectARe

2.2.2

Stabilirea scopurilor și planul de acțiune
Urmează acești pași pentru stabilirea scopurilor și realizarea unui 
plan de acțiune.

1   Creează inventarul pasiunilor:  Întocmește o listă a talentelor, a pasiunilor și a 
intereselor tale. 

2   Formulează un obiectiv clar: Asigură-te că obiectivul tău este clar, realist și 
măsurabil.

3   Identifică posibile obstacole și modalități de a le depăși: Folosește modelul 
”dacă-atunci”. ”Dacă se întâmplă asta, atunci voi face asta.”

4   Realizează un plan de acțiune: Creează o listă a pașilor inițiali necesari, pentru a 
demara procesul.

5   Stabilește o axă cronologică a timpului: Stabilește date fixe la care sarcinile 
trebuie începute și finalizate.



ActivitAte de 
cONectARe

2.2.2

Stabilirea scopurilor și planul de acțiune

6   Dezvoltă o rețea de sprijin: Identifică oameni optimiști și încurajatori, care vor 
oferi sprijin în mod constant.

7   Analizează planul: Verifică evoluția procesului.

8   Revizuiește planul: Dacă ceva nu merge bine, fă modificări.

9   Sărbătorește reușita: Răsplătește-i pe cei care au participat la reușita proiectului, 
inclusiv pe tine.



2.2.3

Ce? 
Care sunt pașii procesului de stabilire a 

scopurilor  și a planului de acțiune?

Și ce dacă? De ce este important să îți stabilești scopuri?

Și acum?
În timpul lecției, ai creat un plan de acțiune 

pentru un scop. Care sunt următorii pași pentru 

îndeplinirea acestui scop?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.3.1

Legătura gânduri-emoții-acțiuni

Ella este furioasă, deoarece prietena ei cea mai bună, Maggie, a fost aleasă 
să joace în meciul pe care urmează să îl aibă echipa sa, iar ea nu. Ella 
consideră că antrenoarea este nedreaptă și nu o are în vedere fiindcă nu 
o place. Ella știe că este la fel de bună ca Maggie și simte că lucrează mai 
mult decât ea și că participă la fiecare antrenament. Se gândește numai 
la asta toată ziua și discută cu prietena ei. Prietena ei analizează ce motive 
ar putea avea antrenoarea pentru alegerea făcută. Poate Maggie este mai 
bună pe o anumită poziție, sau poate antrenoarea încearcă să dea tuturor 
șansa de a juca, deci și Ella urmează să aibă o șansă. Ella decide să discute cu 
antrenoarea. Apare nervoasă, acuzând-o că o pedepsește prin faptul că nu 
o lasă să joace la meci. Antrenoarea îi spune să se calmeze și că trebuie să 
discute despre asta la următorul antrenament. Ella pleacă nemulțumită. 

ActivitAte de 
descoperire



2.3.1

Legătura gânduri-emoții-acțiuni

Situație

Gânduri 

Emoți
Răspuns 
pozitiv

Rezultat

ActivitAte de 
descoperire



ACTIVITATE DE 
CONECTARE

2.3.2

Cum să reacționezi în mod pozitiv la 
emoții negative

Identifică 
gândurile 

care te fac să 
reacționezi 
în acest fel. 

Gândește-te 
la un lucru 
pozitiv pe 
care îl poți 
învăța din 

această 
situație. 

Stabilește ce 
poți schimba 

și ce nu. 

Alege 
un mod 

pozitiv de a 
reacționa. 

Identifică-ți 
emoțiile. 

Stabilește ce 
poți schimba 



2.3.3

Ce? 
Cum poți învăța să reacționezi în mod pozitiv în 

situații negative?

Și ce dacă? 
Cum te va ajuta acest lucru să relaționezi mai 

eficient cu ceilalți?

Și acum?
Cum te va ajuta această înțelegere să faci față 

situațiilor noi, la muncă sau în continuarea 

studiilor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



2.4.1

• Câte persoane au cont pe rețelele de socializare?

•  Câte persoane vă accesează rețeaua de socializare, 
prin intermediul telefonului vostru sau al altui 
dispozitiv?

•  Câte persoane au cel puțin 100 de prieteni sau 
„urmăritori”? 200? Mai mult de 200? Mai mult 
de 500?

•  Câte persoane își 
verifică telefonul 
de cel puțin 5 ori 
pe zi? De 10 ori 
pe zi? De mai mult 
de 20 de ori pe zi?

APRECIAZĂ

COMENTEAZĂ
DISTRIBUIE

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



ActivitAte de 
cONectARe

2.4.2

CAUZĂ EFECT EXEMPLU

Folosirea unei identități 
false.  
Nedezvăluirea adevăratei 
identități, a statutului economic 
și social.

•	 Încercarea de a te ridica la un 
standard imaginar al rețelelor de 
socializare.

FOMO – Frica de a fi omis
Compararea propriei vieți cu a 
altora.

•	 Sentimentul de excludere din 
cercuri de prieteni. 

•	 Obsesia feedbackului din partea 
„urmăritorilor”.

Prea multe postări negative 
și vești proaste.  
Videoclipuri cu lupte, imagini, 
postări și videoclipuri care 
promovează violența și 
consumul de droguri.

•	 Teama de a deveni o victimă.
•	 Ideea că violența este de acceptat.
•	 Concepția că abuzul de droguri 

este normal.
•	 Sentimentul de deznădejde.



ActivitAte de 
cONectARe

2.4.2

CAUZĂ EFECT EXEMPLU

Hărțuirea în mediul 
virtual.
Distribuirea de imagini și 
postări care iau în derâdere o 
persoană din cauza înfățișării, 
a statului economic sau 
social, a rasei, a genului, 
a orientării sexuale sau a 
viziunilor politice ale acesteia, 
răspândirea de zvonuri despre 
o persoană sau un grup, 
postarea sau distribuirea de 
comentarii amenințătoare.

•	 Normalizarea 
comportamentelor de 
hărțuire.

•	 Trezirea sentimentului 
de frică în ceilalți.

•	 Statutul de victimă.



2.4.3

Modalități de reducere a stresului provocat 
de rețelele de socializare

1   Șterge aplicațiile rețelelor de socializare din telefonul tău  -  
obișnuiește-te să reziști tentației de a verifica rețelele de socializare.

2   Distribuie doar articole și postări pozitive – violența și știrile negative îți pot 
strica ziua.

3   Urmărește pagini care te amuză – înlocuiește știrile negative.

4   Distribuie mai mult și compară mai puțin – postează lucruri pozitive din viața ta 
și apoi deconectează-te.

5   Stai departe de războaiele din comentarii – schimbul de insulte poate avea 
consecințe în viața reală.

6   Fă „curățenie” în lista de prieteni – calitatea prietenilor tăi  
este mai importantă decât cantitatea acestora. 

7   Limitează timpul petrecut pe rețelele de socializare – limitează folosirea 
rețelelor de socializare, realizând un orar.

8   Nu încerca să fii ceea ce nu ești – chiar nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, 
prin intermediul rețelelor de socializare.

ActivitAte de 
eXeRSARe



2.4.4

Ce? 
În ce fel pot fi rețelele de socializare atât bune, 

cât și dăunătoare?

Și ce dacă? 
În ce fel rețelele de socializare pot provoca 

stres?

Și acum?
Cum îți poți schimba obiceiurile în mediul 

online,  pentru ca experiența să fie mai 

productivă și mai puțin stresantă?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.1.1

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

ActivitAte de 
descoperire



3.1.1

ABILITĂȚI ALE ASCULTĂRII 
ACTIVE 

CUM SE RECUNOSC ACESTE ABILITĂȚI:

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 multe.

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 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.1

ABILITĂȚI ALE ASCULTĂRII 
ACTIVE 

CUM SE RECUNOSC ABILITĂȚILE ASCULTĂRII 
ACTIVE:

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.



ActivitAte de 
cONectARe

3.1.2

Ce alte întrebări pot fi folosite  
în procesul de ascultare activă?

Înțelegerea dimensiunilor diversității

„Vrei să 
spui...?”

„Poți să-mi 
spui mai multe 
despre asta?”

„Înțeleg că...”



3.1.3

1. Nu presupune că celălalt 
are intenții rele și nu lua 
nimic în mod personal.   
— La fel ca tine, fiecare om are 
motive pentru convingerile, 
ideile și părerile sale. Dezacordul 
și poate chiar furia ta nu au 
legătură cu persoana, ci cu ideile 
sale. 

4. Fii respectuos. — Doar 
pentru că cineva nu este de 
acord cu tine, nu înseamnă că îți 
este inferior sau că nu merită să 

fie tratat corect.

2. Adresează întrebări și 
ascultă punctele de vedere 
ale celuilalt.  — Folosește 
ascultarea activă, pentru a 
înțelege motivele pentru care 
acesta crede lucrul respectiv.

5. Dezaprobă cu integritate. 
— Încearcă să folosești fapte 
concrete și nu emoții, atunci 
când îți explici convingerile sau 
părerile. Ai încredere în tine și 
explică de ce crezi ceea ce crezi. 
Nu presupune că ar trebui să 
fie evident pentru toată lumea 
că felul în care gândești tu este 
corect.

3. Evită să desconsideri 
ideile și convingerile 
celuilalt.   
— În loc să spui ceea ce probabil 
gândești (”Ce prostie!”), încearcă: 
”Nu sunt de acord, și iată de ce.” 
Rezistă tentației de a țipa, de a fi 
sarcastic sau de a face comentarii 
răutăcioase și vei avea șanse mult 
mai mari de a-ți face punctul de 
vedere înțeles.

6. Păstrează-ți calmul.  
— Poate fi o mare provocare să 
îți păstrezi calmul, atunci când 
ești pasionat de ceea ce discuți 
sau chiar furios. Fii cel matur. 
Uneori veți ajunge să fiți ”de 
acord că nu sunteți de acord”.

Ghidul comunicării cu oamenii ale căror 
păreri sunt diferite de ale taleActivitAte de 

eXeRSARe



3.1.4

Ce? 
Care sunt principalele abilități de ascultare 

activă?

Și ce dacă? 
Cum te pot ajuta ascultarea și adresarea 

întrebărilor cu răspuns deschis, să înțelegi 

punctele de vedere ale celorlalți?

Și acum?

Cum poți folosi ceea ce ai învățat despre 

comunicarea în contradictoriu, pentru a-i 

asigura pe ceilalți că îi înțelegi și îi respecți, chiar 

dacă nu ești de acord cu ei?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.2.1

PRESIUNEA POZITIVĂ A 
ANTURAJULUI

PRESIUNEA NEGATIVĂ A 
ANTURAJULUI

sosirea la timp la școală bătaia

participarea la ore abuzul de substanțe

efectuarea temelor absentarea de la ore

înscrierea în echipe sau cluburi sportive furtul

respectul față de ceilalți distrugerea de bunuri

Ce înseamnă pentru tine presiunea anturajului?
Care sunt problemele privind presiunea negativă a anturajului?

Care sunt beneficiile presiunii pozitive a anturajului?

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.2.2

NEÎNCREZĂTOR ÎN SINE ÎNCREZĂTOR ÎN SINE PREA ÎNCREZĂTOR ÎN SINE
Îi mulțumește pe ceilalți. Este capabil să își exprime nevoile. Se concentrează prea mult pe îndeplinirea 

nevoilor.
”Părerea mea nu contează.” ”Părerea mea contează.” ”Numai părerea mea contează.”

Este sensibil la critici. Rezilient – capabil să gestioneze criticile. Nu poate asculta criticile celorlalți.

Se concentrează prea mult pe ceilalți. Are limite personale rezonabile. Se concentrează în mod exagerat asupra sa.

Nu poate exprima emoții (cu excepția 
tristeții).

Simte/își exprimă sentimentele. Se enervează foarte ușor, dar are dificultăți cu 
celelalte sentimente.

Nu este asertiv. Și-a dezvoltat și și-a consolidat 
asertivitatea.

Nu și-a dezvoltat abilitățile de ascultare și de 
percepere a punctelor de vedere ale celorlalți.

Are umerii lăsați, nu stabilește contact 
vizual.

Are postură deschisă, stabilește contact 
vizual.

Are postură încordată, stabilește contact vizual 
prea insistent.

Are energie scăzută. Are energie normală. Are foarte multă energie.

Îți poți exprima opinia sau sentimentele? Îi poți lăsa pe ceilalți să și le exprime?
Poți să oferi idei și să accepți sugestii?

Poți să fii în dezacord cu mulțimea? Poți să iei apărarea cuiva?
Poți să spui „nu” atunci când vrei să spui „nu” și „da” doar atunci când vrei să spui „da”?



3.2.3

Ce? 
Cum te ajută asertivitatea să reziști presiunii 

anturajului?

Și ce dacă? 
Abilitățile de refuz arată încredere sau lipsă de 

încredere în sine? De ce?

Și acum?

Există situații în viața ta, când este greu să reziști 

presiunii negative a anturajului? Cum poți folosi 

ceea ce ai învățat, pentru a rezista presiunii 

anturajului, în aceste situații?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



ActivitAte de 
cONectARe

3.3.1

Tehnica discursului de 30 de secunde din 
cabina liftului

 1   
Identifică 

obiectivul.

 4  
Adresează 

o întrebare, 
pentru a-l 
implica pe 
ascultător.

 5  
Cere 

ajutorul.

 2  
Explică ceea 

ce faci.

 3   
Menționează 
calitățile tale 

unice.

?



3.3.2

Ce? 
 Cum te poate ajuta discursul de 30 de secunde să 

te prezinți într-o manieră pozitivă?

Și ce dacă? 
În ce fel te ajută discursul de 30 de secunde la 

clarificarea obiectivelor, a realizărilor, a calităților 

și a nevoilor tale?

Și acum?
Cum poți folosi discursul de 30 de secunde, 
pentru a cere sprijin sau ajutor să-ți îndeplinești 

obiectivelor tale personale sau academice?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.4.1

Ce stil ai?

Scenariu:  Locuiești cu trei colegi/colege de apartament și unul dintre ei/
una dintre ele își aduce în mod constant iubitul/iubita acasă. Iubitul/iubita 
mănâncă toată mâncarea din apartament, fără a cere vreodată permisiunea 
și fără a aduce vreodată mâncare. Toți colegii/Toate colegele încep să fie tot 
mai deranjați/deranjate de situație, dar nu doresc să provoace un conflict. 
Cum gestionezi situația?

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.4.2

Cele cinci stiluri de gestionare a 
conflictelor 

Colaboratorul  
Abordarea 
cooperantă

Prețuiește atât 
obiectivele, cât și 
relațiile sale. Privește 
conflictul ca pe 
o problemă care 
trebuie rezolvată și 
caută o soluție care 
să îndeplinească atât 
obiectivele sale, cât și 
pe ale celuilalt.

Avantaje: Favorizează 
încrederea reciprocă, 
menține relații 
pozitive, consolidează 
devotamentul.
Dezavantaje: Consumă 
prea mult timp și prea 
multă energie.

Competitivul  
Abordarea 
autoritară

Își prețuiește 
obiectivele mai mult 
decât relațiile, iar 
dacă ar fi în situația 
de a alege, ar prefera 
să își îndeplinească 
obiectivele, în 
defavoarea relațiilor. 
Este preocupat, în 
general, mai mult de 
atingerea obiectivelor 
sale, decât de a fi 
plăcut de către ceilalți.

Avantaje: Este centrat 
pe rezultate rapide.
Dezavantaje: Poate 
inspira ostilitate.

Mediatorul 
Abordarea căii de 

mijloc
Este destul de preocupat 
atât de obiectivele proprii, 
cât și de relațiile cu ceilalți. 
Caută în general să ajungă 
la un compromis; renunță 
la o parte din obiectivele 
sale și îl determină pe 
celălalt să renunțe la o 
parte din obiectivele sale.

Avantaje: Util în situații 
complexe care nu au soluții 
simple; toți participanții au 
putere egală.
Dezavantaje: Nimeni nu 
este niciodată cu adevărat 
mulțumit; ajung să se 
implementeze soluții mai 
puțin eficiente.

Neconflictualul  
Abordarea 

neconflictuală
Prețuiește evitarea 
conflictelor mai mult 
decât obiectivele și 
relațiile sale. De cele mai 
multe ori, îi este mai ușor 
să se retragă dintr-un 
conflict, decât să se 
confrunte cu el. Acest 
lucru poate implica chiar 
renunțarea completă la 
relații sau la obiective 
asociate conflictului 
respectiv.

Avantaje: Nu înrăutățește 
conflictul, amână 
dificultățile. 
Dezavantaje: Problemele 
rămân nediscutate și 
nerezolvate.

Pacifistul  
Abordarea „pace cu 

orice preț”
Prețuiește relațiile mai 
mult decât propriile 
obiective. Dacă ar trebui 
să aleagă, ar sacrifica 
de cele mai multe ori 
obiectivele sale, pentru 
a-și păstra relațiile. În 
general, își dorește să fie 
plăcut de către ceilalți și 
încearcă să aplaneze cu 
calm conflictele, pentru 
a preveni deteriorarea 
relației.

Avantaje: Minimalizează 
conflictul; relațiile se 
păstrează.
Dezavantaje: Poartă 
pică, îi exploatează pe cei 
slabi.



4.43

Ce? 
Ce stil de gestionare a conflictelor folosești cel 

mai adesea?

Și ce dacă? 
Cum ți se pare acest stil? Ce te-ar putea 

determina să îți schimbi stilul?

Și acum?
În ce fel ar putea fi afectate relațiile tale, dacă ai 

adopta un nou stil de gestionare a conflictelor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.5.1

Hărțuirea sexuală poate include:
•	 Glume, comentarii sau gesturi cu tentă sexuală la adresa cuiva.
•	 Atingerea, apucarea sau pișcarea cuiva într-un mod intenționat sexual.
•	 Atingerea trupului de al altcuiva și tragerea hainelor cuiva într-un mod 

intenționat sexual.
•	 Gesturi inadecvate.
•	 Insistența de a ieși la întâlnire, în ciuda refuzului din partea cuiva.
•	 Răspândirea de zvonuri privind comportamentele sexuale ale altei persoane 

(verbal, în scris sau pe internet).
•	 Postarea de comentarii, imagini sau videoclipuri cu tentă sexuală pe rețele de 

socializare, precum Facebook, sau trimiterea de mesaje explicit sexuale.
•	 Postarea de comentarii sau oferte sexuale pe internet, folosind identitatea 

altcuiva.

Hărțuirea sexuală – orice insistență nedorită, orice 
contact verbal, vizual sau fizic de natură sexuală. 
Reprezintă orice acțiune repetată sau intenționată 
și orice comportament care este ostil, ofensiv sau 
înjositor la adresa cuiva.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

3.5.2

FLIRT HĂRȚUIRE SEXUALĂ

•	 este plăcut, întărește 
încrederea ambilor 
participanți;

•	 este reciproc;

•	 este neamenințător și 
măgulitor;

•	 este împărtășit de ambii 
participanți;

•	 este neplăcută, înjositoare;

•	 este nedorită de către destinatar;

•	 este amenințătoare și jignitoare;

•	 consolidează încrederea în sine a 
hărțuitorului, diminuând-o pe cea a 
victimei;

•	 este folosită de persoane cu putere 
socială/contextuală, de care acestea 
abuzează;

Flirt sau hărțuire sexuală?



3.5.3

Răspunsuri pentru hărțuirea sexuală

• Spune-i să se oprească.
 o Fii asertiv/ă și păstrează-ți calmul.
 o  Exprimă-te clar. Explică ce anume te deranjează și de ce. Uneori, oamenii 

nu conștientizează că provoacă disconfort.

• Dacă hărțuirea nu încetează, spune-le părinților tăi și discută 
cu un profesor, cu un consilier sau cu un administrator școlar.

• Raportează urgent incidentele grave sau repetate incluzând 
hărțuirea sexuală.

• Nu te învinovăți – nu există „a o cere”.
• Dacă te simți urmărit(ă), anunță poliția.

ActivitAte de 
eXeRSARe



3.5.4

Ce? Înțelegi diferența dintre flirt și hărțuirea sexuală?

Și ce dacă? Ce trebuie să faci dacă te simți hărțuit(ă) sexual?

Și acum?
Cum îi poți sprijini pe cei care au declarat că au 

fost hărțuiți sexual?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



3.6.1
Hărțuirea în mediul online  - situația în care o 
persoană sau un grup de oameni tachinează, hărțuiește, umilește 
sau amenință o altă persoană, folosind internetul.

TIPURI DE HĂRȚUIRE PE INTERNET:

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

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

Expunerea:  Dezvăluirea secretelor  sau a 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



ActivitAte de 
cONectARe

3.6.2

Valori personale pozitive

Armonie interioară Credință Frumusețe Responsabilitate

Autodisciplină Curaj Imparțialitate Reușită

Autorespect Devotament Iubire Sănătate

Aventură Dezvoltare Învățare Sinceritate

Bogăție Distracție Muncă importantă Simțul umorului

Bunătate Dreptate Originalitate Succes

Cetățenie Echilibru Popularitate

Compasiune Faimă Prietenie

Creativitate Familie Reputație

Credibilitate Fericire Respect



3.6.3

Ce? 
De ce este hărțuirea pe internet mai gravă decât 

cea față în față?

Și ce dacă? 
De ce trebuie să îți pese dacă sentimentele 

altora sunt rănite pe internet?

Și acum?

Îți poți îmbunătăți comportamentul pe rețelele 

de socializare, astfel încât să nu inițiezi sau să nu 

participi la ceea ce ar putea fi considerat act de 

hărțuire în mediul online? În ce fel?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.1.1

Care sunt normele sociale, 
atunci când:

•	 răspunzi la telefon?

•	 râgâi în public?

•	 lovești pe cineva din 
greșeală?

•	 ai terminat de folosit 
toaleta?

Norme sociale

ALEGEREA BUNĂ
Reguli și așteptări nescrise

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

4.1.2

NORME SOCIALE COMPORTAMENTUL 
ADOLESCENȚILOR*

Este inacceptabil să consumi 
droguri ilegale sau să abuzezi de 
medicamente.

64,4% dintre elevii de liceu nu au 
încercat niciodată marijuana.

Copiii și adolescenții nu ar trebui să 
bea alcool.

70,2% dintre elevii de liceu declară 
că nu au consumat nicio băutură 
alcoolică în ultimele 30 de zile.

Amabilitatea, abținerea de la violență 
fizică și rezolvarea conflictelor cu 
respect sunt acceptabile în societate.

76,4% dintre elevii de liceu nu au fost 
implicați în altercații fizice în ultimele 
12 luni.

Începerea vieții sexuale este o decizie 
importantă, care trebuie privită cu 
maximă seriozitate.

60,6% dintre elevii de liceu nu au avut 
relații sexuale niciodată.

Norme sociale: percepție sau realitate

*Centrul pentru controlul bolilor, 2017, Sondaj comportament de risc în rândul liceenilor, clasele IX-XII



4.1.3

Ce? 
Ce normă socială este în general supraestimată, 

în cazul adolescenților?

Și ce dacă? 
Cum ar putea supraestimarea acțiunilor 

adolescenților să influențeze comportamentul 

acestora?

Și acum?
Cum vei include cunoștințele tale despre 

normele sociale, în procesul de luare a deciziilor?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.2.1

Factori de risc și factori de protecție

REZULTATE POSIBILE
• Natura relațiilor;

• Sănătatea și bunăstarea;
• Oportunitățile (educaționale 

și profesionale);
• Consecințele penale și legale;
• Consumul de alcool - droguri 

și daunele aferente.

COMUNITATEA 
LOCALĂ

• Condițiile de locuit;
• Mediul urban/rural;
• Normele culturale, 

identitatea și mândria 
etnică;

• Factorii economici;
• Criminalitatea și violența 

în cartier.

FACTORI SOCIALI  
ȘI POLITICI

• Climatul socio-economic;
• Normele și valorile sociale;

• Tradițiile și practicile 
culturale;

• Mass-media și publicitatea;
• Cultura populară.

CARACTERISTICI 
INDIVIDUALE

• Personalitatea și inteligența;
• Genul;

• Fondul cultural;
• Abilitățile sociale și stima de sine;

• Consumul de alcool și droguri;
• Implicarea în activități ilegale;

• Valorile și convingerile.

ȘCOALA ȘI 
ANTURAJUL

• Conexiunea anturajului;
• Climatul școlar și cultura 

școlii;
• Normele și valorile 

prietenilor și ale școlii;
• Prieteniile și pasiunile;
• Structura și disciplina 

școlară.

FAMILIA
• Abuzul și neglijența;

• Problemele de familie;
• Venitul familiei;

• Sănătatea fizică și psihică 
a familiei;

• Valorile, credințele și 
modelul familiei;

• Familia extinsă.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

4.2.2

„Reziliența este arta fină de a trata viața ca pe o săritură cu coarda elastică. Obstacolele încă există, dar tu simți că 
ai o coardă de siguranță în jurul taliei care te ajută să îți revii în vremuri grele.” Andrew Fuller, 2011

FACTORI DE RISC FACTORI DE PROTECȚIE

Mediu familial haotic;
Strategii parentale ineficiente;
Lipsă de atașament și grijă reciprocă;
Comportament școlar neadecvat, 
rușinos sau agresiv;
Eșec academic;
Aspirații academice reduse;
Abilități de adaptare socială 
insuficiente;
Afiliere la anturaje periculoase;
Perceperea aprobării externe a 
consumului de droguri (din partea 
anturajului, a familiei, a comunității).

•	 Legături familiale strânse;
•	 Implicarea părinților în viața 

copiilor;
•	 Așteptări și consecințe clare din 

partea părinților;
•	 Succes academic;
•	 Legături strânse cu instituțiile 

sociale (școala, comunitatea, 
biserica);

•	 Norme convenționale privind 
alcoolul și drogurile.

Factori de reziliență



4.2.3

Ce? 
Cum mă ajută reziliența să stau departe de 

droguri?

Și ce dacă? 
Ce strategii pot folosi, pentru a reduce factorii 

de risc?

Și acum?
Cum voi continua să beneficiez de factorii de 

protecție din partea anturajului, a familiei, a 

comunității?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.3.1

Creierul și consumul de tutun, alcool și 
droguri
Consumul de droguri încetinește activitatea creierului. Activitatea 
creierului rămâne redusă, chiar și după ce consumul de droguri încetează. 

ACTIVITATE 
INTENSĂ A 

CREIERULUI

ACTIVITATE 
REDUSĂ A 

CREIERULUI

Fără consum 
de droguri

Dependență de 
cocaină: 10 zile 

fără cocaină

Dependență de 
cocaină: 100 de 
zile fără cocaină

ACTIVITATE DE 
DESCOPERIRE



ActivitAte de 
cONectARe

4.3.2

3 CATEGORII DE DROGURI

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

Substanțe cu 
efect depresiv

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

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



ActivitAte de 
cONectARe

4.3.2

DROG CATEGORIE

Tutun (nicotină) Stimulent

Alcool Substanță cu efect depresiv

Marijuana Halucinogen și substanță cu efect 
depresiv

Calmante Substanță cu efect depresiv

Cocaină Stimulent

Heroină Substanță cu efect depresiv

Benzodiazepine (ex: Xanax) Substanță cu efect depresiv

Metamfetamine Stimulent

Inhalanți (ex: lipici, produse de curățenie)
Substanță cu efect depresiv și 
halucinogen

Somnifere Substanță cu efect depresiv

Folosind tabelul de mai jos, așază substanțele care 
provoacă dependență în categoria corespunzătoare și 
motivează alegerea categoriei.



4.3.3

EFECTE ALCOOL TUTUN MARIJUANA

Tulburări de vorbire 4 4

Vedere încețoșată 4 4

Deranj stomacal 4 4 4

Dureri de cap 4 4 4

Respirație îngreunată 4 4 4

Diminuarea discernământului 4 4

Percepție și coordonare reduse 4 4 4

Inconștiență 4 4

Comă 4

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

4 4

Accidente de mașină 4 4 4

Vătămări neintenționate, precum leziuni provocate de arme 
de foc, agresiuni sexuale, violență domestică

4 4

Probleme familiale tot mai dese, relații destrămate 4 4 4

Anxietate severă 4 4

Creșterea ritmului cardiac 4 4 4

Creșterea riscului de atac cerebral 4 4 4

ActivitAte de 
eXeRSARe



4.3.3

EFECTE ALCOOL TUTUN MARIJUANA

Probleme sexuale (bărbați) 4 4 4

Păr și haine urât mirositoare 4

Respirație neplăcută 4 4 4

Pierderea abilităților atletice 4 4 4

Riscul de a consuma și alte droguri 4 4 4

Retracție gingivală (gingiile se îndepărtează de dinți) 4

Creșterea riscului apariției cariilor dentare 4 4 4

Înecul 4 4 4

Paranoia 4 4

Circulația lentă a sângelui 4 4 4

Depresie 4 4 4

Anxietate 4 4 4

Degradarea gustului și a mirosului 4 4 4

Fluctuații de apetit, alimentație defectuoasă, subnutriție 4 4 4

Agresivitate, conflicte fizice 4 4

Supradoză 4

ActivitAte de 
eXeRSARe



4.3.4

Ce? 
Cum afectează consumul de droguri 

funcționarea creierului?

Și ce dacă? 
De ce drogurile au efecte diferite asupra 

creierului, a corpului și a procesului de luare a 

deciziilor?

Și acum?
Care sunt efectele pe termen scurt, respectiv pe 

termen lung, ale consumului de alcool, tutun și 

droguri, în funcție de tipul substanței?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



4.4.1

Influența negativă a anturajului
Discută cu colegul/colega de bancă despre lucrurile învățate, în 
legătură cu influența negativă a anturajului.

Enumeră trei motive 
pentru care adolescenții 

sunt tentați să cedeze 
influenței negative a 

anturajului.
1.
2.
3.

Enumeră  
trei modalități 

 (verbale și non-verbale), 
prin care prietenii te 

pot determina să cedezi 
influenței negative a 

anturajului.
1.
2.
3.

Enumeră trei 
modalități de a 

gestiona influența 
negativă a anturajului.

1.
2.
3.

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

4.4.2

Influența pozitivă a anturajului
Este deseori trecută cu vederea, dar 

ea există și poate fi descrisă ca o 
influență înspre ceea ce este  bine.

Influența negativă versus influența 
pozitivă a anturajului

Activitate

1. Enumeră cinci modalități, prin care prietenii se pot influența pozitiv unul pe 
celălalt.

2. Descrie o situație din anii de liceu, când ai văzut sau ai resimțit presiunea pozitivă 
a anturajului.

3. Ce strategii ai folosit sau au fost folosite, pentru a crea o influență pozitivă, în 
locul influenței negative?

Influența negativă a anturajului 
Este deseori  periculoasă și în 

discordanță cu regulile școlii, ale 
familiei și cu valorile personale.



4.4.3

Ce? 
Ce ai învățat despre puterea presiunii negative a 

anturajului?

Și ce dacă? 
Cum vei continua să folosești, în viitor, strategiile 

presiunii pozitive a anturajului, în procesul de 

luare a deciziilor?

Și acum?

Ce ai învățat până acum, în prag de absolvire 

a liceului, despre modalitățile de a face față 

presiunii negative a anturajului, pe parcursul 

vieți tale?

ActivitAte de 
ReFLecȚie



5.1.1
Conștiința de sine  reprezintă abilitatea de a-ți identifica 
propriile gânduri, emoții, valori, precum și modul în care acestea 
se reflectă în comportament. 

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

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

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

Luarea responsabilă a deciziilor  reprezintă abilitatea 
de a lua decizii constructive, în ceea ce privește interacțiunile 
personale și sociale, în funcție de standardele morale, de 
problemele de siguranță și de normele sociale.

ȘCOLI

PRACTICI ȘI POLITICI ȘCOLARE

Autoorganizarea

Conștiința 
 de sine 

Luarea 
responsa- 

bilă a 
deciziilor 

Capacitatea de 
relaționare 

Conști- 
entizarea  

socială 

Învățarea 
socio-

emoțională
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CĂMINE ȘI COMUNITĂȚI

PARTENERIATE ÎNTRE FAMILIE ȘI COMUNITATE

ActivitAte de 
descoperire



ActivitAte de 
cONectARe

5.1.2

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? 
Cum te ajută abilitățile sociale și emoționale să 

te pregătești pentru facultate și pentru un loc de 

muncă specific secolului al XXI-lea?

Și ce dacă? 
Care dintre cele cinci abilități socio-emoționale 

de învățare necesită mai multă atenție din 

partea ta, pentru a-ți atinge scopurile în viitor?

Și acum?
Ce situații sau experiențe te vor ajuta cel mai 

mult să îți dezvolți, în continuare, abilitățile 

socio-emoționale de învățare?

ActivitAte de 
ReFLecȚie


