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Cuvânt  înainte

În debutul secolului XXI, oportunitãþile
ºi potenþialul unui numãr semnificativ de
copii ºi tineri din Moldova sunt compro-
mise de condiþii ºi practici compor-
tamentale care submineazã bunãstarea
fizicã ºi emoþionalã prin care aceºtia ar
putea sã-ºi realizeze reuºit viaþa. Sãrãcia,
subnutriþia, abuzul de droguri ºi alcool,
violenþa ºi traumele, sarcinile timpurii ºi
nedorite, HIV/SIDA ºi alte infecþii cu
transmitere sexualã, migraþia ilegalã le
ameninþã sãnãtatea ºi bunãstarea.

De aceea copiii ºi tinerii de azi simt ca
niciodatã necesitatea de a fi pregãtiþi
pentru o viaþã independentã. Ei au nevoie
de cunoºtinþe, deprinderi ºi calitãþi care
i-ar ajuta sã-ºi consolideze aptitudinile
pentru propria protecþie ºi participare la
prevenirea sau depãºirea cu uºurinþã a
riscurilor sociale ºi de sãnãtate cu care se
confruntã. Astfel de cunoºtinþe ºi deprin-
deri pot forma modele comportamentale
care previn bolile ºi traumele, contribuie
la stabilirea unor relaþii sãnãtoase ºi la
crearea unor medii potrivite ºi prietenoase
pentru copii ºi tineri.

Încã de pe bãncile ºcolii, copiii trebuie sã
obþinã, odatã cu informaþiile ºi cunoº-
tinþele la materiile obligatorii, ºi obiºnuin-
þele unui mod de viaþã sãnãtos ºi respon-
sabil, ca sã devinã buni cetãþeni, ca sã
contribuie la bunãstarea familiilor ºi þãrii
lor. Ei au, deci, nevoie sã cunoascã lucruri
simple, începând cu propria igienã ºi
alimentaþia ºi încheind cu sãnãtatea
reproductivã. Copiii trebuie sã fie conºti-
enþi de pericolul traficului de fiinþe umane
astfel încât sã se poatã proteja în situaþiile
de risc, ºcoala fiind cel mai bun mediu
pentru efectuarea activitãþilor de prevenire.

Credem cã trebuie sã folosim, la nivelul
ºcolii, oportunitãþile ºi ºansele pe care le

avem pentru a completa educaþia, pentru
a asigura o viaþã sãnãtoasã ºi reuºitã
fiecãrui copil ºi tânãr. În acelaºi timp,
ºcoala nu poate fi lãsatã în situaþia de a
fi singurã în efortul ei de a pregãti gene-
raþia tânãrã pentru viaþã. Este important
ca toþi partenerii ce contribuie la educaþia
copiilor � familia, ºcoala, comunitatea,
sistemul de sãnãtate, organizaþiile
neguvernamentale - sã se implice ºi sã
coopereze eficientã în elaborarea ºi pro-
movarea programelor de formare a
deprinderilor de viaþã.

Ministerul Educaþiei ºi Centrul de Infor-
mare ºi Documentare privind Drepturile
Copilului din Moldova (CIDDC) vine sã-
ºi ofere experienþa în formarea deprin-
derilor de viaþã ca rezultat al impelemen-
tãrii proiectului Dezvoltarea deprinderilor
de viaþã pentru prevenirea traficului de
fiinþe umane, program realizat cu supor-
tul Reprezentanþei UNICEF în Moldova ºi
al Organizaþiei Suedeze RADDA BARNEN/
SALVAÞI COPIII.

Ghidul Formarea deprinderilor de viaþã
pentru prevenirea traficului de fiinþe
umane elaborat în cadrul acestui pro-
gram prezintã  unele puncte de vedere
necesare de abordat în cadrul activitãþilor
de formare a deprinderilor de viaþã,
sugestii metodologice ºi activitãþi inter-
active care pot fi adaptate nivelului de
vârstã ºi necesitãþilor de formare a
grupului de copii sau tineri cu care se
lucreazã ºi pot fi organizate în cadrul
orelor curriculare ºi extracurriculare.

Anatol Dubrovschi
Viceministru al Educaþiei



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

8

Introducere

Educaþia pentru formarea deprinderilor de
viaþã reprezintã una dintre principalele cãi
de promovare a cunoºtinþelor, deprinderilor
ºi atitudinilor necesare copiilor ºi tinerilor
pentru a se descurca singuri în viaþã.

Familia, ºcoala, comunitatea trebuie sã
creeze oportunitãþi ºi condiþii pentru ca
copiii ºi tinerii sã obþinã acele cunoºtin-
þe, deprinderi ºi atitudini care îi vor ajuta
sã adopte comportamente responsabile
ºi sãnãtoase.

Ghidul Formarea deprinderilor de viaþã
pentru prevenirea traficului de fiinþe
umane oferã doar unele puncte de
vedere necesare a fi abordate în cadrul
activitãþilor de formare a deprinderilor de
viaþã. Conþinuturile propuse pot fi de
ajutor educatorilor, profesorilor în cadrul
activitãþilor curriculare ºi extracurriculare,
specialiºtilor care lucreazã cu copiii ºi
tinerii, voluntarilor din diferite grupuri de
iniþiativã ºi organizaþii neguvernamen-
tale, educatorilor de la egal la egal
implicaþi în diverse proiecte sociale,
pãrinþilor etc.

Lucrarea constã din patru capitole care
oferã informaþii teoretice, recomandãri
metodologice ºi activitãþi interactive.
Acestea pot fi organizate cu copiii ºi tinerii
de diferite vârste ºi în cadrul altor
activitãþi. Materialele propuse vor fi de
un real folos dacã vor fi adaptate parti-
cularitãþilor de vârstã ale participanþilor,
nivelului de cunoºtinþe deja existent ºi
nevoilor de formare specifice grupului pe
care îl pregãtiþi.

Capitolul I conþine diverse interpretãri
ale Educaþiei pentru formarea deprin-
derilor de viaþã, scopul, obiectivele ºi
necesitatea integrãrii acestui domeniu în
curriculum-ul de educaþie al instituþiilor
de învãþãmânt.

Capitolul II cuprinde principiile meto-
dologice ale formãrii deprinderilor de

viaþã formulate ca urmare a implemen-
tãrii mai multor programe pentru copii ºi
tineri, cadre didactice ºi manageri din
diverse instituþii de învãþãmînt. De ase-
menea, în acest capitol se conþin meto-
de ºi tehnici interactive de lucru cu copiii
ºi tinerii care au ca scop dezvoltarea
deprinderilor de viaþã. Exerciþiile, meto-
dele ºi tehnicile descrise pot fi preluate
pentru a fi dezvoltate în diverse tipuri de
activitãþi în cadrul disciplinelor curriculare
ºi extracurriculare: ore educative, ore de
dirigenþie, stagii de instruire (pentru cadre
didactice, educatori de la egal la egal),
ateliere tematice, mese rotunde, concur-
suri, expoziþii, festivaluri, sãrbãtori, disco-
teci, marºuri etc.

În capitolul III sunt descrise activitãþi
practice ce pot fi folosite pentru dezvol-
tarea la copii ºi tineri a cunoºtinþelor,
atitudinilor ºi deprinderilor necesare
pentru prevenirea sau depãºirea cu
uºurinþã a riscurilor sociale ºi de sãnãtate.
Toate activitãþile sunt clasificate conform
domeniilor de intervenþie a educaþiei
pentru formarea deprinderilor de viaþã:
dezvoltare personalã (3.1), interpersonalã
(3.2), socialã/civicã (3.3) ºi de sãnãtate
(3.4). Conþinutul activitãþilor poate fi
completat, adaptat la particularitãþile de
vârstã ºi dezvoltare, la interesele ºi
necesitãþile membrilor grupului cu care
se lucreazã.

În capitolul IV sunt descrise mai multe
exemple de bunã practicã (proiecte
didactice) ale diferitor activitãþi organi-
zate cu copiii ºi tinerii din gimnazii
internat în cadrul proiectului �Dezvol-
tarea deprinderilor de viaþã pentru preve-
nirea traficului de fiinþe umane�, pro-
gram implementat de cãtre Centrul de
Informare ºi Documentare privind Drep-
turile Copilului. Aceste modele de activi-
tãþi pot fi îmbunãtãþite, adaptate ºi pre-
luate pentru a fi organizate cu grupuri
de copii ºi de tineri din ºcoala, comuni-
tatea voastrã.
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1.1 Formarea deprinderilor
de viaþã. DE CE?

În Republica Moldova 1/3 din populaþia de 4,3 mln.
de locuitori ai þãrii o constituie copiii ºi tinerii de la 0
la 18 ani1. Aceastã vârstã reprezintã o perioadã de
creºtere ºi dezvoltare rapidã a corpului, minþii ºi a
relaþiilor sociale. Dacã la aceºti ani copiii ºi tinerii
sunt susþinuþi, ei reuºesc sã se dezvolte ºi sã se afirme
ca membri ai familiei ºi ai comunitãþii.

Existã, însã, mai mulþi factori care afecteazã copiii ºi
tinerii: tranziþia socialã ºi economicã, migraþia ºi
conflictele, problemele din familie, accesul limitat
la educaþie ºi servicii de sãnãtate, ºomajul etc. Aceºti
factori expun copiii ºi tinerii unor riscuri sociale ºi
de sãnãtate.

Violenþa ºi abuzul, consumul de substanþe (droguri,
alcool, þigãri), relaþiile sexuale timpurii ºi ocazionale,
sarcina timpurie ºi nedoritã, infectarea cu HIV/SIDA
ºi alte ITS, traficul de fiinþe umane sunt probleme
pe care societatea le prescrie adolescenþilor ºi
tinerilor. De ce se afirmã acest lucru?

Pentru cã adolescenþii ºi tinerii:

au dorinþa mare de a se afirma,
dar n-au experienþã de viaþã;

sunt slab informaþi privind riscurile
sociale ºi de sãnãtate (prevenþie ºi
intervenþie, minimalizare a riscurilor);

au deprinderi de viaþã insuficient
dezvoltate;

simt lipsa spaþiilor ºi serviciilor sigure
ºi prietenoase lor;

au oportunitãþi limitate de dezvoltare
ºi de participare.

În condiþiile ºcolaritãþii obligatorii a copiilor de 7-
16 ani, ºcoala este instituþia-cheie în care elevii ar
putea sã obþinã cele mai multe informaþii despre
promovarea modului de viaþã sãnãtos, sã obþinã
deprinderile necesare în acest domeniu ºi sã
conºtientizeze cã numai copiii sãnãtoºi pot avea un
randament ºcolar optim, iar mai târziu ºi o bunã
inserþie profesionalã ºi socialã.

La ora actualã, standardele pentru evaluarea calitãþii
educaþiei în Republica Moldova se bazeazã în

întregime pe rezultatele ºcolare. Folosindu-se o
definiþie bazatã pe dobândirea unor cunoºtinþe
teoretice de cãtre elevi ºi studenþi, se afirmã cã nivelul
de calitate al învãþãmântului în Moldova este în
continuare ridicat. Totuºi, dacã analizãm sistemul
de învãþãmânt prin prisma definiþiei calitãþii
educaþiei, formulatã la Forumul �Educaþie pentru
Toþi�, Dakar, 2000, obþinem o imagine oarecum
diferitã. Numeroºi factori, cum ar fi stimularea ºi
dezvoltarea copilului, deprinderile de viaþã,
participarea copiilor ºi tinerilor, conºtiinþa de sine,
promovarea toleranþei ºi crearea unui mediu ºcolar
sãnãtos ºi prietenos sunt foarte limitate sau
inexistente în sistemul de învãþãmânt din Moldova.

Actualmente în Republica Moldova ºcoala este
unica instituþie care oferã cunoºtinþe, deprinderi de
viaþã ºi atitudini unui numãr foarte mare de elevi,
acoperind numeric aproape sutã  la sutã copiii ºi
adolescenþii din þarã. ªcoala are potenþialul necesar
ºi poate participa eficient la instruirea atât a elevilor,
cât ºi a familiei, în cazul în care îi va fi asiguratã
logistica necesarã.

În acelaºi timp, e important sã se þinã cont de faptul,
cã o ºcoalã prietenoasã tinerilor trebuie sã
promoveze obþinerea unor rezultate de bunã
calitate în procesului de învãþare, sã ofere copiilor �
pe lângã deprinderi esenþiale de scriere, citire,
vorbire, ascultare, calculare � cunoºtinþe ºi deprinderi
necesare pentru a trãi într-o societate nouã. Acestea
ar include valorile naþionale de pace, pe de o parte,
ºi cele democratice, de acceptare a diversitãþii, pe
de altã parte. De asemenea, o ºcoalã prietenoasã
încurajeazã copiii ºi tinerii sã gândeascã critic, sã-ºi
punã întrebãri, sã-ºi exprime opinia ºi sã ia decizii.

Deºi pe glob cea mai mare parte a educaþiei bazate
pe formarea deprinderilor de viaþã se realizeazã în
condiþii ºcolare formale, existã multe exemple de
programe reuºite în toatã lumea, care þin cont de
necesitãþile locale ºi demonstreazã cã este posibilã
predarea deprinderilor de viaþã în condiþii neformale
ºi în afara ºcolii.

În mod evident, programele ce þin de formarea
deprinderilor de viaþã, care fac parte din curriculele
naþionale, au avantajul unei acoperiri mari ºi sunt
mai durabile decât intervenþiile izolate efectuate în
condiþii extraºcolare. Aceste condiþii, însã, pot oferi
activitãþi educaþionale preþioase, care sã completeze
armonios educaþia oferitã în ºcoalã. De asemenea,

Educaþia pentru formarea
deprinderilor de viaþã
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condiþiile neformale pot oferi punþi de acces cãtre
tinerii care nu frecventeazã ºcoala, dar care au mare
nevoie de deprinderi de viaþã.

Deprinderile de viaþã pot fi predate în centre ºi
cluburi ale tinerilor, instituþii extraºcolare, centre
pentru copiii strãzii, centre de instruire profesionalã
sau centre medicale. Aceste medii de învãþare
reprezintã o bazã receptivã ºi flexibilã pentru
formarea deprinderilor de viaþã. În astfel de condiþii
educaþia deprinderilor de viaþã poate începe de la
teme sau probleme care au o importanþã deosebitã
pentru situaþia concretã în care se aflã grupul-þintã.
Accentul poate fi plasat, de exemplu, pe prevenirea
violenþei, cunoaºterea drepturilor sau pe consul-
taþiile privind cãutarea unui loc de muncã. Un aspect
important: în timpul abordãrii deprinderilor de viaþã
în subiecte sensibile cum sunt sãnãtatea sexualã
sau abuzul de substanþe, tinerii se simt mai în
siguranþã discutând aceste teme într-un mediu
extraºcolar, cu adulþi sau semeni în care au încredere.

ªi un ultim argument: educaþia bazatã pe formarea
deprinderilor de viaþã necesitã o metodologie de
predare interactivã, bazatã pe experienþe personale,
iar mediile extraºcolare oferã aceastã flexibilitate.

1.2 Definiþii ºi concepte

Conceptele-cheie ºi definiþiile, care vor fi vizate în
continuare, sunt rezultatul activitãþii  unor agenþii
internaþionale � Fondul Naþiunilor Unite pentru
Copii (UNICEF), Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS), Banca Mondialã, Fondul Naþiunilor Unite
pentru Populaþie (UNFPA) - prezentate în docu-
mentul �Skills for Health� (Deprinderi pentru
sãnãtate)2 . Aceste agenþii au lucrat împreunã pentru
a încuraja cât mai multe ºcoli ºi comunitãþi sã
implementeze educaþia pentru formarea deprin-
derilor de viaþã ca metodã pentru a îmbunãtãþi
sãnãtatea ºi educaþia. Împreunã, aceste agenþii
pledeazã pentru dezvoltarea în ºcoalã a unor
programe eficiente de educaþie bazatã pe formarea
deprinderilor, paralel cu politicile ºcolare de sãnãtate.
De asemenea pledeazã atât pentru dezvoltarea unui
mediu sãnãtos, care oferã susþinere pentru copii ºi
adolescenþi, cât ºi pentru crearea unor servicii de
sãnãtate prietenoase tinerilor.

Educaþia pentru sãnãtate bazatã pe for-
marea deprinderilor de viaþã este o abordare
pentru a crea sau a menþine stiluri de viaþã ºi
condiþii sãnãtoase prin dezvoltarea cunoºtinþelor,
atitudinilor ºi, mai ales, a deprinderilor, folosind
o gamã variatã de experienþe de învãþare, cu
accent pe metodele participative.

Deprinderile de viaþã sunt abilitãþi de compor-
tament de adaptare care permit indivizilor sã se
confrunte eficient cu cerinþele ºi provocãrile vieþii
cotidiene (definiþia Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii). În particular, deprinderile de viaþã sunt
un grup de competenþe psihosociale ºi deprin-
deri interpersonale care ajutã oamenii sã ia
decizii informate, sã soluþioneze probleme, sã
gândeascã critic ºi creativ, sã comunice eficient,
sã stabileascã relaþii sãnãtoase, sã fie empatici
cu alþii, sã se adapteze ºi sã gestioneze vieþile
lor într-o manierã sãnãtoasã ºi productivã.
Deprinderile de viaþã pot viza acþiuni personale,
îndreptate cãtre sine sau cãtre alte persoane, la
fel ºi acþiuni de schimbare a mediului înconju-
rãtor pentru a-l face favorabil sãnãtãþii.

Termenul educaþie pentru formarea deprin-
derilor de viaþã este adesea folosit aproape
ca sinonim cu termenul de educaþie pentru sãnã-
tate bazatã pe formarea deprinderilor de viaþã.
Diferenþa dintre aceste douã abordãri constã
doar în conþinutul temelor care sunt acoperite
(pe care le conþin). Educaþia pentru sãnãtate
bazatã pe formarea deprinderilor de viaþã se
axeazã pe sãnãtate. Educaþia pentru formarea
deprinderilor de viaþã se poate axa pe educaþia
pentru pace, drepturile omului, educaþia pentru
cetãþenie ºi alte probleme sociale, inclusiv
sãnãtatea. Ambele abordãri reclamã aplicarea
în viaþa realã a cunoºtinþelor, atitudinilor ºi de-
prinderilor esenþiale ºi ambele implicã metode
interactive de predare ºi învãþare.

Termenul deprinderi de asigurare a unui
venit se referã la capacitãþile, resursele ºi opor-
tunitãþile de realizare a scopurilor economice
individuale ºi gospodãreºti, adicã pentru gene-
rarea venitului. Deprinderile de asigurare a unui
venit includ deprinderi tehnice ºi vocaþionale /
profesionale (tâmplãrie, croitorie, programare,
etc.); deprinderi de cãutare a unui loc de muncã
(elaborarea curricu-
lum-ului vitae ºi a scri-
sorii de motivare, de
susþinere a unui inter-
viu etc.) ºi de mana-
gement al afacerilor,
deprinderi antrepre-
noriale ºi de gestio-
nare a banilor.

Existã un set de bazã al
deprinderilor de viaþã,
cum sunt deprinderile
de comunicare, de luare
a deciziilor, de gândire criticã ºi creativã, de dirijare
a emoþiilor, a stresului ºi a conflictelor, de clarificare

EDUCAÞIA PENTRU
DEPRINDERI  DE VIAÞÃ

  este parte integrantã
a unei educaþii de calitate

  nu þine doar de
problemele igienei
ºi ale sãnãtãþii

  nu se limiteazã doar
la vârsta ºcolaritãþii

1
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a valorilor, de supravieþuire, interac-
þiune ºi convieþuire în societate, de
integrare ºi reintegrare în comuni-
tate, deprinderi practice - de menaj,
de orientare în comunitate, de apel
la ajutor în caz de abuz sau de
încãlcare a drepturilor etc.

Educaþia pentru sãnãtate bazatã pe
deprinderi de viaþã s-a dovedit a fi
instrumentul cel mai eficient de
influenþare a comportamentului, de
exemplu, în domeniul prevenirii HIV/
SIDA ºi ITS, a sarcinii timpurii ºi nedo-
rite, a abuzului de substanþe, cât ºi
în domeniile ce þin de drepturile copi-
lului sau educaþia nonviolentã.

Educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã se
sprijinã pe aplicarea în viaþa realã a unor cunoºtinþe
ºi deprinderi esenþiale ºi foloseºte metode interactive
de predare ºi de învãþare.

Educaþia bazatã pe formarea deprinderilor
de viaþã:

are ca obiectiv schimbarea
comportamentalã,

oferã un echilibru de cunoºtinþe, atitudini
ºi deprinderi,

foloseºte metode interactive de predare
ºi învãþare,

se bazeazã pe necesitãþile ºi drepturile
tinerilor,

este sensibilã la aspectul gender.

Sãnãtatea este o condiþie de bunãstare fizicã,
mintalã ºi socialã completã (definiþia OMS).

În educaþia pentru sãnãtate un rol central îl joacã
formarea deprinderilor de comunicare, de luare a
deciziilor, de soluþionare a problemelor ºi depãºire
a situaþiilor dificile, de autocontrol ºi evitare a com-
portamentului periculos pentru sãnãtate.

Aceste deprinderi sunt legate de niºte alegeri
concrete pe care le face individul vizavi de propria
sãnãtate: alegerea de a nu fuma, a nu consuma
alcool, a evita drogurile, de a se alimenta sãnãtos
sau a avea un comportament protejat ºi responsabil
în relaþiile intime. În funcþie de situaþie ºi context,
sunt utilizate unele deprinderi de viaþã sau altele.
De exemplu, deprinderea de a gândi critic ºi de a
lua decizii este importanta pentru a analiza situaþia
ºi a opune rezistenþã la presiunea din partea
semenilor sau mass media de a consuma tutunul.
Deprinderile de comunicare interpersonalã sunt

necesare pentru a negocia alter-
native la sexul riscant. Însuºirea
deprinderilor de pledoarie le poate
permite tinerilor sã influenþeze
politicile ºi mediile, care le afecteazã
sãnãtatea. De exemplu, tinerii ar
putea pleda pentru crearea unor
zone în care nu se fumeazã, pentru
asigurarea ºcolii cu apã calitativã sau
cu WC-uri în stare bunã, pentru
liberul acces la prezervative în scopul
prevenirii HIV, ITS ºi sarcinilor nedo-
rite.

De obicei, educaþia pentru sãnãtate
include un spectru larg de teme,
precum sãnãtatea emoþionalã ºi
mintalã, nutriþia, consumul de

alcool, tutun ºi alte droguri, sãnãtatea reproducerii,
traumatismele etc.

Educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã,
care face parte dintr-o abordare cuprinzãtoare, cu
multiple aspecte, este foarte eficientã în fortificarea
capacitãþii tinerilor de a face alegeri comportamen-
tale sãnãtoase.

Includerea educaþiei pentru formarea deprin-
derilor de viaþã în programele ºcolare oferã
mai multe avantaje:

Mai întâi, aceasta promoveazã un mod
de viaþã sãnãtos. Tinerii trebuie sã fie
sãnãtoºi ca sã poatã învãþa eficient, iar
astfel de programe pot conduce la
ameliorarea sãnãtãþii fizice, emoþionale ºi
sociale a elevilor.

Apoi, educaþia pentru formarea
deprinderilor de viaþã oferã elevilor
posibilitãþi de a gândi critic ºi a lua decizii
corecte � deprinderi, pe care tinerii le-ar
putea aplica ºi în alte domenii de studiu.

În sfârºit, participarea activã a elevilor la
procesul de studiu poate consolida
relaþiile dintre elevi ºi profesori, poate
îmbunãtãþi atmosfera din clasã, poate
adapta diferite stiluri de învãþare ºi oferi
modele de instruire alternative.

Educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã
poate fi adresatã oricãrui grup-þintã ºi poate fi
incorporatã în orice context � educaþia formalã ºi
neformalã, programe de educaþie de la egal la egal
pentru tineri, programe care implicã pãrinþii,
programe comunitare, programe în cadrul clinicilor
de sãnãtate, spitalelor, centrelor pentru copii mici
ºi pentru tineri. Aceste activitãþi ºi programe le oferã
tinerilor posibilitatea sã aplice în practicã cele
învãþate.

EDUCAÞIA BAZATÃ
PE NECESITÃÞILE

ªI INTERESELE
COPILULUI

PROMOVEAZÃ

  includerea copiilor
(abordare participativã)

  învãþarea eficientã

  securitatea ºi protecþia
sãnãtãþii copiilor

  implicarea copiilor,
a familiei ºi a comunitãþii

  educaþia gender-senzitivã
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Educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã
trebuie sã abordeze un spectru larg de probleme
de sãnãtate � consumul de alcool ºi de droguri,
tabagismul, diferite infecþii, HIV/SIDA ºi ITS, nutriþia,
sãnãtatea reproductivã, violenþa etc. Deprinderile
pe care ºi le dezvoltã tinerii trebuie sã le permitã sã
realizeze niºte schimbãri personale, interpersonale
ºi de mediu în folosul sãnãtãþii ºi securitãþii lor. Aceste
deprinderi vizeazã atât sãnãtatea fizicã, socialã ºi
mintalã, cât ºi aspecte mai largi, cum ar fi egalitatea
genurilor ºi impactul ei asupra relaþiilor interper-
sonale sau crearea unor medii psihosociale ºi fizice
sãnãtoase.

1.3 Scopul ºi obiectivele
de bazã ale educaþiei
pentru formarea
deprinderilor de viaþã

Scopul educaþiei pentru formarea deprinderilor de
viaþã este a asigura copiilor ºi tinerilor un proces de
dezvoltare personalã, socialã ºi de sãnãtate prin
oferirea oportunitãþilor de învãþare pentru acumu-
larea cunoºtinþelor, deprinderilor ºi atitudinilor, care
le va permite sã ducã o viaþã sigurã, sãnãtoasã ºi
responsabilã ca persoane ºi membri ai societãþii.

1 Concepþia Educaþie pentru formarea deprinderilor de viaþã, Ministerul Educaþiei, martie, 2004.
2 Resurse complementare sunt disponibile pe paginile WEB:
www.unicef.org/programmme/lifeskills, www.who.int/school-youth-health, www.schoolsandhealth.org, www.unfpa.org

Obiectivele generale ale educaþiei pentru for-
marea deprinderilor de viaþã:

A oferi copiilor ºi tinerilor cunoºtinþe
ºi informaþii despre diverse probleme
personale, sociale ºi de sãnãtate,

A ajuta copiii ºi tinerii sã conºtientizeze
atitudinile proprii ºi ale altor oameni faþã
de problemele personale, sociale ºi de
sãnãtate,

A ajuta copiii ºi tinerii sã însuºeascã
ºi sã practice deprinderi personale
ºi sociale,

A oferi copiilor ºi tinerilor oportunitãþi
pentru a face alegeri informate în ceea
ce priveºte modul lor de viaþã,

A ajuta copiii ºi tinerii sã conºtientizeze
influenþa grupului de semeni ºi a
mass-media asupra modului lor de viaþã,

A ajuta copiii ºi tinerii sã se respecte
pe sine ºi pe cei din jur,

A promova responsabilitatea personalã
ºi socialã a copiilor ºi a tinerilor.
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Aspecte
metodologice
ale
educaþiei
pentru
formarea
deprinderilor
de viaþã
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      Aspecte metodologice ale educaþiei
pentru formarea deprinderilor de viaþã
2.

2.1 Câteva principii metodo-
logice ale formãrii deprinder-
ilor de viaþã independentã

Acceptaþi ideea cã deprinderile pe care copiii
ºi tinerii nu le au, se pot forma prin exerciþiu, voinþã
ºi cu ajutorul facilitatorului (profesori, educatori,
voluntari, educatori de la egal la egal, pãrinþi etc.).
La vârsta lor, aceºtia pot sã-ºi mãreascã eficienþa
acþiunilor, sã devinã mai încrezãtori în propriile forþe,
sã îºi îmbunãtãþeascã raporturile cu cei din jurul lor,
sã dobândeascã un control mai bun asupra propriei
lor vieþi. Obiectivul formãrii este promovarea
capacitãþii tânãrului de a se descurca singur. Pentru
aceasta trebuie ajutat sã însuºeascã ºi sã practice
motivat comportamentele adecvate vieþii inde-
pendente.

Implicaþi în calitate de facilitatori elevi din
clasele cu care lucraþi. Aceºtia vor fi pregãtiþi ca
educatori de la egal la egal (adolescenþi, tineri care
învaþã de la prietenii lor ºi transmit cunoºtinþele lor
grupului de semeni) ºi vor fi un suport real în
planificarea, desfãºurarea ºi evaluarea activitãþilor
curriculare ºi extra-curriculare. Este important sã
consideraþi copiii ºi tinerii ca parteneri egali ºi
responsabili în procesul propriei lor formãri. Fãrã o
asemenea abordare orice efect nu va putea fi decât
superficial.

Consultaþi-vã cu tinerii despre temele,
activitãþile ce le veþi desfãºura cu ei. Luaþi în
considerare ºi rezultatele evaluãrii iniþiale (discutaþi
din timp cu tinerii despre aºteptãrile lor), care vã
poate sugera cum puteþi începe dezvoltarea
deprinderilor de viaþã. Încercaþi sã aflaþi dacã unii
participanþi au dorinþe speciale (de exemplu anumite
teme sau activitãþi) pe care va trebui sã le luaþi în
considerare. Adolescenþii vã pot propune sã începeþi
de la subiecte care-i intereseazã cel mai mult (relaþii
interpersonale, sexualitate, prevenirea ITS º.a.).
Acest lucru n-ar trebui sã deranjeze ºi în contextul
acestor teme puteþi sã realizaþi exerciþii de comuni-
care asertivã, de soluþionare a conflictelor, de luare
a deciziilor º.a.

Atenþie la motivaþia participanþilor în
cadrul unui asemenea program. În nici un caz acesta
nu trebuie sã fie perceput de tineri ca o activitate
obligatorie, cu desfãºurare rigidã. Copilul trebuie

atras prin atmosfera de lucru creatã, prin informaþia
transmisã ºi modalitãþile antrenante, participative,
chiar distractive prin care se transmit cunoºtinþele ºi
se formeazã noile deprinderi. Capacitatea de a-i
motiva pe adolescenþi este una dintre condiþiile
principale de reuºitã ale programului de formare a
deprinderilor de viaþã.

Þineþi seama de semnificaþia factorului
vârstã. Ca facilitator trebuie, în general, sã alegeþi
acele activitãþi/exerciþii care corespund nivelului
cunoºtinþelor deja existente ºi nevoilor de formare
specifice grupului pe care îl pregãtiþi. Totodatã þineþi
seama de specificul vârstei biologice. Este bine sã
lucraþi cu grupuri de copii ºi tineri cu niveluri de
vârstã ºi de cunoºtinþe apropiate. Asigurarea unei
bune comunicãri ºi câºtigarea încrederii din partea
grupului respectiv de participanþi este esenþialã.
Trebuie separaþi cei mici de cei mari pentru a-i elibera
de orice inhibiþie pe cei dintâi ºi a-i face mai
responsabili pe cei din urmã.

Aplicaþi educaþia pentru formarea deprin-
derilor de viaþã în activitatea de fiecare zi, în cadrul
ºi în afara orelor de studiu, adaptându-le particu-
laritãþilor psiho-fiziologice ºi de vârstã, necesitãþilor
membrilor grupului.

Formarea pentru viaþa independentã nu
trebuie sã se limiteze la mediul instituþionalizat.
Activitãþile este bine sã fie desfãºurate în medii de
viaþã diferite (ºcoalã, comunitate, stradã, local
religios, grupuri sau cluburi existente etc.) care ar
permite stabilirea unor contacte personale ºi
instituþionale inedite. Invitaþi la activitãþile plani-
ficate persoane din comunitate: reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale (APL), reprezentanþi ai
organizaþiilor non-guvernamentaele locale, regio-
nale ºi naþionale, medici de familie, poliþiºti, preoþi,
pãrinþi, lucrãtori de tineret etc. Planificaþi, desfãºuraþi
ºi evaluaþi activitatea împreunã cu invitatul.

Dezvoltaþi împreunã cu tinerii participanþi
în cadrul activitãþilor de formare a deprinderilor de
viaþã proiecte comunitare, cu implicarea altor tineri,
adulþi, reprezentanþi ai APL, ONG etc.

Urmãriþi evaluarea periodicã, iniþialã,
intermediarã ºi finalã a programului de formare. În
acest scop, fiecare activitate, temã, capitol va cuprin-
de diverse exerciþii de evaluare.



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

16

2
Educaþia pentru formarea deprinderilor de

viaþã recomandã aplicarea metodelor de predare
ºi de învãþare participative, menite sã asigure
tinerilor atât experienþa practicã, cât ºi încredere în
propria lor capacitate de a rãspunde corect la
problemele vieþii independente. Metodele participa-
tive trebuie sã faciliteze procesele de descoperire ºi
de comunicare în interiorul grupului de participanþi,
care trebuie sã se prezinte la aceste cursuri cu o
stare de spirit deschisã la asimilarea de noi cunoºtin-
þe ºi experienþe, fãrã complexe, teamã sau inhibiþie.

2.2 Metode ºi tehnici
interactive de lucru
cu copiii ºi tinerii

În cadrul programului Formarea deprinderilor de
viaþã facilitatorii vor oferi tuturor copiilor ºi tinerilor
o gamã variatã de oportunitãþi de învãþare prin care
aceºtia sã poatã recunoaºte ºi sã devinã mai sensibili
faþã de problemele personale ºi ale altora, faþã de
problemele comunitãþii.

Metodele interactive contribuie eficient la formarea
ºi dezvoltarea în mod integrat a cunoºtinþelor,
deprinderilor, atitudinilor, valorilor de viaþã, precum
ºi la sporirea motivaþiei copiilor ºi tinerilor pentru
însuºirea programului. Fiecare activitate/exerciþiu
trebuie sã se axeze pe situaþii concrete de viaþã,
care îi vor învãþa sã analizeze, sã cerceteze, sã ia
decizii informate, sã rezolve problemele (ale sale
sau ale altora, ale comunitãþii) în cel mai efectiv mod
posibil. Instrucþiunile trebuie sã-i ajute pe participanþi
sã se bazeze pe cunoºtinþele anterioare pentru a
dezvolta atitudini, credinþe ºi deprinderi cognitive
ºi totodatã sã lãrgeascã baza lor de cunoºtinþe.

Avantajele specifice ale metodelor participa-
tive de predare/învãþare, utilizate în cadrul
programului formarea deprinderilor de viaþã,
includ urmãtoarele:

implicã direct ºi activ copilul/tânãrul în
procesul vizat,

contribuie la satisfacerea în mod firesc,
natural a necesitãþilor ºi nu forþarea
acestei evoluþii dupã un anume tipar,

sporesc percepþiile/reflecþiile
participanþilor despre sine ºi despre alþii,

promoveazã, mai degrabã, cooperarea
între partcipanþi, decât competiþia,

asigurã oportunitãþi membrilor grupului ºi
facilitatorilor de a-ºi recunoaºte ºi a-ºi
pune în valoare potenþialul individual ºi a-
ºi spori respectul faþã de sine,

permite participanþilor sã se cunoascã
reciproc ºi sã extindã relaþiile,

promoveazã depinderi de ascultare
activã ºi de comunicare eficientã între
participanþi,

promoveazã toleranþa, înþelegerea
ºi acceptarea necesitãþilor proprii
ºi ale altora,

faciliteazã  formarea comportamentelor
corecte vizavi de problemele sensibile,

încurajeazã inovaþiile ºi creativitatea.
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Câteva metode ºi tehnici interactive de lucru cu copiii ºi tinerii

  ASALT DE IDEI  
(BRAINSTORMING)

Este o metodã simplã ºi eficientã de generare a ideilor. Asaltul de idei se poate practica
oral sau în scris (brainwriting). Prin intermediul acestei metode participanþii vor gãsi cât
mai multe soluþii pentru o problemã, vor defini domenii noi pentru ei.

Desfãºurare

Stabiliþi tema asaltului de idei ºi formulaþi-o ca întrebare.

Stabiliþi intervalul de timp necesar (de regulã, va fi suficient de scurt pentru a determina o stare
de �crizã�, pentru a-i mobiliza la maximum pe participanþi din punct de vedere intelectual ºi afectiv).

Faceþi cunoscuþi participanþii cu regulile asaltului de idei:

Scrieþi orice idee care poate sã vã vinã în gînd. Unele idei par imposibile sau prosteºti,
dar este în regulã. Uneori cele mai scandaloase idei pot genera altele.

Gîndiþi-vã la cît mai multe idei. Cu cît vã gîndiþi la mai multe idei cu atît
e mai mare ºansa sã gãsiþi ideile utile.

Evitaþi sã judecaþi ideile ca bune sau rele.

Nu discutaþi ºi nu vã gîndiþi la ideile expuse. Pur ºi simplu scrieþi-le

Facilitatorul (sau un participant) va nota pe tablã toate ideile generate
în ordinea rostirii lor.

Când ideile par sã fi �secat�, opriþi exerciþiul ºi treceþi la etapa calitativã (analizaþi soluþiile,
ordonaþi-le în funcþie de realismul lor, eliminaþi-le pe cele incompatibile cu problema sau
cu posibilitãþile momentane etc.). Analiza ºi clasificarea vor fi fãcute împreunã cu toþi participanþii.

Rolul facilitatorului

Pregãteºte el însuºi o listã cu idei de rezervã ºi modereazã activitatea,

Nu bruscheazã participanþii ºi nu încalcã el însuºi regulile promovate,

Încurajeazã participarea tuturor,

Foloseºte cuvinte de laudã pentru toate ideile: �bun�, �perfect�, �bravo� etc.,

Valorificã ideile propuse (dacã participanþii au fost solicitaþi doar ca generatori de idei), aducând
la cunoºtinþã modul în care au fost valorificate.

Avantajele metodei

Permite participarea deplinã a copiilor indiferent de mãrimea grupului,

Încurajeazã creativitatea,

Genereazã o mulþime de idei ºi soluþii pentru anumite probleme într-un timp restrâns,

Spectrul problemelor analizate prin brainstorming este aproape nelimitat.
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Variante ale asaltului de idei

ASALTUL DE IDEI ÎN SCRIS
Grupul mare este împãrþit în grupuri a câte 5-8 persoane. Fiecare grup se aºeazã în jurul
unei mese. Fiecare participant are în faþã o foaie albã, iar în centrul mesei se aflã o foaie
suplimentarã.

Desfãºurare

Se enunþã problema.

Fiecare îºi noteazã pe foaie o idee.

Cel care a terminat primul, înlocuieºte fila de pe masã cu foaia lui ºi enunþã altã idee, pe foaia de
pe masã.

Între timp, altul a terminat ºi face acelaºi lucru cu foaia de pe masã, pe care gãseºte, de aceastã
datã, o idee. El trebuie sã adauge alta, inspirându-se, eventual, din ceea ce este scris în filã. Dacã
doreºte, poate dezvolta ideea de pe foaie. Jocul continuã pânã facilitatorul decide încetarea lucrului.

ASALTUL DE IDEI CU IMAGINI

Desfãºurare

Problema este enunþatã în faþa întregului grup.

Apoi este realizat un asalt de idei oral cu tot grupul.

Când s-au epuizat toate ideile, grupului i se prezintã o imagine.

Se realizeazã un asalt de idei individual (în liniºte) inspirat de imagini prin care se îmbunãtãþesc
ideile din brainstormingul oral ori se propun alte idei. Fiecare participant îºi noteazã ideile în foia lui.

Câþiva voluntari citesc cu voce ideile lor.

Grupul discutã pentru a gãsi ºi alte variante.

ASALTUL DE IDEI CU SCHIÞE

Desfãºurare

Pentru a fi înþeleasã, problema se discutã cu întreg grupul. Nu se dau soluþii.

Se formeazã grupuri a câte 4-6 persoane.

Fiecare participant deseneazã o schiþã a modulului în care vede rezolvarea problemei. Se
lucreazã în mod individual, în liniºte, timp de 5-10 minute.

Se transmit foile vecinilor din dreapta, în câteva runde. Fiecare modificã sau completeazã, dacã
este necesar.

Schiþele se completeazã ºi se evalueazã împreunã cu toþi participanþii.

Se alege o singurã schiþã, iar grupul mare trebuie sã dezvolte varianta finalã,
în caz de necesitate utilizându-se elemente din celelalte schiþe.

SCRISUL PE PEREÞI
Este o formã a asaltului de idei. Participanþii îºi scriu ideile pe fiºe pe care le lipesc apoi pe un
perete. Avantajul acestei tehnici este cã participanþii se pot gândi în liniºte, înainte de a fi influenþaþi
de ideile altora, iar fiºele pot fi schimbate cu locurile pentru a clasifica ideile.
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  ACTIVITATEA ÎN GRUP  

Este procedeul cel mai indicat în realizarea metodelor interactive. Oferã participanþilor
posibilitatea unei participãri mai responsabile ºi a unei cooperãri mai strânse, dezvoltã
abilitãþi de comunicare interpersonalã (participantul învaþã nu numai sã vorbeascã, ci ºi
sã asculte). Îi ajutã pe participanþi sã înþeleagã ºi sã rezolve unele diferenþe dintre ei. Îi
face sã înþeleagã necesitatea distribuirii rolurilor într-o echipã ºi în ce mãsurã depinde
eficienþa unei echipe de asumarea corectã a fiecãrui rol, de îndeplinirea corectã a
sarcinilor corespunzãtoare rolului respectiv.

Desfãºurare

Stabiliþi criteriul de grupare (conform intereselor, preferinþelor, anotimpurilor, zilelor de naºtere
etc.) ºi numãrul de participanþi în grup. Numãrul de participanþi variazã în funcþie de temã.
Membrii unei perechi tind sã încheie înþelegeri ºi sã rãspundã unul dorinþelor celuilalt,
în triade se dezvoltã mai bine idei noi. Un numãr de cinci membri reprezintã mãrimea idealã
pentru grupurile care au de îndeplinit obiective precise. Cu cât creºte numãrul membrilor, cu atât
creºte complexitatea obiectivelor care pot fi urmãrite, dar scade gradul de participare individualã.

Elaboraþi împreunã cu participanþii un regulament care ar facilita realizarea cu uºurinþã
a sarcinilor de grup. Ficare regulã trebuie sã reprezinte un comportament pozitiv, care fiind
respectat va crea atmosfera sigurã ºi prietenoasã pentru participarea tuturor.
De exemplu

Membrii grupului:
vor fi respectuoºi, exprimîndu-ºi opinia pe rînd ºi ascultînu-se reciproc,
vor fi activi, propunînd idei ºi implicîndu-se în realizarea sarcinilor de grup,
vor fi uniþi acceptînd persoanele ºi ideile acestora,
vor critica ideile fãrã a învinui ºi judeca persoanele etc.

Propuneþi participanþilor sã repartizeze roluri ºi responsabilitãþi în cadrul grupurilor mici:
secretarul - noteazã opiniile membrilor,
responsabil de timp - urmãreºte timpul,
moderatorul - se asigurã cã toþi membrii îºi pot exprima opiniile,
raportorul - prezintã rezultatul activitãþii grupului,
observatorul - evalueazã activitatea elevilor din grup etc.

Rolul facilitatorului în cadrul organizãrii activitãþii în grup

Menþine atenþia participanþilor asupra obiectivelor stabilite,

Încurajezeazã activitatea individualã sau a grupului,

Ajutã grupul pânã la etapa când acesta va funcþiona de sine stãtãtor,

Rezumã împreunã cu participanþii desfãºurarea activitãþii.

Avantajele metodei

Participanþii învaþã unul de la altul, vorbesc mai liber, apar idei mai multe ºi mai diverse,

Participanþii îºi acordã ajutor unii altora, în special în cazurile când opiniile coincid sau sunt
similare ºi tinerii le acceptã ºi se susþin reciproc,

Regulile de conlucrare în grup pot fi aplicate în activitatea cotidianã a participanþilor.
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  DISCUÞIA  

Discuþia este o tehnicã prin intermediul cãreia se realizeazã majoritatea metodelor in-
teractive ºi care îi stimuleazã atât pe participanþi, cât ºi pe facilitatori. Este un procedeu
foarte eficient prin care tinerii se pot informa în domeniu, îºi pot exersa deprinderile de
ascultare ºi de exprimare ºi îºi pot manifesta atitudinea faþã de problemele ce-i preocupã.

Desfãºurare

Expuneþi tema clar ºi incitant pentru copii.

Explicaþi sarcinile, problema, rolul participanþilor etc. Stabiliþi prin consens regulile discuþiei, astfel
ca fiecare participant sã se simtã încurajat sã participe. Este binevenit ca regulile sã fie afiºate în
salã.

Eficacitatea unei discuþii reclamã conceperea ºi respectarea unor condiþii, în primul rând ale
dialogului, adicã ale întrebãrilor ºi rãspunsurilor. Pentru a concepe întrebãrile ar fi necesar ca
facilitatorul sã aibã în vedere cã:

întrebarea bine formulatã determinã o bunã parte din rãspunsul ce trebuie dat;

întrebãrile trebuie sã stimuleze schimbul de idei între participanþi, spiritul critic, sã-i provoace
sã judece, sã nu cearã rãspunsuri logice simple (da/nu) sau doar sã reproducã faptele. În acest
sens facilitatorul ar trebui sã foloseascã întrebãrile care încep cu: de ce? pentru ce? cu ce
scop? în ce caz? etc.;

întrebãrile nu trebuie sã inducã în eroare participanþii.

Evaluaþi activitatea cu ajutorul participanþilor (Ce a mers bine/rãu ºi de ce? Cum au fost depãºite
neînþelegerile? Au avut toþi tinerii posibilitatea sã participe?)

Rolul facilitatorului

Menþine cursul comunicãrii pe tema anunþatã, se asigurã cã sunt respectate regulile, eventual,
rezumã în final,

Formulezã întrebãri clare ºi pe înþelesul participanþilor,

Rezervã suficient timp pentru ca participanþii sã-ºi poatã expune pãrerile vizavi
de problema pusã în discuþie.

Avantajele metodei

Încurajeazã activitatea ºi participarea tuturor membrilor grupului,

Stimuleazã emiterea de idei noi,

Ajutã participanþi sã înveþe reciproc, sã coreleze activitãþile realizate cu experienþele vieþii reale.
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  DISCUÞIA-PANEL  

Este o variantã a discuþiei, ce oferã participanþilor posibilitatea de a se informa pe o
temã pregãtitã minuþios de la persoane competente în acest domeniu, de asemenea
dezvoltã abilitãþi de comunicare interpersonalã.

Desfãºurare

Discuþia-panel constã din douã pãrþi: o prezentare pe o temã anume, realizatã de persoane cu
experienþã în acest domeniu (poliþiºti, judecãtori, victime, un elev cu o experienþã deosebitã etc.)
ºi o discuþie a auditoriului cu prezentatorii. În prima parte nu se permit întreruperi, ascultãtorii îºi
noteazã observaþiile ºi întrebãrile pe care le vor ridica în partea a doua a activitãþii. Dialogul care
se naºte între prezentatori ºi ascultãtori va respecta regulile unei discuþii (anunþarea întrebãrii,
luare de cuvânt pe rând etc.).

O altã variantã a desfãºurãrii pãrþii a doua este discuþia mesajelor (întrebãri, completãri,
corectãri etc. sub formã de bileþele). Aceste bileþele sunt expediate spre un transmiþãtor de
mesaje (de obicei acest rol ºi-l asumã facilitatorul) care le înmâneazã prezentatorilor.
Mesajele sunt anonime. Persoanele invitate continuã discuþia, þinând cont de mesajele primite,
rãspunzând, dacã binevoiesc, la întrebãri, fãrã a fi obligaþi sã rãspundã la orice întrebare.

Rolul facilitatorului

Deblocheazã discuþia, situaþie care poate sã aparã din cauza nerespectãrii
de cãtre participanþi a regulilor,

Urmãreºte cum merge discuþia, pentru ca la sfârºit sã o poatã evalua, dând participanþilor
un feedback constructiv.

Avantajele metodei

Participanþii învaþã direct de la prima sursã,

Genereazã emoþii ºi sentimente, capteazã interesul ºi imaginaþia participanþilor,

Oferã posibilitatea unei participãri responsabile ºi a unei cooperãri mai strânse,

Îi ajutã pe participanþi sã coreleze teoria cu experienþele vieþii reale.
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  DEZBATEREA  

Deseori, urmare a unei discuþii, grupul se divizeazã fizic în douã �tabere�, participanþii
susþinând cele douã rãspunsuri posibile, schimbându-ºi pãrerea ºi poziþia, trecând în
�tabãra� opusã. Aceastã metodã îi poate ajuta pe tineri sã-ºi dezvolte capacitatea de
exprimare clarã, concisã, coerentã ºi convingãtoare; sã gândeascã critic ºi sã ia decizii
într-o problemã controversatã; sã câºtige încredere în forþele proprii, stimulând spiritul
de concurenþã în sensul bun al cuvântului. Abordarea de tip PRO-CONTRA, mai des
folositã în cadrul activitãþilor îi ajutã pe participanþi sã priveascã o problemã într-un mod
mai deschis, mai flexibil; contribuie efectiv la depãºirea timiditãþii sau impulsivitãþii
excesive ºi la afirmarea raþionalitãþii, luciditãþii ºi respectului reciproc; dezvoltã atenþia
faþã de punctul de vedere al adversarului.

Desfãºurare

Se stabilesc pãrþile (susþinãtorii ºi oponenþii unei teze ºi, eventual, publicul), secretarii (cei care
vor conduce discuþiile) ºi regulile comunicãrii.

Reprezentanþii fiecãrei pãrþi îºi expun, pe rând, ºi fãrã sã fie întrerupþi argumentele.

Membrii celor douã pãrþi îºi pun reciproc întrebãri, pentru o mai bunã înþelegere a poziþiilor.

Publicul pune întrebãri reprezentanþilor celor douã �tabere�. Ideea este ca problema sã fie
abordatã din cât mai multe puncte de vedere.

Reprezentanþii celor douã pãrþi rezumã argumentele proprii.

Se voteazã pro/contra tezei iniþiale. Se comparã rezultatul cu configuraþia iniþialã (câþi susþinãtori,
oponenþi, respectiv nehotãrâþi au existat la începutul dezbaterii).

Rolul facilitatorului

Urmãreºte respectarea regulilor de cãtre pãrþi,

Acordã asistenþã ºi sprijin ambelor pãrþi în aceeaºi mãsurã,

Intervine în momentele de tensiune sau de crizã apãrute pe perioada dezbaterii,

Evaluiazã obiectiv participarea ambelor pãrþi.

Avantajele metodei

Dezvoltã un ºir de capacitãþi: gândirea criticã asupra unei probleme, exprimarea (oralã) clarã,
concisã a argumentelor ºi al contra argumentelor, ascultarea activã;

Dezvoltã capacitãþile retorice ºi de lucru în echipã, precum ºi încredere în forþele proprii;

Competiþia dintre grupuri va mãri eficienþa dezbaterii.
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  ADOPTÃ O POZIÞIE!  

Aceastã tehnicã faciliteazã dezbaterea problemelor controversate. Poate fi folositã ca o
introducere în activitate pentru a demonstra diversitatea punctelor de vedere asupra
problemei în cauzã. Dã posibilitate participanþilor sã-ºi exprime clar gândurile, sã
priveascã o problemã într-un mod mai deschis, mai flexibil.

Desfãºurare

Enunþaþi tema discuþiei ºi precizaþi locul pãrþilor (pro ºi contra) în salã.

Propuneþi participanþilor sã se deplaseze în acea parte a sãlii care corespunde punctului de
vedere asupra problemei în cauzã.

În mod aleator rugaþi participanþii sã-ºi argumenteze punctul de vedere.

Dupã ce au fost aduse argumente, întrebaþi tinerii dacã nu ºi-au schimbat pãrerile ºi dacã vor sã
treacã de partea opusã. Doritorii de a trece de partea opusã trebuie sã-ºi argumenteze noua
viziune.

Cereþi-le participanþilor sã numeascã argumentele forte care i-au fãcut sã-ºi schimbe poziþia.

Rolul facilitatorului

Explicã ºi discutã cu participanþii regulile de desfãºurare a activitãþii,

Urmãreºte ca toþi participanþii sã argumenteze cel puþin o datã alegerea fãcutã.

Avantajele metodei

Oferã tuturor participanþilor posibilitatea de a participa ºi de a lua decizii într-o problemã
controversatã,

Dezvoltã capacitãþile de argumentare, analizã, concluzionare,

Respectã ritmul participanþilor timizi, lenþi.
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  CONTINUUM  

Aceastã variantã a discuþiei presupune ca participanþii sã se alinieze în funcþie de gradul
de adeziune la o anumitã poziþie pe o temã datã. Se pot folosi probleme controversate
sau orice alte subiecte în care existã diferite opinii bazate pe lege. Utilizând aceastã
tehnicã în lucrul cu copiii, ei vor dobândi informaþii noi, îºi vor forma deprinderi de luare
a unei decizii pentru sine sau pentru comunitate, îºi vor putea apãra poziþia aleasã, vor
putea examina poziþiile alternative ºi sã asculte opiniile celorlalþi.

Desfãºurare

Participanþii  se vor aºeza într-o linie, în funcþie de poziþia faþã de problema expusã (de la cea mai
mare adeziune la cea mai hotãrâtã împotrivire faþã de punctul de vedere exprimat). Este foarte
posibil sã se formeze grupuri de tineri cu aceeaºi poziþie. Ei se vor aºeza în ºir perpendicular
pe linia continuã.

Fiecare participant (sau grup) îºi va explica poziþia (o va defini, nu îºi va apãra opinia exprimatã),
astfel încât toþi sã fie siguri cã se aflã în locul corect pe linia continuã. Se admit schimbãri de
poziþie în timpul prezentãrii acestora.

Participanþii îºi prezintã argumentele pentru alegerea locului respectiv. Ei se pot întreba reciproc
de ce au acea opinie, dar rãspunsurile nu trebuie sã conþinã o argumentare detaliatã.

Pentru a vã asigura cã participanþii se ascultã reciproc, cereþi-le sã prezinte argumentele
contrare poziþiei proprii pe care le considerã valide. Este cineva convins de argumentele
altei poziþii?

Participanþii vor prezenta consecinþele alegerii fãcute.

Rolul facilitatorului

Creeazã condiþiile necesare pentru realizarea activitãþii,

Încurajeazã ca toþi participanþii sã-ºi stabileascã poziþia ºi sã-ºi argumenteze alegerea,

Anunþã varianta corectã fãrã a judeca sau învinui alegerile fãcute anterior de cãtre participanþi.

Avantajele metodei

Participanþii se informeazã unii de la alþii în diverse domenii, fac schimb de opinii,

În cazul în care se lucreazã în grupuri participanþii au posibilitatea sã aleagã din mai multe idei
una care li se pare mai veridicã,

Partcipanþii pot compara informaþii, pot pune la îndoialã unele idei.
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  JOCUL PE ROLURI  

Jocul pe roluri îi ajutã pe copii ºi tineri sã înþeleagã mai bine propriul rol ºi rolurile celor
din jur, dezvoltându-ºi capacitatea empaticã, gândirea criticã ºi capacitatea de decizie;
dezvoltã la participanþi capacitatea de a-ºi planifica strategii alternative de acþiune, foarte
utile ºi probabile în viaþa lor de fiecare zi; pune în valoare legãtura dintre atitudinea,
opiniile ºi valorile copiilor ºi tinerilor.

Desfãºurare

Stabiliþi tema/scenariul. Asiguraþi-vã cã fiecare participant a înþeles situaþia (dacã participanþii vor
trebui sã-ºi construiascã singuri rolul) sau textul (dacã aveþi un scenariu scris) ºi se simte
motivat sã joace rolul respectiv. Dacã o parte din tineri vor fi spectatori, indicaþi-le ce trebuie sã
urmãreascã pe parcursul scenei.

Acordaþi participanþilor timp sã intre în rol (sã se documenteze, sã se familiarizeze cu situaþia).

Prezentarea propriu-zisã a piesei. Pe parcursul desfãºurãrii jocului pe roluri pot fi necesare
întreruperi pentru a explica respectivul comportament sau pentru a interacþiona cu spectatorii
În cazul medierilor, triadelor sau negocierilor facilitatorul poate interveni în grupuri pentru a
acorda ajutor (dacã se solicitã) sau pentru a da un feedback adecvat.

Evaluarea. Dupã prezentãri se pot discuta urmãtoarele aspecte:

Cum s-au simþit participanþii în rolurile respective?

De ce au tratat în modul respectiv situaþia sau personajul?

Au prezentat soluþii la situaþia-problemã?

Ce au învãþat din experienþa trãitã?

Spectatorii vor spune ce au simþit în diferite momente ale piesei ºi cum ar fi jucat ei diversele
situaþii.

Sfaturi pentru facilitator

Jocul pe roluri se bazeazã pe emoþii ºi trebuie condus cu delicateþe. Respectaþi emoþiile ºi
sentimentele fiecãrui participant.

In abordarea temei ºi reprezentarea piesei trebuie sã þineþi cont de structura socialã a grupului
(de exemplu, un joc pe roluri despre drepturile minoritãþilor sau ale persoanelor cu deficienþe;
dacã în grup existã astfel de tineri, nu trebuie sã îi expunã pe aceºtia jignirilor sau marginalizãrii).

Jocul pe roluri imitã de obicei viaþa realã, deci este posibil sã aparã întrebãri la care nu se poate
da un rãspuns univoc sau chiar nu se poate da rãspuns, încercaþi sã nu le impuneþi
participanþilor punctul dvs. de vedere sau sã-i lãsaþi sã se simtã neputincioºi faþã de gravitatea
ºi complexitatea problemelor reale.

Atmosfera de spectacol se poate �aprinde� ºi vã poate abate atenþia de la obiectivele exerciþiului.
Nu le permiteþi participanþilor sã uite motivul ºi fondul activitãþii.

Dupã finisarea activitãþii ºi evaluarea ei, spuneþi participanþilor cã a fost doar un joc pe roluri.

Avantajele metodei

Participanþii învaþã sã acþioneze într-o anumitã problemã prin improvizarea unei situaþii bine
structurate care sã reflecte fapte ºi situaþii din realitate.
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  STUDIU DE CAZ  

Abordarea unei activitãþi sub forma studiului de caz le oferã participanþilor posibilitatea
de a analiza o situaþie sau un caz în care existã un conflict sau o dilemã. Participanþii  vor
aplica pas cu pas o procedurã ce include analizarea faptelor, luarea ºi susþinerea unei
decizii ºi cântãrirea consecinþelor acelei decizii. De obicei, studiul de caz se prezintã în
formã scrisã, dar poate fi prezentat ºi ca film, joc pe roluri etc.

Desfãºurare

Prezentaþi subiectul activitãþii ºi tot setul de informaþii despre cazul care va fi abordat.

Cereþi-le participanþilor sã citeascã acest caz.

Cereþi-le participanþilor sã clarifice faptele care compun cazul. Folosiþi pentru aceasta întrebãri de genul:
Ce s-a întâmplat?
Care sunt pãrþile implicate în caz sau în conflict?
Ce a determinat-o pe persoana  X  sã acþioneze în  acel mod?
Ce fapte sunt importante?
Ce fapte lipsesc pentru înþelegerea cazului?

În loc de a le pune întrebãri, facilitatorul le poate cere participanþilor sã lucreze în perechi, triade,
grupuri mici.

Declanºaþi o discuþie în care participanþii vor prezenta problemele (problema) importante din
cazul respectiv. Acest lucru se va face sub formã de întrebãri. Acestea depind de rezultatele pe
care le vizaþi.

Dupã ce aþi stabilit problema, tinerii se vor concentra asupra argumentelor pro ºi contra comentând
fiecare opinie. Când vor discuta argumentele, participanþii vor avea în vedere întrebãrile: Care sunt
valorile ºi beneficiile fiecãrui argument ºi ale fiecãrei soluþii? Existã alternative?

Participanþii trebuie sã fie încurajaþi sã se asculte reciproc, sã ia în considerare toate pãrerile ºi
sã evalueze toate punctele de vedere.

Dupã ce au ascultat toate argumentele, participanþii vor trebui sã adopte o hotãrâre. Este
important ca ei sã prezinte motivele ºi necesitatea luãrii deciziei respective.

Dupã luarea propriei decizii, participanþii vor asculta decizia luatã în realitate în acel caz. Dacã
ele diferã sau dacã argumentele diferã, tinerii nu trebuie sã simtã cã au greºit. Li se va cere sã
compare cele douã decizii ºi sã argumenteze care este mai bunã. De ce s-a ajuns în realitate la
acea decizie ºi nu la cea luatã de ei? Care ar fi consecinþele aplicãrii fiecãrei decizii (pentru pãrþi
ºi pentru întreaga societate)? La aceastã etapã ar trebui sã se rãspundã la urmãtoarele
întrebãri: Ce decizie s-a adoptat? De ce? Sunteþi de acord cu ea? Ce efecte ar avea
ea asupra voastrã? Dar asupra altora?

Rolul facilitatorului

Ajutã participanþilor sã menþinã discuþia în subiect,

Conduce discuþia participanþilor spre rezolvarea cazurilor ºi nu oferã soluþii de-a gata,

Asigurã atmosfera de lucru.

Avantajele metodei

Dezvoltã capacitãþile de gândire logicã, de analizã independentã, gândire criticã
ºi de luare a deciziilor,

Genereazã emoþii ºi sentimente, capteazã interesul ºi imaginaþia participanþilor,

Îi ajutã pe participanþi sã coreleze activitãþile cu experienþele vieþii reale.
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  PRES  

Formula PRES este o tehnicã utilã de desfãºurare a discuþiilor pe teme controversate,
care faciliteazã manifestarea poziþiei sau opiniei cu privire la problema datã. Aceastã
metodã îi ajutã pe tineri sã-ºi înþeleagã gândurile, sã formuleze ºi sã-ºi prezinte clar ºi
concis opiniile.

Desfãºurare

Afiºaþi posterul care prevede cei patru paºi ai metodei PRES.

P. - Exprimaþi-vã punctul de vedere.

R. - Alcãtuiþi un raþionament (judecatã) referitor la punctul de vedere.

E. - Daþi un exemplu pentru clarificarea raþionamentului (judecãþii) dvs.

S. - Faceþi un sumar / rezumat al punctului dvs. de vedere.

Clarificaþi paºii ºi rãspundeþi la întrebãri. Pentru a înþelege paºii, urmãriþi exemplul:

P. - Eu sunt de pãrere cã fumatul dãuneazã sãnãtãþii.

R. - Societatea Americanã pentru combaterea cancerului a stabilit cã fumatul este unul din
principalii factori cancerigeni.

E. - Unchiul meu a decedat de cancer. Medicii au stabilit cã fumatul a fost cauza principalã a
apariþiei cancerului.

S. - Iatã de ce eu sunt de pãrere cã fumatul dãuneazã sãnãtãþii,

Sugeraþi participanþilor sã încerce sã foloseascã formula referitor la oricare
subiect ales de ei.

Rugaþi participanþii sã-ºi exprime punctele de vedere vizavi de unul
ºi acelaºi subiect.

Începeþi activitatea când toþi participanþii au înþeles formula.

Rolul facilitatorului

Pregãteºte din timp posterul cu paºii metodei PRES,

Verificã înþelegerea paºilor activitãþii.

Avantajele metodei

Structureazã discuþiile pe teme controversate,

Dezvoltã la maximum capacitatea de argumentare,

Îi învaþã pe participanþi cã orice pãrere trebuie argumentatã.
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  SINELG  

Folosind aceastã metodã participanþii vor putea sã citeascã analitic un text (sã prelucreze
informaþia concomitent cu recepþionarea ei), respectiv, sã determine individual în timpul
lecturii unele aspecte: ce e nou, ce e cunoscut deja, cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de
acord. Deasemenea, participanþii îºi vor forma deprinderea de lecturã criticã a unui text,
va putea exprima judecãþi în baza celor citite/analizate, folosind experienþele anterioare.

Desfãºurare

Participanþilor li se va repartiza textul pe care trebuie sã-l citeascã. Poate fi acelaºi text pentru tot
grupul, pot fi propuse douã-trei texte (pe aceeaºi problemã, temã).

Timpul rezervat pentru lectura individualã nu trebuie sã depãºeascã jumãtate din timpul destinat
întregii activitãþi.

În timpul lecturii individuale participanþii îºi vor nota pe marginea textului în felul urmãtor:

(+) � un enunþ nou pentru ei;

(-) � un enunþ cu care nu este de acord;

(?) � enunþ confuz, comentarii ºi întrebãri;

(!) � un enunþ cu care este de acord;

Dupã ce se terminã lectura, se trece la discuþiile asupra celor notate referitor la textul citit.
Este foarte eficient ca aceasta sã se facã cu întreg grupul, dar e nevoie de mai mult timp.
Mai operativ se lucreazã în grupuri de câte 5-6 persoane. Discuþiile, atât în grupuri mici,
cît ºi în cadrul grupului mare, se vor face conform celor patru tipuri de enunþuri.
Se va comenta, în baza celor citite, fiecare tip de enunþ.

În etapa concluziilor se pun în discuþie unele aspecte comune ºi particulare care au rezultat
din analiza textului ºi din discuþiile referitoare la tipurile enunþurilor.

Rolul facilitatorului

Acordã explicaþii ºi suficient timp participanþilor pentru a realiza sarcinile,

Planificã utilizarea metodei pe o perioadã nu prea mare de timp pentru ca sã nu plictiseascã
participanþii.

Avantajele metodei

Responsabilizeazã participanþii prin solicitarea imediatã a acestora,

Munca individualã, care de obicei este privitã ca ceva monoton, devine mai dinamicã,
mai intrigantã.
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  GÂNDEªTE / PERECHI / PREZINTÃ  

Aceastã metodã este o activitate de învãþare prin cooperare. Îi stimuleazã pe participanþi
sã reflecteze asupra unui text sau a unei probleme, le creeazã participanþilor condiþii
bune pentru împãrtãºirea propriilor idei, le oferã posibilitatea unei participãri responsabile
ºi a unei cooperãri mai strânse.

Desfãºurare

Prezentaþi participanþilor o întrebare sau o problemã.

Cereþi-le sã reflecteze asupra rãspunsului sau soluþiei pentru aceastã problemã.

Rugaþi-i pe participanþi sã formeze perechi. Ei îºi vor împãrtãºi experienþele
referitoare la aceste probleme, încercând sã formuleze un rãspuns comun.

Propuneþi perechilor sã-ºi prezinte rãspunsurile.

Rolul facilitatorului

Selecteazã probleme sau întrebãri ce þin de grup, de participanþi,

Respectã decizia participanþilor cu cine doresc sã lucreze în perechi,

Acordã posibilitate ca fiecare pereche sã-ºi prezinte rãspunsurile, soluþiile.

Avantajele metodei

Încurajeazã participarea tuturor,

Participanþii învaþã unii de la alþii sã reflecte asupra experienþelor proprii,

Participanþii timizi se vor implica mai uºor într-o asemenea activitate.
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  TEHNICA CUBULUI  

Este o strategie de învãþare care faciliteazã examinarea unei teme/probleme din diferite
puncte de vedere.

Desfãºurare

Pregãtiþi un cub cu diferite indicaþii-cheie scrise pe fiecare laturã. Indicaþiile-cheie sunt: descrie,
comparã, asociazã, analizeazã, aplicã, gãseºte argumente pro ºi contra.

Explicaþi participanþilor ce semnificaþie are fiecare indicaþie-cheie:

Descrie: descrie subiectul/problema în linii generale (trãsãturi, caracteristici etc.).

Comparã: gãseºte elemente comune ºi difer       ite ale subiectului/problemei
cu alte subiecte ce le-ai studiat.

Asociazã: gândeºte-te la subiectul studiat, asociazã-l cu alte subiecte, evenimente.
Cu ce se asociazã acest subiect?

Analizeazã: împarte subiectul în mai multe elemente din care este alcãtuit,
examineazã detaliile.

Aplicã: spune cum poate fi utilizat subiectul?

Evalueazã: apreciazã subiectul, exprimându-þi atitudinea faþã de el.

Dupã descriere, participanþii îºi împãrtãºesc rãspunsurile pentru fiecare laturã a cubului.
Aceasta se poate face la început cu un partener. Fiecare alege trei laturi ale cubului ºi va citi ce
a scris despre acestea cu referinþã la subiect partenerului sãu. Când se discutã, e bine sã se
respecte ordinea laturilor propusã mai sus, care sunt prezentate de la o formã de gândire
mai simplã la una mai complicatã.

Rolul facilitatorului

Explicã cît se poate de clar indicaþiile-cheie de pe laturile cubului,

Oferã tuturor participanþilor posibilitatea sã-ºi expunã pãrierile.

Avantajele metodei

Participanþii sunt ajutaþi sã analizeze un subiect, o problemã din mai multe puncte de vedere.
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  ECHIPE-JOCURI-TURNEE  

Aceastã tehnicã  presupune învãþarea prin colaborare ºi apoi aplicarea individualã a
celor învãþate într-un joc competitiv.

Desfãºurare

Se formeazã echipe eterogene (adicã grupuri cu abilitãþi mixte) care învãþa sau recapituleazã
ceea ce s-a învãþat.

Apoi participanþii trec în echipe de turneu omogene (adicã grupuri cu abilitãþi egale) pentru a se
întrece într-un joc bazat pe cele învãþate. În mod obiºnuit jocul constã în a rãspunde la întrebãri.
Pentru fiecare rãspuns corect, fiecare participant câºtigã un punct.

Dupã turneu, fiecare participant se întoarce în echipa sa cu un anumit scor. Echipa însumeazã
aceste scoruri ºi îºi calculeazã punctajul pe echipã, iar apoi se stabilesc echipele câºtigãtoare.

Rolul facilitatorului

Faciliteazã desfãºurarea activitãþii conform regulilor stabilite de grup,

Evalueazã obiectiv rãspunsurile participanþilor.

Avantajele metodei

Pe lângã faptul cã le oferã participanþilor ocazia de a-ºi exersa deprinderile de învãþare
în colaborare, metoda dã posibilitatea formãrii ºi exersãrii unor deprinderi sociale, printre care
sportivitatea. Înainte de a începe turnirurile discutaþi cu participanþii ce însemnã spiritul sportiv,
cerându-le sã dea exemple concrete. Aceasta va creºte probabilitatea ca participanþii
sã se ia la întrecere într-un mod prietenesc.
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  ZIG-ZAG  

Aplicând aceastã metodã participanþii vor putea sã studieze împreunã un volum mare
de informaþii în timp scurt. Se pot ajuta reciproc ºi pot învãþa mai eficient, având
oportunitãþile de predare.

Desfãºurare

Selectaþi materialul pentru studiu ºi pregãtiþi fiºele pentru participanþi (o problemã va fi secþionatã
în componente logice ºi echilibrate). Se pot folosi manuale, ziare, reviste, diverse texte.

Formaþi grupuri iniþiale printr-un procedeu stabilit de dvs. Grupurile trebuie sã aibã acelaºi numãr
de persoane.

Formaþi grupuri de experþi (din câte o persoanã din fiecare grup iniþial). Numãrul grupurilor va
corespunde numãrului fiºelor pregãtite în prealabil. Participanþii vor studia conþinutul de pe fiºã
ºi vor deveni experþi în acel domeniu. Pentru eficienþã stabiliþi urmãtoarele roluri în grupul de experþi:
facilitator, responsabil de timp, secretar etc. Prin studiu individual ºi discuþii experþii vor trebui sã
înþeleagã materialul. De asemenea, vor conveni asupra elementelor esenþiale care trebuie
sã fie cunoscute de toþi participanþii ºi asupra modului în care ei, în calitate de experþi,
vor preda materialul respectiv.

Reuniþi grupurile iniþiale (prin reunirea experþilor în domeniile studiate la etapa anterioarã) ºi
reluaþi predarea materialului de cãtre expertul în domeniul respectiv. Toþi experþii sunt în aceeaºi
mãsurã îndreptãþiþi ºi datori sã le împãrtãºeascã celorlalþi participanþi experienþa lor.
Trebuie sã rezervaþi timp suficient.

Evaluaþi înþelegerea ºi revedeþi pe scurt cele învãþate reciproc.

Ulterior se poate desfãºura orice activitate individualã sau de grup pe baza cunoºtinþelor
acumulate prin metoda �Zig-zag�.

Rolul facilitatorului

Rezervã suficient timp la toate etapele activitãþii,

Încurajeazã ºi ajutã participanþii sã transmitã informaþia interactiv.

Avantajele metodei

Le oferã participanþilor posibilitatea sã asimileze un volum mare de informaþie,

Dezvoltã capacitatea de expunere clarã, de predare a informaþiei,

Sporeºte responsabilitatea participanþilor.
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  SCHEMA ZIG-ZAG  
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2.3 Evaluarea formãrii

deprinderilor de viaþã.
Metode ºi tehnici
de evaluare

Evaluarea este parte integrantã a procesului de
formare a deprinderilor de viaþã. În acest domeniu
de educaþie evaluarea nu va fi utilizatã ca mecanizm
de verificare pentru a decide cine poate fi promovat
la urmãtorul nivel ci ca instrument care poate ajuta
la îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei pentru copii ºi
tineri. Evaluarea în formarea deprinderilor de viaþã
se realizeazã pentru a urmãri progresul de dezvol-
tare, oferind oportunitatea de a compara perma-
nent achiziþionarea ºi practicarea de cãtre copil/tânãr
a deprinderilor de viaþã.

În funcþie de momentul integrãrii evaluãrii
în desfãºurarea procesului de formare a
deprinderilor de viaþã se pot realiza trei tipuri
de evaluare:

Evaluarea formativã (iniþialã) este
acumularea informaþiei calitative în
scopul elaborãrii ºi modificãrii unui
program. Aceastã informaþie
vã va ajuta sã planificaþi ºi sã decideþi
care vor fi etapele de implementare.

Evaluarea procesului (continuã) este
acumularea informaþiei despre lucrul
îndeplinit ºi despre persoanele care au
beneficiat de acest lucru. Acest proces
se monitorizeazã continuu pentru a
evalua progresul obþinut în baza
obiectivelor ºi a scopurilor propuse,
adicã poziþia rezultatelor parþiale faþã
de cele finale preconizate. Rezultatele
acestui tip de evaluare vã poate ajuta
sã modificaþi etapele, strategiile de
implementare pentru a depãºi unele
dificultãþi apãrute ºi neprevãzute în
perioada proiectãrii.

Evaluarea cumulativã (finalã) este
acumularea informaþiei despre rezultatele
obþinute ºi diferenþele aduse de aceste
rezultate. Evaluarea cumulativã se face
pentru a determina impactul sau
schimbãrile la nivel de comportament,
cunoºtinþe, atitudini ºi capacitãþi menite
sã le influenþeze. Este important de
evaluat finalitãþile care sunt direct legate
de obiectivele programului.

Nivelul de dezvoltare a deprinderilor, cunoºtinþelor
ºi atitudinilor poate fi evaluat prin implicarea copiilor
ºi tinerilor, profesorilor, pãrinþilor, altor membri ai
comunitãþii. Profesorii ºi alþi facilitatori calificaþi ºi
antrenaþi în program pot ºi trebuie sã evalueze
valoarea activitãþilor cu ajutorul gândirii profesionale,
monitorizãrii propriilor sentimente ºi reacþii ºi
primirea feedback-ului din partea participanþilor.

Gândirea profesionalã poate fi aplicatã prin
intermediul urmãtoarelor întrebãri:

Am rãmas eu mulþumit de modul în care
s-a desfãºurat activitatea?

Au fost atinse obiectivele de învãþare
propuse?

Au fost utilizate resursele ºi activitãþile
adecvate?

Au fost suficiente cunoºtinþele mele
despre subiect?

Au fost copiii/tinerii activi, interesaþi
ºi motivaþi?

Au contribuit copiii/tinerii cu întrebãri
ºi opinii?

A fost discuþia destul de focusatã
ºi structuratã?

Cu ce schimbãri aº veni eu pentru
a face activitatea urmãtoare mai bunã?

Evaluarea activitãþilor ºi a programului se va efectua
printr-o diversitate de metode participative ºi
interactive, atât calitative, cât ºi cantitative ajustate
la vîrsta ºi individualitatea copiilor/tinerilor.

În continuare descriem unele tehnici/exerciþii de
evaluare relevante pentru programul Formarea
deprinderilor de viaþã.
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  CHESTIONARUL ªI INTERVIUL  

Aceste tehnici pot fi folosite în cadrul evaluãrii iniþiale, continue ºi finale.

Materiale: foi ºi pixuri pentru fiecare participant, (pentru chestionare), dictafon ºi casetã audio
(pentru interviu).

Desfãºurare

1. Pregãtiþi din timp lista cu întrebãri. Alcãtuirea întrebãrilor o veþi face în dependenþã de obiectivele
investigaþiei, tema abordatã, activitatea în cadrul cãreia se va realiza chestionarul, nivelul de
pregãtire a celor chestionaþi sau intervievaþi.

2. Formulaþi întrebãri scurte, clare, în numãr rezonabil ºi ordonate logic. Omiteþi întrebãrile dirijate
(din care subiectul sã deducã ce doriþi sã vã rãspundã) ºi includeþi întrebãri de control (care sã
reducã riscul rãspunsurilor nesincere sau impersonale). Includeþi în chestionar sau interviu
întrebãri deschise (la care subiecþii sã se simtã liber ºi sã rãspundã creativ) pe lângã întrebãrile-
grilã (cu mai multe rãspunsuri) ºi cele bipolare (da/nu).

3. Respectaþi intimitatea celor intervievaþi sau chestionaþi. Specificaþi pe chestionar cã este anonim,
în cazul interviului nu insistaþi sã obþineþi rãspunsuri când cel intervievat evitã sã vorbeascã.

4. Ca intervievator în timpul interviului trebuie sã fiþi comunicabil, zâmbitor pentru a-l încuraja pe
interlocutor sã comunice sincer. Nu transformaþi interviul într-un interogatoriu.

5. Oferiþi feedback, adicã comunicaþi celor chestionaþi sau intervievaþi rezultatele ºi concluziile.
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  PROIECTUL  

Aceastã metodã  poate fi folositã în cadrul evaluãrii continue ºi finale.

Desfãºurare

1. Studiaþi împreunã cu participanþii care sunt necesitãþile, interesele grupului de copii ºi tineri,
din ºcoalã ºi comunitate (folosiþi chestionarul, interviul, discuþia focus-grup etc.).

2. Alegeþi tema împreunã cu participanþii. Este important sã asiguraþi pentru aceastã etapã
urmãtoarele condiþii:

Participanþii sã aibã un anumit interes pentru subiectul propus,

Sã fie nerãbdãtori în a crea un produs de care sã fie mândri.

3. Formaþi grupuri cu numãr optim de persoane în funcþie de natura obiectivelor ºi experienþa
participanþilor, de mãrimea clasei.

4. Planificaþi derularea proiectului. Propuneþi membrilor grupurilor sã stabileascã paºii de realizare
a planului proiectului.

5. Realizarea propriu-zisã a activitãþilor planificate.

6. Prezentarea rezultatelor de cãtre membrii grupurilor. Prezentarea poate avea loc în faþa unui
auditoriu mai larg. Conferiþi momentului  seriozitate ºi manifestaþi  interes faþã de eforturile
participanþilor. Încurajaþi prezentatorii sã foloseascã mijloace diverse (poze, diapozitive, alte
persoane implicate în realizarea planului lor etc.).

7. Evaluaþi realizarea proiectelor de grup împreunã cu participanþii implicaþi. De la începutul
activitãþii, ca facilitator, veþi prezenta grupurilor formate grile de evaluare (ce veþi evalua
la sfârºitul realizãrii proiectului: alegerea problemei, selectarea soluþiilor, realizarea planului
de acþiuni, evaluarea, prezentarea, concluziile etc.).

Model Paºii de realizare a planului proiectului

Estimaþi problema
În ce constã problema?
Care este aria de extindere a ei?

Analizaþi cauzele:
Care sunt cauzele ei?
Care sunt situaþiile care determinã
apariþia problemei?

�Asalt de idei� privind soluþiile posibile:
Întocmiþi o listã a eventualelor soluþii pentru
aceastã problemã.

Identificaþi prioritãþile:
Care dintre aceste soluþii sunt cele mai
potrivite?

Identificaþi factorii favorabili ºi nefavorabili:
Care sunt factorii ce pot înlesni realizarea
acestei soluþii?
Care sunt factorii care pot împiedica
realizarea acestei soluþii?

Identificaþi partenerii ºi aliaþii:
Care sunt persoanele, grupurile, organizaþiile
care vã pot ajuta în soluþionarea problemei?

Planificaþi acþiunea:
Ce acþiune întreprindeþi pentru soluþionarea
problemei?

Resurse:
Care va fi costul acestei acþiuni în bani ºi în
timp personal?
Cât alocaþi pentru fiecare parte a acestei
acþiuni?

Schiþaþi un orar:
Care va fi durata acestui proiect?
Când îl începeþi?
Care sunt indicatorii principali pe parcurs?

Evaluare:
Cum veþi aprecia în procesul soluþionãrii dacã
acþionaþi în direcþia corectã?
Cum veþi constata cã problema a fost
soluþionatã sau nu?
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  PORTOFOLIUL  

Aceastã metodã  poate fi folositã în cadrul evaluãrii continue ºi finale.

Materiale: mape pentru fiecare membru al grupului.

Portofoliul este un instrument de evaluare flexibil, complex ºi integrator. Portofoliul este un
set de lucrãri (eseuri, teste, interviuri, sondaje de opinii, poze, istorii, articole, comunicãri,
studii de caz, scheme etc.) realizate de copii ºi tineri într-un interval mai lung de timp.

Desfãºurare

1. Solicitaþi copiilor ºi tinerilor cu care lucraþi sã-ºi creeze portofolii (mape) în care vor acumula
informaþii, materiale din cadrul activitãþilor de formare a deprinderilor de viaþã.

2. Cereþi copiilor sã îmbogãþeascã regulat portofoliile lor cu materiale noi, la activitãþile, temele pe
care le realizaþi cu ei.

3. Împreunã cu copiii stabiliþi niºte criterii de selectare ºi de clasificare a materialelor.

4. Organizaþi o prezentare a portofoliilor membrilor grupului.

5. Evaluaþi lucrãrile împreunã cu participanþii.

  ESEUL  

Aceastã tehnicã poate fi folositã în cadrul evaluãrii iniþiale, continue ºi finale.

Eseul este o metodã de evaluare care necesitã capacitãþi de gândire ºi care este potrivitã
pentru realizarea unui obiectiv de genul luarea unei poziþii într-o chestiune controversatã
ºi susþinerea acelei poziþii.

Desfãºurare

1. Propuneþi sau selectaþi împreunã cu participanþii tema eseului.

2. Cereþi participanþilor,  sã ia în considerare urmãtoarele sugestii la scrierea eseului:

- conþinut ºi poziþie: teza sau poziþia sã fie susþinutã într-un eseu bine organizat. Sã existe
argumente ºi date pe care sã se fundamenteze aceste argumente. Sã se facã referire la toate
problemele importante. Sã se ofere analize ºi sã se ajungã la concluzii plauzibile.

- grad de acoperire: sã se acopere toate aspectele problemei respective.

- documentare: sã se furnizeze date relevante ºi specifice.

- prezentare: sã fie bine organizatã. Sã se foloseascã un limbaj clar, precis, viu. Sã se dea
rãspunsuri la problema respectivã.

3. Oferiþi feedback verbal sau în scris fiecãrui participant în parte.
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  ANALIZA SWOT  

Aceastã tehnicã poate fi utilizatã în cadrul evaluãrii iniþiale, continue ºi finale.

Materiale: coli de hârtie, lipici, carioca.

Desfãºurare

1. Pentru aplicarea tehnicii S.W.O.T. se deseneazã 4 cadrane în care se vor înscrie ideile
în procesul discuþiei.

2. Participanþii în grupuri a câte patru persoane, vor analiza activitãþile dupã urmãtoarea schemã:

S
Puncte tari

O
Oportunitãþi
(pentru viitor, posibilitãþi, alternative)

W
Puncte slabe

T
Temeri pentru realizarea
oportunitãþilor
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  PORTOFOLIUL  Exerciþii interactive de evaluare

  COPACUL AªTEPTÃRILOR  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la începutul unei activitãþi,
teme mari, capitol.

Materiale: coli de hârtie, fiºe mici de hârtie, carioca, pixuri pentru fiecare participant, lipici.

Desfãºurare

1. Desenaþi un copac pe o foaie mare sau pe tablã. În acest caz rãdãcinile vor reprezenta aºteptã-
rile, tulpina � contribuþia fiecãruia pentru realizarea  aºteptãrilor, crengile � temerile participanþilor.

2. Distribuiþi fiecãrui participant fiºe mici de hârtie. Participanþii scriu pe foiþe aparte aºteptãri,
contribuþii, temeri ºi le fixeazã pe partea respectivã a copacului. Cine doreºte, le citeºte cu voce.

  COªUL CU FRUCTE  

Acest exerciþiu  de evaluare poate fi organizat la începutul ºi sfârºitul
unei activitãþi, teme, capitol.

Materiale: coli de hârtie, carioca, pixuri pentru fiecare participant, lipici, fiºe colorate.

Desfãºurare

1. Desenaþi pe o coalã de hîrtie un coº. Pe conturul acestui coº lipiþi fiºele pe care participanþii au
scris aºteptãrile lor privind activitãþile.

2. La sfârºitul activitãþii desenaþi în coº fructe pe care lipiþi fiºe cu realizãrile, succesele scrise de
participanþi la activitate.

  PANOUL AªTEPTÃRILOR  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la începutul unei activitãþi,
teme mari, capitol.

Materiale: coli de hârtie, carioca, lipici.

Desfãºurare

1. Pregãtiþi din timp douã foi cu inscripþiile:
Ce aº dori eu sã se întâmple în cadrul acestei acitvitãþi?
Ce nu aº dori sã se întâmple?

2. Fixaþi foile pe perete ºi rugaþi participanþii sã se apropie pe rând ºi sã scrie propriul rãspuns
la aceste întrebãri. Când toþi ºi-au scris ideile, un voluntar citeºte ceea ce este scris pe foi.

3. Ideile fixate pe foi vã pot ajuta sã determinaþi împreunã cu participanþii un regulament al grupului.
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  SCRISOAREA  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat  la sfârºitul unei activitãþii,
teme, capitol.

Materiale pixuri ºi foi pentru fiecare participant.

Desfãºurare

1. Spuneþi participanþilor cã vor avea de scris un rãvaº adresat lor înºiºi.

2. Mesajul fiecãruia trebuie sã conþinã informaþii despre:

Sentimentele, emoþiile pe care le-a trãit participând la activitate,

Douã cele mai importante momente pe care le-a reþinut.

3. Scrisoarea se va termina cu ideile lor de implementare în practicã a cunoºtinþelor,
a deprinderilor, atitudinilor dezvoltate într-o perioadã de timp foarte apropiatã.

4. Colectaþi scrisorile ºi peste o oarecare perioadã de timp distribuiþi scrisorile participanþilor.
Sugeraþi tinerilor sã compare gândurile pe care le-au avut cu cele din prezent ºi ce au reuºit
sã realizeze din ceea ce ºi-au propus.

  CU CINE SEAMÃN?  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la sfârºitul unei activitãþii,
teme, capitol.

Desfãºurare

1. La sfârºitul activitãþii rugaþi participanþii sã se identifice cu un obiect/lucru.

2. Timp de câteva minute, permiteþi participanþilor sã reflecteze ºi apoi sã explice de ce au ales
acest obiect (obiectul ales serveºte participantului drept reper pentru a explica evoluþia sau
schimbarea anumitor trãsãturi personale, a relaþiilor cu ceilalþi membri ai grupului în care
a lucrat, utilitatea obiectului ºi nemijlocit a sa).

3. Copiii/tinerii sunt încurajaþi sã gândeascã creativ ºi sã se exprime liber despre cum s-au
schimbat ei pe parcurs, care sunt activitãþile pe care ar dori sã le realizeze în viitorul apropiat.
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  POSTER  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la începutul
ºi sfârºitul unei activitãþi, teme, capitol.

Materiale: foi ºi pixuri pentru fiecare participant, carioca, coli de hârtie.

Desfãºurare

1. Propuneþi participanþilor sã alcãtuiascã o listã:
a aºteptãrilor ºi a temerilor (personale ºi ale grupului) - pentru evaluare iniþialã,
a cunoºtinþelor învãþate, a deprinderilor ºi a atitudinilor formate în timpul activitãþii, temei,
capitolului - pentru evaluare intermediarã sau finalã.

2. Formaþi grupuri mici a câte 4-6 persoane. Împãrþiþi fiecãrui grup de participanþi materiale (carioca
ºi coli de hârtie). Participanþii vor face schimb de opinii ºi vor crea o listã comunã a aºteptãrilor
(evaluare iniþialã) sau a celor învãþate (evaluare finalã).

3. Rugaþi reprezentanþii grupurilor sã-ºi prezinte posterele în grupul mare.

  SEMAFORUL  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la sfârºitul unei activitãþi.

Materiale: câte un set de fiºe colorate (trei culori ale semaforului) pentru fiecare participant.

Desfãºurare

1. Distribuiþi tuturor participanþilor câte un set de fiºe colorate.

2. Un voluntar va începe sã spunã ce a reuºit sã înveþe în cadrul acestei activitãþi.
Cine este de acord cu aceastã apreciere ridicã fiºa verde, cine este neutru ridicã fiºa galbenã,
iar cei care nu sunt de acord ridicã fiºa roºie ºi fac comentariu la aceastã afirmaþie.

3. Vor continua ºi alþi participanþi cu alte afirmaþii.

  EU...  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la sfârºitul unei activitãþi,
teme mari, capitol.

Materiale: foi ºi pixuri pentru fiecare participant.

Desfãºurare

1. Scrieþi pe tablã patru începuturi de propoziþii:
Eu simt...
Eu ºtiu...
Eu cred...
Eu sunt convins(ã) cã...

2.  Participanþii, individual, vor scrie pe foi continuarea acestor propoziþii, referindu-se la conþinutul
activitãþilor ºi la propria implicare pe parcurs.
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  CERCURI CONCENTRICE  

Acest exerciþiu de evaluare poate fi organizat la sfârºitul unei activitãþi,
teme mari, capitol.

Materiale: foi ºi pixuri pentru fiecare participant, lipici.

Desfãºurare

1. Distribuiþi fiecãrui participant foi curate ºi spuneþi-le sã deseneze pe ele trei cercuri concentrice.

2. Timp de 6 minute participanþii vor completa individual enunþurile din cercuri.

 3. Fiecare participant va prezenta ceea ce a scris pe foaie ºi o va fixa pe tablã.

  FIªE COLORATE VIZUALIZATE (VIPP)  

Aceastã tehnicã poate fi folositã în cadrul evaluãri iniþiale, continue, finale.

Materiale: fiºe de hârtie coloratã, carioca, lipici.

Desfãºurare

1. Explicaþi participanþilor regulile scrierii ideilor pe fiºele VIPP:
se scrie cu majuscule,
numai o singurã idee pe fiºã,
ideea/gândul se scrie în cel mult trei rânduri,
ideea nu poate fi exprimatã doar printr-un singur cuvînt

2. Rugaþi participanþii sã-ºi ia câte o fiºã ºi sã rãspundã la întrebarea formulatã.
Veþi selecta o întrebare care urmeazã a fi evaluatã. Exemple:

Care sunt aºteptãrile voastre faþã de aceastã activitate, temã etc.?
Ce cunoºtinþe, deprinderi, atitudini v-aþi format fiind implicaþi în aceste activitãþi?
Cum putem îmbunãtãþi organizarea, desfãºurarea activitãþilor?

3. Dacã cineva are mai multe idei, poate lua mai multe fiºe.

4. Invitaþi participanþii sã ia lipici ºi sã lipeascã fiºele lor pe perete.

5. Rugaþi participanþii sã grupeze fiºele ºi sã denumeascã fiecare grup de idei.

Ar fi bine sã mai lucrãm la ...

Am înþeles mai puþin ...

Am reuºit sã reþin
foarte bine ...
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  DESENAREA IMPACTULUI  

Aceastã tehnicã poate fi folositã în cadrul tuturor tipurilor de evaluare.

Materiale: foi pentru fiecare participant, carioca, creioane colorate, lipici.

Desfãºurare

1. Distribuiþi fiecãrui participant câte o foaie ºi câteva creioane colorate sau carioca.

2. Solicitaþi participanþilor sã împartã foaia în douã. Pe o parte a foii vor desena cum erau ei
pînã a participa la activitãþi ºi pe cealaltã parte vor desena cum sunt la moment, sau
cum i-a schimbat participarea.

3. Rugaþi participanþii sã deseneze aceste schimbãri ºi sã semneze desenul. Încurajaþi creativitatea
ºi ingeniozitatea!

4. Pe rând, invitaþi fiecare participant sã prezente desenul sãu ºi sã comenteze cele desenate,
rãspunzând la întrebarea cum implicarea/participarea la activitãþi i-a schimbat viaþa.

5. Dupã prezentare, fiecare îºi va lipi desenul la un loc vizibil.
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2.4 Design-ul activitãþilor

de formare a deprin-
derilor de viaþã

Activitãþile de formare a deprinderilor de viaþã pot
fi diverse: ore educative, seminare, ateliere tematice,
întâlniri, vizite, expoziþii, concursuri, discoteci, sãrbã-
tori, concerte, forumuri teatrale etc. Veþi decide ºi
veþi alege  împreunã cu participanþii tipul activitãþii
ºi perioada oportunã pentru desfãºurarea ei. În
dependenþã de tipul activitãþii puteþi þine cont de
urmãtorii paºi:

I. PLANIFICAREA

Realizaþi o evaluare a necesitãþilor ºi intere-
selor participanþilor

Veþi purta o discuþie cu membrii grupului, veþi pregãti
un chestionar pentru a fi completat de aceºtea sau
veþi selecta o altã metodã de evaluare prin intermediul
cãreia puteþi sã aflaþi care sunt necesitãþile de instruire
ºi interesele grupului cu care lucraþi.

Stabiliþi scopul ºi obiectivele activitãþii

În dependenþã de rezultatele evaluãrii iniþiale veþi
stabili scopul ºi obiectivele activitãþii.

Alegeþi metode ºi tehnici interactive de lucru

Metodele ºi tehnicile de lucru le veþi selecta
þinând cont de tipul activitãþii. Prin intermediul
acestora trebuie:

sã transmiteþi cunoºtinþe - sã-i faceþi
pe tineri sã gândeascã, sã reflecteze
asupra informaþiilor;

sã formaþi/dezvoltaþi deprinderi -
sã creaþi oportunitãþi, situaþii în care
tinerii sã aplice cunoºtinþele, informaþiile
acumulate;

sã formaþi/dezvoltaþi atitudini, valori
pozitive (toleranþã, empatie, respect,
responsabilitate etc.).

Pregãtiþi materialele necesare pentru
activitate

Pregãtiþi materiale ºi mijloace necesare fiecãrui
participant pentru ca sã se implice ºi sã participe
eficient în cadrul activitãþii.

II. DESFÃªURAREA

Introducere

Salutul;

Prezentarea temei ºi a obiectivelor
activitãþii;

�Spargerea gheþii� se va face prin
organizarea unui exerciþiu scurt prin
care iniþiaþi participanþii asupra subiectului
activitãþii;

Stabilirea aºteptãrilor participanþilor
referitor la tema pusã în discuþie
în cadrul activitãþii;

Elaborarea regulamentului se va
face cu participarea tuturor membrilor
grupului. Fiecare regulã trebuie sã
reprezinte un comportament, care fiind
respectat va crea atmosfera sigurã
ºi confortabilã pentru implicarea
tuturor participanþilor.

De exemplu - Membrii grupului

vor fi respectuoºi, exprimându-ºi opinia
pe rând ºi ascultându-se reciproc,

vor fi activi, propunând idei ºi implicându-
se în realizarea sarcinilor de grup,

vor fi uniþi acceptând persoanele
ºi ideile acestora,

vor critica ideile fãrã a învinui
ºi judeca persoanele etc.

Realizarea obiectivelor

Realizarea obiectivelor se va face prin intermediul
tehnicilor selectate. Indiferent dacã organizaþi o
minilecþie, o simplã orã de dirigenþie, un concurs,
o discotecã sau o întâlnire neformalã va trebui sã
respectaþi principiul echilibrului celor trei compo-
nente ale instruirii: participanþii vor obþine informaþii,
vor exersa deprinderi ºi îºi vor forma atitudini.

Reflecþii ºi evaluare

Evaluarea activitãþii se va realiza prin folosirea
tehnicilor interactive. În funcþie de tipul activitãþii
veþi selecta ºi metodele de evaluare: chestionarea,
discuþia, eseul etc. (cap. 2.3).

III. EVALUAREA FINALÃ A ACTIVITÃÞII

Realizaþi evaluarea finalã selectând tehnici adecvate
ºi implicând în acest proces ºi pe ce care v-au ajutat
sã planificaþi ºi sã desfãºuraþi activitatea (invitaþi,
educatori de la egal la egal, alþi profesori etc.)
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3
      Componentele

educaþiei
pentru

formarea
deprinderilor

de viaþã
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3       Componentele educaþiei
pentru formarea deprinderilor de viaþã
3.

Copiii ºi tinerii de astãzi sunt încurajaþi sã devinã
agenþi ai schimbãrii propriei lor vieþi. Intervenind
asupra celor patru domenii de dezvoltare perso-
nalã, interpersonalã, socialã ºi de sãnãtate,
educaþia pentru formarea deprinderilor de viaþã faci-
liteazã implicarea ºi participarea copiilor ºi tinerilor
la formarea propriei lor personalitãþi, la luarea deci-
ziilor vizavi de problemele ce-i afecteazã, la adop-
tarea unor comportamente responsabile de preve-
nire ºi de depãºire a riscurilor care le pot influenþa
sãnãtatea fizicã, psihicã ºi socialã.

3.1  Dezvoltarea personalã

Dezvoltarea personalã este un proces continuu
de învãþare, perfecþionare ºi valorizare de cãtre
persoane în relaþiile cu alte persoane ºi cu societatea.

Este un proces prin care copiii ºi tinerii sunt
ajutaþi:

sã identifice domeniile pentru creºterea
personalã ºi sã caute oportunitãþi
pentru dezvoltarea capacitãþilor sale

sã conºtientizeze ºi sã valorifice
aspectele personale pozitive

sã reflecteze asupra experienþelor trãite
ºi sã conºtientizeze alegerile
pentru acþiunile viitoare.

Activitãþile din acest capitol se adreseazã tuturor
celor care vor sã realizeze o schimbare pozitivã în
viaþa copiilor ºi a tinerilor cu care lucreazã, luând în
considerare necesitãþile ºi interesele lor. Astfel vor
contribui la îmbunãtãþirea performanþelor, la
creºterea eficienþei ºi a motivaþiei, la identificarea ºi
alegerea oportunitãþilor de dezvoltare a tinerilor.

Conþinuturile acestui capitol vor ghida procesul de
explorare ºi de descoperire personalã, care îºi va
gãsi finalitatea în dezvoltarea unei viziuni clare,
autentice asupra propriei persoane ºi a relaþiilor cu
ceilalþi ºi în definirea unei misiuni care sã reflecte
unicitatea.

Copiii ºi tinerii vor fi apþi sã punã în valoare propriul
potenþial, sã se respecte pe sine ºi pe alþii, sã fie
orientaþi spre perfecþionare, sã fie gata sã facã
schimbãri în propriul comportament. Vor fi capabili
sã exprime ºi sã accepte emoþiile, sentimentele
personale precum ºi ale altor persoane, sã fie asertivi,
sã analizeze probleme de naturã personalã, socialã,
sã gândeascã critic ºi creativ în rezolvarea lor.
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Deprinderile mele

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice deprinderile personale

sã stimuleze dezvoltarea propriilor deprinderi

sã aprecieze deprinderile altor persoane

Durata 120 minute

Materiale hârtie, pixuri, copia fiºei practice pentru fiecare participant

Concepte deprinderi.

1. Împãrþiþi fiecãrui participant fiºa practicã. Cereþi participanþilor sã clasifice
deprinderile în: deprinderi pe care considerã cã le au formate ºi deprinderi
care ar dori sã le dezvolte în continuare. În fiºa practicã sunt boxe libere ce
pot fi completate cu deprinderi care n-au fost înscrise.  Asiguraþi-vã cã toþi
au înþeles instrucþiunile.

2. Propuneþi participanþilor sã selecteze din numãrul de deprinderi pe care
ar dori sã le dezvolte doar una, pe care o cred pentru moment foarte
importantã pentru ei.

3. Toate aceste deprinderi se înregistreazã pe o coalã de hârtie ºi acei care
au dorinþe comune se grupeazã ºi încearcã împreunã sã gãseascã care
este importanþa dezvoltãrii acestei deprinderi (Aceastã deprindere este
importantã fiindcã�).

4. Dupã prezentarea acestor motive, participanþii încearcã în grupuri sã
identifice care dintre deprinderile pe care le au pot fi utile pentru dezvoltarea
acesteia.

Comparaþi cele douã grupuri de deprinderi.

Pentru ce aveþi nevoie ºi de alte deprinderi?

Dacã aþi avea mai multe deprinderi, ce aþi putea schimba în viaþa voastrã?
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FIªÃ PRACTICÃ

Mã implic în rezolvarea
problemelor

Pot sã urmez
instrucþiunile

Lucrez în echipã Pot avea grijã
de diferite persoane

Mã descurc cu bugetul

Când am probleme, cer
ajutor de la apropiaþi

Pot folosi utilaje electrice

Pot lucra individual

Îmi pot imagina cum vor
arãta lucrurile când

vor fi gata

Pot sã scriu foarte bine

Pot analiza
unele persoane

Pot desena unele obiecte

Pot lucra la computer

Pot soluþiona conflicte

Pot folosi unelte manuale

Pot fi un bun organizator

Îmi pot planifica timpul

Pot duce lucrul pânã la
bun sfârºit

Pot sã administrez banii
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Pot gãti pentru mai multe

persoane

Pot observa detaliile

Gãsesc ºi citesc repede
informaþia

Pot lucra în echipã Pot sã mã descurc cu
rutina

Pot învãþa pe alþii sã fac
anumite lucruri

Repar uºor lucrurile

Mã intereseazã cum
funcþioneazã unele lucruri

Rãmân calm când sunt
sub presiune

Sunt bun la estimãri

Pot aplica toate regulile Sunt un bun vânzãtor

Pot face orice

Pot influenþa unele
persoane

Pot asculta
atent persoanele

Pot afla orice informaþie Pot sã comunic
cu ceilalþi

Pot face
sã se simtã bine

Pot potrivi culorile Pot fi un bun lider
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Am o gândire creativã Pot lucra cu adulþii Pot învãþa mai multe
limbi strãine

Îmi pot asuma
responsabilitatea

Pot lua decizii Pot lucra cu ideile

Pot utiliza resursele
în mod economic

Pot supraveghea
pe oricine

Pot conduce orice vehicol Pot susþine ºi sã ajut
persoanele

Reuºesc la ºcoalã ºi mã
implic ºi în activitãþi

extraºcolare

Selectez informaþia
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Cum sunt eu?

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã elaboreze o listã a posibilitãþilor personale cu ajutorul �liniei timpului�

sã cunoascã opiniile altora despre propria persoanã

sã se cunoascã reciproc

Durata 30-35 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Concepte �linie a timpului�

1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o foaie ºi rugaþi-i sã o împartã în
patru pãrþi. În prima parte a foii vor da 5 rãspunsuri la întrebarea �Cum
sunt eu?�

2. În a doua parte - 5 rãspunsuri la întrebarea: �Cum mã vãd persoanele
apropiate, dragi?�.

3. În a treia parte fiecare participant va înregistra rãspunsurile la întrebarea:
�Cum cred eu cã mã considerã colegul din dreapta?�.

4. Participanþii vor înregistra rãspunsurile cât se poate de repede (5 minute).
Apoi vor transmite foaia vecinului din dreapta, care va înregistra 5 calitãþi
care corespund participantului din stânga. Dupã aceasta facilitatorul va
aduna toate foile. Un voluntar va citi calitãþile enumerate de cãtre vecini,
iar ceilalþi vor ghici cine este aceastã persoanã.

5. Apoi se va constata dacã grupul este de acord cu acest portret.
Participanþii vor primi foile cu rãspunsuri pentru ca sã le compare, sã
analizeaze calitãþile pe care le-au dat ei cu cele primite de colegi.

Variantã posibilã: propuneþi participanþilor sã pregãteascã o listã în care
sã includã posibilitãþile personale din prezent, trecut ºi viitor în formã de
�linie a timpului� (ar putea sã afiºeze alãturi de �linia timpului� ºi portretele
lor).

Ce aþi reuºit sã aflaþi  nou despre voi ºi despre colegii voºtri
prin intermediul acestei activitãþi?

Ce a fost mai dificil, sã te caracterizezi pe tine sau pe colegii tãi? De ce?

Prin ce se deosebeºte portretul elaborat de voi, de cel al colegilor?
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Pãlãriile

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã recunoascã rolurile pe care le poate îndeplini fiecare persoanã
din grup

sã compare rolurile personale cu cele oferite de colegi

Durata 25-30 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane, panglici

1. Organizaþi grupul în formã de cerc.

2. Fiecare participant va confecþiona sau va desena o pãlãrie pentru  colegul sãu.

3. Pãlãriile trebuie sã fie colorate în aºa fel încât sã reprezinte persoana
pentru care a fost confecþionatã (de exemplu, o pãlãrie de culoarea cerului
ar fi pentru o persoanã agreabilã cu  toþi cei din jurul sãu, o pãlãrie de
bucãtar - pentru o persoanã care adunã toate lucrurile mici ºi le transformã
într-un lucru mare etc.).

4. Când pãlãriile au fost confecþionate, iniþiaþi o sãrbãtoare în care fiecare
are ocazia sã îºi prezinte propria pãlãrie ºi sã explice de ce a confecþionat o
astfel de pãlãrie.

Cum te-ai hotãrât ce fel de pãlãrie sã confecþionezi pentru colegul tãu?

Ce pãrere ai despre pãlãria care a fost creatã pentru tine?

Ce fel de pãlãrii ai vrea sã mai porþi?

Ai pãlãrii pe care ai vrea sã le schimbi?

Dacã da, care sunt ºi de ce vrei sã le schimbi?

Cu care pãlãrii te mândreºti cel mai mult?

Dacã ai fi avut posibilitatea sã confecþionezi o pãlãrie pentru tine,
cum ar fi arãtat ea?

Sugestii pentru facilitator

Aceastã activitate ar trebui sã se desfãºoare într-un grup cu participanþi
care se cunosc bine între ei. Pãlãriile personale în timpul sãrbãtorii pot
fi dãruite.



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

53

3
Privind spre viitor

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã reflecteze asupra caracteristicilor personale, recunoscându-ºi
puterile ºi abilitãþile lor

Durata 25-30 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane

Concepte personalitate

1. Spuneþi participanþilor sã formeze perechi ºi oferiþi-le timp sã-ºi
împãrtãºeascã visurile cu partenerul. Încurajaþi copiii sã vorbeascã despre
speranþe, griji etc.

2. Rugaþi participanþii sã deseneze sau sã scrie pe o foaie pregãtitã 4 dorinþe
de viitor, folosind urmãtoarele 4 categorii pentru a reprezenta:

 schimbãri ale fizicului (înfãþiºare),

 schimbãri de personalitate (caracter, comportament),

 statut, rol social (profesie, poziþie în societate),

 schimbãri în stilul de viaþã.

3. Rugaþi participanþii sã stabileascã schimbãrile pentru o anumitã
perioadã  în dependenþã de  vârsta membrilor grupului.

4. Oferiþi participanþilor timp pentru a-ºi exprima schimbãrile de viitor.
Sugeraþi celorlalþi membri ai grupului sã accepte dorinþele de viitor ale
colegilor, înlãturând comentariile discriminatorii.

Care schimbãri le gãseºti mai importante ºi de ce?

Ce cauþi sã schimbi cel mai mult în stilul de viaþã?

Ce te îngrijoreazã cel mai mult privind viitorul?

Ce poþi face tu pentru ameliorarea îngrijorãrilor tale?

Cine te va  ajuta? Unde în altã parte ai putea sã gãseºti ajutor?
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Schimbãrile din viaþa noastrã

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã identifice schimbãrile din viaþa lor

sã clasifice schimbãrile conform celor trei tipuri:
inevitabile, bruºte, planificate

Durata 60 minute

Materiale foi, pixuri sau creioane, lipici

1. Distribuiþi fiecãrui participant foi de desen ºi creioane colorate.
Timp de 10 min. fiecare va desena pe foaie �linia vieþii�. Pe aceastã linie
vor arãta la ce vîrstã ºi ce eveniment le-a marcat oarecum viaþa.

2. Fiecare participant va prezenta desenul ºi-l va fixa pe tablã. Dupã ce
prezintã toþi, discutaþi cu tinerii:

 Ce este schimbarea? Daþi exemple.

3. Distribuiþi împreunã cu participanþii schimbãrile identificate de ei
în urmãtorul tabel. Rubricile tabelului pot fi completate ºi cu alte exemple.

Schimbare progresivã, Schimbare bruscã  Schimbare planificatã
inevitabilã

De ce este important sã observãm care sunt schimbãrile din viaþa noastrã?

De ce, de cãtre cine ºi cum sunt influenþate anumite schimbãri din viaþa
voastrã?

Analizaþi dacã schimbãrile cu care vã confruntaþi sunt provocate ºi de voi
înºivã? Cum? De ce?

Marea majoritate a schimbãrilor din viaþa voastrã sunt pozitive sau
negative? Dar schimbãrile din viaþa colegilor, ale apropiaþilor, prietenilor voºtri?

Este normal ca în vieþile noastre sã se producã schimbãri? De ce?

Cereþi grupului de participanþi sã examineze exemplele de schimbãri
ºi sã le compare cu schimbãrile enumerate de fiecare dintre ei în
desenele prezentate mai devreme. Ajutaþi-i sã identifice aceste trei
tipuri de schimbãri:

 Schimbãri progresive, inevitabile � schimbãri care nu pot fi evitate,
împiedicate: înaintarea în vârstã, trecerea anilor etc.
 Schimbãri care apar brusc (personale sau sociale) � schimbãri

care se produc repede, pe neaºteptate, influenþate de ceva sau
cineva: câºtigul la loto, îndrãgostirea, un rãzboi sau moartea etc.
 Schimbãri planificate � transformãri prevãzute din timp,

planificate de noi înºine: stoparea consumului de droguri, de þigãri,
absolvirea cursurilor de pregãtire într-un anumit domeniu etc.

Informaþii utile pentru facilitator
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3
Sunt o persoanã specialã

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã se vadã ei înºiºi unici ºi speciali

sã compare caracteristicile personale cu cele ale grupului

sã-ºi dezvolte deprinderea de a-ºi argumenta ºi susþine punctul de vedere

Durata 25-30 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane, fiºa practicã

1. Distribuiþi fiºe de hârtie fiecãrui participant. Timp de 5 minute ei vor
scrie trei enunþuri de ce se considerã persoane speciale (�Sunt o persoanã
specialã deoarece...�).

2. Dupã ce fiecare membru al grupului a înregistrat calitãþile specifice
persoanei sale, fiºele sunt adunate într-un coºuleþ.

3. Împãrþiþi grupul în 3 echipe ºi repartizaþi în mod egal fiecãrei echipe
fiºele completate.

4. Explicaþi echipelor cã au rolul de a examina  aceste calitãþi. Rugaþi
participanþii sã vorbeascã despre utilizarea lor atât în viaþa socialã, cât ºi în
cea personalã folosind  urmãtoarele  întrebãri:

  Unde puteþi utiliza aceste comportamente, trãsãturi speciale?

  Când puteþi utiliza aceste comportamente, trãsãturi speciale?

 Pentru ce puteþi utiliza aceste comportamente, trãsãturi speciale?

Cum v-aþi simþit pe parcursul activitãþii?

A fost dificil/uºor sã completaþi fiºele? Argumentaþi.

Prin ce sunteþi speciali voi faþã de ceilalþi membri ai grupului?

Cum putem deveni speciali?

Cum credeþi, e necesar sã fim speciali? Argumentaþi.

Pentru participanþii de vârstã mai micã limitaþi numãrul de argumente.
Aceºtea pot desena sau modela comportamentele, trãsãturile pentru
care sunt persoane speciale.

Aceastã activitate contribuie la sporirea nivelului aprecierii personale
a participanþilor.

Informaþii utile pentru facilitator
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Lucruri vorbitoare

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã analizeze propria individualitate

sã fie empatici faþã de lucrurile înconjurãtoare

Durata 25-30 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane

Concepte individualitate.

1. Înainte de a începe activitatea creaþi un mediu favorabil pentru
implicarea ºi participarea tuturor membrilor grupului.

2. Iniþiaþi urmãtoarea discuþie: �Sã încercãm sã ne imaginãm cã obiectele,
lucrurile care ne înconjoarã ar putea vorbi. Ce s-ar putea întâmpla? Cum,
credeþi, ce ar vrea ele sã ne comunice? De exemplu, televizorul ar vrea sã
ne spunã: �Conecteazã-mã ºi eu am sã te ajut sã depãºeºti plictiseala�,
mingea de fotbal este pregãtitã sã completeze ideea: �Hai sã ne jucãm
împreunã, tu când alergi dupã mine te simþi mult mai bine�, sau bicicleta:
�Urcã, eu am sã te ajut sã ajungi la prietenul tãu� uºa spune:�Deschide-
mã ºi ai sã vezi atâtea lucruri interesante!�. Cum credeþi, ce ar putea ele sã
spunã despre fiecare din noi?�

3. Puteþi sã elaboraþi o listã de lucruri, obiecte sau sã afiºaþi urmãtoarea
listã: periuþã pentru dinþi, maºinã, palton, cizme, pieptene, oglindã, farfurie,
carte, bicicletã, radio, masã, lampã, sãpun, minge etc.

4. Din urmãtoarea listã alegeþi 3 lucruri, obiecte care credeþi cã ar putea
sã vorbeascã despre voi.

5. Timp de 20 minute participanþii deseneazã aceste lucruri ºi înregistreazã
în dreptul fiecãruia mesajul pe care l-ar putea spune despre ei aceste lucruri,
obiecte. Amintiþi participanþilor cã ei înregistreazã doar pãrerea lucrurilor
despre ei, ar fi bine sã se identifice cu aceste obiecte.

6. Dupã aceastã etapã se pot forma grupuri mai mici în cadrul cãrora se
prezintã  �lucrurile vorbitoare�. Participanþii din cadrul grupurilor cu ajutorul
mesajelor �lucrurilor vorbitoare� ar putea sã compunã o poveste, un film.

Care obiecte le-ai selectat sã vorbeascã despre tine?

Ce þi-a plãcut cel mai mult din ceea ce au spus obiectele despre tine?

Ce nu þi-a plãcut din ceea ce au spus obiectele despre tine?

Care mesaj þi-a pãrut mai interesant?

Care mesaj þi-a pãrut real?
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Sã te simþi valoros

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã enumere lucrurile care îi fac sã se simtã bine

sã argumenteze rolul respectului faþã de sine

sã stabileascã un plan de acþiuni care i-ar face sã se simtã valoroºi

Durata 60 minute

Materiale copii ale fiºelor practice nr. 1 ºi nr. 2, pixuri

Concepte respectul faþã de sine

1. Începeþi activitatea prin realizarea unui asalt de idei despre respectul
de sine. Împãrþiþi fiºe practice ºi pixuri fiecãrui participant. Dacã credeþi cã
tinerii vor întâmpina dificultãþi la citirea ºi completarea acestor fiºe, citiþi
cu voce tare fiºa practicã ºi examinaþi împreunã toate neclaritãþile.

2. Oferiþi suport tinerilor în timp ce completeazã fiºele practice. Dacã susþin
cã  nu se pot gândi la  ceva care ar putea scrie, sugeraþi-le sã se gândeascã
la ultima datã când cineva i-a fãcut sã se simtã fericiþi sau iubiþi. Apoi
puteþi pune unele întrebãri scurte pentru a-i stimula sã se gândeascã la
acest lucru.

Odatã ce au completat fiºa practicã, revedeþi împreunã ce au scris. Cere-
þi-le sã reflecte individual asupra lucrurilor pe care le-au scris. De exemplu,
tinerii pot scrie cã se simt valoroºi când îi laudã profesorul, pãrinþii, prietenii
etc.

Stabiliþi un plan de acþiune împreunã pentru a atinge aceste scopuri.
Revedeþi unele acorduri stabilite pentru a atinge unele rezultate ºi dacã
este nevoie stabiliþi alte scopuri.

Pentru a spori respectul de sine al tinerilor este foarte important ca ei
sã se simtã valoroºi atât pentru persoanele la care þin, cît ºi pentru ei
înºiºi. Lipsa respectului de sine poate duce la frustrare ºi la compor-
tament agresiv.

Aceastã activitate poate servi ca introducere la formarea respectului
faþã de sine.

Informaþii utile pentru facilitator
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FIªA PRACTICÃ nr. 1

Acesta sunt eu... Ultima datã când m-am simþit valoros
a fost...

M-am simþit...

Persoanele care mã fac sã am o pãrere bunã despre mine însumi sunt...

pentru cã ...

Eu le arãt cã sunt fericit prin...

,

.

.
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Lucrurile care mã fac sã am atitudine pozitivã faþã de mine însumi sunt:

1.

2.

3.

4.

5.   .

FIªA PRACTICÃ nr. 2

Lucrurile pe care  le pot face pentru a obþine aceste rezultate sunt:

1.

2.

3.

4.

5.   .
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Lasã-te pe mâinile noastre

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã exerseze deprinderea de a conduce ºi de a fi condus

sã identifice avantajele ºi dezavantajele de a avea încredere în cineva

Durata în dependenþã de numãrul participanþilor

Materiale un fular pentru a lega ochii

1. Explicaþi cã activitatea are ca scop sã încurajeze participanþii sã aibã
încredere unul în altul ºi sã-ºi asume responsabilitatea pentru propriile
acþiuni ºi pentru siguranþa celorlalþi. Spuneþi cã dacã cineva se simte
incomod, trebuie sã anunþe, ºi în orice moment al activitãþii grupul se va
opri.

2. Alegeþi un voluntar, legaþi-l la ochi. Asiguraþi-vã cã nu vede nimic.

3. Conduceþi persoana  cu ochii legaþi  pe un traseu pregãtit din timp.
Alegeþi un alt membru al grupului sã conducã voluntarul. Explicaþi grupului
de participanþi cã rolul lor este sã susþinã persoana cu ochii legaþi. Sarcina
facilitatorului este de a înlesni negocierile tinerilor cu privire la traseul  pe
care l-au ales. Apoi inversaþi procesul.

4. Totodatã, puteþi cere grupului sã lucreze în perechi asupra exerciþiului,
fiecare, pe rând, sã conducã, apoi sã fie condus.

Cum v-aþi simþit sã depindeþi de cineva?

Ce a fost mai bine: sã fiþi conduºi sau sã conduceþi?

Ar fi fost diferit dacã aþi fi putut sã vã alegeþi partenerul?

Cum v-aþi fi simþit dacã partenerii vã dãdeau informaþii greºite?

Discuþia poate dura atât, cât consideraþi de cuviinþã.

Sugestii pentru facilitator

Este bine ca aceastã activitate sã fie efectuatã cu un grup mic de tineri
cu care aþi mai lucrat. Este potrivitã pentru a începe o sesiune cu privire
la relaþiile pozitive de prietenie ºi de încredere. Scopul ei este de a permite
participanþilor sã simtã cum e sã ai încredere în cineva ºi cum e sã insufli
încredere cuiva. Activitatea îi va încuraja sã reflecteze asupra faptului
cum acþiunile lor influenþeazã acþiunile altora ºi invers.
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Sãrbãtoarea încrederii

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã analizeze percepþiile altora despre propria persoanã

sã stimuleze încrederea în alte persoane ºi în propria persoanã

Durata 45 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane

Concepte încredere

1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte trei persoane. În fiecare grup se
alege câte o persoanã care trebuie sã meargã la �Sãrbãtoarea comunitãþii�.
Aceasta se aºeazã în faþa celorlalþi doi colegi.

2. Facilitatorul anunþã cã persoana aleasã trebuie sã îmbrace haine care
i-ar caracteriza stilul vestimentar preferat.

3. Repartizaþi fiecãrui participant câte o foaie ºi creioane. Toþi vor avea
misiunea sã deseneze pe foi un manechin îmbrãcat în haine pe care le-ar
recomanda sã le îmbrace cel care va merge la sãrbãtoare. Fiecare lucreazã
individual, fãrã a se consulta cu colegii.

4. Când toþi au terminat de desenat, fiecare grup va prezenta pe rând
unul altuia ceea ce au realizat.

Credeþi cã stilul vestimentar caracterizeazã personalitatea? Cum?

Cum vi s-a pãrut hainele pregãtite de colegii voºtri?

Dupã ce criterii v-aþi condus atunci când aþi ales vestimentaþia
pentru colegul vostru?

De ce existã diferenþe între desene? Cum trebuie sã reacþionãm
la faptul cã alþii ne vãd altfel decât ne vedem noi înºine?

Evaluare

Sugestii pentru facilitator

Propuneþi persoanei care va pleca la sãrbãtoare sã aleagã hainele pe
care i le-a desenat unul dintre cei doi colegi. În cazul în care nu are
încredere în nici una dintre persoane, va spune cã preferã sã meargã
la sãrbãtoare îmbrãcat în hainele pe care ºi le-a creat el însuºi. Aici se
vor iniþia discuþii de  ce are sau nu are încredere în opinia cuiva sau cât
de încrezut este în propria alegere.

Ar putea fi aleasã încã o datã persoana care va merge la sãrbãtoare ºi
sã se repete aceeaºi procedurã.
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Viaþa mea

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice momentele importante din viaþa lor

sã cunoascã principalele elemente necesare pentru elaborarea
unui Curriculum Vitae

Durata 30 minute

Materiale foi, pixuri sau creioane, lipici.

1. Împãrþiþi fiecãrui participant câte o foaie de desen ºi un pix sau creioane
colorate.

2. Spuneþi-le sã deseneze pe foaie timp de 10 minute, în ordine
cronologicã, tot ceea ce este legat de viaþa lor: naºterea, copilãria, studiile,
cercurile pe interese, cãlãtoriile, participãrile la tabere, seminare, concerte,
ocupaþii preferate.

3. Afiºaþi desenele pe un panou ºi daþi posibilitate participanþilor,
care doresc, sã vorbeascã despre ele.

Care momente din viaþa ta le-ai desenat? De ce?

Seamãnã desenul tãu sau momentele desenate de tine cu desenele /
momentele desenate de colegii tãi?

Care momente desenate din viaþa ta sau pe care n-ai reuºit sã le desenezi
crezi cã-þi vor fi necesare, te vor ajuta sau sunt legate de viitorul tãu?
Cum?

Consideri cã este important sã cunoascã cineva anumite lucruri despre
tine, despre viaþa ta? De ce?

Ce consideri cã ai desenat pe foaie? Cu ce se aseamãnã desenele
voastre?

Dacã participanþilor le vine greu sã rãspundã, ajutaþi-i sã ajungã la ideea
cã ceea ce au desenat ar semãna cu o autobiografie, fiºã biograficã sau
Curriculum Vitae.
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Cum elaborãm ºi redactãm un Curriculum Vitae (CV)

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã elaboreze ºi sã redacteze un model de CV

Durata 60 minute

Materiale foi, pixuri sau creioane, fiºa practicã multiplicatã pentru fiecare
participant

1. Împãrþiþi fiecãrui participant câte o foaie ºi un pix. Timp de 10 min.
participanþii vor scrie componentele ce se pot conþine într-un Curriculum
Vitae (autobiografie, fiºã biograficã).

2. Având ca suport sugestiile participanþilor, realizaþi o listã comunã
a componentelor unui CV.

3. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte 5-6 persoane, timp de 10 min.
Ei vor clasifica componentele unui CV în câteva capitole.

4. Fiecare grup prezintã ceea ce a realizat. Oferiþi feed-back asupra lucrului
realizat ºi vorbiþi-le despre structura, etapele elaborãrii ºi redactãrii unui
CV.

5. Aceleaºi grupuri de lucru, timp de 10 min., vor trebui sã alcãtuiascã un
model de CV, pe care va trebui sã-l completeze fiecare membru al grupului.

6. Afiºaþi modelele de CV elaborate în grupurile mici, astfel ca sã poatã fi
studiate de cãtre toþi participanþii. Discutaþi cu ei despre asemãnãrile ºi
deosebirile dintre CV-urile elaborate de fiecare grup. Cereþi participanþilor
sã argumenteze de ce anume aºa au elaborat modelul de CV.

7. La sfârºitul discuþiei distribuiþi tinerilor fiºa model de CV ºi rezervaþi
timp ca sã o studieze, sã o compare cu CV pe care l-au realizat în grupurile
mici. Spuneþi participanþilor sã completeze modelul de CV.

Se deosebeºte mult CV-ul elaborat de cãtre voi de CV-ul model?

A fost greu sã stabiliþi care pot fi componentele unui CV? De ce?

Care rubricã a CV-ului o consideraþi foarte importantã? De ce?

La care rubricã  v-a fost greu sã completaþi? De ce?

Ce greºeli aþi comis la elaborarea CV-ului?

Credeþi cã aveþi nevoie de cunoºtinþele acestea? De ce?

Cum credeþi cã o sã vã ajute personal faptul cã cunoaºteþi sã elaboraþi,
sã scrieþi, sã completaþi un CV?
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Curriculum Vitae (CV) - informaþie generalã

Definiþie � CV-ul este fiºa biograficã întocmitã în mod arbitrar de cãtre persoana care
doreºte sã se angajeze în câmpul muncii. De asemenea Curriculum Vitae reprezintã
documentul care reflectã pregãtirea ºi experienþa profesionalã ºi dezvãluie personalitatea
fiecãruia. Scopul principal urmãrit de persoana care a întocmit CV-ul este sã  trezeascã
interesul persoanei care oferã loc de muncã sau care ia decizia de angajare. Acesta  este
un fel de mesaj ºi, ca toate mesajele, trebuie sã atragã atenþia. Pentru a-ºi atinge scopul,
CV-ul trebuie sã fie clar, simplu, obiectiv:

Clar � evitaþi abundenþa de date, de fapte, de exemple excesive. Concizia ºi claritatea
sunt douã atuuri importante ale CV-ului.

Simplu � foarte rar originalitatea este apreciatã, poate doar în anumite sectoare / domenii
specifice.

Obiectiv � fãrã informaþii false, fãrã laude, fãrã exagerãri.

Pentru a realiza un CV eficient trebuie parcurse mai multe etape:

1. Adunaþi toate informaþiile necesare.

2. Faceþi astfel încât experienþa ºi abilitãþile voastre sã corespundã cerinþelor
celui care face angajãri.

3. Subliniaþi detaliile care vã favorizeazã.

4. Organizaþi CV�ul într-un mod eficient.

5. Alegeþi cu grijã cuvintele pe care le folosiþi.

6. Cereþi cunoscuþilor sã citeascã CV�ul pe care l-aþi alcãtuit ºi sã-l comenteze.

7. Faceþi produsul final prezentabil.

8. Evaluaþi propriul vostru CV.

Informaþii utile pentru facilitator
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Informaþie personalã

Nume

Prenume

Data  si locul naºterii

Domiciliul actual

Numãr de telefon la care poþi fi contactat

Starea civilã (subliniazã)                        cãsãtorit (ã)                                 necãsãtorit(ã)

Copii

Obiectiv profesional (ce doreºti sã faci)

Studii generale ºi profesionale  (în ordine invers cronologicã):

1.

2.

3.

4.

Participãri la seminare, training-uri, tabere, ºcoli de varã, cercuri pe interese

(în ordine invers cronologicã):

1.

2.

3.

Experienþã profesionalã:

1.

2.

3.

4.

Succese ºi reuºite:

1.

2.

3.

Competenþe (cele mai importante calitãþi profesionale: limbi vorbite, abilitãþi de lucru
le computer, abilitãþi de comunicare...):

1.

2.

3.

Hobby/ocupaþii preferate:

1.

2.

FIªÃ PRACTICÃ

Model de CV
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Managementul banilor

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã-ºi organizeze ºi sã-ºi administreze corect propriile venituri
ºi cheltuieli pe un interval de timp cât mai lung

Durata 60 minute

Materiale coli de hârtie, creioane, carioca, fiºa practicã pentru fiecare participant

Concepte managmentul banilor

1. Împãrþiþi în grupuri mici a câte 5-6 persoane, participanþii vor primi
materiale (câte o coalã de hîrtie ºi creioane sau carioca) ºi timp de 5 min.
se vor gândi ºi vor desena pe o jumãtate de foaie Cum le place sã
cheltuiascã banii?

2. Pe cealaltã jumãtate de foaie vor desena Cum ar trebui sã cheltuiascã
banii?

3. Daþi posibilitate grupurilor sã prezinte desenele ºi sã vorbeascã despre
conþinutul acestora. Apoi discutaþi cu participanþii:

  Care sunt momentele pozitive ºi cele negative în procesul de cheltuire
a banilor de cãtre tineri?

  De ce uneori se cheltuie banii pe lucruri de nimic?

  Credeþi cã aþi putea sã vã lipsiþi de unile lucruri?

  Ce cheltuieli trebuie mai întâi sã acoperim dacã avem o oarecare
sumã de bani?

4. Distribuiþi fiecãrui participant fiºa practicã ºi acordaþi timp pentru
completarea lor.

Sunt reale afirmaþiile din fiºa pe care aþi completat-o?

De ce oamenii ar trebui sã înveþe cum sã-ºi cheltuie banii corect?
Argumentaþi.

Ce ar însemna sã înveþi sã-þi cheltui banii?

Este riscant sã nu ºtiþi sã cheltuiþi eficient banii? De ce?
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FIªÃ PRACTICÃ

Managementul banilor
Citeºte atent afirmaþiile de mai jos ºi bifeazã coloniþa care þi se potriveºte.

Îmi fac un buget sãptãmânal
ºi mã conduc strict de acesta.

Banii mei dispar, deºi intenþionez
sã fiu foarte grijuliu.

Deseori eu am datorii.

Îmi cheltuiesc banii ºi sunt nevoit
sã mã lipsesc de unele lucruri.

Eu ºtiu cum sã împrumut bani cu o ratã micã.

ªtiu cât cheltuiesc lunar pentru telefon,
curent electric etc.

Am dat bani cu împrumut ºi nu mi s-au restituit.

Cumpãr lucruri fãrã a mã gândi ºi apoi regret.

Iau bani cu împrumut fãrã ca sã mã gândesc
cã trebuie sã-i restitui.

Câteodatã nu restitui datoriile.

ªtiu foarte bine pe ce ar trebui
sã cheltui banii într-un an.

Da                   Nu
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Bugetul personal

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã-ºi alcãtuiascã zilnic, sãptãmânal, lunar bugetul personal

Durata 55 minute

Materiale foi, tablã ºi cretã, pixuri pentru fiecare participant, carioca,
fiºele practice (nr. 1 ºi 2)

Concepte buget personal

1. Discutaþi cu participanþii despre Ce este un buget personal?
Înscrieþi ideile pe tablã sau pe o foaie de hârtie.

2. Vorbiþi tinerilor despre importanþa elaborãrii bugetului personal. Având
un buget personal, poþi sã-þi controlezi veniturile ºi cheltuielile. Bugetul
trebuie adaptat la nevoile personale. Pentru a alcãtui un buget  personal
trebuie sã ºtim foarte clar care sunt necesitãþile noastre zilnice ºi de câþi
bani avem nevoie pentru acestea.

3. Distribuiþi fiecãrui participant fiºa practicã nr. 1 ºi acordaþi timp pentru
completare, apoi discutaþi:

Aþi mai fãcut acest lucru pânã acum?

V-a fost greu sã faceþi lista necesitãþilor voastre zilnice? De ce da/nu?

Vã poate ajuta cumva ceea ce aþi fãcut mai devreme? Cum?

4. Împãrþiþi fiecãrui participant fiºa practicã nr. 2 ºi spuneþi-le sã lucreze
individual timp de 5 min.

5. Dupã ce au completat tabelul din fiºã, discutaþi cu participanþii cum
l-au completat, dacã au inclus ceva nou, sugeraþi sã-l compare cu al
colegilor. Spuneþi-le sã compare tabelul care l-au completat din fiºa nr. 1
cu cel completat acum.

Întrebãri pentru discuþie:

Aþi fost realiºti?

Un asemenea plan vã poate ajuta sã vã atingeþi scopurile
ºi sã vã  îndepliniþi visurile?
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FIªA PRACTICÃ nr.1

Alcãtuirea bugetului personal

Luni

Marþi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbãtã

Duminicã

Cheltuieli zilnice
(costul în lei)

Lista necesitãþilor zilnice din ultima sãptãmânã
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FIªA PRACTICÃ nr.2

Alcãtuirea bugetului personal

Care sunt cheltuielile mele? Zilnic Sãptãmânal   Lunar

Lucraþi la o întreprindere din localitate ºi aveþi un salariu de 400 lei. Cum îi cheltuiþi?

Tabelul de mai jos sperãm sã te ajute sã-þi planifici un buget personal.

Veniturile lunare

sãptãmânale

la fiecare 2 sãptãmâni

Cheltuielile

Transport

Produse alimentare

Chirie

Servicii: telefon, apã,
cãldurã, luminã etc.

Spãlat, cãlcat

Haine

Medicamente

Produse igienice

Economii

Distracþii

Altele

Total

Acum comparaþi cele douã liste. Aþi fost realiºti? Un asemenea plan vã poate ajuta sã vã atingeþi scopurile ºi sã vã îndepliniþi visurile?
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Adevãrat / fals

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice actele care se elibereazã în diferite perioade ale vieþii

sã stabileascã importanþa ºi utilitatea fiecãrui act

   sã exerseze deprinderea de a lua o decizie

Durata 30-35 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Concepte buletin de identitate, certificat de naºtere, paºaport

1. Repartizaþi fiecãrui participant fiºa cu întrebãri, pe care trebuie sã noteze
opinia privind afirmaþiile scrise.

2. Între timp montaþi într-o parte a sãlii  un panou vizibil cu inscripþia:
ADEVÃRAT, iar în partea opusã - un panou cu inscripþia FALS.

3. În mijlocul sãlii se va pune panoul pe care scrie: �Nu mi-am format nici
o opinie privitor la aceasta�.

4. Când toþi au completat fiºele, se stabileºte dacã sunt enunþuri pe care
tinerii  ar dori sã le discute în mod special.

5. Dupã ce primul enunþ a fost citit cu voce tare, participanþii se vor îndrepta
spre panoul  corespunzãtor notiþelor fãcute în fiºa cu întrebãri. Acei care
nu ºi-au format încã o opinie, se plaseazã  în centrul sãlii.

6. Grupurilor formate li se va acorda timp pentru a medita împreunã asupra
argumentelor care ar consolida atitudinea lor.

Evaluarea se realizeazã în conformitate cu întrebãrile pe care le pun
participanþii.
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FIªÃ PRACTICÃ

1. Buletinul de identitate se elibereazã la naºtere.

Adevãrat /Fals

2. Buletinul de identitate poate fi încredinþat altei persoane.

Adevãrat /Fals

3. Certificatul de naºtere poate fi eliberat de primãria localitãþii.

Adevãrat /Fals

4. Pânã la vârsta de 16 ani copiii au certificatul de naºtere
ca unic act de identitate.

Adevãrat /Fals

5. Paºaportul este un act internaþional de cãlãtorie.

Adevãrat /Fals

6. În paºaport existã o rubricã care precizeazã persoana de legãturã
în cazul în care ni s-a întâmplat ceva.

Adevãrat /Fals

7. În buletinul de identitate este indicatã grupa de sânge.

Adevãrat /Fals
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Soare ºi nori

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã analizeze diferenþa dintre speranþele pe care le au persoanele
care pleacã peste hotare ºi realitatea cu care se confruntã ulterior

sã cunoascã ºi sã identifice riscurile la care se expun persoanele
care pleacã ilegal la muncã peste hotare

Durata 60 minute

Materiale coli de hârtie, carioca, fiºa practicã

Concepte muncã ilegalã, riscuri, alternative

1. Desenaþi pe o coalã mare un cerc înconjurat de raze, �soarele�, ca
simbol al speranþei spre mai bine a multor persoane care vor sã munceascã
în strãinãtate.

2. Prin metoda asaltului de idei participanþii vor trebui sã listeze felurile
de muncã bine plãtite peste hotare. Înregistraþi rãspunsurile pe �discul
solar�.

3. Dupã 3 min. de lucru participanþii vor identifica în acelaºi fel rãspunsurile
la întrebarea: �Ce locuri de muncã credeþi cã li se oferã în strãinãtate
persoanelor plecate la muncã ilegalã?� (încã 3 min.). Aceste rãspunsuri le
veþi scrie pe �razele� cercului desenat.

4. Se observã ºi se discutã diferenþele dintre aºteptãrile persoanelor la
plecarea din þarã ºi realitãþile întâmpinate în strãinãtate.

5. Lângã �soare�desenaþi un �nouraº� ºi solicitaþi participanþii sã îl
completeze, în mod similar, cu riscurile muncii ilegale peste hotare.

6. Dupã realizarea sarcinii repartizaþi participanþilor copii ale fiºei practice.
Participanþii vor compara riscurile identificate de grup cu cele consemnate
în material.

�Soarele� desenat chiar încãlzeºte? De ce credeþi da/nu?

Ce-ar trebui sã facã orice persoanã înainte de a pleca la muncã
peste hotare?

Ce-ar trebui sã cunoascã orice persoanã care doreºte sã plece
peste hotare?
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FIªÃ PRACTICÃ

Consecinþele posibile ale încadrãrii ilegale în muncã peste hotare:

amenda

expulzarea

munca dificilã la un salariu mic

lipsa protecþiei judiciare peste hotare

munca nenormatã (uneori câte 18-20 de ore pe zi, alteori fãrã zile de odihnã)

neacordarea concediilor medicale

riscul de a nu fi plãtit cu salariul promis

lipsa asistenþei medicale ºi a medicamentelor de strictã necesitate

riscul de accidentare la locul de muncã ºi lipsa compensaþiilor
pentru accidente industriale

atmosfera de teamã, violenþã, constrângere ºi umilinþã.

Chiar la sosirea legalã în altã þarã, existã riscul de a te gãsi într-o situaþie ilegalã
în urmãtoarele cazuri:

Persoana respectivã rãmâne pentru mai mult timp în þarã decât este prevãzut
în contract.

Posedând doar viza de tranzit, persoana rãmâne în þara strãinã pentru a munci.

Când se încadreazã în muncã dupã ce a sosit cu viza de turist.

Sosind în vizitã sau la studii, se angajeazã la lucru fãrã autorizarea organelor
competente din þara respectivã.

Profitând de �transparenþa� graniþelor, cu viza de turist pentru o anumitã þarã,
pleacã sã se angajeze în altã þarã.
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Consecinþele traficului de fiinþe umane (TFU)

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice consecinþele negative ale traficului de fiinþe umane
asupra: victimei, familiei acesteia, anturajului (persoanelor
apropiate), societãþii

sã compare intervenþia pentru eliminarea cauzelor cu intervenþia
în vederea atenuãrii consecinþelor, ca grad de importanþã
în stoparea fenomenului de trafic de fiinþe umane

Durata 60 minute

Materiale coli de hârtie, carioca, decupaje din reviste ºi ziare, foarfece, lipici,
hârtie coloratã, fiºe cu lipici

1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o foaie ºi timp de 6-8 minute
permiteþi-le sã scrie care sunt efectele traficului de fiinþe asupra:

  victimei
  familiei acesteia
  persoanelor din anturajul victimei: prieteni, cunoscuþi etc.
  societãþii.

2. Propuneþi tinerilor sã formeze 4 grupuri ºi timp de 15 minute, cu
materialele primite (carioca, coalã mare de hârtie, foarfece, lipici reviste ºi
ziare, hârtie coloratã) ºi având ca suport fiºele completate anterior sã
reprezente pe un colaj efectele traficului de fiinþe asupra: gr. I � victimei,
gr. II � familiei victimei, gr. III � anturajului victimei, gr. IV -  societãþii.

3. Dupã expirarea timpului, se reuneºte grupul mare unde reprezentanþii
fiecãrei echipe vor prezenta rezultatele activitãþii efectuate.

Dintre toate consecinþele identificate, care credeþi cã sunt cele mai grave,
cel mai greu de reparat?
Pentru fiecare persoanã traficatã, câte persoane credeþi cã au de suferit?
Dar de câºtigat?
Cine sunt de obicei persoanele din grupul de risc?
Cum putem preveni efectele apãrute în rezultatul traficului
de fiinþe umane?

Dacã timpul este limitat, discutarea consecinþelor traficului de fiinþe umane
se poate desfãºura, optând pentru realizarea unei tehnici de lucru din
cadrul activitãþii:

1. Completarea fiºei de lucru urmatã de discuþii.

2. Reprezentarea efectelor traficului de fiinþe pe colaje.

Discuþia poate fi rezumatã la un tabel (vedeþi în pagina urmãtoare) pe care
membrii grupului, împãrþiþi în echipe de lucru, îl vor completa lipind în
fiecare coloanã fiºe (de o anumitã culoare � specificã fiecãrei echipe) cu
informaþiile necesare.

Variante posibile
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Consecinþele traficului de fiinþe umane (TFU)

Problema traficului de fiinþe umane are un ºir de consecinþe negative
care afecteazã diferite persoane:

 creºterea numãrului de copii orfani

 creºterea numãrului de persoane infectate cu boli sexual transmisibile

 neîncrederea în funcþionarea eficientã a sistemului juridic ºi de protecþie

 lipsa de securitate privind respectarea drepturilor omului

 costurile ridicate legate de reintegrarea socialã a victimelor traficului

 impactul psihologic negativ

 altele.

Pentru a atenua gravitatea problemei este importantã

 sã fie identificate cauzele plecãrii persoanelor peste hotare

 sã se întreprindã mãsuri de informare ºi de educare a persoanelor
din grupurile de risc

 sã fie luate luarea în considerare consecinþele TFU. În acest sens sunt
importante programele de reabilitare ºi de asistenþã pentru victimele TFU,
precum ºi întreprinderea mãsurilor privind încadrarea lor în societate
ºi pe piaþa forþei de muncã din þarã.

Informaþii utile pentru facilitator

          Consecinþele traficului de fiinþe asupra

Victimei Familiei Anturajului Societãþii
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Asumarea riscului

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice consecinþele riscurilor asumate

Durata 60 minute

Materiale fiºe mici de hârtie, creioane sau carioca, fiºa practicã

Concepte risc

Este preferabil ca activitatea sã fie desfãºuratã într-o salã spaþioasã, iniþial
cu scaunele aranjate în formã de semicerc, apoi conform condiþiilor descrise
în activitate.
1. Elaboraþi cu participanþii un regulament care ar contribui la crearea
unei atmosfere agreabile ºi confortabile pentru desfãºurarea activitãþii.
2. Participanþii se aºeazã pe scaune, formând un cerc. Jocul este început
de facilitator, rostind enunþuri asemãnãtoare cu acestea:

Sã-ºi schimbe locul cei care ºi-au asumat riscul:
  sã conducã maºina
  sã meargã la ºcoalã cu temele nepregãtite
  sã mãnânce foarte mult
  sã comunice cu persoane necunoscute
  sã destãinuiascã secretul unui coleg de clasã, prieten
  sã cheltuiascã bani pe lucruri de nimic
  sã fumeze
  sã facã sex neprotejat.

Puteþi modifica sau continua lista, sau permiteþi participanþilor sã expunã
enunþuri legate de asumarea unor riscuri din experienþa lor de viaþã.
3. Discutaþi cu membrii grupului despre risc, asumarea unor riscuri,
consecinþele asumãrii unor riscuri, riscul grav, riscul rezonabil, paºi de
depãºire a unor riscuri.
4. Împãrþiþi participanþii în grupuri mici a câte 4-6 persoane ºi cereþi timp
de 5 min. sã înscrie pe fiºe activitãþi (comportamente) sexuale.
5. Sugeraþi grupurilor sã aranjeze activitãþile sexuale identificate pe o �linie
a riscului� (fiºa practicã), în ordinea: de la risc minor spre risc major.
6. Permiteþi participanþilor sã ia cunoºtinþã cu �liniile riscului� ale celorlalte
grupuri ºi discutaþi cu ei despre consecinþele riscului unor sau altor activitãþi
sexuale.

Cum v-aþi simþit?
Aþi învãþat ceva nou participând la aceastã activitate?

Puteþi discuta experienþe concrete din viaþã, de exemplu dacã-þi asumi riscul sã faci sex neprotejat
(activitate sexualã cu risc sporit), consecinþele pot fi grave ºi aceasta presupune asumarea altor riscuri:

 Riscuri fizice � infectarea cu HIV ºi alte ITS, sarcinã nedoritã;

 Riscuri emoþionale � de ataºare, fricã, învinovãþire, încãlcarea unor norme (standarde) morale etc.;

 Riscuri financiare � în cazul în care te-ai îmbolnãvit sau în caz de sarcinã nedoritã aceasta presupune
cheltuieli suplimentare ºi uneori considerabile;

 Riscuri sociale � suportând consecinþele sexului neprotejat, te poþi confrunta ºi cu anumite riscuri
sociale: excluderea socialã, discriminarea, schimbarea statutului social, izolarea, neglijarea.

Informaþii utile pentru facilitator

Evaluare
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FIªÃ PRACTICÃ

Risc major

Risc minor
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Sentimente ºi emoþii

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã recunoascã ºi sã-ºi exprime emoþiile ºi sentimentele personale.

Durata 50 minute

Materiale fiºe mici de hârtie pentru fiecare participant, coli de hârtie, lipici, poze cu
chipuri tãiate din reviste, imagini din ziare care exprimã diferite emoþii,
casetofon ºi casetã cu melodii relaxante

Concepte emoþii, sentimente, exprimarea emoþiilor, managementul emoþiilor,
empatie

1. Discutaþi cu participanþii despre starea lor emoþionalã la momentul
începerii activitãþii. Fiecare din ei va scrie emoþia pe o fiºã ºi o va pune într-
o �cutie secretã� pregãtitã din timp. Realizaþi cu participanþii un asalt de
idei la noþiunea emoþii. Înscrieþi ideile pe tablã sau pe o coalã mare de
hârtie ºi pãstraþi-o.

2. Pregãtite ºi aranjate din timp, imaginile cu chipuri care exprimã diferite
emoþii, dar fãrã sã fie observate la începutul activitãþii, le veþi arãta
participanþilor acum ºi-i veþi întreba ce emoþii observã pe chipurile afiºate.
Participanþii le regãsesc în lista cu idei scrise mai devreme.

3. Miºcându-se prin salã ºi dansând dupã muzicã, participanþii se vor simþi
liberi ºi degajaþi. Când opriþi muzica, strigaþi tare o emoþie, un sentiment
ºi participanþii vor trebui sã redea �statuia emoþiei�. Rugaþi-i sã foloseascã
nu doar mimica, dar ºi corpul. Selectaþi emoþiile ºi sentimentele din lista
de idei propuse de participanþi din fiºe ºi din �cutia secretã�.

Cum vã simþiþi acum? Care sunt emoþiile voastre în acest moment?
Sunt diferite de emoþiile trãite la începutul activitãþii?

Ce-aþi învãþat nou participând la aceastã activitate?

Este riscant sã ne exprimãm sentimentele, emoþiile? De ce da/nu?
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Galeria emoþiilor

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã analizeze diversitatea emoþiilor ºi impactul lor asupra
organismului uman

sã determine metodele eficiente de dirijare a emoþiilor

Durata 45-60 minute

Materiale fiºe mici de hârtie, creioane sau carioca, fiºa practicã

Concepte emoþie

1. Realizaþi furtuna de idei la cuvântul �EMOÞIE�.

2. Iniþiaþi o discuþie privind necesitatea exprimãrii emoþiilor, stabiliþi legãtura
dintre comunicare, limbajul gesturilor, tonalitatea, timbrul vocii  în
exprimarea emoþiilor.

3. Organizaþi un cerc cu ajutorul participanþilor. Rugaþi ca fiecare membru
din cerc sã spunã fraza �O! MARIA!� exersând diverse emoþii: urã, depresie,
bucurie, satisfacþie etc., utilizând atât limbajul corpului cât ºi tonalitatea
vocii, expresia feþii.

4. Dupã ce fiecare participant a spus fraza de câteva ori, bucuraþi-vã
împreunã de atmosfera care s-a creat.

5. Rugaþi participanþii sã-ºi aminteascã emoþiile prezentate în timpul jocului
ºi sã  înregistreze fiecare  emoþie pe o fiºã aparte cu litere mari.

6. Când toþi participanþii au terminat de înregistrat emoþiile se organizeazã
o �galerie a emoþiilor�.

La evaluare se va pune accentul pe diversitatea emoþiilor ºi impactul lor
asupra stãrii sãnãtãþii, comportamentele care determinã apariþia lor ºi
totodatã modalitãþile de dirijare, control al emoþiilor noastre.

Pentru un grup mai mare ca vârstã, puteþi sã propuneþi participanþilor sã se gândeascã la modalitãþile de
control a emoþiilor în diverse situaþii. Pentru aceasta în pãrþi diferite ale sãlii de lucru afiºaþi câteva întrebãri
de tipul:

 Cum reacþionez când cineva mã înjoseºte?
 Ce fac atunci când sunt descurajat?

Oferiþi timp ca participanþii sã reuºeascã sã înregistreze metodele lor de dirijare a emoþiilor care sunt
valabile sau pe cele pe care le-au exersat ei.
Acceptaþi orice metodã!
Aceastã variaþie este binevenitã deoarece participanþii au mai mult timp pentru a reflecta asupra problemei
în cauzã ºi se poate realiza ºi un schimb de idei.
Exemple de tehnici pe care le pot propune participanþii:

 Numãr pânã la zece,
 Plec în altã parte ºi mã reîntorc la situaþie mai târziu,
 Mã opresc, analizez care sunt cauzele care au produs aceastã emoþie,
 Mã gândesc la aceastã situaþie din punctul de vedere al altei persoane,
 Meditez,
 Mã gândesc la ceva vesel,
 Încerc sã rezolv situaþia cu calm,
 Etc.

Sugestii pentru facilitator

Evaluare
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Sã facem ºi sã primim complimente

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã formuleze, sã adreseze ºi sã primeascã adecvat complimente

Durata 30 minute

Materiale foi, pixuri pentru fiecare participant, fiºa practicã

Concepte complimentul

1. Solicitaþi participanþilor sã-ºi aminteascã momente din viaþa lor când
cineva le-a adresat complimente. Întrebaþi-i ce au simþit atunci, cum au
reacþionat?

2. Fiecare participant va încerca sã rãspundã la întrebare, scriind pe o foaie
rãspunsul. Pentru aceasta acordaþi 3-4 min. Propuneþi celor care doresc sã
prezinte ceea ce au scris.

3. Propuneþi participanþilor sã se gândeascã la momentele când au fãcut
complimente cuiva. Pentru ce? Cum a reacþionat persoana cãreia i s-a
adresat complimentul?

4. În perechi, timp de 3-4 min., participanþii îºi vor adresa reciproc
complimente. Perechile care doresc pot sã-ºi adreseze complimente ca sã
audã tot grupul. Urmãriþi corectitudinea formulãrii complimentelor. Dupã
prezentãri oferiþi un feed-bak referitor la corectitudinea formulãrii, adresãrii
ºi primirii complimentului.

5. Prezentaþi participanþilor fiºa practicã cu formulele de adresare-primire
a unui compliment.

Cum vã simþiþi?

Aþi învãþat ceva nou din aceastã activitate? Cum o sã vã ajute ceea ce
aþi învãþat?

Este necesar sã adresãm ºi sã primim complimente? De ce?
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FIªÃ PRACTICÃ

CUM SÃ FACEM COMPLIMENTE SINCERE
Apreciaþi pozitiv comportamentul + aspectul exterior +  obiectele personale.

COMPORTAMENT Eºti un sportiv excelent.

ASPECT EXTERIOR Ai o tunsoare drãguþã.

OBIECTE PERSONALE Îmi plac pantofii tãi.

Tehnica ce / de ce

CE ne place  + DE CE ne place.

COMPORTAMENT Sunteþi un profesor excelent, pentru cã veniþi
în mijlocul nostru ºi arãtaþi interes pentru fiecare în parte.

ASPECT EXTERIOR Îmi place tunsoarea ta, pentru cã îþi lumineazã privirea.

OBIECTE PERSONALE Îmi plac pantofii tãi, pentru cã se potrivesc cu costumul.

Pronunþarea numelui persoanei cãreia îi adresaþi complimentul

COMPORTAMENT Domnule Ion, sunteþi un profesor excelent, pentru cã veniþi
în mijlocul nostru ºi arãtaþi interes pentru fiecare în parte.

ASPECT EXTERIOR Liliana, îmi place tunsoarea ta, pentru cã îþi lumineazã privirea.

OBIECTE PERSONALE George, îmi plac pantofii tãi, pentru cã se potrivesc
cu costumul.

CUM SÃ-I AJUTÃM PE CEILALÞI SÃ ACCEPTE COMPLIMENTELE NOASTRE SINCERE

Exemple de rãspunsuri negative tipice

COMPORTAMENT Oh, îmi fac doar meseria.

ASPECT EXTERIOR Dupã mine, coaforul m-a tuns prea scurt � eu am fost coaforul.

OBIECTE PERSONALE Îþi plac pantofii aceºtia vechi?

Recomandãri:

Complimentul trebuie sã fie urmat de întrebãri deschise:

COMPORTAMENT Sunteþi un profesor excelent, pentru cã veniþi în mijlocul
nostru ºi arãtaþi interes pentru fiecare în parte.
Dupã pãrerea Dvs., care este cea mai frecventã greºealã
pe care o facem?

ASPECT EXTERIOR Liliana, îmi place tunsoarea ta, pentru cã îþi lumineazã
privirea. Cum ai ales linia aceasta?

OBIECTE PERSONALE George, îmi plac pantofii tãi, pentru cã se potrivesc
cu costumul. Ce te-a fãcut sã adopþi  moda aceasta?
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Oare este un compliment...

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã aplice diferite metode de comunicare ºi de exprimare a punctelor

de vedere personale

Durata 40-45 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Concepte compliment constructiv / distructiv

1. Rugaþi participanþii sã formeze 3 grupuri.

2. Propuneþi fiecãrui grup câte o situaþie din fiºa practicã.

3. Explicaþi instrucþiunile  pentru activitate.

Fiecare grup:

 Va examina situaþia din perspectiva cum sunt formulate atât
complimentul, cât ºi rãspunsul.

 Va determina cauzele unui astfel de rãspuns la compliment.

 Va elabora o strategie prin care complimentele ar fi acceptate
ºi  vor demonstra aceasta prin intermediul unui joc pe roluri.

Sunt reale aceste situaþii? Argumentaþi.

Cum explicaþi comportamentul persoanelor faþã de complimente?

Ce recomandãri puteþi oferi persoanelor în asemenea situaþii?

Ce aþi învãþat în timpul activitãþii?

Desfãºurare

Sugestii pentru facilitator

Înainte de a începe aceastã activitate discutaþi despre componentele
unui compliment ºi modalitatea prin care putem rãspunde la un
compliment.
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FIªÃ PRACTICÃ

Situaþia 1

Dan, mi-a plãcut piesa, deoarece ai pus atâta suflet când ai interpretat-o.

Ai fost grozav în aceastã searã.

Hai, lasã-mã .., m-am fãcut de râs. Am vãzut cum fãceau toþi glume pe seama
mea dupã aceasta.

Situaþia 2

Irina, ºtii, eºti îndrãzneaþã pentru cã în ultimul tãu articol ai abordat o temã
foarte delicatã �Relaþiile sexuale între persoanele de acelaºi sex�.

Despre aceasta poate vorbi oricine.

Situaþia 3

Ion, eºti un bun formator, deoarece porneºti de la necesitãþile grupului atunci
când organizezi activitãþi.

Aceasta ai fãcut ºi tu la rândul tãu.
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Oglinjoara

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã formuleze mesaje pozitive la adresa colegilor

sã compare mesajele adresate de colegi ºi sã recunoascã
originile acestora

Durata 30-35 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Concepte compliment constructiv / distructiv

1. Daþi fiecãrui membru al grupului câte o foaie pe care sã deseneze
chenarul unei oglinzi, lãsând cel puþin 2,5 cm spaþiu pe margini.

2. Fiecare  întituleazã coala de hârtie cu numele sãu ºi scrie în interiorul
oglinzii cuvinte, convingeri, care sã descrie modul, felul cum se percepe,
cum se vede el, (de ex: Sunt o persoanã veselã, optimistã, gãlãgioasã etc.).
Pentru ca participanþii sã identifice mai uºor caracteristicile personale, puneþi
în centrul sãlii o cutie în interiorul cãreia se aflã o oglindã. Rugaþi participanþii
sã se uite în oglindã ºi ceea ce vãd sã reprezinte pe coala de hârtie.

3. Când sarcina va fi îndeplinitã fiecare  îºi va atârna oglinda dupã bunul
plac la un loc vizibil.

4. Acordaþi suficient timp pentru ca fiecare membru din grup sã scrie
afirmaþii pozitive, ºi mesaje pentru  colegi în spaþiul alb din jurul oglinzii
fiecãrui coleg.

5. Dupã ce toþi ºi-au îndeplinit sarcinile, acordaþi timp pentru ca fiecare sã
citeascã comentariile individual.

Cum vã simþiþi dupã aceastã activitate?

Ce aþi observat, citind mesajele, comentariile colegilor?

Cum vã percep ceilalþi colegi?

Care sunt diferenþele ºi asemãnãrile între aprecierea, fãcutã de voi ºi
cea datã de colegi?

De ce este important sã descoperim aspectele pozitive ale propriei
personalitãþi?

Desfãºurare

Sugestii pentru facilitator

Pregãtiþi grupul înainte de a începe aceastã activitate, rezultatele sunt
mai transparente, sugestive atunci când existã în grup un climat
favorabil, dorinþa de a participa. Încurajaþi grupul sã fie pozitiv în
elaborarea mesajelor pentru colegi.

Nu impuneþi pe nimeni, participarea trebuie sã fie benevolã.

Dacã grupul este prea mare împãrþiþi participanþii în grupuri mai mici
atunci când elaboreazã mesaje pentru colegi.
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Pentru tine, dar de la cine?

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã exerseze deprinderea de a face complimente sieºi ºi altor
persoane

Durata 35-45 minute

Materiale câte un plic pentru fiecare persoanã, hârtie, pixuri sau creioane

Concepte complimentul

1. Clarificaþi din start noþiunea de compliment prin intermediul unui asalt
de idei.

2. Organizaþi grupul în formã de cerc.

3. Daþi fiecãrei persoane din grup câte un plic, pix sau creion ºi mai multe
foi de hârtie.

4. Cereþi fiecãruia sã-ºi scrie numele pe plic ºi sã-l dea colegului de lângã
el.

5. Plicurile vor circula în cerc ºi fiecare din participanþi va trebui sã scrie pe
câte o bucatã de hârtie calitãþi ce le admirã la persoana a cãrei nume este
indicat pe plic.

6. Activitatea continuã pânã când plicurile vor trece pe la toþi participanþii.

7. Atunci când plicurile s-au umplut, fiecare are posibilitatea sã citeascã
complimentele oferite de colegi.

8. Când activitatea s-a sfârºit, fiecare participant poate pãstra plicul cu
complimente ca sã-ºi aminteascã de calitãþile sale remarcate de colegi.

Cum vã simþiþi dupã ce aþi citit complimentele adresate vouã?

Þi se întâmplã deseori ca ceilalþi sã-þi facã complimente?
Cum reacþionezi?

Este important sã auzim complimente de la ceilalþi?

Crezi tot ce a fost spus /scris despre tine? De ce da sau de ce nu?

Vei pãstra acest plic ? De ce da sau de ce nu?

Evaluare
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Înfruntând furia

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã reflecteze asupra modurilor în care au fost învãþaþi sã se
confrunte cu furia ºi sã afle alte moduri de depãºire a acesteia

Durata 40 minute

Materiale fiºele practice (nr. 1 ºi nr. 2) pentru fiecare participant

1. Efectuaþi un asalt de idei despre emoþii. Rugaþi participanþii sã spunã
care din emoþiile de pe listã sunt exteriorizate în situaþii de conflict ºi rugaþii
sã le aranjeze dupã importanþã. Vor fi diferite rãspunsuri, dar, mai mult ca
sigur, furia va fi printre ele.

2. Distribuiþi fiºa practicã nr.1. Încurajaþi participanþii sã se gândeascã la
unele mesaje timpurii despre furie pe care le-au primit, atât verbal, cât ºi
nonverbal. Cum au tratat  furia: ca o simplã emoþie, ca ceva de ce trebuie
sã fii mândru sau ca ceva de ce trebuie sã-þi fie ruºine? Faceþi-i sã lucreze
singuri ºi sã rãspundã la întrebãrile din  fiºã.

3. Dupã cinci sau zece minute rugaþi participanþii sã formeze perechi sau
grupuri din trei persoane ºi sã discute rãspunsurile lor la întrebãri.

Discutaþi cu toþi participanþii:

Care au fost mesajele simple despre furie pe care le-aþi primit?

Aveþi moduri de înfruntare a furiei pe care doriþi sã le schimbaþi?
Care sunt ele? Cum aþi putea sã le schimbaþi?

Aþi aflat vreun mod nou sau util de a înfrunta furia?

4. Distribuiþi fiºa practicã nr.2 ºi discutaþi-o împreunã cu grupul.

Din toate emoþiile care pot sã aparã într-o situaþie de conflict, furia poate fi una de cele mai greu de
stãpânit. Unii oameni îºi ascund furia, pe când alþii ºi-o exprimã. Când au de a face cu furia altor
persoane, unii oameni pot sã cedeze, sã negocieze, iar alþii luptã cu agresivitate.

Uneori copiii sunt instruiþi sã-ºi stãpâneascã furia într-un mod specific, ca de exemplu:

Când eºti furios, ar trebui sã-þi schimbi poziþia (dacã stai în picioare, atunci aºeazã-te etc.).

Dacã simþi cã eºti furios, numãrã pânã la zece înainte de a vorbi.

Când te simþi furios, schimbã-þi locul: du-te în altã camerã; dacã eºti afarã, intrã în casã etc.

Modul de a înfrunta furia variazã de la culturã la culturã. Alþi factori, ca genul de exemplu, sunt de
asemenea importanþi � bãieþii ºi fetele sunt foarte des învãþaþi sã înfrunte în mod diferit furia.

Furia care nu a fost corect înfruntatã poate fi cauza agravãrii conflictului. Nu conteazã cum am fost
învãþaþi sã înfruntãm furia, pentru cã noi putem învãþa alte moduri, iar  prin creºterea numãrului de
opþiuni avem mai multe ºanse de a gãsi o soluþie într-o situaþie de conflict.

Pentru cã furia este un sentiment negativ în conflicte, vom urmãri modul în care am fost învãþaþi
s-o înfruntãm.

Informaþii utile pentru facilitator
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FIªA PRACTICÃ nr. 1

PRIMELE MESAJE DESPRE FURIE

Amintiþi-vã de timpul când încã nu mergeaþi la ºcoalã ºi de adulþii care erau importanþi în viaþa

voastrã � pãrinþi, bunici etc. Ce v-au învãþat ei despre modul în care vã exprimaþi furia ºi cum sã

rãspundeþi la aceasta? (Poate cã  v-au povestit câte ceva despre furie sau v-au transmis unele

mesaje nonverbale privind furia, sau, pur ºi simplu, au imitat cum furia ar trebui stãpânitã de

cãtre o persoanã).

Acum amintiþi-vã de anii de ºcoalã. În aceastã perioadã a vieþii aþi cunoscut alþi adulþi,

profesori, lideri etc. care v-au învãþat cum sã înfruntaþi furia. Care sunt unele

din acele lecþii?

Din aceste moduri de a stãpâni furia care din ele le mai folosiþi ºi astãzi? Care din ele vã sunt

folositoare? Care din ele aþi dori sã le schimbaþi sau sã le excludeþi?
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FIªA PRACTICÃ nr. 2

ÎNFRUNTAREA EMOÞIILOR NEGATIVE
ALE CELOR DIN JUR

Dacã reacþionãm la furia altora atacând sau retrãgându-ne, conflictul foarte des se agraveazã.
Dacã, dimpotrivã, rãspundem corespunzãtor, putem aduce emoþiile la un nivel care ar putea
conduce la un rezultat constructiv.

Încercaþi urmãtoarele:

Primeºte

Ascultã ºi nu spune nimic pentru moment.

Lasã cealaltã persoanã sã-ºi verse emoþiile.

Ascultã comunicarea ei.

Remarcã

Analizaeazã-þi propria reacþie.

Centralizeazã

Prelucreazã informaþiile. Respirã adânc.

Ascultã din nou

Întreabã-te ce excluzi din comunicare.

Separã sentimentele de conþinut.

Lasã ceea ce este important ºi omite ceea ce nu prezintã nici o valoare.

Reflecteazã

Reflecteazã asupra ambelor aspecte: sentimente ºi conþinut.

�Am înþeles corect, te simþi� �

�Vrei sã spui cã�?�

Clarificã ºi exploreazã

Care sunt necesitãþile ºi preocupãrile celeilalte persoane?

Încearcã sã citeºti printre rânduri, adicã sã vezi care este adevãratul sens, adesea
camuflat, al cuvintelor ºi expresiilor folosite.

Pune întrebãri pentru a concentra discuþia pe problemã ºi nu pe sentimentul de furie.

Repetã ciclul

Asigurã-te cã atât sentimentele, cât ºi faptele sunt corect înþelese.

Urmãtorul pas

Apreciazã necesitãþile ºi preocupãrile.

Gândeºte-te la urmãtorul pas, de exemplu elaboreazã opþiuni, ia o pauzã etc.
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Sunt furios!

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã analizeze diverse modalitãþi de exprimare a furiei ºi sã fie
conºtienþi de impactul acesteia asupra altor persoane

sã elaboreze strategii de calmare pentru persoanele furioase

Durata 40-45 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane, fiºa practicã

Concepte furie

1. Organizaþi participanþii în 3 grupuri. Oferiþi-le materialele necesare
pentru activitate.

2. Rugaþi grupurile sã-ºi imagineze o persoanã furioasã ºi sã o reprezinte
prin intermediul unui desen, evidenþiind trãsãturile, comportamentele
relevante. Dupã ce au finisat lucrul, transmit desenul în cerc grupului din
partea dreaptã.

3. Când fiecare grup a primit portretul unei persoane furioase, elaboreazã
o listã a cauzelor, a factorilor care au produs furia. Dupã 5 minute vor
transmite desenul împreunã cu lista prin rotaþie altui grup.

4. La aceastã etapã grupurile analizând cauzele vor propune modalitãþi
de acþiune, strategii de calmare pentru persoana furioasã. Dupã 5 minute
transmit desenul împreunã cu toate informaþiile în cerc grupului care a
creat portretul. Rolul acestui  grup este sã stabileascã avantajele ºi
dezavantajele strategiilor ºi sã prezinte rezultatul grupului mare.

5. În final, facilitatorul prezintã o listã de strategii. Participanþii pot sã-ºi
completeze lista cu strategii.

Cum aþi lucrat în grupuri?

Cum credeþi, este necesar sã susþinem persoanele furioase?
Argumentaþi.

Care ar fi consecinþele furiei asupra altor persoane?

Ce recomandãri veþi da unei persoane furioase?

Evaluare
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FIªÃ PRACTICÃ

LISTA CU STRATEGII

1. Reflectã �în oglindã� poziþiile, gesturile ºi tonul interlocutorului.

2. Foloseºte propoziþii scurte ºi clare.

3. Reacþioneazã ferm, nu prin atac, nici prin fugã.

4. Lasã cealaltã persoanã sã vorbeascã prima.

5. Cere interlocutorului, dacã este cazul, sã nu transforme critica într-o chestiune

personalã. Nu face nici tu acest lucru (În loc de a-i spune: Nu ºtii sã faci curãþenie sau

Eºti un nepriceput, îi vei spune: Aici trebuia curãþat ºi cutare lucru sau Nu ai vãzut ºi

praful de pe raftul acesta).

6. Discutã situaþia prezentã, nu insista asupra trecutului ºi nu dezgropa vechi certuri,

neînþelegeri.

7. Orienteazã-te asupra viitorului, nu trecutului. Întreabã-l �Ce putem face ca lucruri de

genul acesta sã nu se mai întâmple?�, în loc de �Cum am ajuns în situaþia aceasta?�.

8. Aratã-i cã cei din jur au dreptul sã te critice, dar ºi tu ai dreptul sã nu fii umilit, înjosit

sau criticat în faþa altor persoane.
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Ce pot eu?

Sugestii pentru facilitator

Apreciaþi pozitiv calitãþile speciale ale fiecãrui participant!

Concretizaþi cã formarea unei deprinderi necesitã voinþã, dorinþã,
perseverenþã, timp etc.

Evaluare

Desfãºurare

Variantã posibilã

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã analizeze valorile care stau la baza potenþialului fiecãruia

sã examineze posibilitãþile comune ºi diferite ale participanþilor

Durata 45 minute

Materiale hârtie, pixuri, creioane

1. Repartizaþi  fiecãrui participant câte o foaie. Fiecare individual va trebui
sã continue enunþul: �Eu pot sã ....�.

2. Dupã ce toþi au completat propoziþia, fiºele sunt atârnate pe perete
pentru a fi citite ºi analizate.

3. Propuneþi participanþilor sã analizeze conþinutul fiºelor, pentru a le
clasifica dupã anumite criterii.

4. Spuneþi participanþilor sã formeze mici echipe conform criteriilor de
clasificare ºi timp de 15 min. sã elaboreze colaje prin care sã arate
deprinderile pe care le practicã zilnic.

5. Urmeazã prezentãrile fiecãrui grup.

6. Discutaþi prezentãrile fãcute în grupul mare.

1. Rugaþi participanþii sã vorbeascã despre toate lucrurile speciale pe care
le pot face ºi înregistraþi-le. De exemplu: sã conducã bicicleta, sa joace
fotbal, sã citeascã bine, sã fugã repede, sã înoate în baie etc.

2. Sugeraþi participanþilor sã deseneze pe foi, individual, un copac ºi pe
ramurile din stânga ale copacului vor scrie deprinderile pe care le exerseazã
foarte bine, iar în partea dreaptã deprinderi pe care ar dori sã le aibã.

3. În final, fiecare participant va avea un copac care va reprezenta atât
posibilitãþile de moment cât ºi dorinþele de viitor. Oferiþi timp ca participanþii
sã gãseascã strategii de atingere a dorinþelor de viitor.

A fost uºor sau greu sã continuaþi enunþul?

A fost dificil sã determinaþi din ce criterii face parte fiºa voastrã ºi de ce?

Cum v-aþi simþit când aþi prezentat deprinderea în cadrul grupului?

Care este pãrerea voastrã despre  ceea ce pot face colegii voºtri?
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3.2 Dezvoltarea

interpersonalã

Dezvoltarea interpersonalã presupune formarea
ºi dezvoltarea unui set de abilitãþi, de relaþionare
reuºitã între membrii unui grup prin intermediul
comunicãrii eficiente, a negocierii ºi colaborãrii
reuºite, fiind promovate principiile de toleranþã,
nondiscriminare ºi empatie. O relaþionare reuºitã,
constructivã trebuie sã se bazeze pe sentimentul
de solidaritate ºi prietenie, fiind determinatã de
încrederea reciprocã ºi respectarea diferenþelor
dintre oameni.

Prin intermediul acestui capitol veþi ajuta copiii
ºi tinerii:

sã cunoascã modalitãþi de menþinere
a relaþiilor pozitive în cadrul unui grup

sã-ºi dezvolte deprinderi de relaþionare
reuºitã cu semenii, prietenii, familia
ºi comunitatea în întregime

sã-ºi formeze atitudinea tolerantã
ºi echitabilã faþã de semeni, familie
ºi faþã de membrii comunitãþii.

Activitãþile conþinute în acest capitol vor direcþiona
aplicarea diverselor stiluri de comunicare ºi a
strategiilor de soluþionare a conflictelor. De ase-
menea copiii ºi tinerii vor învãþa sã manifeste un
comportament neopresiv în comunicare, vor fi
ajutaþi sã promoveze modele pozitive de relaþionare
interpersonalã, inclusiv gender. Prin intermediul
discuþiilor, jocului pe roluri, a lucrului în grup, facilita-
torii vor susþine participanþii sã exerseze mai multe
tehnici de a se opune discriminãrii, exploatãrii ºi
manipulãrii în cadrul relaþiilor.
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Pãdurea

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã care este importanþa comunicãrii ºi a cooperãrii
lucrând în grup

Durata 30 minute

Materiale fiºe cu instrucþiuni

Concepte cooperare, comunicare eficientã

1. Organizaþi participanþii în ºase grupuri. Explicaþi-le cã fiecare grup va
reprezenta cu ajutorul gesturilor ºi sunetelor o plantã, un animal sau o
pasãre, astfel încât fiecare membru al grupului sã fie implicat în procesul
reprezentãrii.

2. Propuneþi fiecãrui grup câte unul din  rolurile: copac, ciupercã, iepure,
vulture, arici, fluture. Timp de 10 minute participanþii se pregãtesc pentru
a reprezenta imaginea grupului mare. Celelalte grupuri trebuie sã intuiascã
ce au prezentat, în acest scop pot sã foloseascã întrebãri de clarificare.

3. Dupã ce au prezentat, rugaþi participanþii sã reformeze imaginile pentru
a alcãtui prezentarea scenicã a unei poveºti cu personajele enumerate
mai sus. Scenariul poveºtii nu trebuie sã depãºeascã mai mult de 2 minute.

4. În final, rugaþi personajele poveºtii sã se aranjeze pentru a face o pozã,
astfel încât fiecare imagine sã fie vizibilã.

Cum aþi început sã elaboraþi imaginile în grupul vostru?

A fost uºor sau greu sã prezentaþi imaginea? De ce da sau nu?

Ce s-ar întâmpla cu imaginea dacã o parte componentã a ei ar lipsi?

Cum aþi comunicat în timpul activitãþii?

Care este legãtura acestei activitãþi cu mediul vostru de lucru?

Ce aþi aflat din aceastã activitate despre lucrul în echipã?

Evaluare



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

95

3
Broasca þestoasã

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã exerseze diverse strategii de lucru comunicând ºi colaborând
în grup

Durata 30 minute

Materiale pânzã, o bucatã de carton sau altceva ce poate înlocui carapacea
unei broaºte þestoase, masã, scaune, cretã...

Concepte comunicare eficientã, colaborare

1. Spuneþi-le participanþilor cã vor participa la crearea unei þestoase
gigante. Au la dispoziþie o pânzã mare cât un cearºaf, o planºã de carton
care va înlocui carapacea ºi propriile corpuri.

2. Oferiþi-le 10 minute pentru pregãtire.

3. Trasaþi o linie care va reprezenta drumul pe care trebuie sã îl parcurgã
þestoasa pentru a ajunge în þara unde locuiesc toþi prietenii ei. Puneþi pe
drum câteva obstacole pe care broasca va trebui sã le depãºeascã.

4. Dupã ce þestoasa gigantã a fost �construitã�, anunþaþi pornirea ei.

Cum vi s-a pãrut procesul de lucru în grup?

Cum vã simþeaþi când vã miºcaþi împreunã?

Care a fost cel mai greu obstacol din calea voastrã?

Cum aþi reuºit sã îl depãºiþi?

Ce aþi dori sã se schimbe în cadrul grupului pentru a reuºi
mai uºor sã conlucraþi?

Desfãºurare

Evaluare
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Balonul în pericol

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã comunice eficient

sã stabileascã relaþii de colaborare lucrând în grup

sã consolideze sentimentul de solidaritate ºi de încredere reciprocã

Durata 40 minute

Materiale un balon sau o minge mare

1. Divizaþi spaþiul de lucru în pãrþi egale.

2. Rugaþi participanþii sã-ºi imagineze cã spaþiul în care se aflã ei este o
grãdinã plinã de cactuºi.

3. Explicaþi participanþilor cã dupã linia care le limiteazã spaþiul se aflã un
câmp frumos în care se joacã niºte copilaºi, care din neatenþie au scãpat
un balon în câmpul cu cactuºi.

4. Misiunea participanþilor este sã ducã balonul în câmpul cu flori.

5. Sunt câteva condiþii de transportare a balonului:

Tot grupul trebuie sã participe la trecerea balonului în câmpul cu flori.

Grupul se aranjeazã în cerc.

În timpul activitãþii nu se permite atingerea mingii cu mâinile. Dacã nu
le reuºeºte, sugeraþi participanþilor sã se gândeascã la o strategie comunã
care ar facilita transportarea balonului.

Ce modalitate de transportare a balonului  aþi gãsit?

Cum aþi lucrat în grup?

Au fost situaþii când nu v-aþi simþit bine în timpul activitãþii? De ce?

Ce v-a plãcut cel mai mult în aceastã activitate?

Desfãºurare

Evaluare

Sugestii pentru facilitator

În cazul în care s-au format mai multe grupuri, spuneþi participanþilor
cã activitatea nu este o competiþie, ci este un exerciþiu care verificã
dacã putem colabora, lucra împreunã.
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Iepuraºii

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã conceptele de parteneriat, colaborare, negociere
prin care pot fi soluþionate anumite conflicte sau neînþelegeri

sã identifice strategii de soluþionare a problemelor

Durata 40 minute

Materiale coli de hârtie, fiºa practicã pentru fiecare grup (situaþiile prezentate
în fiºã vor fi divizate/tãiate ºi amestecate pentru a nu prezenta
procesul continuu al situaþiilor)

Concepte parteneriat, colaborare, negociere

1. Afiºaþi pe pereþii sãlii de lucru trei foi mari de hârtie, pe fiecare va fi
indicatã una din noþiunile: 1) parteneriat, 2) colaborare ºi 3) negociere.
Participanþii vor completa foile cu opinii ce se referã la aceste noþiuni.

2. Dupã ce toþi ºi-au expus ideile, fiecare noþiune în parte va fi definitã
ºi comparatã cu celelalte.

3. Uniþi participanþii în grupuri a câte patru.

4. Repartizaþi fiecãrui grup setul de fiºe tãiate din fiºa practicã.
Timp de 10 minute grupurile vor gãsi strategii de rezolvare a situaþiei.

5. Toate grupurile îºi vor prezenta strategiile.

Cum a decurs procesul de negociere între iepuraºi?

Cum se poate ajunge la un parteneriat ?

Care sunt obstacolele în procesul negocierii?

Cum putem sã realizãm o colaborare reuºitã?
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FIªÃ PRACTICÃ
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Prietenia corãbiilor

Evaluare

Sugestii pentru facilitator

Membrii echipajului de pe corãbii trebuie sã menþinã contactul fizic
pânã la sfârºitul activitãþii.
Modalitãþile de ajutor trebuie sã fie propuse de participanþi.
Moderatorul nu trebuie sã influenþeze, dar trebuie sã previnã
momentele violente în timpul activitãþii.

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã exerseze abilitãþi de negociere lucrând în grup

sã stabileascã contacte nonviolente lucrând în echipã

Durata 60 minute

Materiale pânzã

Concepte negociere

1. Formaþi 2 echipe care vor reprezenta douã corãbii. Fiecare echipã va da o
denumire corãbiei sale.
2. Explicaþi participanþilor cã scopul cãlãtoriei este sã ajungã la mal pentru a
realiza un scop comun (de exemplu: sã ajute bãºtinaºii sã depãºeascã
consecinþele unui cutremur, odatã ce pe corãbiile lor se aflã medici, bucãtari,
constructori, tâmplari, croitori, meºteri etc.).
3. Pentru a reprezenta o corabie, participanþii se vor aºeza jos într-o linie
dreaptã, formând un lanþ ºi þinându-se de umeri. Ei vor învãþa cum sã conducã
corabia dupã urmãtoarele instrucþiuni:

Când vântul bate din dreapta, corabia se apleacã (se miºcã concomitent
cu ajutorul picioarelor) spre stânga ºi, invers.

Când vântul bate din faþã, corabia se miºcã înapoi ºi, invers.
     Se exerseazã de câteva ori aceste miºcãri.

Anunþaþi cã corabia X este avantajatã, deoarece este puternicã pentru a
se apãra de gheþari, iar corabia Y are pânze pentru a se apãra de furtunã,
ceea ce-i lipseºte corabiei X.

Când va fi anunþat cã este furtunã, corabia Y va înainta, iar X va fi mânatã
de vânt înapoi.

Când spunem �gheþari�, corabia X va înainta, deoarece este rezistentã,
iar Y nu se va putea miºca. Dupã trecerea fiecãrui obstacol, se anunþã: �Acum
marea e liniºtitã, corãbiile se pot deplasa în condiþii normale�, fiind bãtute
de vânt, dupã instrucþiunile date de moderator.
4. Dacã dupã depãºirea câtorva bariere, participanþii nu ajung la ideea cã
trebuie sã se ajute, amintiþi-le scopul cãlãtoriei - ambele corãbii trebuie sã
ajungã la mal. Participanþii trebuie sã înþeleagã cã ei nu trebuie sã concureze,
deoarece toþi sunt importanþi în atingerea scopului final.

Cum v-aþi simþit în timpul cãlãtoriei?

Cum au fost luate deciziile de a vã deplasa?

Când v-aþi dat seama cã trebuie sã vã ajutaþi unul pe altul?

Ce s-ar întâmpla în viaþã dacã nu ne-am ajuta la timp?

Ñum aþi putut depãºi obstacolele?
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Cãlãtorie riscantã

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã-ºi dezvolte abilitãþile de comunicare ºi de colaborare
în situaþii extreme

sã manifeste încredere faþã de ei înºiºi ºi faþã de alte persoane

Durata 60 minute

Materiale diverse obiecte care ar servi drept obstacole, cretã - aþi putea desena
liniile de traseu pe care le vor parcurge echipele, eºarfe pentru
a lega mâinile, picioarele sau gura

Activitatea se va desfãºura într-o salã spaþioasã sau pe un teren de joacã la
aer liber. Din timp este bine sã aveþi pregãtite materiale care vor servi
drept obstacole pe care vor trebui sã le depãºeascã echipele de participanþi.

1. Întrebaþi tinerii dacã iubesc cãlãtoriile. Spuneþi participanþilor cã fiind
implicaþi în aceastã activitate vor avea posibilitatea sã cãlãtoreascã. Cãlãtoria
pe care vor avea sã o facã participanþii (grupaþi-i câte 6-8 persoane), va fi
pe cât de plãcutã, pe atât ºi de riscantã. Membrii grupurilor se vor aranja
în coloane, adicã vor alcãtui �garnitura de tren�.

2. Explicaþi participanþilor cã cel care va sta în faþa coloanei va fi �locomotiva
trenului�. El va avea misiunea sã conducã coloana pe un traseu creat de
facilitator ºi necunoscut de participanþi. Toþi membrii echipei vor avea ochii
închiºi, unicul care va avea ochii deschiºi va fi locomotiva.

3. Conducãtorii vor fi responsabili de securitatea membrilor coloanelor,
de aceea de la început vor opta pentru o anumitã tacticã în însoþirea echipei.

4. Prima parte a traseului va dura 3-5 min. ºi facilitatorul va trebui sã fie
atent la cei mai activi membri ai echipelor (adicã cei care în mare parte
ajutã la deplasarea echipei acordând întrebãri clarificatoare conducãtorului
echipei). Anume aceste persoane vor deveni �victime� în cea dea doua
etapã de parcurgere a traseului modificat, desigur. �Victimelor� li se va
lega gura, picioarele, mâinile (adicã doar unuia din echipã i se va lega
gura, altuia picioarele, celui de-al treilea mâinile).

5. Permiteþi echipelor sã parcurgã traseul pânã la sfârºit.

Cum v-aþi simþit? Ce sentimente aþi trãit, ce emoþii aþi avut,
participând în cadrul acestei activitãþi?

A fost uºor/greu sã parcurgeþi traseul?

De ce credeþi cã a fost uºor/greu?

Credeþi cã v-aþi expus unui risc, cãlãtorind cu acest tren?
Sã riºti este bine sau rãu? De ce?

A avea încredere este un risc? Voi aþi avut încredere? De ce da/nu?

Desfãºurare

Evaluare
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Adevãr sau minciunã?

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã procesul de comunicare

sã-ºi formeze ºi sã-ºi dezvolte abilitãþile de convingere,
de încredere în propria persoanã  ºi în cei din jur

Durata 50 minute

Materiale câte o monedã ºi câte o eºarfã de legat ochii pentru fiecare grup

1. Rugaþi trei participanþi sã se ofere ca voluntari. Unul dintre ei va fi
cãutãtor de comori, iar ceilalþi doi participanþi vor fi vrãjitori, bun ºi rãu.
2. Cãutãtorului de comori i se va lega ochii ºi va trebui sã gãseascã comoara,
iar cei doi vrãjitori vor trebui sã se înþeleagã cine dintre ei va fi vrãjitorul
bun ºi cine cel rãu.
3. Comoara va fi o monedã, plasatã la distanþa  de doi metri de cãutãtorul
de comori ºi de vrãjitori.
4. Vrãjitorii vor trebui sã-l ghideze pe cãutãtorul de comori spre monedã:
vrãjitorul bun spunându-i permanent adevãrul, iar vrãjitorul rãu permanent
spunând doar minciuni, orientându-l pe cãutãtorul de comori în direcþia
greºitã.
5. Cãutãtorul de comori nu trebuie sã cunoascã cine dintre participanþi
joacã rolul vrãjitorului bun ºi cine al vrãjitorului rãu. Dupã ce i s-au legat
ochii celui ce va cãuta comoara, cei doi vor trebui sã decidã care va spune
adevãrul ºi cine va spune minciuni.
6. Toþi au sarcini dificile. Cãutãtorul de comori este cu ochii legaþi, nu
vede nimic ºi are nevoie de ajutor. Pe lângã aceasta el trebuie sã mai decidã
cui sã dea crezare. Vrãjitorul bun la fel are o însãrcinare grea. El trebuie sã
spunã adevãrul ºi sã-l convingã pe cel ce cautã comoara cã numai el poate
sã-l conducã corect ºi sã aibã încredere doar în el. Dar nici vrãjitorului rãu
nu-i este mai uºor, pentru cã el trebuie sã mintã astfel încât ceea ce spune
el sã parã a fi adevãr. De aceea nu putem spune exact cât poate sã dureze
pânã cãutãtorul de comori îºi gãseºte comoara.
7. Dar dacã a reuºit acest lucru, i se dezleagã ochii ºi este felicitat cu aplauze
furtunoase...

Cum aþi înþeles, cine dintre cei doi vrãjitori era cel bun ºi cine era cel rãu?

Cum aþi cãutat comoara?

Ce-aþi simþit când aþi fost în rolul cãutãtorului de comori?

Ce-aþi simþit când aþi jucat rolul vrãjitorului bun?

Aþi reuºit sã-l învingeþi pe vrãjitorul rãu? De ce da/nu?

Cum aþi câºtigat încrederea cãutãtorului de comori atunci când aþi jucat
rolul  vrãjitorului bun?

Ce-aþi simþit când aþi jucat rolul vrãjitorului rãu?

Ce-aþi întreprins pentru a câºtiga încrederea cãutãtorului de comori?

Ce-aþi învãþat din acest joc?

De ce aveþi nevoie pentru a avea încredere în cineva?

Dacã aþi juca de la început, aþi schimba jocul?

Desfãºurare

Evaluare
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Sisteme care funcþioneazã

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã se familiarizeze cu conceptul de interdependenþã

sã examineze importanþa funcþionãrii tuturor pãrþilor
unor sisteme mecanice simple

Durata 30-35 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Concepte interdependenþã

1. Spuneþi participanþilor sã se uneascã în perechi. Fiecare pereche alege
o maºinã sau un mecanism care conþine mai multe dispozitive: o bicicletã,
o maºinã, un ventilator, un telefon, o lampã, un ceas sau un computer.

2. Explicaþi instrucþiunile de lucru pentru perechile formate:

desenaþi mecanismul ales, fãrã a include una din pãrþile lui;

când terminaþi desenul, reuniþi-vã cu o altã pereche, faceþi schimb
de desene ºi ghiciþi ce este reprezentat pe acestea ºi care parte a
mecanismului lipseºte.

A. În grupuri de 4-6 persoane, participanþii aleg un mecanism pe care l-ar
putea reprezenta prin pantomimã. Grupul mate trebuie sã ghiceascã ce li
s-a demonstrat. Fiecare participant trebuie sã joace rolul unei piese a
mecanismului respectiv.

B. Participanþii, de asemenea, pot înscena o situaþie în care o parte a
mecanismului înceteazã sã mai funcþioneze ºi astfel toate celelalte pãrþi
sunt afectate.

C. Cu ajutorul furtunii de idei, participanþii numesc cât mai multe pãrþi ale
corpului omenesc. Ei pot descrie ce s-ar putea întâmpla, dacã una din
aceste pãrþi ar lipsi.

Ce mecanisme aþi desenat?

Cum lipsa unei pãrþi a afectat funcþionarea mecanismului?

Ar putea acest mecanism sã funcþioneze în continuare fãrã aceastã
parte sau nu?

Variante
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Poieniþa

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã-ºi dezvolte sentimentul de empatie pentru alte persoane

sã reflecte asupra propriei individualitãþi

Durata 90 minute

Materiale 3 coºuleþe în care veþi pune separat petale de flori albastre, verzi,
galbene confecþionate din hârtie coloratã, foi, lipici

Este preferabil ca activitatea sã fie desfãºuratã într-o salã spaþioasã,
participanþii sã fie aºezaþi pe covor, la podea ºi în salã sã sune o melodie
liniºtitã.

I etapã

1. Din timp este bine sã distribuiþi fiecãrui participant câte o foaie ºi sã
aveþi pregãtit pentru aceastã etapã coºuleþul cu petale albastre. Creând o
atmosferã distinsã ºi calmã, spuneþi participanþilor sã mediteze asupra
vieþii lor. Orientaþi tinerii sã se gândeascã la momentele cele mai plãcute,
frumoase trãite de ei. Este important sã nu grãbiþi participanþii.

2. Spuneþi-le cã petalele albastre din coºuleþ semnificã momentele
frumoase din viaþa lor ºi rugaþii individual, în liniºte, sã facã câte o floare
din petale albastre, lipindu-le pe foaia lor ºi scriind pe fiecare petalã a florii
un moment frumos din viaþa lor.

3. Dupã ce toþi au terminat aplicaþiile, analizaþi împreunã florile (citiþi
mesajele din petale) ºi faceþi o micã evaluare, adresând întrebãri de genul:

Cine dintre voi a observat cã a trãit evenimente asemãnãtoare cu cineva?

Are cineva în petalele lui ceva deosebit de a colegilor?

Cine sau ce va oferit aceste evenimente frumoase?

ªi-a amintit cineva din voi acum ºi alte evenimente frumoase din viaþa
lui?

4. Spuneþi participanþilor sã aranjeze florile albastre într-o �poieniþã�
în mijlocul sãlii.

A II-a etapã

1. Repartizaþi participanþilor foi pentru alte aplicaþii. Spuneþi participanþilor
sã ia petale galbene ºi, asemeni ca în etapa precedentã a activitãþii, vor
trebui sã facã o floare, dar pe petale vor trebui sã scrie evenimentele mai
puþin frumoase din viaþa lor. Deschideþi o micã discuþie referitor la cât de
uºor sau cât de greu le-a fost sã gãseascã momentele mai puþin plãcute ºi
de ce.
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A III-a etapã

1. Organizaþi un joc de unire în perechi.

2. Reveniþi la activitatea iniþialã ºi rugaþi perechile formate sã�ºi caute un
loc comod în încãpere, fiecare din participanþi pãstrând floarea sa galbenã.

3. Rugaþi participanþii sã se aºeze spate la spate ºi sã schimbe unul cu altul
florile galbene.

4. Repartizaþi iarãºi fiecãrui participant câte o foaie.

5. Spuneþi tinerilor cã acum pot folosi petalele verzi din coºuleþ, din care
vor trebui sã mai facã o floare, dar nu pentru ei, ci pentru partenerul lor. Pe
petalele verzi vor scrie soluþiile pentru problemele scrise de colegul lor pe
petalele florii galbene. Adicã la fiecare problemã vor propune câte o soluþie
pentru a ajuta prietenul sã o depãºeascã.

5. Participanþii schimbã între ei florile verzi, pentru ca fiecare în parte sã-ºi
poatã analiza soluþiile propuse  de colegul lor.

6. În grupul mare se discutã cine este mulþumit ºi cine nu de soluþiile care
li s-au propus. E posibil ca unele momente nefericite sau probleme sã rãmânã
fãrã soluþii. Întrebaþi dacã cineva din grup poate propune soluþii pentru
situaþiile neplãcute cãrora nu li s-au dat soluþii.

7. Rugaþi participanþii sã completeze poieniþa din salã cu florile galbene ºi
verzi. Spuneþi-le sã le aranjeze aºa cum le place lor.

Cum v-aþi simþit în timpul activitãþii?

A fost dificil sã gãsiþi situaþii plãcute, mai puþin plãcute? De ce da?
De ce nu?

Care sunt cele mai frecvente motive care provoacã stãrile de bucurie sau de
tristeþe în viaþa voastrã?

Care sunt sursele cele mai dese ale acestor stãri?

V-a fost greu sau uºor sã gãsiþi soluþii pentru altcineva? De ce da/nu?

Este riscant sã acordaþi un sfat colegului sau prietenului tãu? De ce?
Care este riscul?

Ce s-ar întâmpla dacã am exclude problemele?

Care au fost criteriile dupã care aþi aranjat florile în poieniþã?

Prin ce a fost util acest exerciþiu?

Aþi învãþat ceva participând la aceastã activitate?

Evaluare
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ªedinþa de searã

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã elaboreze mesaje pozitive pentru alte persoane din grup

Durata 30-35 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, creioane

Încercaþi sã recunoaºteþi, împreunã cu participanþii, calitãþile pozitive ale
persoanelor din cadrul grupului. Încurajaþi-i sã gândeascã pozitiv.

1. Rugaþi participanþii sã se aranjeze în cerc.

2. Explicaþi ce trebuie sã spunã fiecare persoanã din cadrul cercului, la fel
ca în urmãtorul exemplu:

sã numeascã o floare, un animal sau un copac ce-i aminteºte despre
persoana din dreapta ºi de ce.

sã numeascã o calitate pozitivã a persoanei care este în partea stângã
ºi sã ofere una din calitãþile sale pozitive acestei persoane.

sã spunã un cuvânt, douã sau trei care exprimã sentimentul de plãcere
de a fi cu grupul.

A fost uºor / dificil sã numiþi calitãþile pozitive ? Motivaþi?

Dar sã le ascultaþi pe ale voastre?

Care mesaje pozitive au fost cel mai des întâlnite? Argumentaþi?

Evaluare
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Mâna cu 10 degete

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã soluþioneze un conflict prin intermediul aprecierii
ºi respectului reciproc

sã faciliteze colaborarea între fete ºi bãieþi

Durata 30 minute

Materiale carioca ºi foi pentru desen, cordoane

1. Participanþii vor lucra în perechi (dacã e posibil, o fatã ºi un bãiat). Vor
trebui sã deseneze împreunã pe o foaie orice doresc. Însã condiþia este cã
participanþilor le vor fi legate cu un cordon mâinile drepte (în caz când
unul din participanþi este stângaci, i se va lega mâna stângã).

2. Timp de 20 min. participanþii, comunicând în perechi, vor decide ce
doresc sã deseneze ºi realizeazã aceasta.

3. Spuneþi participanþilor cã trebuie sã deseneze doar cu mâinile legate ºi
ambii parteneri trebuie sã participe la elaborarea lucrãrii.

Cum v-aþi simþit în timpul activitãþii?

A fost uºor sã lucraþi cu o singurã mânã? Argumentaþi rãspunsul.

Cum aþi lucrat împreunã? Credeþi cã dacã aþi fi lucrat singuri,
aþi fi desenat altceva? De ce?

Ce dificultãþi au apãrut în timpul activitãþii?

Cum le-aþi depãºit ?

Cum credeþi, în care situaþie din viaþã este necesarã colaborarea?

Evaluare
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O zi fãrã prejudecãþi

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã formuleze convingeri pozitive privind egalitatea între genuri

sã recunoascã caracterul negativ al prejudecãþilor
ºi al stereotipurilor ce pot influenþa relaþionarea reuºitã între fete
ºi bãieþi

Durata 80 minute

Materiale foi, carioca

Concepte stereotip, prejudecatã

1. Realizaþi un asalt de idei la noþiunile �prejudecatã�, �stereotip� cu
ajutorul tehnicii �idei pe pereþi� (vedeþi pag 18).

2. Repartizaþi participanþii în grupuri a câte patru. Spuneþi grupurilor sã
întocmeascã câte o listã cu activitãþi pe care le-ar face fetele ºi bãieþii
împreunã.

3. Pentru fiecare activitate din listã se prezintã avantajele ºi dezavantajele
participãrii în comun a fetelor ºi a bãieþilor.

4. Prin intermediul unei discuþii  evidenþiaþi stereotipurile ºi prejudecãþile
din aceste activitãþi.

5. Rugaþi grupurile sã aleagã o activitate din cele enumerate ºi sã o  prezinte
printr-un joc de rol.

Cum aþi reuºit sã repartizaþi rolurile?

În ce activitãþi fetele ºi bãieþii s-au înþeles foarte bine ºi nu au existat
contradicþii sau constrângeri între ei?

Dupã pãrerea voastrã, care sunt activitãþile în care nicidecum nu s-ar
putea implica fetele sau bãieþii? De ce?

Cum am putea înlãtura prejudecãþile, stereotipurile pentru a putea
determina o înþelegere mai bunã între noi?
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Te invit�

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã exerseze modalitãþi de prezentare între fete ºi bãieþi

sã formuleze o invitaþie în relaþia fete/bãieþi

Durata 30 minute

Materiale fiºe practice

Concepte invitaþie

1. Repartizaþi participanþii în 3 grupuri. Oferiþi fiecãrui grup posibilitatea
sã aleagã câte o întrebare ºi sã rãspundã:

 Cum facem cunoºtinþã cu o fatã/bãiat?

 Cum facem prezentãrile între fete/bãieþi?

 Cum facem o propunere sau o invitaþie?

2. Oferiþi grupurilor fiºe cu formule specifice temelor alese pentru a le
exersa prin intermediul unui joc pe roluri.

Între prieteni sau între tineri prezentãrile se pot face numai spunând
prenumele, cu un gest al mâinii, fãrã formule explicite de prezentare.

Ce sentimente aþi avut când vi s-au fãcut adresãri?

Ce pãrere aveþi despre aceste modalitãþi de prezentare?

Cum au fost fãcute aceste adresãri sau cum puteþi caracteriza
o astfel de adresare?
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FIªA PRACTICÃ NR.1

Îl cunoºti / o cunoºti pe...

Îl cunoºti pe prietenul meu .../ o cunoºti pe prietena mea...

Vã cunoaºteþi?

Þi-o prezint pe (sora mea, prietenul meu, colegul meu...)

Permiteþi-mi sã v-o /vi-l prezint pe ...

Sunt încântat(ã) sã v-ã /te. Bunã ziua / Salut.

Îmi pare  bine de cunoºtinþã.

Sã mã prezint: sunt...

Îmi permit sã mã prezint singur. Mã numesc ... ºi sunt ...(elev în clasa, ºcoala...),
sunt prietenul lui...
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FIªA PRACTICÃ NR.2

CUM INVITÃM:

Te invit la...

Vrei sã mergi cu mine?

Vrei sã dansãm?

Ce-ai zice de un film?

Aº vrea sã te invit...

Înainte de a i se adresa invitaþia, persoana trebuie întrebatã dacã este disponibilã:

Ce faci sâmbãtã?

Ai un program pentru duminicã?

Eºti liber(ã) desearã?

CUM ACCEPTÃM O INVITAÞIE:

Da, cu plãcere.

E drãguþ din partea ta.
Vin cu plãcere.

E simpatic, de ce nu?

De acord.

Eu ºtiu, cred cã da...

CUM REFUZÃM
O INVITAÞIE:

E drãguþ din partea ta, dar...

Regret, nu sunt disponibil (ã).

Poate altã datã, dar azi nu...

Nu sunt liber(ã)...

CUM MULÞUMIM PENTRU
O INVITAÞIE:

Mulþumesc mult...

E foarte drãguþ din partea ta...

Sunt încântat(ã)...

Îmi face mare plãcere.
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Roluri diferite

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã observe diferenþele de comunicare cu persoane care au diferite
roluri sociale

sã analizeze mesajele pe care le pot primi

Durata 35 minute

Materiale fiºe practice cu roluri pentru fiecare participant

1. Lipiþi pe spatele participanþilor fiºe pe care sunt indicate roluri
(fiºa practicã).

2. Participanþii se miºcã prin salã ºi la comanda �STOP� se opresc ºi cu
prima persoanã din apropiere discutã în dependenþã de rolul pe care îl are
cel din faþã. În timpul discuþiei dintre perechi participanþii nu trebuie sã-ºi
spunã unul altuia ce rol au. Rugaþi-i sã respecte confidenþialitatea!

3. Dupã ce au comunicat cu diverse persoane, participanþii formeazã un
cerc ºi în funcþie de discuþia din timpul activitãþii, apreciazã ce rol au avut
fiecare dintre ei.

4. Aveþi grijã la sfârºitul activitãþii ca toþi participanþii sã iasã din rol.

Care a fost criteriul dupã care þi-ai dat seama ce rol deþii?

Ce-ai aflat nou despre colegii tãi în timpul discuþiei?

Cum te-ai simþit în rolul pe care l-ai jucat?

A influenþat rolul pe care-l deþinea persoana asupra discuþiei? Cum?

Care a fost stilul de comunicare cu persoanele pe care le-ai întâlnit.
S-a asemãnat / s-a deosebit? Prin ce? De ce?

Desfãºurare



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

112

3
FIªÃ PRACTICÃ

Prieten

Preºedinte de stat

Hoþ

Medic

Vecin

Mamã

Voluntar

Tatã

Coleg

Director de ºcoalã

Profesor

Bunicã

Bolnav

Refugiat

Ministru

Rrom

ªef de clasã

Muncitor

Artist

Þãran

Cioban

Frate

Student

Sorã
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Relaþiile

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã  identifice factorii  care  contribuie  la  distrugerea  diverselor
relaþii

sã examineze comportamentele ce consolideazã diverse tipuri
de relaþii

Durata 40-50 minute

Materiale hârtie, carioca, coli de hârtie

1. Pregãtiþi din timp 7 coli de hârtie cu titlurile:

Relaþii cu pãrinþii

Relaþii cu fraþii/surorile

Relaþii cu bunicii

Relaþii cu prietenii cei mai buni

Relaþii cu profesorii

Relaþii romantice.

2. Rugaþi participanþii sã numeascã diferite relaþii din viaþa lor. De ex: relaþii
de familie, relaþii de cãsãtorie, relaþii între prieteni, relaþii de afaceri, relaþii
patron-angajat, relaþii între colegi de camerã º.a.

3. Formaþi 7 echipe ºi repartizaþi-le câte o coalã de hârtie cu tipurile de
relaþii. Timp de 15 min. fiecare echipã va discuta despre ce ar putea menþine
o relaþie ºi ce factori ar putea-o ruina.

4. Propuneþi grupurilor sã deseneze o corabie care va reprezenta tipul de
relaþie la care au lucrat. Participanþii vor face o analogie între corabie ºi
relaþii. Cu ajutorul  imaginaþiei lor vor reprezenta prin desen factorii care
menþin ºi care pot ruina o relaþie.

5. Explicaþi-le cã sunt lucruri care menþin corabia pe valuri (marea liniºtitã,
combustibilul) ºi, la fel, sunt lucruri care pot menþine o relaþie. De asemenea,
menþionaþi cã sunt unele lucruri care pot ruina o relaþie, la fel cum o coastã
stâncoasã sau o furtunã puternicã pot scufunda o corabie.

6. Dupã ce toate grupurile au terminat, participanþii prezintã ideile ºi
corãbiile sunt afiºate la un loc vizibil.

Ce puteþi spune despre facilitãþile, obstacolele enumerate în diferite
relaþii?

Ce dificultãþi aþi întâmpinat în selectarea  ideilor referitor la factorii care
pot menþine/ ruina o relaþie?

Care factori sunt cel mai greu de creat într-o relaþie?

Ce v-a plãcut cel mai mult în aceastã activitate?

Ce aþi învãþat din aceastã activitate?

Desfãºurare
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Persoana din exterior

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã experimenteze apartenenþa la un grup majoritar ºi la unul minoritar
sã analizeze strategiile de acceptare de cãtre grupul majoritar

Durata 40 minute

Materiale hârtie ºi stilouri pentru observatori, ceas sau cronometru, carioca, creioane

1. Organizaþi participanþii în grupuri de 6-8 persoane.
2. Cereþi fiecãrui grup sã aleagã o persoanã care sã fie �observator� ºi o
a doua care sã fie �persoanã din exterior�.
3. Spuneþi celorlalþi membri ai grupului sã stea umãr la umãr pentru a
forma un cerc impenetrabil, astfel încât sã nu existe nici un spaþiu între ei.
4. Explicaþi cã �persoana din exterior� trebuie sã intre în cerc, dar acei
care formeazã cercul trebuie sã încerce sã o lase în afarã.
5. Spuneþi observatorului sã noteze strategiile folosite atât de cãtre
�persoana din exterior�,  cât ºi de cei  din  cerc  ºi  de  asemenea  sã
cronometreze timpul.
6. Puteþi sã daþi instrucþiuni concrete observatorilor, cum ar fi luarea
notiþelor despre:

 ce spun participanþii din cerc între ei înºiºi sau observatorului?
 ce fac membrii cercului pentru a nu lãsa persoana nedoritã în cerc?
 ce spune �persoana nedoritã�?
 ce face �persoana nedoritã�?

7. Dupã 2-3 minute, indiferent dacã a reuºit sã intre în cerc sau nu,
�persoana din exterior� se asociazã cercului ºi un alt participant va juca
acest rol.

Participanþii fiecãrui grup ar putea sã-ºi dea un nume, pentru a întãri sentimentul apartenenþei de grup.
Puteþi organiza ca �persoana din exterior� sã vinã de fiecare datã dintr-un grup diferit. La sfârºitul fiecãrei
reprize, persoanele nedorite vor trebui sã se întoarcã la grupul lor, indiferent dacã au avut succes sau nu.
Aceasta poate de asemenea accentua sentimentul de singurãtate al �persoanei din exterior�.

Reuniþi participanþii în grupul matepentru a discuta ce s-a întâmplat ºi
cum s-au simþit.

Întrebãri pentru jucãtori:
 Cum v-aþi simþit când aþi fãcut parte din cerc?
 Cum v-aþi simþit când aþi fost �persoanã din exterior�?
 Acei care au reuºit �sã forþeze cercul� se simt diferit de cei care au eºuat?

Întrebãri pentru observatori:
 Ce strategii au folosit �persoanele din exterior�?
 Ce strategii au folosit participanþii din cerc pentru a preveni ruperea acestuia?

Întrebãri pentru toþi membrii grupului:
 În viaþa realã când ai vrea sã te simþi �persoanã nedoritã� sau minoritar ºi când ai aprecia

sentimentul de apartenenþã la un grup sau la o majoritate?
 În societatea noastrã care sunt cele mai puternice grupuri ºi care sunt cele mai slabe?

În societate cercul poate reprezenta privilegii, bani, putere, muncã sau deþinerea de proprietãþi.
Ce strategii folosesc grupurile minoritare pentru a avea acces la aceste resurse?

Variante
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Sã  rezolvãm conflictele

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã colaboreze la rezolvarea situaþiilor conflictuale

sã analizeze  relaþiile critice dintre oameni în scopul prevenirii
conflictelor

Durata 40-50 minute

Materiale 3 fiºe cu inscripþiile �DA�, �NU�, �NU ªTIU�

Concepte conflict, colaborare

1. Alegeþi o situaþie conflictualã care a apãrut recent sau mai demult în
grupul de participanþi. Împreunã stabiliþi care sunt pãrþile implicate în
conflict.

2. Elaboraþi o listã cu soluþii posibile pentru situaþia datã.

3. Cele trei foi pe care este scris �DA�, �NU�, �NU ªTIU� se aranjeazã pe
podea, la distanþã una de alta, sau se afiºeazã pe pereþi.

4. Citiþi câte o soluþie din cele propuse de participanþi, iar aceºtia se vor
îndrepta spre una din foile plasate în salã.

5. Permiteþi participanþilor sã-ºi argumenteze alegerea. Participanþii pot
sã-ºi schimbe punctul de vedere indiferent de opþiunea pe care au ales-o.

6. Atunci când cineva din grup considerã soluþia nepotrivitã, cereþi
argumente! Aveþi grijã ca în timpul discuþiei sã nu aparã noi conflicte.
Urmãriþi ca conversaþiile sã fie cooperante ºi negociabile.

Care a fost cea mai dificilã etapã a activitãþii?

Pe ce v-aþi bazat când aþi fãcut alegerea?

Comparaþi sentimentele pe care le-aþi avut la începutul activitãþii
ºi cele de acum?
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FIªÃ PRACTICÃ

Da

Nu

Nu ºtiu
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Eu rezolv problema?

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã utilizeze mesaje asertive în rezolvarea situaþiilor conflictuale

sã rezolve neînþelegerile în mod paºnic

Durata 60 minute

Materiale coli albe de hârtie, carioca, fiºele practice nr. 1 ºi nr.2

Concepte comportament, neînþelegere, asertivitate

1. Organizaþi participanþii în 4 grupuri. Repartizaþi fiecãrui grup fiºa practicã nr. 1.
2. Explicaþi condiþiile de lucru în cadrul grupurilor:

citiþi fraza ºi identificaþi urmãtoarele aspecte: cum se simte persoana
deranjatã de un anumit comportament, comportamentul care deranjeazã,
efectul comportamentului asupra persoanei în cauzã ºi soluþia sugeratã.

încercaþi sã descrieþi problema pe baza acestui rãspuns.
3. În timpul prezentãrii rezervaþi suficient timp pentru a defini împreunã cu
participanþii structura mesajelor asertive ºi importanþa lor în comunicare.
4. Pentru a pune în practicã comunicarea asertivã, puteþi propune participanþilor
niºte situaþii din fiºa practicã nr. 2 pentru a formula mesaje asertive.

Cum vã simþiþi?

Cum credeþi, aceste situaþii sunt reale?

Care sunt asemãnãrile, deosebirile dintre mesajele pe care le formulaþi
voi în asemenea situaþii ºi cele asertive?

În ce situaþii ne ajutã mesajul asertiv? Motivaþi.
Ce am putea schimba dacã am comunica asertiv?

Sugestii pentru facilitator

Explicaþi participanþilor cã este mai bine sã vorbeascã în termenii propriilor preocupãri, necesitãþi
ºi sentimente decât sã fie agresivi, violenþi, nepãsãtori în soluþionarea situaþiilor conflictuale.
Mesajele asertive  sunt binevenite:

 la începerea unei discuþii delicate, prin care încerci rezolvarea unei situaþii problematice
sau conflictuale,
 la rezolvarea definitivã a conflictului,
 în timpul unei discuþii aprinse, când eºti învinuit de cineva.

Structura mesajelor asertive
 Spuneþi interlocutorului ce simþiþi (sentiment, emoþie).
 Vorbiþi interlocutorului despre comportamentul care vã deranjeazã.
 Arãtaþi efectul comportamentului deranjant asupra voastrã.
 Propuneþi soluþii care ar mulþumi ambele parþi.

Model
EU (mã) simt ... (sentiment, emoþie),
CÎND� (comportamentul ce vã deranjeazã),
PENTRU CÃ ... (efectul comportamentului deranjant asupra voastrã),
AR FI BINE ... (propuneþi soluþii care ar mulþumi ambele pãrþi).
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FIªA PRACTICÃ nr. 1

Fraza 1

Când mi se fac observaþii în faþa strãinilor mã simt foarte umilit (pentru cã ei mã
vãd în postura de copil rãu). Aº dori sã nu mai fiu pus în astfel de situaþii.

Fraza 2

Când sunt întrerupt, sunt derutat (trebuie sã fac eforturi de concentrare a
atenþiei)  pentru cã îmi pierd firul ideilor. Aº vrea sã fiu lãsat sã vorbesc
pânã la capãt.

Fraza 3

Profesoara cãtre clasa neatentã:

Când vã explic ceva ºi îmi dau seama cã nu mã ascultaþi, simt cã pierdem timpul
ºi cã va trebui sã reiau explicaþiile. Aº vrea sã ºtiu dacã ceea ce spun vã
intereseazã ºi dacã m-am fãcut înþeleasã.

Fraza 4

Când nu primesc nici un rãspuns la întrebãri, mã gândesc cã nimic din ceea ce
spun nu vã trezeºte interesul. Aº dori sã cred cã acest lucru nu se întâmplã
pentru cã vã intimidez sau vã plictisesc.
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FIªA PRACTICÃ nr. 2

Un coleg/câþiva colegi povestesc ceva ºi râd zgomotos în camerã, când
tu ai de învãþat pentru o lucrare de control.

Prietena  ta a  divulgat (a spus la alþi cunoscuþi) un secret pe care
i-l spusesei numai ei.

O colegã te criticã de câte ori te vede cu o pieptãnãturã
sau cu o tunsoare nouã.

Colegul /colegii de camerã au hotãrât, în absenþa ta, sã schimbe total
aranjamentul din încãpere, iar astãzi în prezenþa ta au început
transpunerea în practicã a ideilor lor.

Ieri de mai multe ori un coleg nu þi-a rãspuns la salut.
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3.3 Dezvoltarea socialã/

civicã

Dezvoltarea socialã/civicã presupune formarea
deprinderilor necesare copiilor ºi tinerilor pentru a
respecta drepturile ºi responsabilitãþile personale ºi
ale altora, pentru a participa la luarea deciziilor
privind întreaga comunitate, pentru a juca rolul de
cetãþeni activi.

Organizând activitãþi conþinute în acest
capitol, veþi încuraja participanþii:

Sã-ºi cunoascã drepturile,

Sã-ºi asume responsabilitãþi ºi sã
demonstreze iniþiativã în lucrul asupra
unei sarcini de grup,

Sã analizeze probleme de naturã socialã
ºi sã participe la procesele democratice.

Cunoaºterea drepturilor ºi responsabilitãþilor ar oferi
tinerilor posibilitatea sã delimiteze oportunitãþile
legale / ilegale oferite lor ºi respectiv ar provoca
implicarea activã a acestora în viaþa familiei, ºcolii,
comunitãþii.
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Balonul drepturilor ºi al responsabilitãþilor

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã ia decizii cu privire la importanþa drepturilor
ºi a responsabilitãþilor copiilor

Durata 30 minute

Materiale baloane legate în perechi (câte 2 baloane la fiecare grup),
fiºe cu lipici (câte 30 de fiºe pentru fiecare grup), pixuri, creioane,
coli de hârtie, aþã, foarfece

Concepte drepturi, responsabilitãþi.

1. Organizaþi un asalt de idei la întrebarea: ce drepturi ºi responsabilitãþi au copiii?

2. Repartizaþi participanþii în grupuri a câte maxim 4 persoane. Daþi fiecãrui grup
format câte 2 baloane, pixuri pentru fiecare, 30 de fiºe cu lipici (în dependenþã de
câte drepturi ºi responsabilitãþi le cereþi sã scrie). Rugaþi participanþii sã discute în
grupul lor ºi sã aleagã 15 drepturi ºi 15 responsabilitãþi importante pentru ei.
Rugaþi-i apoi sã le scrie pe fiºele cu lipici, în mod separat, ºi sã le lipeascã pe
baloane: drepturile pe un balon, responsabilitãþile pe celãlalt. Chemaþi participanþii
sã facã un cerc, dar stând împreunã cu grupul lor. În mijlocul cercului se pune o
coalã de hârtie.

3. Spuneþi-le sã-ºi imagineze cã toþi se aflã într-un balon zburãtor al drepturilor ºi
responsabilitãþilor. Brusc, balonul devine prea greu. Se va prãbuºi, dacã participanþii
nu vor renunþa la unele din drepturile ºi responsabilitãþile lor! Membrii grupurilor
trebuie sã discute la care drept ºi la care responsabilitate sã renunþe. O fiºã cu un
drept ºi respectiv, o fiºã cu o responsabilitate la care renunþã trebuie lipitã pe foaia
din mijlocul cercului. Continuaþi pânã când fiecare grup rãmâne cu 5 drepturi ºi 5
responsabilitãþi pe care le considerã cele mai importante. Pentru a grãbi joaca,
pretindeþi cã balonul se întâlneºte cu furtuni ºi uragane, deci câteva drepturi ºi
respectiv responsabilitãþi trebuie sã �plece� împreunã. Lãsaþi grupul sã decidã
singur asupra mai multor drepturi / responsabilitãþi la care vor renunþa. Grupul
trebuie sã negocieze la care din acestea sã renunþe.

4. Reuniþi apoi câte douã grupuleþe formând unul ºi explicaþi-le cã trebuie sã
discute pentru 5-10 min. de ce au ales anume acele drepturi ºi acele responsabilitãþi
ca fiind pentru ei cele mai importante. Refaceþi grupul mare ºi discutaþi.

Cum a fost sã decideþi în grup care drepturi ºi care responsabilitãþi sunt
cele mai importante? De ce?
De ce sunt atât de importante aceste drepturi/responsabilitãþi?
De ce alte drepturi / responsabilitãþi au fost lãsate deoparte?
Ce puteþi spune despre drepturile / responsabilitãþile de pe foaie?
Oare acestea nu sunt importante?
Ce s-ar întâmpla dacã oamenii ar respecta doar drepturile/
responsabilitãþile rãmase pe balon?
Cum ajutã aceastã activitate ca oamenii sã înþeleagã cât mai multe
lucruri despre drepturile / responsabilitãþile copiilor / tinerilor?
Ce aþi învãþat nou din aceastã activitate pentru voi personal?



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

122

3
Amestec de drepturi

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã reflecteze asupra tipurilor de domenii specificate în Convenþia
cu privire la Drepturile Copilului (CDC)

sã-ºi consolideze cunoºtinþele în domeniul drepturilor/
responsabilitãþilor copiilor/tinerilor

Durata 15-20 minute

Materiale carioca, coli de hârtie sau cretã ºi tablã

1. Rugaþi grupul sã-ºi împãrtãºeascã ideile despre drepturile pe care le au
copiii/tinerii sau puteþi realiza un asalt de idei la tema drepturile ºi
responsabilitãþile tinerilor/copiilor. Astfel, generaþi o listã de drepturi ºi
una de responsabilitãþi importante care ar include familia, casa, ºcoala,
timpul liber etc.

2. Toþi stau în cerc ºi fiecare alege câte un drept ºi o responsabilitate din
listã.

3. Numiþi unul din drepturi/responsabilitãþi care au fost alese de
participanþi. Toate persoanele care ºi-au ales acel drept/responsabilitate
aleargã în jurul cercului, unul dupã altul pânã când ajung la punctul de
pornire. Continuaþi pânã când fiecare a alergat de câteva ori. Apoi puteþi
grupa drepturile/responsabilitãþile, ex.: prin numirea dreptului la adãpost
ºi a celui la familie în acelaºi timp, prin numirea responsabilitãþii de a fi
pregãtit la ore ºi de a asculta pãrinþii etc.

Nota Bene! Numiþi în mod alternativ un drept, apoi o responsabilitate.

Discutaþi diferite tipuri de drepturi/responsabilitãþi care au fost alese de
membrii grupului. Utilizaþi aceste întrebãri pentru a încuraja generarea ºi
împãrtãºirea ideilor:

Care sunt asemãnãrile ºi deosebirile dintre aceste drepturi/
responsabilitãþi? (ex.: unele þin de ºcoalã, altele mai mult de familie)?

Cine trebuie sã asigure tinerilor drepturile/responsabilitãþile?

Cum poate ajuta tinerii respectarea CDC?

Ce putem face pentru a promova ºi a respecta CDC?

Sugestii pentru facilitator

Aceastã activitate este una distractivã ºi necesitã spaþiu mai larg decât
o clasã de studii; vã sugerãm sã o desfãºuraþi în aer liber.
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Perechea mea

Evaluare

Desfãºurare

Sugestii pentru facilitator

Alegeþi câteva articole din Convenþie. Scrieþi aceste articole pe  fiºe
separate. Tãiaþi fiecare articol în jumãtate. Fiecare participant trebuie
sã primeascã câte o jumãtate de articol. Propoziþiile pot fi mai
complicate pentru participanþii de vârstã mai mare. Alegeþi pentru
activitate o salã de lucru spaþioasã.

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã ia cunoºtinþã cu unele articole din Convenþia cu privire
la Drepturile Copilului (CDC)

sã colaboreze ºi sã comunice prin diferite mijloace

Durata 20-30 minute

Materiale fiºe cu articole din CDC,
hârtie, marchere

Concepte Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, drept, articol.

1. Împãrþiþi fiecãrui participant câte o fiºã cu o jumãtate de articol înscris
pe ea. Rugaþi participanþii sã circule prin salã ºi sã încerce sã gãseascã
cealaltã jumãtate a articolului lor, formând astfel perechi.

2. Perechile formate trebuie sã prezinte importanþa respectãrii articolului
lor pentru întregul grup. Metoda prezentãrii este la alegerea lor (ex.:
scenetã, pantomimã, desen etc.). Grupul trebuie sã ghiceascã dreptul
prezentat ºi importanþa respectãrii acestuia.

Cum vã simþiþi?

Cum v-aþi gãsit perechea?

Care a fost reacþia voastrã când aþi vãzut conþinutul celeilalte jumãtãþi
a articolului?

Care dintre aceste drepturi nu se respectã la noi în comunitate/ºcoalã?

Ce am putea face pentru ca acestea sã fie respectate?
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Mozaicul drepturilor copilului

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã conºtientizeze importanþa ºi indivizibilitatea drepturilor copilului

sã colaboreze unii cu alþii

sã stabileascã o atmosferã de lucru prietenoasã

Durata 30 minute

Materiale coli de hârtie, carioca, foarfece

1. Pânã a începe activitatea, desenaþi pe o parte a colilor de hârtie (numãrul
colilor depinde de numãrul grupurilor formate) piesele unui mozaic (10
sau 15) ºi pe verso scrieþi câte un articol din Convenþia cu privire la Drepturile
Copilului. Tãiaþi apoi colile pe liniile pieselor de mozaic.

 2. Cereþi participanþilor sã formeze grupuri a câte 4-5 persoane. Distribuiþi
fiecãrui participant câte o piesã de mozaic. Mergând prin salã ei trebuie sã
punã �cap la cap� piesele ºi sã refacã coala de hârtie unde vor gãsi
drepturile scrise de Dvs.

3. Timp de 10 min. solicitaþi grupurilor sã pregãteascã scene teatralizate
cu drepturile pe care le-au descoperit în colile lor. Se fac apoi prezentãrile.

Care este importanþa respectãrii drepturilor?

Când aþi simþit cã vi s-a încãlcat un drept?

Care vor fi consecinþele nerespectãrii unuia sau a mai multor drepturi?

Cum putem noi contribui la respectarea drepturilor noastre?
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Petru ºi Irina

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã studieze dreptul lor la muncã

sã fortifice colaborarea între membrii echipei

Durata 45 minute

Materiale foi, copii ale fiºelor practice pentru fiecare grup, copia grilei
de evaluare pentru fiecare participant, pixuri

1. Formaþi douã grupuri. Un grup studiazã cazul lui Petru, celãlalt grup �
cazul Irinei. Fiecare grup discutã viaþa personajului din studiul lor de caz
ºi identificã drepturile ºi responsabilitãþile acestuia.

2. Dupã 20-25 de minute, strângeþi fiºele practice ºi împãrþiþi fiecãrui
participant  copia grilei de evaluare. Fiecare trebuie sã completeze grilele
despre personajul pe care l-au avut de studiat.

3. Discutaþi în grupul mare despre ce i-a surprins în istoriile lui Petru ºi a
Irinei. Vorbiþi despre problemele tinerilor care lucreazã. Alcãtuiþi o listã a
drepturilor ºi a responsabilitãþilor pe care tinerii trebuie sã le respecte,
inclusiv, la locul de muncã.

Care sunt asemãnãrile dintre Petru ºi Irina?

Ce altceva aþi mai vrea sã ºtiþi despre ei?

Sunt reale aceste istorii?

Au aceste istorii vreo legãturã cu viaþa voastrã?

Cum ar putea fi protejaþi astfel de lucrãtori cum sunt Irina ºi Petru?

În ce fel de servicii tinerii suferã de cele mai dese ori?

Care drepturi le sunt respectate oamenilor care lucreazã la negru, ilegal
atât în Moldova, cât ºi peste hotare?

Ce fel de cerinþe aþi înainta guvernului, dacã aþi avea posibilitate?
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FIªA PRACTICÃ

Istoria lui Petru

Petru este un bãiat de 16 ani dintr-un sat din raionul Criuleni. El lucreazã zilier
(muncitor angajat ºi plãtit cu ziua), la sfârºit de sãptãmânã ºi în timpul sãrbãtorilor la
un proprietar de pãmânt din satul vecin. Plata nu este mare, dar el are nevoie de
bani. Petru iubeºte sportul, în special fotbalul. El îºi cheltuie banii pe încãlþãminte ºi
îmbrãcãminte de sport ºi crede cã sunt foarte scumpe. Ar dori ca preþurile sã fie mai
mici! Lucrul la proprietarul de pãmânt nu-l deranjeazã, dar ar dori o platã mai mare.
Petru nu înþelege de ce lucrãtorii sunt rãsplãtiþi aºa de prost, iar preþurile sunt aºa de
mari. El câºtigã doar 25 de lei pe zi, iar prietena lui, care are o fiicã ºi lucreazã în
fiecare zi într-un magazin mare are acelaºi salariu. Nu poate înþelege cum ea reuºeºte
sã se descurce cu acest salariu.

Istoria Irinei

Irina are 15 ani. În timpul vacanþei de varã lucreazã într-o fabricã de cusut. Salariul ei
este de 200 de lei pe lunã. Ea face aceasta fiindcã are nevoie de bani pentru a-ºi
procura manuale ºcolare ºi hãinuþe pentru anul viitor de studii. În plus, ea are
2 surori mai mici acasã care merg la ºcoalã ºi care au nevoie ºi ele de manuale
ºcolare. Irina este unica în familia sa care are un serviciu, cãci tatãl sãu este foarte
bolnav, iar mama a fost forþatã sã lase lucrul ºi acum este ºomerã. Irina îºi dã foarte
bine seama cã fãrã venitul ei foarte mic, familia sa nu ar rezista. Ea nu ºtie ce sã facã
la anul viitor: sã mai meargã la ºcoalã sau sã meargã doar la lucru pentru a-ºi întreþine
familia.
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FIªA PRACTICÃ

Grila de evaluare

Întrebãri despre personaj:

Cum îl (o) cheamã?

De cãtre cine a fost angajat(ã)?

Unde lucreazã?

Ce fel de muncã îndeplineºte?

Ce salariu are?

Cât de grea este munca pe care o realizeazã?

Îi place ceea ce face?

Cine profitã mai mult din munca lui (ei)?

De ce drepturi dispune la locul de lucru?

Ce responsabilitãþi are?

Cu ce greutãþi se confruntã?

Ce poate întreprinde personajul pentru a-ºi apãra drepturile?
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Am nevoie de �

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã conºtientizeze importanþa respectãrii drepturilor în creºterea
ºi dezvoltarea lor

Durata 45 minute

Materiale fiºe de rol, plicuri pentru fiºe cu drepturi, coli de hârtie, cretã,
pixuri sau carioca

1. Organizaþi participanþii în 3 grupuri ºi cereþi-le sã se gândeascã de care
lucruri au nevoie pentru a creºte ºi a se dezvolta. Ex.: de ce avem nevoie
când suntem mici? De ce avem nevoie când suntem adolescenþi? Dar
adulþi? etc.

2. Repartizaþi fiecãrui grup câte o fiºã cu roluri ºi acordaþi-le câteva minute
sã discute rolul oferit grupului. Fiecare grup trebuie sã-ºi închipuie cã
reprezintã persoana de pe fiºa cu rol. Ce fel de viaþã duce? De ce are
nevoie, începând cu naºterea, pentru a creºte ºi a se dezvolta?

3. Cereþi grupurilor sã deseneze pe foaie sau pe podea cu cretã o linie a
vieþii pentru personajul lor. Linia vieþii începe din momentul naºterii ºi
continuã odatã cu creºterea. Pe parcursul vieþii sunt diferite etape, cum ar
fi copilãria, pubertatea, adolescenþa etc., care aduc anumite necesitãþi.
Cereþi grupurilor sã completeze linia vieþii personajului lor desenând sau
scriind tot de ce are el nevoie pentru a se dezvolta, în conformitate cu
etapele vieþii. Ex.: haine, hranã, adãpost, ºcoalã, dragoste, prieteni, timp
pentru joacã etc. Dupã 10-15 minute repartizaþi fiecãrui grup câte un plic
cu un set de drepturi deja pregãtite. Cereþi participanþilor sã aranjeze
drepturile pe linia vieþii personajului lor, acolo unde cred cã sunt absolut
necesare. Întruniþi grupul mare ºi cereþi grupurilor sã-ºi prezinte personajul
ºi ceea ce cred ei cã este necesar pentru creºterea ºi dezvoltarea lui. Iniþiaþi
discuþii pentru a analiza necesitãþile lor personale.

4. Apoi participanþii îºi alcãtuiesc propria linie a vieþii cu necesitãþile
ºi drepturile de care au nevoie pentru o bunã creºtere ºi dezvoltare.

Au fost asemãnãri între grupuri?

Care sunt criteriile dupã care aþi repartizat drepturile?

Care sunt asemãnãrile/deosebirile între linia vieþii personajului vostru
ºi linia propriei vieþi?

Cum corespund drepturile care le-aþi ales pentru voi cu cele alese
pentru personajul vostru?

Cãror grupuri sociale li se încalcã dreptul la dezvoltare?

De ce au nevoie aceste grupuri pentru a creºte ºi a se dezvolta?

Cine-i poate ajuta?
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FIªA PRACTICÃ

ROMA, din familie de þigani

Sunt un bãiat de 15 ani fãrã casã. În majoritatea zilelor mã poþi gãsi pe stradã cu
unii din prietenii mei. Noi nu mergem la ºcoalã ºi toatã ziua o petrecem cãutând
de mâncare sau bani pentru a cumpãra produse. Uneori cerºim, iar alteori facem
unele servicii oamenilor pentru câþiva bãnuþi. Viaþa este periculoasã pe stradã -
condiþiile grele de trai ºi atitudinea negativã a trecãtorilor din stradã, faptul cã
poliþia se ia dupã mine, mã dau gata. În ciuda acestor condiþii, simt cã nu am
unde sã merg în altã parte. Eu cresc ºi încep sã mã gândesc la viitorul meu. Foarte
mult îmi doresc un serviciu ºi o familie.

GINA, dintr-o familie cu 3 fete

Sunt o adolescentã de 15 ani. În caz cã nu ºtiþi, noi, fetele, avem foarte mult de
suferit din cauza discriminãrii. În mai multe þãri fetele duc o viaþã grea. Familia
mea este de origine indianã ºi respectã tradiþiile din India. Acolo fetele sunt impuse
sã se cãsãtoreascã conform voinþei pãrinþilor. De obicei, acest lucru înseamnã sã
mergem ºi sã lucrãm în casa soþilor noºtri. În fiecare zi dupã ºcoalã, eu ºi cu sora
mea trebuie sã coasem maiouri ceea ce este foarte obositor ºi ne lasã fãrã timpul
necesar pentru pregãtirea temelor pentru acasã. Mulþi ne cred, însã, lenoase ºi
slabe la învãþãturã.

 NICU, dintr-o familie ambulantã (care se deplaseazã dintr-un loc în altul fãrã
a avea loc de trai permanent)

Sunt un veºnic cãlãtor. În comparaþie cu alþii, familia mea locuieºte într-un camion,
cãlãtorind dintr-o parte a þãrii într-alta. Noi avem un mod de trai foarte diferit de
al celorlalþi. Suntem diferiþi, dar suntem tot cetãþeni ai acestei þãri, cu toate cã
uneori simþim cã oamenii ne evitã. Deseori stãm în partea neluminatã a oraºelor
sau a satelor, unde practic nu existã WC ºi apã. Alteori, stãm în locuri neautorizate
din lipsã de condiþii. Nu pot merge la ºcoalã ºi nici prieteni sã-mi fac. Copiii de
vârsta mea mã evitã.

Fiºe de rol
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FIªA PRACTICÃ

Fiºe cu drepturi

Dreptul
la egalitate

Dreptul la familie

Dreptul la
supravieþuire

Dreptul la
asistenþã
medicalã

Dreptul de a fi
protejat împotriva
exploatãrii
economice

Dreptul de
a fi protejat
de consumul
de droguri

Dreptul la un
nume ºi la
naþionalitate

Dreptul de a adera
la un grup ºi de a
se întruni atunci
când hotãrãºte
grupul

Dreptul de
a merge la ºcoalã
ºi de a învãþa

Dreptul la timp
liber, la joacã
ºi la odihnã

Libertatea
expresiei
ºi a opiniei

Dreptul
la informaþie

Dreptul
la protecþie
împotriva
violenþei
ºi a abuzului

Dreptul la
identitate
culturalã
ºi religioasã

Dreptul
de a primi
asistenþã
juridicã
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Legãtura dintre drepturi

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã observe legãtura dintre diferite drepturi ºi modul în care
nerespectarea lor afecteazã vieþile copiilor

Durata 30-35 minute

Materiale fiºa practicã, varianta prescurtatã a Convenþiei cu privire
la Drepturile Copilului (CDC)

Luaþi în consideraþie cã fiecare participant are dreptul la opinie.

1. Repartizaþi participanþii în 6 grupuri.

2. Daþi fiecãrui grup câte o istorioarã din fiºa practicã ºi varianta prescurtatã
a Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului.

3. Rugaþi participanþii sã gãseascã pentru fiecare istorioarã articolele care
conþin drepturile încãlcate, motivând legãtura dintre istorioarã ºi articol.

4. Odatã ce au fost stabilite toate conexiunile posibile, grupul reunit discutã
legãturile remarcate.

Discutaþi cu participanþii cazuri reale de încãlcare a drepturilor lor.

UN EXEMPLU DE LEGÃTURÃ DINTRE DREPTURI

Familia mea locuieºte departe de spital. Din aceastã cauzã nu
am fost nici o datã vaccinat când eram mai mic. Acum am
8 ani ºi sunt bolnav de poliomielitã.

Aceastã istorioarã demonstreazã încãlcarea articolului 24 din
Convenþie, dreptul copilului la standardul cel mai înalt posibil de
sãnãtate ºi la acces la asistenþã medicalã.

Se poate face legãturã cu dreptul la educaþie (articolul 28),
întrucât copilul nu a primit îngrijirea medicalã adecvatã, posibili-
tãþile lui de a beneficia pe deplin de dreptul la educaþie pot fi
limitate.
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FIªA PRACTICÃ

Istorioare ale copiilor

Am 15 ani ºi locuiesc într-un
oraº. Mulþi dintre prietenii mei
miroase clei. Am încercat ºi eu,
acum fãcând-o aproape în
fiecare zi. Deseori poliþiºtii ne
alungã din locurile unde ne
întâlnim.

Am 11 ani ºi merg în fiece zi la
ºcoalã. Când ajung acasã, îmi
ajut pãrinþii în afacerea lor (au
un magazin) pânã seara. Apoi
cinãm ºi eu spãl vasele, am
grijã de fratele ºi sora mea mai
mici în timp ce pãrinþii îºi
terminã lucrul în prãvãlie.
Dupã ce mezinii merg la
culcare, încerc sã-mi pregãtesc
temele, dar de obicei sunt prea
obositã ºi adorm.

Am început sã lucrez la o
fabricã de covoare câte 12 ore
pe zi, de când aveam 9 ani.
Acum am 12, iar patronul vrea
sã lucrez în fiecare zi, tot anul
împrejur. Banii pe care i-aº
câºtiga ar ajuta familiei mele sã
cumpere ceva mai multe
produse alimentare.

Fraþii mei merg  în fiece zi
la ºcoalã, dar eu sunt unica
fiicã ºi pãrinþii au nevoie
de ajutorul meu în treburile
casnice. Deci, nu pot merge
la ºcoalã. Am 7 ani.

Am 6 ani ºi familia mea
nu e prea avutã. Locuim în
2 cãmãruþe. Aducem apã
de la aproape un km. Zilnic,
dupã ºcoalã, împreunã cu sora
mea trebuie sã aducem apã
pentru necesitãþile casnice.
Noi suntem responsabili de
aceasta pentru cã pãrinþii
noºtri se întorc de la serviciu
foarte târziu.

Am 10 ani, vorbesc limba
pãrinþilor, buneilor, a rudelor ºi
a întreg neamului nostru, din
totdeauna. La ºcoalã nici unul
dintre profesori nu cunoaºte
limba mea ºi nici mie nu îmi
permit sã o vorbesc. Spun cã
trebuie sã o învãþ pe a lor.
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Târgul drepturilor

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã reflecteze asupra importanþei diferitor drepturi

sã participe la luarea deciziilor privind viitorul þãrii

Durata 60 minute

Materiale fiºa practicã, fiºe cu drepturi, coli de hârtie, fiºe-bancnote, pixuri

activitatea se va desfãºura în douã etape

Etapa I-a

Realizaþi un asalt de idei la întrebarea: Ce drepturi au copiii ºi ce drepturi credeþi cã ar mai trebui
sã aibã? Înscrieþi toate rãspunsurile pe o coalã de hârtie sau pe tablã. Puteþi folosi Convenþia cu
privire la Drepturile Copilului.

Exemple de rãspunsuri

Dreptul la egalitate indiferent de rasã, religie sau naþionalitate, la protecþie pentru o dezvoltare
normalã; la un nume ºi o naþionalitate; la hranã, cãmin familial ºi asistenþã medicalã; la asistenþã
medicalã specialã pentru copiii cu disabilitãþi; la afecþiune, dragoste ºi înþelegere; la educaþie
gratuitã ºi la joacã; la protecþie împotriva discriminãrii, neglijenþei ºi exploatãrii; la creºtere ºi
dezvoltare în pace, toleranþã ºi prietenie etc.

Etapa a II-a

1. Împãrþiþi participanþii în 3-5 grupuri. Citiþi cu voce tare sau repartizaþi fiecãrui grup câte un
exemplar al fiºei practice. Acordaþi grupurilor câteva minute sã discute cazul între ei.

2. Dvs. veþi fi vânzãtorul. Transcrieþi pe fiºe-bancnote drepturile înscrise pe coala de hârtie.
Fiecare drept este pus în vânzare în ordinea pe care o doriþi. Fiecare grup oferã o sumã anumitã
pentru dreptul propus de vânzãtor (cât doreºte fiecare grup în parte). Grupul decide care drept
sã-l cumpere pentru a asigura un viitor mai bun þãrii noastre. La sfârºitul activitãþii fiecare grup
trebuie sã aibã o listã a drepturilor cumpãrate, aºezate în ordinea importanþei lor. Ex.: dreptul la
educaþie = 5 unitãþi monetare, dreptul la familie = 4 unitãþi monetare, dreptul la libera exprimare
= 3 unitãþi monetare, dreptul la sãnãtate = 2 unitãþi monetare etc.

3. Afiºaþi listele fiecãrui grup pe un panou în aºa fel, încât sã fie vizibile pentru toþi. Studiaþi-le
ºi analizaþi care grup a asigurat un viitor mai bun þãrii noastre.

Cum credeþi, este de ajuns sã avem doar aceste drepturi?

Cum s-ar schimba viitorul Moldovei, dacã aceste drepturi
ar fi respectate?

Care drepturi le-aþi scris ca fiind cele mai importante?

Care sunt alte drepturi care sunt la fel de necesare?

Dacã ar lipsi unele dintre aceste drepturi, am  trãi bine? De ce?

Dacã ar fi sã facem o listã comunã a drepturilor, care ar fi aceasta?

În comunitatea noastrã fiecare se bucurã de aceleaºi drepturi?
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FIªA PRACTICÃ

Sunteþi cetãþenii ai Republicii Moldova. Scopul vostru este sã-i asiguraþi þãrii

noastre cea mai sigurã ºi corectã societate posibilã. Discutaþi ºi decideþi care

sunt cele mai importante drepturi pentru grupul vostru ºi care este ordinea lor.

Aveþi 10 minute pentru a decide care drepturi le veþi cumpãra la târg. Dispuneþi

de 1500 unitãþi monetare.

Republica Moldova este o fostã republicã sovieticã care ºi-a câºtigat
independenþa în 1991.

Moldova are o populaþie de aproximativ 4,5 milioane de oameni, dintre
care  X% sunt sub 30 de ani.

Republica se confruntã cu o instabilitate economicã ºi politicã de la
declararea independenþei sale în 1991.

X% din populaþie este plecatã la muncã peste hotare, dintre care X%
se aflã ilegal pe teritoriul acelor þãri.

Mii de copii, ai cãror pãrinþi au plecat peste hotare, au rãmas în îngrijirea
bunicilor sau chiar pe stradã. Ei au fost lipsiþi de familie.

Republica Moldova este consideratã cea mai sãracã þarã din Europa ºi
cea de-a 113 þarã sãracã din lume.

În þara noastrã reprezentanþi ai mai multor minoritãþi naþionale.

În Moldova funcþioneazã Centrul de Informare ºi Documentare
privind Drepturile Copilului ºi Centrul Naþional de Resurse pentru
Tineri  ºi alte organizaþii neguvernamentale.
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Invazia

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã cum sunt respectate ºi protejate drepturile
într-o societate

sã stabileascã o listã a valorilor comune

sã-ºi exprime opiniile personale

Durata 30 minute

Materiale hârtie, pixuri

1. Rugaþi fiecare grup sã elaboreze o listã cu valorile în care cred (ex.: a
spune adevãrul, a nu fura etc.). Spuneþi grupului cã þara lor a fost invadatã
ºi ocupatã de o altã þarã. Invadatorii au dat populaþiei un ºir de reguli care
trebuie respectate. Ei insistã ca:

  toate valorile existente (lista de valori elaboratã de grup) sã fie anulate;

  oamenii de fapt sã nu aibã valori;

  oamenii sã facã tot ce le ordonã invadatorii.

2. Rugaþi fiecare grup sã discute situaþia pe marginea întrebãrilor:

  care dintre valorile grupului sunt atât de importante, încât invadatorii
doresc sã le anuleze?

 ce trebuie sã facã ei pentru a-i convinge pe invadatori despre
necesitatea respectãrii acestor valori? Acþiunile lor nu trebuie sã
contravinã propriilor lor valori, de ex.: sã excludã violenþa.

 3. Fiecare grup îºi va prezenta rãspunsurile în faþa celorlalte grupuri.
Dupã prezentãri, participanþii discutã aceste rãspunsuri în grupul mare.

Ce similaritãþi sau diferenþe existã între rãspunsurile diferitor grupuri?

Cum s-au schimbat ideile voastre iniþiale dupã ce aþi auzit toate
prezentãrile?

Care este legãtura dintre respectarea valorilor ºi respectarea
drepturilor?

Cine este responsabil de respectarea lor?

Ce putem face ca sã le respectãm?

Sugestii pentru facilitator

Pregãtiþi sala împreunã cu grupurile formate din 4-6 persoane.
Explicaþi-le cã fiecare grup este o comunitate de persoane care trãiesc
într-o þarã în care valorile lor sunt împãrtãºite ºi susþinute la nivel de
stat.
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Jocul empatiei

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã simtã �pe pielea lor� ce înseamnã încalcarea drepturilor

sã înþeleagã importanþa respectãrii drepturilor ºi a
responsabilitãþilor fiecãruia

Durata 45 minute

Materiale foi cu lipici de trei culori diferite, bomboane sau prãjituri, scaune

empatie, toleranþã, discriminare, includere, excludere

Lipiþi câte o fiºã pe fruntea fiecãrei persoane. Participanþii cu fiºe de aceeaºi
culoare vor forma un grup, ex.: culoarea roºie pentru un grup, verde pentru
altul, albastru pentru al treilea.

Aceastã activitate se desfãºoarã în trei etape:

Etapa I-a:

Acordaþi grupului verde toatã puterea. Ei au scaune pentru a sta confortabil
ºi bãuturã sau mâncare gustoasã, ex.: ciocolatã. Verzii ordonã roºilor sã
stea împreunã cu nasurile lipite de un perete. Ei nu au voie sã se uite
împrejur sau sã vorbeascã. Sunt total excluºi din activitate. Între timp, verzii
le ordonã albaºtrilor, ex.: sã sarã într-un picior, sã facã zece flotãri, sã numere
în descreºtere etc. Albaºtrii trebuie sã facã ceea ce le spun verzii (în limitele
siguranþei).

Etapa a II-a:

Dupã câteva minute, opriþi activitatea ºi schimbaþi rolurile.

Etapa a III-a:

Opriþi din nou activitatea ºi schimbaþi iarãºi rolurile, astfel încât fiecare
grup sã aibã posibilitatea sã joace rolurile celor trei culori.

Ce s-a întâmplat pe parcursul activitãþii?

Ce au simþit grupurile la fiecare etapã a activitãþii?

Ce îºi doreau sã facã?

Cum afecteazã deþinerea puterii comportamentul oamenilor?

Care drepturi au fost încãlcate?

Ce puteau face grupurile care erau asuprite?

Cât de important este faptul sã ne punem în pielea celuilalt?

NOTA BENE!

Ghidaþi discuþia spre tema nerespectãrii drepturilor, discriminãrii ºi prejudecãþilor în viaþa realã. Întrebaþi
dacã participanþii au trãit experienþe în care s-au simþit excluºi sau discriminaþi?

Desfãºurare

Concepte
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Ce fac fetele ºi ce fac bãieþii

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã importanþa respectãrii drepturilor tuturor în mod egal,
indiferent de sex ºi identitate

Durata 60 minute

Materiale coli de hârtie, marchere, lipici

gen, sex, rol de gen, stereotip.

1. Participanþii vor forma 2 grupuri, conform sexului pe care-l reprezintã:
fetele într-un grup, bãieþii în altul. Dacã aveþi participanþi de un singur sex,
atunci un grup va trebui sã reprezinte grupul de sex opus. Împãrþiþi fiecãrui
grup coli de hârtie ºi douã afirmaþii asupra cãrora trebuie sã reflecteze:

Pentru bãieþi: Pentru cã eu sunt bãiat, eu trebuie�

                       Dacã aº fi fost fatã, aº fi putut sã�

Pentru fete: Fiindcã sunt fatã, eu trebuie sã�

                       Dacã aº fi fost bãiat, aº fi putut sã�

2. Cereþi grupurilor formate sã discute aceste afirmaþii ºi sã înscrie
rãspunsurile pe foile lor. Dupã 20 minute fiecare grup îºi prezintã pe rând
lucrul efectuat. Dupã ce s-au fãcut prezentatãrile, iniþiaþi o discuþie.

Cum sunt rãspunsurile unui grup faþã de altul? Au asemãnãri /
deosebiri?

Care sunt asemãnãrile ºi deosebirile dintre rolurile fetelor ºi cele
ale bãieþilor?

Fetele ºi bãieþii participã în mod egal la luarea deciziilor în societate?

Cum societatea impune unele roluri pentru femei ºi unele pentru
bãrbaþi?

Cum credeþi, femeile au aceleaºi drepturi ca ºi bãrbaþii? Dacã da,
atunci se bucurã de ele pe deplin? Dacã nu, de ce?

Cum putem sã influenþãm respectarea drepturilor tuturor
în mod egal în comunitatea noastrã?

Desfãºurare

Concepte
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Ce drepturi ºi responsabilitãþi au copiii?

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã-ºi evalueze cunoºtinþele în domeniul drepturilor copilului

sã se distreze ºi sã petreacã timpul lor liber

Durata 25-30 minute

Materiale fiºe cu drepturi ºi responsabilitãþi, eºarfã de legat ochii

1. Distribuiþi fiecãrui participant o fiºã cu un drept ºi o fiºã cu o responsa-
bilitate. Aranjaþi participanþii în formã de cerc.

2. Chemaþi un voluntar în mijlocul cercului ºi legaþi-i ochii. Explicaþi cã cei
ce formeazã cercul vor trebui sã strige, câte unul, fie dreptul sãu, fie
responsabilitatea sa. Cel din mijlocul cercului va trebui sa ghiceascã fie
dreptul corespunzãtor responsabilitãþii strigate, fie responsabilitatea ce
rezultã din dreptul numit. Dacã ghiceºte, se schimbã cu locul cu cel care
ºi-a spus numele.

3. Continuaþi  activitatea pânã  când toþi participanþii îºi citesc ambele fiºe
ºi pânã toþi trec în mijlocul cercului.

Cum vã simþiþi?

Ce concluzii ne putem face în urma acestei activitãþi?

Pentru ce trebuie sã ne cunoaºtem drepturile? Dar responsabilitãþile?

Care din aceste drepturi ºi responsabilitãþi sunt sau nu sunt respectate
de noi? Dar în ºcoalã, în societate?

Desfãºurare
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Drepturi în clasã

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã elaboreze un regulament al grupului care va oglindi drepturile
ºi responsabilitãþile membrilor

Durata 60 minute

Materiale diverse materiale pentru aplicaþii/ desen: hârtie coloratã,
hârtie de desen, carioca, creioane colorate

drept, responsabilitate.

1. Discutaþi cu întreg grupul de participanþi de ce are nevoie fiecare dintre
ei ca sã se simtã în siguranþã, sã fie protejat în grupul din care face parte
(clasã). În perechi, solicitaþi participanþilor sã înscrie ideile în foile de lucru,
apoi împreunã cu o altã pereche sã elaboreze o listã comunã.

2. În grupul mare propuneþi participanþilor sã scrie pe o foaie (tablã)
drepturile care apar în listele lor ºi pe alta - responsabilitãþile. Dacã membrii
grupului considerã cã listele nu sunt complete, le pot completa cu alte
drepturi ºi responsabilitãþi care nu au fost menþionate, dar necesare sã fie
respectate în grupul lor.

3. În grupuri formate a câte 5 persoane, propuneþi participanþilor sã
ilustreze prin desen/colaj cum ar influenþa asupra grupului lor respectarea
drepturilor ºi a responsabilitãþilor din listele elaborate de ei. Aveþi grijã ca
grupurile sã reprezinte diferite drepturi ºi responsabilitãþi.

4. Dupã prezentarea colajelor, discutaþi cu participanþii cum ar arãta
lucrãrile elaborate de ei dacã ºi-ar asuma riscul sã nu respecte anumite
drepturi ºi responsbilitãþi. Acest lucru ar putea provoca anumite schimbãri
în grup? Ce fel de schimbãri?

Credeþi cã având un asemenea regulament în grup, sunteþi
mai protejaþi, mai siguri pe voi? De ce da/nu?

Cum ar fi bine sã fie elaborat un regulament? Cine participã
la elaborarea lui?

De ce este nevoie de regulament?

Ce riscuri pot apãrea în elaborarea ºi respectarea/nerespectarea
regulamentului?

Desfãºurare

Concepte
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Cine te ajutã?

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice rolurile care existã în comunitatea lor

sã enumere responsabilitãþile fiecãrui rol

Durata 30-35 minute

Materiale fiºe, hârtie ºi creioane, o coalã mare de hârtie (opþional)

Contribuiþi la menþinerea unei atmosfere comfortabile vorbind cu amabili-
tate, atenþie, respect. Acest lucru va promova unitatea ºi deschiderea.
Valorificaþi ºi luaþi în considerare contribuþiile tuturor participanþilor, nu
minimalizaþi nici una. Nu evaluaþi pânã nu aþi adunat suficiente informaþii.
1. Realizaþi o furtunã de idei despre diferitele �roluri� care existã  în ºcoalã,
localitate etc. Atenþie! În diferite ºcoli �rolurile� variazã.
2. Formaþi perechi. Fiecãrei perechi repartizaþi câte o fiºã pe care e înscris
un �rol�. Explicaþi cã participanþii trebuie sã stabileascã responsabilitãþile
conform rolului pe care îl au. De exemplu:
Supraveghetorii terenurilor de joacã:

ajutã profesorii, supraveghind elevii în timpul pauzei de masã;
ajutã elevii, organizând jocuri pentru ei;
ajutã personalul de serviciu, pãstrând curãþenia pe terenurile de joc etc.

Asistenþii medicali:
ajutã elevii, îngrijindu-i dacã s-au rãnit sau dacã nu se simt bine;
ajutã profesorii, chemând pãrinþii copilului bolnav etc.

Elevii:
ajutã personalul de la bucãtãrie eliberând mesele de farfurii;
ajutã profesorii, pregãtind materiale ilustrative;
ajutã personalul de serviciu, ridicând hârtiile de la podea etc.

3. Elaboraþi un joc pe roluri fãrã a preciza cine anume este  persoana  care
ajutã. Rolul celorlalþi participanþi este sã ghiceascã cine este reprezentat.

Participanþii urmeazã aceeaºi metodã pentru a studia interdependenþa în
alte grupuri ºi în alte situaþii, cum ar fi în familie, în cercul lor de prieteni,
într-un proiect local, în satul sau oraºul lor.

Ce aþi observat în relaþia dintre diferite grupuri din ºcoalã?

Existã oare grupuri de oameni care ajutã mai des decât sunt ajutaþi?
Cine sunt ei ºi de ce?

Ce �rol� au elevii în comunitatea ºcolarã?

V-ar plãcea sã schimbaþi ceva în �rolul� elevilor? Ce anume ºi de ce?

Desfãºurare

Variante
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Eu ºi comunitatea mea

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã aplice Convenþia cu privire la Drepturile Copilului
în viaþa comunitãþii lor

sã comunice în grup

sã participe la luarea deciziilor cu privire la viaþa lor în comunitate

Durata 60 minute

Materiale cãrþi, broºuri, pliante  cu informaþii despre temele pe care grupurile
le vor prezenta, fiºa practicã

1. Organizaþi participanþii în grupuri a câte 4-5 persoane ºi repartizaþi
fiecãrui grup câte o fiºã cu o instituþie. Explicaþi participanþilor cã fiecare
grup va trebui sã elaboreze un plan de acþiuni cu paºi concreþi prin care
instituþia reprezentatã de ei ar asigura respectarea drepturilor copilului în
comunitate. Oferiþi grupurilor 30 de minute pentru a-ºi pregãti planul,
utilizând materialele repartizate.

2. Stimulaþi participanþii sã fie cât mai creativi, visãtori. Pot include acþiuni
ce þin de viaþa ºi activitãþile în care sunt implicaþi ºi alte activitãþi pe care ar
dori sã le practice. Explicaþi-le cã planul de acþiuni nu trebuie sã fie neapãrat
unul real, ci imaginar. De asemenea, spuneþi participanþilor cã planurile
elaborate de ei trebuie sã reprezinte drepturile ºi interesele tuturor copiilor
ºi tinerilor din comunitate.

3. Când planurile sunt gata, invitaþi grupurile sã le prezinte. Iniþiaþi discuþia
folosind întrebãrile de la evaluare.

Cum vã simþiþi?

Cum a fost sã luaþi unele hotãrâri? De ce?

Cât de reale sunt planurile voastre de acþiuni?

Ce altceva mai pot adãuga celelalte grupuri?

De ce este important ca ºi voi sã participaþi la luarea deciziilor
în ceea ce priveºte acþiunile pentru copii ºi tineri în vederea respectãrii
drepturilor lor?

Sugestii pentru facilitator

Pregãtiþi în prealabil fiºe cu denumirea funcþiei pe care va trebui s-o
îndeplineascã grupul (vedeþi fiºa practicã).
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FIªÃ PRACTICÃ

ªcoalã

Grup de iniþiativã /organizaþie nonguvernamentalã

Grãdiniþã

Spital

Asociaþie agricolã

Casã de culturã

Primãrie
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Societatea idealã

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã creeze o bunã atmosferã de grup

sã reflecte asupra mecanismelor opresiunii, discriminãrii
ºi excluderii

Durata 30-35 minute

Materiale 2 baloane pentru fiecare  participant, câte 2 bucãþi de aþã
(cam de 50 cm lungime) pentru fiecare  participant, carioca
ºi creioane, fiºe cu lipici, tablã

Aceastã activitate necesitã spaþiu suficient de mare, pentru aceasta puteþi
sã o organizaþi atât afarã, cât ºi într-o încãpere care sã fie eliberatã de
scaune sau de mese.

1. Propuneþi participanþilor sã reflecteze în mod individual timp de un
minut asupra societãþii în care le-ar place sã trãiascã ºi apoi sã identifice
una sau douã caracteristici ale acelei societãþi.

2. Rugaþi sã scrie cele douã caracteristici pe fiºe cu lipici ºi apoi, una câte
una, sã le lipeascã pe tablã.

3. Cereþi fiecãrui participant sã se gândeascã la douã obstacole (�lanþuri�)
care îi împiedicã sã îndeplineascã cele douã caracteristici ale societãþii lor
ideale.

4. Distribuiþi carioca ºi daþi fiecãrui participant douã baloane ºi douã fire
de aþã; spuneþi-le sã umfle baloanele ºi sã scrie pe ele cu litere mari cele
douã obstacole care îi împiedicã sã trãiascã în societatea lor de vis.

5. Mergeþi în jurul cercului ºi cereþi fiecãrei persoane pe rând sã citeascã
cele douã cuvinte pe care le-au scris pe baloane.

6. Spuneþi grupului cã are posibilitatea sã rupã �lanþurile�. Fiecare
persoanã trebuie sã-ºi lege câte un balon de fiecare gleznã. Când toatã
lumea e gata, explicaþi-le cã pentru a înlãtura barierele trebuie sã sarã pe
baloane pentru a le sparge.

Începeþi discuþia întrebând participanþii dacã le-a plãcut activitatea ºi ce
gândesc. Continuaþi cu întrebãri ca:

Ce anume determinã ca obstacolele, �lanþurile� care ne �leagã�,
sã fie atât de grele? De unde se iau acestea?

Vã gândiþi cã sunt oameni care poartã mai multe �lanþuri�
decât alþii?

Cine sunt ei?

Putem face ceva ca sã-i ajutãm sã-ºi rupã �lanþurile�?
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Planificarea timpului liber

Desfãºurare

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã participe la organizarea timpului liber al semenilor
din comunitate

sã practice colaborarea cu adulþii

sa acþioneze conform Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului

Durata 45 minute

Materiale hârtie, pixuri

Pregãtiþi sala ca pentru o întrunire a unor reprezentanþi ai comunitãþii
locale care planificã deschiderea unui centru comunitar de agrement.
1. Divizaþi participanþii în 2 grupuri. Un grup va juca rolul adulþilor din
comunitate, celãlalt grup va juca rolul tinerilor.
2. Rugaþi primul grup (�adulþii�) sã planifice un ºir de activitãþi care ar fi
potrivite pentru copii/tineri în cadrul centrului. Rugaþi-i sã facã o listã cu
echipamentul necesar. Mai apoi sã planifice niºte activitãþi pentru tineri în
cadrul centrului.
3. Rugaþi celãlalt grup, care joacã rolul tinerilor din comunitate, sã facã o
listã de activitãþi care ar fi potrivite pentru adulþi în cadrul centrului ºi o
listã cu echipamentul necesar. Apoi propuneþi-le sã planifice un ºir de
activitãþi pentru adulþi în cadrul centrului.
4. Rugaþi ambele grupuri sã prezinte ideile lor: mai întâi listele cu activitãþi
ºi echipamente pentru tineri, iar apoi � pentru adulþi.
5. Dupã ce ideile lor au fost prezentate, împãrþiþi din nou participanþii în
grupuri mixte mai mici, în care ar fi reprezentaþi ºi tinerii ºi adulþii. Fiecare
grup va trebui sã decidã asupra prioritãþilor pentru noul centru. Ei trebuie
sã facã o listã a prioritãþilor.

Cum a fost sã luaþi deciziile privind timpul liber al adulþilor/tinerilor?
Au existat similaritãþi sau deosebiri majore între viziunile adulþilor ºi

cele ale tinerilor?
Cum au fost luate deciziile asupra prioritãþilor?
Au fost ascultate ºi luate în considerare toate opiniile?
Este important ca tinerii sã participe la luarea deciziilor cu privire la

organizarea timpului lor liber? De ce? (Rugaþi reprezentanþii grupului de
tineri sã aducã exemple de situaþii din timpul activitãþii în care ei, ca tineri,
nu au fost consultaþi în privinþa deciziilor luate ºi exemple de situaþii în
care ei au fost consultaþi).

Sunt reale aceste cazuri?
În ce mãsurã tinerii participã la luarea deciziilor alãturi de adulþi?
Ce pot face copiii/tinerii ca sã fie ascultaþi ºi consultaþi la luarea deciziilor
cu privire la organizarea timpului liber?

Sugestii pentru facilitator

Aceastã activitate poate demonstra cum, adesea, tinerii sunt excluºi de la luarea
deciziilor care îi afecteazã. Discutaþi activitatea. Aceasta poate fi desfãºuratã cu
un grup mixt de tineri ºi adulþi (de exemplu: elevi ºi profesori, educatori din ºcoalã0).
Grupurile formate sunt de-asemenea mixte. Astfel cã tinerii vor avea posibilitate
sã fie în rolul adulþilor ºi adulþii sã fie în rolul tinerilor.
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Cum sã cheltuim banii?

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã-ºi dezvolte abilitãþile necesare unui proces democratic
de  luare a deciziilor

sã chibzuiascã asupra necesitãþilor personale ºi familiale
ºi la modul de stabilire a prioritãþilor

sã-ºi dezvolte simþul responsabilitãþii ºi al echitãþii

Durata 90 minute

Materiale copiile fiºelor (câte un set pentru fiecare grup), plicuri (câte unul
pentru fiecare grup), foarfece, clei, coli de hârtie, copia fiºei
�Rolul pãrintelui�

drepturi, necesitãþi, securitate, pace, echitate, decizii

În acest exerciþiu sunt utilizate fiºe pentru discutarea în grupuri mici a
bugetului familial. Activitatea conþine ºi elemente ale jocului pe roluri.
Sunt discutate urmãtoarele probleme: diferenþa dintre dorinþe ºi necesitãþi,
cheltuielile statale ºi militarizarea, posibilitãþile existente în timp de pace.

Drepturile discutate: drepturile sociale ºi economice, ca dreptul la protecþia
sãnãtãþii, la hranã ºi educaþie, dreptul de a trãi într-un mediu sãnãtos ºi
curat, dreptul la securitate.

Pânã la începutul activitãþii alegeþi în mod secret un participant pentru
rolul de �pãrinte deosebit� în una din familii. Spuneþi-i cã trebuie sã nu
destãinuiascã rolul lui ºi daþi-i fiºa cu �Rolul pãrintelui�. Trebuie sã fie un
singur �pãrinte deosebit� ºi doar într-o singurã familie / grup.

1. Explicaþi participanþilor cã vor lucra în grupuri mici, fiecare grup va fi o
familie distinctã. Scopul fiecãrei familii este de a alcãtui un buget familial
pentru o lunã.

2. Împãrþiþi participanþii în grupuri mici (este bine ca fiecare grup sã fie
alcãtuit din maximum 5 persoane). Fiecare grup trebuie sã fie compus din
tatã, mamã ºi copii. Rugaþi participanþii sã discute cine ºi ce rol va juca ºi sã
inventeze un nume pentru familia lor.

3. Daþi fiecãrui grup plicul cu fiºe ºi o foaie mare.

4. Explicaþi cã pe fiºe sunt scrise denumiri de obiecte ºi de lucruri care pot
fi incluse în bugetul familiei în luna urmãtoare. Doar aceste obiecte ºi
lucruri pot fi puse în discuþie. Preþul este scris pe  fiºã ºi nu poate fi modificat.

5. Bugetul familial constituie 10.000 (zece mii) unitãþi bãneºti. Fiecare
familie trebuie sã aleagã ce va include în buget ºi ce nu.

6. Explicaþi cã bugetul trebuie adoptat în urma unui proces democratic.
Participanþii trebuie sã încleie fiºele pe foaia mare ºi aceasta, ulterior,  pe
perete.

7. Grupurile au la dispoziþie 20 min. pentru a lua decizia ºi pentru a pregãti
foile.

Desfãºurare

Concepte
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8. Timp de zece minute participanþii pot sã se plimbe ca sã vadã diferite
bugete ºi sã se gândeascã care dintre ele este cel mai bun ºi care nu.

9. Organizaþi o discuþie în plen.

Rugaþi fiecare grup sã comenteze activitatea. Utilizaþi urmãtoarele întrebãri
pentru a continua discuþia:

În ce mod familia a alcãtuit bugetul? A fost fãcut într-un mod democratic?

Ce criterii au fost utilizate când au fost luate deciziile?

Cum au fost balansate necesitãþile legate de hranã, locuinþã, haine cu
necesitãþile legate de securitate ºi de odihnã?

Cum se simþeau participanþii când considerau un anumit obiect sau
lucru important, iar ceilalþi membri ai familiei votau împotrivã ºi obiectul
respectiv nu era inclus în buget?

Care bugete au fost alcãtuite mai bine ºi care nu? De ce?

Existã paralele între bugetele familiale ºi bugetele statelor? Putem sã le
comparãm?

Care liste reflectã mai bine bugetul de stat?

Care liste reflectã ideal bugetul de stat?

Ce cred participanþii despre bugetele de stat existente ºi despre fondurile
repartizate pentru înarmare ºi întreþinerea armatei?

De ce statele din întreaga lume cheltuiesc atât de mulþi bani pentru
înarmare?

Care sunt consecinþele unor asemenea repartizãri ale cheltuielilor pentru
drepturile economice, sociale, dreptul la un mediu sãnãtos?

Cum putem schimba situaþia? A auzit cineva despre �dezarmare� ºi
despre �fondul de demilitarizare�? Dacã nu, atunci cum credeþi, de ce
nu existã informaþii suficiente despre aceasta la ºtiri?

Evaluare

Sugestii pentru facilitator

Tradiþiile familiale sunt diferite în diferite þãri. De aceea, participanþii
pot include în familiile sale bunelul, bunica sau alte rude.

Rolul �pãrintelui deosebit� are 2 scopuri: în primul rând, pentru a
provoca discuþii, în special, în þãrile cu tradiþii vechi democratice; în al
doilea rând, pentru a asigura existenþa diferitor bugete care ar putea
fi discutate ºi comparate. Trebuie sã ºtiþi cã ceilalþi membri ai familiei
pot sã se supere ºi sã se certe cu �pãrintele deosebit� din cauza
comportamentului acestuia. Ei s-ar putea simþi confuz, deoarece nu
ºtiu cã acesta este un joc pe roluri. Este important sã vã gândiþi la
problemele posibile în aceastã familie ºi dacã este nevoie sã vã implicaþi.
Încercaþi sã faceþi aºa ca echipa sã continue activitatea ºi nimeni sã
nu observe cã unul din participanþi joacã în conformitate cu un rol
dinainte stabilit. Dacã consideraþi cã rolul specific nu va fi unul
�lucrativ�, atunci puteþi sã nu includeþi acest element. Puteþi schimba
lista obiectelor dacã nu reflectã realitatea.
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FIªÃ PRACTICÃ

Hranã (2000)

Jucãrii ºi jocuri (200)

Achitarea facturii pentru consumul de apã (200)

Sistem de semnalizare pentru casã (1500)

Plata lunarã pentru activitãþile sportive (300)

Taxa pentru ºcoalã (2000)

Calculator (800)

Loterie (100)
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Repararea ºi renovarea casei (400)

Automobil nou (4000)

Haine (400)

Hranã pentru animale (100)

Vacanþã în tabãra de odihnã pentru copii (200)

Câine de pazã dresat (400)

Achitarea facturii pentru curentul electric (200)

Transport (combustibil, bilete de autobuz, tren) (400)

Week-end într-o casã de vacanþã la plajã (400)

Cadou mamei de ziua de naºtere (400)



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

149

3
Repararea maºinii de spãlat (200)

Achitarea costului locuinþei închiriate (2500)

Armã personalã (400)

Unelte de pescuit (200)

Tehnicã nouã pentru casã (100)

Medicamente (300)

Un model nou de jilþ (700)

Lecþii de autoapãrare pentru mamã ºi fiicã / fiice (300)

Odihnã (cinematograf, teatru, parc de distracþii etc.) (200)
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Rechizite ºcolare necesare pentru o lunã (300)

Ajutor material bunelului ºi bunicii sau altor rude (200)

Obiecte pentru securitatea personalã
(armã cu gaz, cu ºoc electric etc.) (400)

Cinã în restaurant cu familia (100)

Achitarea facturii pentru telefon (300)

Sistem de semnalizare pentru automobil (300)

Asigurarea medicalã pentru toatã familia (1000)

Fiºa  �ROLUL PÃRINTELUI�

Tu lucrezi ºi câºtigi banii cu care întreþii familia, de aceea crezi cã ai mai multe drepturi de a
decide cum trebuie cheltuiþi banii decât soþia / soþul ºi copii. La urma urmelor, banii îi aduci tu!

Eºti sigur cã cea mai mare problemã existentã în oraºul vostru este lipsa ordinii de drept.
Astãzi pericolul urmãreºte oamenii la fiecare pas! De aceea securitatea familiei tale, a casei
ºi a proprietãþii este o prioritate.
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3.4 Dezvoltarea

pentru sãnãtate

Educaþia pentru sãnãtate se axeazã pe însuºirea de
cãtre copii ºi tineri a comportamentelor asertive ºi
responsabile pentru protejarea sãnãtãþii proprii ºi
a semenilor. Deprinderile de autoanalizã, comu-
nicare, relaþionare interpersonalã eficientã, luare de
decizii, soluþionare de probleme, gândire criticã,
control al emoþiilor sunt esenþiale pentru sãnãtatea
ºi integrarea socialã a fiecãrui om.

Dezvoltarea pentru sãnãtate reprezintã o
abordare pentru crearea sau menþinerea stilurilor
de viaþã ºi a condiþiilor sãnãtoase pentru dezvoltarea
cunoºtinþelor, atitudinilor ºi, mai ales, a deprinderilor,
folosind o gamã variatã de experienþe de învãþare.

Utilizând activitãþile din acest capitol veþi ajuta
copiii ºi tinerii:

sã cunoascã pericolele ce le pot
ameninþa securitatea personalã ºi a
altora, precum ºi persoanele care îi pot
ajuta

sã practice deprinderi necesare pentru
un mod sãnãtos de viaþã

sã manifeste grijã faþã de propria
sãnãtate ºi sãnãtatea altor persoane

Copiilor ºi tinerilor li se propune sã cunoascã care
sunt modalitãþile de menþinere a igienei personale,
a locuinþei ºi a spaþiului de lucru. Pentru a facilita
comunicarea între semeni ºi între generaþii este
importantã cunoaºterea schimbãrilor fiziologice ºi
psihologice în procesul dezvoltãrii organismului ºi
folosirea adecvatã a limbajului sexualitãþii. Pe lângã
capacitatea de autocontrol ºi protecþie cu care
suntem învestiþi prin naºtere, viaþa ne expune unor
riscuri ca consumul de alcool, droguri, infectarea
cu ITS, HIV/SIDA. Copiii ºi tinerii vor putea sã
exerseze situaþii, comportamente pentru a face faþã
influenþelor ºi presiunilor legate de riscurile
enumerate mai sus.

Realizând activitãþile propuse în cadrul acestui
capitol, copiii ºi tinerii vor însuºi informaþii utile ºi
practice, vor reuºi sã facã alegeri privind prevenirea
sau minimalizarea riscurilor ce þin de propria
sãnãtate. Adoptând comportamente responsabile
faþã de sine, de semeni, familie ºi comunitate în
întregime, participanþii vor avea o atitudine deschisã
faþã de persoanele HIV infectate, persoanele cu
disabilitãþi ºi cele supuse altor riscuri psihosociale.
Vor fi capabili sã ia decizii cu privire la propria
sãnãtate ºi la sãnãtatea altora, sã comunice asertiv
despre necesitãþile, grijile legate de sãnãtate, sã
stãpâneascã riscuri ºi sã facã faþã schimbãrilor.
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În doi

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã numeascã schimbãrile fiziologice ºi emoþionale care se produc
în organismul uman de la copilãrie la maturitate

sã gãseascã deosebiri între schimbãrile fiziologice
ºi cele emoþionale

Durata 50 minute

Materiale fiºe colorate, coli de hârtie, pixuri, creioane

Concepte organism, schimbãri fiziologice, schimbãri emoþionale, copilãrie,
pubertate, adolescenþã, organe genitale, adrenalinã, dragoste,
maturizare, acnee, complexe, fantezii erotice

1. Organizaþi un asalt de idei despre schimbãrile din organismul uman de
la copilãrie la maturitate. Fiecare participant ia fiºe pe care scrie câte o idee
ºi le fixeazã pe tablã. Ajutaþi participanþii sã clasifice în douã grupuri:
schimbãri fiziologice ºi emoþionale.

2. Uniþi participanþii în douã echipe cu numãr egal de membri. Un grup
va lucra cu domeniul schimbãrilor fiziologice, iar alt grup � al schimbãrilor
emoþionale. În cadrul echipelor fiecare participant îºi alege câte o fiºã cu
schimbarea din domeniul cu care aparþine grupului.

3. În fiecare echipã copiii se numãrã ºi îºi memorizeazã cifra.

4. În centrul sãlii se pune un poster pe podea.

5. Anunþaþi pe rând câte o cifrã.

6. Persoanele cu acest numãr din ambele echipe se întâlnesc la poster ºi
deseneazã ceea ce este scris pe fiºa lor. Fiecare trebuie sã ghiceascã ce
schimbare a desenat celãlalt.  Au dreptul sã adreseze întrebãri ºi sã rãspundã
prin Da ºi Nu.

7. Când ambii au ghicit care este schimbarea reprezentatã de partener,
fiecare ia loc în echipa opusã (participantul cu schimbãri fiziologice merge
în echipa cu schimbãri emoþionale ºi invers). Îºi iau altã fiºã cu o schimbare
din domeniul echipei în care se aflã acum, iar dacã nu mai sunt fiºe cu
schimbãri îºi noteazã singuri o schimbare.

8. Jocul continuã pânã când sunt ghicite toate schimbãrile de pe fiºe.

Cum vã simþiþi?

Care este deosebirea între schimbãrile fiziologice ºi cele emoþionale?

Care schimbãri v-a fost uºor sã le desenaþi? Dar care vi s-au pãrut mai
dificil de reprezentat?

Ce aþi aflat nou despre organismul uman?

Cum reacþionaþi la apariþia unor schimbãri în organismul vostru?

Ce consideraþi cã este o reacþie normalã la schimbãrile de acest ordin?

Ce propuneþi pentru a uºura acceptarea de sine a adolescenþilor?

Evaluare
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Mesaje pentru noi

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înveþe reguli de prevenire a infecþiilor

sã formuleze consecinþele respectãrii ºi nerespectãrii acestor reguli

Durata 30 minute

Materiale fiºa practicã (câte o fiºã pentru fiecare pereche), foi, pixuri pentru
toate perechile.

1. Cereþi participanþilor sã formeze perechi. În cadrul perechilor un
participant va avea rolul A, iar celãlalt - rolul B.

2. Din timp pregãtiþi o cutie cu mesajele din fiºa practicã, tãiate aparte.

3. Perechile extrag câte un mesaj. Timp de câteva minute A scrie trei
enunþuri despre ce ar fi dacã ar respecta mesajul de pe foiþã, iar B scrie trei
enunþuri despre ce ar fi dacã nu l-ar respecta.

4. Când toþi au scris enunþurile, se întâlnesc câte douã perechi ºi pe rând
A ºi B din ambele perechi citesc punctele lor de vedere.

5. Apoi se vor face prezentãri în grupul mare. Încurajaþi participanþii sã
completeze listele colegilor cu alte enunþuri � despre consecinþele respectãrii
sau nerespectãrii mesajelor.

Cum v-aþi simþit la fiecare etapã de lucru?

Cum credeþi, care sunt mesajele formulate pozitiv ºi care sunt mesaje
formulate negativ?

Care dintre ele sunt mai importante pentru un mod sãnãtos de viaþã?

Care sunt riscurile cu care v-aþi confruntat în realitate nerespectând
mãsurile scrise pe aceste foi?

Cum aþi depãºit aceste situaþii?

Ce deprinderi vã ajutã de obicei sã vã simþiþi protejaþi?

Evaluare

Desfãºurare
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FIªÃ PRACTICÃ

Reguli pentru prevenirea infecþiilor

Spãlaþi-vã pe mâini înainte de masã.

Acoperiþi gura când tuºiþi sau strãnutaþi.

Spãlaþi-vã pe mâini înainte de prepararea alimentelor.

Staþi acasã dacã sunteþi bolnav.

Nu consumaþi apã care nu a fost tratatã (corespunzãtor).

Nu consumaþi carne crudã sau care nu a fost preparatã în modul corespunzãtor.

Pentru spãlatul mâinilor folosiþi sãpun ºi apã curgãtoare.

Frecaþi mâinile cu putere.

Spãlaþi toate suprafeþele, inclusiv: dosul mâinilor, încheieturile, sub unghii.

Clãtiþi bine mâinile.

Uscaþi mâinile cu un ºervet.
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�Meniul cãlãtor�

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã alcãtuiascã un meniu pentru o alimentare sãnãtoasã

Durata 30 minute

Materiale foi ºi pixuri pentru fiecare participant, fiºe

Concepte alimentaþie sãnãtoasã, regim alimentar, menþinerea greutãþii în limite
rezonabile, folosirea moderatã a produselor zaharoase, fructe, legume,
pâine ºi cereale, lapte, carne, vitamine, proteine, glucide, calorii.

1. Realizaþi un asalt de idei folosind fiºe pe care participanþii scriu câte un
produs alimentar necesar organismului uman pentru o zi. Fiºele scrise se
lipesc pe perete. Grupaþi-le în categoriile: lactate, carne ºi înlocuitorii ei,
legume ºi fructe, paste fãinoase, dulciuri. Spuneþi participanþilor sã
memorizeze categoriile în care se includ produsele numite.

2. Repartizaþi fiecãrui participant câte o fiºã cu câte un produs din cele
enumerate.

3. Fiecare participant îºi face pe o foaie �paºaportul� produsului scris pe
fiºa primitã. În �document� include informaþii despre originea produsului,
condiþiile de pãstrare, cantitatea necesarã pentru o zi, cantitatea de calorii
pe care o conþine, þara în care se produce, funcþia lor în organism.

4. Spuneþi participanþilor cã vor merge într-o cãlãtorie cu trenul. Vor avea
de trecut prin cinci staþii: dejun, gustare, prânz, chindii, cinã. Pentru fiecare
staþie vor avea nevoie de câte un cupeu ce reprezintã meniul pentru masa
anunþatã la staþia respectivã.

5. Desenaþi pe podea calea feratã pe care sunt marcate orele meselor de
peste zi. Fiecare masã reprezintã o staþie cu denumirea respectivã (7.30 �
�dejun�, 10.30 � �gustare�, 13.00 � �prânz�, 16.00 � �chindii�, 19.00 �
�cinã�).

6. Anunþaþi pe rând staþiile, adicã mesele. Pentru fiecare staþie se formeazã
câte un cupeu de participanþi, în care se includ produsele necesare pentru
masa respectivã. Aveþi grijã ca toþi copiii sã se includã mãcar la una din
staþii.

7. Fiecare grup reprezintã pe o coalã de hârtie modul în care combinã
produsele ºi le preparã pentru a fi consumate.

8. Grupurile  prezintã  ceea ce au realizat.

Discutaþi despre rolul fiecãrei categorii de produse alimentare ºi  modul în
care pot fi combinate pentru un regim sãnãtos.
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Casã nouã

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã numeascã obiectele necesare pentru amenajarea locuinþei

sã se gândeascã la modalitãþile de îngrijire a locuinþei

Durata 30 minute

Materiale foi, pixuri, plicuri

Concepte locuinþã, îngrijirea locuinþei, confort, amenajarea locuinþei

1. Colectaþi din timp imagini din reviste, selectaþi materiale despre
amenajarea locuinþei. Propuneþi copiilor sã contribuie ºi ei la colectarea
unor asemenea materiale. Faceþi o expoziþie cu acestea. Discutaþi despre
ceea ce au vãzut în materialele adunate.

2. Veþi continua activitatea propunând-le participanþilor sã se gândeascã
la obiectele necesare pentru amenajarea unei locuinþe. Discutaþi despre
regulile amenajãrii unor spaþii specifice din casã. Solicitaþi fiecãrui participant
sã aleagã un obiect care serveºte la amenajarea locuinþei cu care se
identificã. Prin gesturi aratã care este obiectul ºi unde îl plaseazã în cadrul
camerei. Ocupã locul unde l-a plasat ºi rãmâne acolo pânã toþi îºi reprezintã
obiectul.

3. Se revede imaginea camerei ºi copiii îºi spun pãrerea despre aranjarea
obiectelor. Dacã este necesar, participanþii spun cu ce ar mai dori sã
completeze camera.

4. Distribuiþi fiecãrui participant câte o foaie ºi un pix ºi sugeraþi-le scriu
un bileþel cu recomandãrile de îngrijire a acestui obiect de cãtre stãpânul
casei imaginare.

5. Cine doreºte, citeºte bileþelul. Facilitatorul adunã toate bileþelele, le
pune în plicuri ºi la sfârºitul sesiunii scrie toate ideile de pe bileþele pe
poster, alcãtuind Regulamentul de îngrijire a locuinþei.

Cum v-aþi  simþit identificându-vã cu un obiect necesar unei camere de
locuit?

Care camerã v-aþi gândit sã o amenajaþi?

A fost nevoie pe parcurs sã vã schimbaþi obiectul? De ce?

Care sunt recomandãrile de îngrijire care le-aþi învãþat la aceastã
activitate?

Cum procedaþi în viaþa cotidianã când doriþi sã amenajaþi o camerã sau
propriul loc de muncã?
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Itinerar

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã arate transformãrile produse de consumul de alcool, droguri,
tutun ºi de îmbolnãvirea cu HIV/SIDA  în organismul uman

Durata 40 minute

Materiale cretã  carioca sau creioane
pentru fiecare participant

Concepte alcool, schimbãri fiziologice, imunitate, organism uman

Activitatea se desfãºoarã cu un grup informat despre consecinþele
consumului de substanþe sau pãtrunderii viruºilor în organismul uman.

1. Împãrþiþi participanþii în 4 grupuri. Fiecare grup deseneazã pe podea
figura  unui om în dimensiunea lui realã. Daþi grupurilor câte o temã:
1. droguri, 2. alcool, 3. tutun, 4. HIV/SIDA.

2. Grupurile deseneazã pe aceastã figurã drumul parcurs de substanþã
sau de virus odatã ajuns în interior. Se implicã toþi participanþii, astfel încât
fiecare deseneazã câte o porþiune a drumului. Este important sã arate
prin diferite simboluri ce se întâmplã în anumite pãrþi ale organismului
sub influenþa acestor substanþe sau a virusului.

3. Fiecare grup prezintã colegilor desenul, argumentând fiecare element
din imagine.

Ce pãrere aveþi despre drumurile trasate de alte grupuri?

Cum puteþi clasifica transformãrile pe care le-aþi notat?

Care sunt urmãrile generale pentru organismul uman?

Ce nu aþi reuºit sã redaþi prin desen, dar aþi dori sã completaþi verbal?

Este o imagine realã? De ce?
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Atenþie! Virusul...

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã analizeze cãile de transmitere a viruºilor

sã prevadã consecinþele infectãrii cu virus pe o anumitã cale

Durata 60 minute

Materiale hârtie, pixuri.

1. Începeþi o discuþie despre faptul cã virusul este o particulã micã, invizibilã
care afecteazã celulele. De obicei, acesta se aflã într-un organism, numit
purtãtor, ºi poate uºor trece, printr-o anumitã cale de rãspândire, într-un
alt organism infectat.

2. Realizaþi un asalt de idei pe tablã despre bolile transmise prin viruºi.

3. Clasificaþi exemplele în dependenþã de cãile de transmitere. Dacã este
nevoie, completaþi lista pentru a avea exemple pentru toate cãile de
transmitere.

4. Formaþi 6 grupuri ºi fiecare îºi alege una dintre cãile de transmitere. Grupurile
alcãtuiesc câte un poster pe care reprezintã trei elemente importante:
caracteristici ale organismului purtãtor, caracteristici ale organismului infectat
ºi situaþii, împrejurãri în care este posibil sã se transmitã virusul.

Cum v-aþi simþit în timpul activitãþii?

Care au fost momentele dificile?

Ce aþi învãþat din experienþa personalã ºi ce aþi învãþat din experienþa
colegilor?

Ce atitudine aveaþi faþã de purtãtorii de virus? Dar acum?

Cine credeþi cã este responsabil pentru evitarea situaþiilor de risc?

Ce sfaturi aþi da persoanelor care sunt potenþiale victime?

Exemple de rãspândire a bolilor:
Pe cale aerianã � o persoanã infectatã tuºeºte sau strãnutã rãspândind germenii în aer, iar o

altã persoanã îi inspirã. În acest mod se transmite tuberculoza, rujeola ºi guturaiul.
Pe cale sangvinã � sângele unei persoane infectate pãtrunde în circulaþia sangvinã a altei

persoane prin transfuzie sau prin folosirea  în  comun a acelor de seringã. În acest mod se rãspândesc
boli cum sunt hepatita B, HIV/SIDA.

Contact direct � o persoanã cu o boalã de piele o  poate rãspândi prin contact direct cu pielea
altei persoane. În acest mod se rãspândesc boli, cum ar fi impetigo (o boalã inflamatorie provocatã
de o bacterie ºi caracterizatã de apariþia unor cruste pe piele).

Fecalã-oralã � materiile ficale ale unei persoane infectate conþine germenii bolii care contamineazã
alimentele sau apã ingerate de alte persoane. În acest fel se transmit boli cum sunt hepatita A ºi
multe forme de inflamaþii ale stomacului ºi ale intestinelor.

Sexualã � germenul este transmis de la o persoanã la alta prin contact sexual. În acest fel se
rãspândesc gonoreea, sifilisul, hepatita B ºi HIV.

Prin vectori purtãtori � un þânþar sau o altã insectã înþeapã o persoanã infectatã ºi poartã
germenii  spre o altã persoanã pe care o înþeapã. În acest fel se rãspândeºte malaria.

Informaþii utile pentru facilitator

Evaluare

Desfãºurare
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Pânza

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice consecinþele fumatului

sã exprime gânduri pozitive  pentru o persoanã fumãtoare

Durata 30 minute

Materiale un fir de aþã lung

Concepte tutun, consecinþe de scurtã ºi de lungã duratã, gânduri pozitive

1. Discutaþi cu participanþii cum influenþeazã tutunul, bolile infecþioase
asupra modului de viaþã al oamenilor, cum limiteazã capacitatea de a gândi,
de a decide, de a participa activ la viaþa socialã.

2. Invitaþi un participant sã joace rolul  persoanei vulnerabile care se expune
riscului recurgând la comportamente vicioase, de exemplu fumatul. Acest
participant se aºeazã în centru, iar restul se aºeazã în jurul persoanei prinsã
în capcana riscului ºi încep sã discute despre  consecinþele fumatului asupra
organismului uman. La fiecare daunã participantul din centru se înfãºoarã
o datã în �pânza de pãianjen� (adicã cu firul de aþã).

3. Când participantul din centru decide cã este suficient de mult
�împãienjenit�, cere sã fie eliberat din pânzã. La fiecare circumferinþã scoasã
din jurul sãu se spune un gând pozitiv cu privire la prevenirea ºi corectarea
comportamentelor distructive pentru propriul organizm. Dacã participanþii
mai au idei, propuneþi sã continuaþi jocul cu o altã persoanã în centru.

4. Fiþi grijuliu ºi încurajaþi ºi participanþii sã aibã un asemenea comporta-
ment faþã de manifestãrile emoþionale ale semenilor. Afirmaþiile trebuie
sã fie impersonale.

Cum te-ai simþit în aceastã �pânzã� a consecinþelor fumatului?

Care a fost cel mai puternic fir care te-a înconjurat?

Ce simþiþi faþã de un asemenea membru al comunitãþii?

Care au fost gândurile pozitive care v-au ajutat sã desfaceþi pânza?

Ce aþi înþeles în urma acestei activitãþi?
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Eu cred

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice cauzele ºi circumstanþele consumului de droguri

Durata 45 minute

Materiale  foi, coli de hârtie

Concepte drog, dependenþã de droguri, traficant de droguri, victime
ale consumului de droguri.

1. Realizaþi un asalt de idei despre consumul de droguri dupã urmãtorul
model. Scrieþi pe 5 coli de hârtie câte o întrebare: CINE, DE CE, UNDE,
CUM, CÂND consumã droguri? Fiecare participant se apropie de coli pe
rând ºi rãspunde la întrebãri. Poate scrie mai multe idei, doar sã nu se
repete cu cele deja scrise.

2. Participanþii citesc ideile ºi le subliniazã cu culoare albastrã pe cele cu
care sunt de acord, iar pe cele cu care nu sunt de acord - cu culoare roºie.

3. Ideile subliniate cu culoarea roºie transcrieþi-le aparte pe foiþe mici ºi
colectaþi-le într-un coº.

4. Extrageþi pe rând câte o foiþã citiþi-o pentru întreg grupul. Discutaþi
afirmaþia în echipe pentru  a ajunge la o opinie comunã. Apoi, câte un
reprezentant din fiecare echipã se aºeazã pe unul din scaunele din faþa
clasei ºi prezintã opinia. Dacã sunt opinii contrare se oferã 2 min. pentru
discuþii în grupul mare. Încurajaþi participanþii sã discute deschis, asertiv ºi
spuneþi cã este normal ca în unele cazuri echipele sã rãmânã la pãreri
diferite.

Cum v-aþi simþit discutând la tema consumului de droguri?

Care pãreri au coincis cu cele ale majoritãþii ºi care nu au coincis?
Cum credeþi, de ce?

Cum folosiþi aceste argumente în viaþã?
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Semaforul

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã discute despre consecinþele consumului de droguri

sã gãseascã modalitãþi practice de prevenire a consumului de droguri

Durata 30 minute

Materiale 20 de seturi de fiºe colorate � roºu, galben, verde

Concepte dependenþã, stres, boli venerice, cancer, sarcinã nedoritã, intoxicaþie

1. Repartizaþi participanþilor fiºe de culoare roºie pe care scriu consecinþele
consumului de droguri. Pe o fiºã se scrie o singurã idee. Fiecare participant
scrie cel puþin trei idei.

2. Împãrþiþi participanþii în patru grupuri. Rugaþi-i sã aleagã din fiºele întregii
echipe 5  consecinþe negative ale consumului de droguri.

3. Desenaþi pe podea câte un traseu pentru fiecare echipã. Echipele îºi
aºeazã la distanþe egale fiºele roºii. Apoi distribuiþi fiecãrei echipe câte
5 fiºe galbene ºi 5 fiºe verzi.

4. La comanda �Mergem!� fiecare echipã porneºte ca o locomotivã pe
traseul desenat. La fiecare fiºã roºie întâlnitã în cale e necesar sã se opreascã
întreaga echipã ºi sã scrie pe fiºa de culoarea galbenã cum poate fi prevenit
pericolul scris pe fiºa roºie, iar pe fiºa de culoare verde - cum poate fi
depãºit, dacã deja s-a declanºat acest proces. Este important sã se opreascã
la fiecare fiºã roºie ºi sã completeze toate celelalte culori. De la o fiºã la alta
echipele trec simultan.

5. Jocul se terminã atunci când au fost depãºite toate pericolele ºi toate
echipele au ajuns la final.

Cum v-aþi comportat când aþi ajuns la fiecare fiºã de culoare roºie?

Care au fost dificultãþile cu care v-aþi confruntat?

Cum aþi reuºit sã gãsiþi idei pentru fiecare pericol care trebuia depãºit?

Cât de des gãsiþi singuri cãi de depãºire a pericolelor provocate
de anumite vicii personale?

Ce atitudine aveþi acum faþã de problemele cu care se confruntã
o persoanã care consumã droguri?

Cum apreciaþi ajutorul prietenilor în asemenea situaþie?

Pericole provocate de consumul de droguri:

Dependenþã, cancer, probleme cardio-vasculare, respiratorii, alcoolism, cirozã, intoxicaþie,
infectarea cu HIV,  deces, boli venerice, sarcini nedorite, stres, accidente, invaliditate.

Informaþii utile pentru facilitator
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Balonul sexualitãþii

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã însuºeascã termenii din domeniul sexualitãþii

Durata 25 minute

Materiale  un balon, carioca

Concepte relaþii sexuale, masturbare, organe genitale, reproducere, sex sigur,
 sex protejat, sex vaginal, sex oral, sex anal, prezervativ, contracepþie,
partener sexual, fidelitate, fantezii erotice

1. Formaþi un cerc. Explicaþi cã astãzi veþi discuta despre termenii folosiþi
în sexualitate. Toþi se gândesc timp de 1 minut la termenii din sexualitate
pe care îi folosesc. Daþi exemplu de un termen ºi explicaþi cum îl înþelegeþi.
Apoi îl scrieþi pe balon ºi aruncaþi-l unui participant. Acesta repetã aceeaºi
procedurã.

2. Aveþi grijã sã nu se repete termenii. Dacã cineva nu mai cunoaºte
termeni, are dreptul sã aleagã un coleg care sã îi dea sugestii.

3. Încurajaþi participanþii sã-ºi exprime deschis toate cunoºtinþele din
domeniul sexualitãþii.

4. La a doua rundã participanþii îºi amintesc cui au aruncat balonul prima
datã. Pãstrând aceeaºi succesiune, ei adreseazã o întrebare simplã din
domeniul sexualitãþii. Dacã colegul cãruia i-au aruncat mingea nu cunoaºte
rãspunsul, au dreptul sã cearã ajutorul cuiva pentru a rãspunde la întrebare.

5. Scopul este ca participanþii sã adreseze toate întrebãrile care îi frãmântã.
Dacã la unele întrebãri nimeni nu cunoaºte rãspunsul, se scriu pe o coalã
de hârtie ºi la urmãtoarea întâlnire facilitatorul comunicã rãspunsul.

Cum v-aþi simþit?

Care sunt sursele de unde aþi aflat aceºti termeni?

Care sunt avantajele de a discuta cu semenii despre termenii din
sexualitate?  Dar care sunt dezavantajele?

Ce termeni aþi dori sã eliminaþi din limbajul vostru? Care sunt termenii
cu care i-aþi putea înlocui?
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Riscul

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice riscurile la care se pot expune

sã propunã cãi de minimalizare a riscurilor asumate

Durata 60 minute

Materiale foi de desen ºi creioane colorate, marchere pentru fiecare participant,
coli de hârtie, lipici, setul de fiºe din fiºa practicã:
�EªTI ÎN SIGURANÞÃ - FII LINIªTIT, MERGI MAI DEPARTE!�,
�FII PREGÃTIT - AI GRIJÃ!�, �PERICULOS� NU FACE ACEASTA!�

Concepte risc, asumarea riscului, minimalizarea riscului, responsabilitate,
siguranþã, securitate.

1. Distribuiþi fiecãrui participant câte o foaie de desen (pe care o vor semna)
ºi creioane. Individual, participanþii îºi vor aminti ziua de ieri (evenimente,
activitãþi, acþiuni, persoane) ºi vor elabora o hartã a zilei trecute.
2. Analizând harta zilei, solicitaþi participanþilor sã însemne cu litera �R�
activitãþile, evenimentele care pot fi riscante sau dacã au fost expuºi riscului
fiind implicaþi în aceste activitãþi.
3. Tinerii pot discuta ºi pot compara hãrþile lor cu ale colegilor, apoi discutaþi
cu ei despre:

ce este riscul pentru ei?

de ce oamenii îºi asumã/se expun riscurilor?

cum reuºesc oamenii sã supravieþuiascã expunându-se anumitor
riscuri cotidiene?
în cazul expunerii unor riscuri, cine este responsabil sau ce poate
conjtribui la pãstrarea siguranþei ºi securitãþii? (Exemplu: anumite
�Reguli� elaborate pentru bazinul de înot, în stradã, în laborator
etc., care contribuie la minimalizarea riscurilor).

4. Organizaþi în grupuri a câte 4-6 persoane, participanþii vor elabora liste
cu activitãþi riscante pentru viaþa lor. Exemple:

plecarea de acasã fãrã a anunþa pe cei apropiaþi;

ieºirea cu persoane strãine fãrã a spune nimãnui;

consumul de substanþe (droguri, alcool, þigãri etc.);

nepregãtirea temelor de acasã etc.
5. Trasaþi o linie pe podea în mijlocul sãlii. La un capãt al liniei puneþi fiºa
�PERICULOS � NU FACE ACEASTA!� ºi la alt capãt puneþi fiºa cu inscripþia
�EªTI ÎN SIGURANÞÃ - FII LINIªTIT, MERGI MAI DEPARTE!�. Fiºa �FII
PREGÃTIT - AI GRIJÃ!� o plasaþi undeva în mijloc.
6. Spuneþi membrilor grupurilor sã facã un cerc ºi câte un reprezentat din
fiecare grup, pe rând vor citi activitãþile riscante din lista elaboratã de grup.
Participanþii vor trebui sã decidã spre care fiºã sã se plaseze ºi totodatã sã-
ºi argumenteze alegerea. Împreunã cu toþi participanþii gãsiþi cãi de
minimalizare a riscurilor.

Discutaþi cu participanþii despre ce lucruri importante au învãþat în cadrul
acestei activitãþi. Cum cred cã o sã-i ajute în viaþã?
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FIªÃ PRACTICÃ

FII PREGÃTIT - AI GRIJÃ!

EªTI ÎN SIGURANÞÃ - FII LINIªTIT,
MERGI MAI DEPARTE!

PERICULOS � NU FACE ACEASTA!
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Influenþe bune, influenþe rele

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice influenþele pozitive ºi negative

sã înþeleagã când o influenþã devine presiune

Durata 60 minute

Materiale foi, pixuri, tablã sau coli de hârtie

Concepte persuasiune, presiune, refuz

1. Realizaþi un asalt de idei la tema �Influenþe asupra mea�.

2. Concluzionaþi când o influenþã devine presiune ºi acordaþi atenþie
deosebitã subiectului �presiuni din partea semenilor�. Discutaþi cu
participanþii despre aceste influenþe, identificându-le pe cele care este bine
sã le accepte ºi pe acele care trebuie sã le refuze.

3. Propuneþi participanþilor sã deseneze individual câte un cerc cu trei
sectoare (simbolul Mercedes). În fiecare secþiune a cercului vor scrie
rãspunsul la câte o întrebare: Cine? Unde? Cum? ... sunt influenþaþi sau
influenþeazã pe alþii. Propuneþi participanþilor sã se grupeze câte doi ºi sã
discute rãspunsurile notate de ei în propriul cerc.

4. Participanþii aleg un exemplu din cele notate ºi joacã rolurile de persoanã
care influenþeazã ºi de persoanã influenþatã. Apoi se pot schimba cu rolurile.

5. Iniþiaþi o discuþie despre situaþiile jucate.

Ce emoþii aþi avut pe parcursul activitãþii?

Cum i-aþi influenþat pe alþi participanþi?

Cum aþi fost influenþat de semeni?

Care situaþii sunt reale?

Ce rol joacã în viaþa voastrã situaþiile de presiune?

Cum reacþionaþi de obicei la influenþele pozitive ºi la cele negative?

Cum veþi reuºi, în anumite situaþii cotidiene, sã faceþi faþã situaþiilor
de presiune?
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Cum sã refuz?

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã identifice situaþiile de risc în care este nevoie sã refuze

sã practice unele tehnici de refuz în situaþii de risc

Durata 45 minute

Materiale fiºa practicã, un coº mic, raze galbene ºi albastre în numãr de 2-3
ori mai mare decât numãrul participanþilor, creioane colorate, foi albe

Concepte comunicare asertivã

1. Discutaþi cu participanþii ce înseamnã pentru ei o situaþie de refuz.

2. Explicaþi ce înseamnã o tehnicã de a spune NU. Prezentaþi tehnicile
propuse în fiºa practicã.

3. Scrieþi pe fiºe mici câte o tehnicã de refuz ºi adunaþi-le într-un coºuleþ.

4. Rugaþi participanþii sã se apropie de coºuleþ ºi sã extragã câte o fiºã.
Participanþii îºi noteazã individual dacã este o tehnicã verbalã sau
nonverbalã.

5. Fiecare se gândeºte la o situaþie realã care l-ar ajuta sã exerseze tehnica
de refuz.

6. Participanþii care au fiºe cu tehnici verbale formeazã perechi cu
participanþii care au fiºe cu tehnici nonverbale.

7. Participanþii gãsesc o situaþie comunã în care ar putea folosi doar
tehnicile scrise pe fiºe. Perechile practicã timp de  2 min. tehnicile în situaþiile
alese.

8. Fiecare pereche se grupeazã cu o altã pereche ºi îºi prezintã una alteia
tehnica ºi situaþia aleasã. În grupurile de patru persoane se discutã
avantajele ºi dezavantajele fiecãrei tehnici. Apoi aleg o situaþie în care ar
putea aplica toate cele patru tehnici.

9. Fiecare grup deseneazã pe un poster un soare în interiorul cãruia descrie
situaþia aleasã. Împãrþiþi raze galbene pe care grupurile scriu ce ar avea de
câºtigat ºi raze albastre pe care scriu ce ar avea de pierdut în cazul folosirii
mesajelor de refuz.

10. Participanþii fac o prezentare în plen a posterelor.

Cum v-aþi  simþit în timpul activitãþii?

Care  au fost momentele în care a fost dificil sã realizaþi sarcina?

Care credeþi cã sunt tehnicile care v-ar asigura  securitatea personalã?

Ce aþi avut  de învãþat în urma activitãþii?

Discutaþi despre utilitatea tehnicilor de refuz în diferite situaþii alese
de grupuri.
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FIªÃ PRACTICÃ

Cãi verbale de a spune NU:

Spune NU ºi pleacã.

Spune repetat NU.

Spune NU motivat.

Spune NU invocând scuze.

Spune NU ºi sugereazã o alternativã.

Spune NU ºi fã o glumã.

Cãi nonverbale de a spune NU:

Fã un pas înapoi.

Dã din cap ºi aratã prin mimicã.

Fã o grimasã, aratã cã-þi este dezgustãtoare aceastã idee.

Pleacã, dând de înþeles cã nu vrei sã ai de a face cu aceastã propunere.
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Soluþii pentru înfruntarea fricii

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã gãseascã soluþii pentru înfruntarea fricii faþã de HIV/SIDA, ITS

Durata 30 minute

Materiale  pixuri

Concepte temere / fricã responsabilitate, decizie, influenþã,
solidaritate, problemã

Este recomandabil sã realizaþi aceastã activitate dupã o introducere sau în
cadrul unei discuþii despre HIV/SIDA, ITS.

1. Participanþii se aºeazã în cerc. Fiecare primeºte câte o foaie pe care vor
scrie temeri când se gândesc la ITS, HIV/SIDA.

2. Când toþi au terminat, fiecare participant îºi va alege vizual un protector,
se va apropia de el ºi îl va ruga sã-i dea un sfat cum sã depãºeascã aceastã
fricã.

3. Dacã participantul considerã cã este un sfat bun pentru el se va prinde
de mâna dreaptã a protectorului sãu. Dacã vrea un alt sfat, alege un alt
protector de care se prinde dupã aceeaºi procedurã ºi merg împreunã
pânã cineva se prinde de palma lui dreaptã. Fiecare poate deveni protectorul
doar al unei persoane ºi poate avea doar un singur protector cu care se
þine de mânã.

4. În final, se poate forma un cerc. Încurajaþi participanþii sã citeascã
temerile lor ºi sfaturile care au fost oferite de protectori.

Cum v-aþi ales protectorul?

Care a fost cel mai uºor lucru sã-l faceþi? Dar cel mai  dificil?

Ce aþi învãþat din experienþa colegilor ?

Aþi reuºit sã depãºiþi frica pe care aþi scris-o foaie? Cum?

Cum procedaþi în realitate atunci când aveþi fricã de ceva?
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Dã-i papucii

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã înþeleagã cum se simte în comunitate o persoanã cu anumite
probleme de sãnãtate

sã comunice cu astfel de persoane

Durata 45 minute

Materiale foi

Concepte empatie, toleranþã, stereotip, handicap fizic, boli infecþioase

1. Formaþi 5 grupuri. Fiecãrui participant din grup distribuiþi foi cu câte o
inscripþie: persoane cu disabilitãþi fizice, persoane dependente de droguri,
fumãtori, infectaþi cu HIV/SIDA, infectaþi cu gripã etc.
2. Aranjaþi foile pe podea cu partea scrisã în jos. Participanþii îºi aleg o
foaie, pun piciorul pe ea. Se uitã  fiecare ce este scris pe foaie. Ei unesc
douã colþuri pe latura micã a foii deasupra încãlþãmintei, astfel încât sã
obþinã o  formã de papucel care se þine de picior.
3. Spuneþi participanþilor sã se gândeascã timp de câteva minute la viaþa
persoanei care este scrisã pe talpa papucelului improvizat. Ei pot sã-ºi
noteze pe o foaie cum se simt în papucii unei asemenea persoane, care
sunt problemele de sãnãtate cu care se confruntã aceastã persoanã, ce i-
ar plãcea acestei persoane sã facã ºi ce nu i-ar plãcea, care i-ar fi cercul de
prieteni cu care ar dori sã relaþioneze ºi cum ar fi privit de cãtre oamenii
din  comunitatea sa.
4. Acum toþi se ridicã în centrul sãlii ca o comunitate în cadrul cãreia trebuie
sã formeze grupuri mixte, alcãtuite din o persoanã infectatã cu gripã, una
infectatã cu HIV, una cu handicap fizic, una dependentã de droguri ºi un
fumãtor toþi din grupuri diferite. Condiþia este cã nu pot sã vorbeascã,
doar sã foloseascã gesturi, mimici ºi sã producã sunete prin care reprezintã
rolul.
5. Jocul continuã pânã toþi participanþii se includ într-un grup.
6. Participanþii ies din papucii improvizaþi, spun colegilor care a fost rolul
jucat ºi separã aceastã foaie de propria personalitate, pentru a discuta
despre ceea ce s-a petrecut în timpul activitãþii, la persoana a treia, ca
despre un rol separat de propria persoanã.
7. Aveþi grijã de partea finalã în care participanþii trebuie sã iasã din rol ºi
sã lase papucii altei persoane.

Care au fost emoþiile trãite fiind în papucii altuia?

Care sunt problemele cu care se confruntã fiecare categorie de
persoane?

Ce stereotipuri au fost folosite pentru a reda imaginea unor persoane?

Care sunt modalitãþile în care aþi reuºit sã comunicaþi cu alte categorii
de persoane din aceeaºi comunitate?

Ce atitudine aveþi în realitate faþã de persoanele cu diferite probleme
de sãnãtate ºi cu probleme sociale?
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Discutãm, ne ajutãm

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:
sã  discute despre oamenii din ºcoalã ºi din comunitate care
lucreazã pentru a avea grijã de ei ca sã fie sãnãtoºi ºi în siguranþã.

Durata 30-35 minute

Materiale  foi albe, creioane colorate, pixuri, lipici

Concepte comunitate, sãnãtate

1. Anunþaþi din timp participanþii despre subiectul activitãþii ce urmeazã
sã o desfãºuraþi. Este bine sã le propuneþi sã aducã materiale ilustrative,
informaþii suplimentare despre persoanele pe care ei singuri le identificã
ca fiind de ajutor pentru sãnãtatea lor.

2. Formaþi 2 echipe. Echipele îºi aºeazã scaunele în douã cercuri
concentrice. Cercul din afarã este al persoanelor care au probleme de
sãnãtate, iar cercul din mijloc este al persoanelor care pot oferi ajutorul
necesar în asemenea situaþii. Rugaþi participanþii sã scrie pe foiþe roluri
pentru persoanele din ambele cercuri. Foiþele se pun pe scaunele
corespunzãtoare cu faþa în jos ca sã nu se vadã ce este scris.

3. Fiecare echipã îºi alege mai apoi un anumit cerc, se aºeazã pe scaune ºi
citesc rolurile. Individual participanþii se gândesc la cum ar putea sã joace
rolul. La comanda moderatorului participanþii încep sã-ºi joace rolurile în
perechi cum stau aºezaþi faþã în faþã.

4. Dacã în timpul jocului pe roluri în perechi o persoanã din cercul celor
cu probleme de sãnãtate simte cã nu i se acordã destul ajutor din partea
persoanei care îi stã în faþã, strigã �Ajutor!!!� Atunci toatã echipa se va
schimba cu un scaun la dreapta.

5. Dacã o persoanã din echipa celor care acordã ajutor simte cã nu mai
are cu ce sã-ºi ajute pacientul, strigã �O-o-o-f!� Atunci echipa sa se schimbã
cu un scaun la dreapta.

6. Dacã moderatorul decide sã strige �Stop!�, atunci echipele se schimbã
cu locurile, echipa cu roluri de persoane cu probleme de sãnãtate vor
prelua rolurile de persoane care ajutã ºi invers. Foaia pe care sunt scrise
rolurile se lasã pe scaun pentru persoana care va lua locul.

7. Scopul participanþilor este de a comunica cu cât mai multe persoane
din cercul opus ºi de a acumula cât mai multe sfaturi practice în legãturã
cu starea dificilã a persoanelor cu probleme de sãnãtate.

8. Se poate ca participanþii sã aibã câte o foaie pe care sã noteze rolul ºi
sfatul dat sau primit în legãturã cu problema pe care o discutã.

Ce emoþii aþi avut pe parcurs?
Care roluri v-au plãcut sã le jucaþi De ce?
Ce sfaturi aþi dat sau aþi primit pe parcurs?
Când obiºnuiþi sã cereþi ajutor în viaþa cotidianã? Cum o faceþi?
Care sunt deprinderile necesare pentru cererea ºi pentru oferirea unui
ajutor pentru sãnãtate?
Care sunt concluziile voastre la finele activitãþii?
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Ritualul piramidelor

Evaluare

Desfãºurare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã ierarhizeze recomandãrile pentru un mod sãnãtos de viaþã

sã practice un model de învãþare a deprinderilor necesare
pentru un mod sãnãtos de viaþã

Durata 20-30 minute

Materiale coli de hârtie, hârtie, stilouri

Concepte responsabilitate, risc, valoare, capacitate de decizie, posibilitate
de acþiune, dreptul la alegere, ierarhizare, constrângere

1. Realizaþi cu participanþii o listã de recomandãri pentru un mod sãnãtos
de viaþã. Apoi repartizaþi participanþilor câte o foaie pe care este desenatã
o piramidã cu trei niveluri.

2. Rugaþi participanþii sã completeze nivelurile piramidei cu recomandãrile
înscrise în listã, dar ºi alte idei care ar completa lista (în partea de jos cele
mai importante ºi care nu trebuie evitate în nici un caz � în partea de sus
cele mai puþin importante).

3. Cine doreºte poate prezenta modelul sãu colegilor.

4. Acum participanþii grupeazã piramidele dupã anumite similaritãþi,
formând mai multe grupuri.

5. Vorbiþi-le participanþilor cã piramida este un simbol al Egiptului Antic,
de aceea grupurile vor trebui sã alcãtuiascã câte un ritual cu cele mai
importante recomandãri pentru un mod sãnãtos de viaþã adresat copiilor
Egiptului. Sugeraþi participanþilor sã prezinte ritualurile, iar spectatorii intui
care sunt recomandãrile pentru un mod sãnãtos de viaþã.

Care dintre recomandãri credeþi cã sunt mai importante pentru
un mod de viaþã sãnãtos?

Care sunt mesajele transmise prin scenele cu ritualuri?

Ce aþi învãþat din jocurile pe roluri prezentate?
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Ghidul pentru o bunã practicã

Desfãºurare

Sugestii pentru facilitator

Evaluare

Obiective Activitatea îi va ajuta pe participanþi:

sã argumenteze necesitatea imunizãrii

sã propunã argumente convingãtoare pentru utilitatea
unui ghid pentru imunizare

Durata 40 minute

Materiale carioca, creioane colorate, coli de hârtie, pixuri.

1. Scrieþi pe un  poster titlul �Ghidul pentru o bunã practicã�, care este
un ghid despre imunizare ºi controlul bolilor transmisibile. Realizaþi un
asalt de idei referitor la ce poate sã conþinã un asemenea ghid. De exemplu:

Necesitatea unui asemenea ghid Concluzii

Scopul ºi obiectivele Etc.

Conþinuturi

 2. Cereþi participanþilor sã formeze grupuri în dependenþã de numãrul
capitolelor ghidului vostru. Fiecare grup alege sã lucreze la unul din capitole.

Grupurile pregãtesc sã prezinte conþinuturile capitolului lor sub forma
unui colaj. Reprezentanþii grupurilor prezintã succesiv capitolele noului
ghid. Discutaþi apoi cu toþi participanþii ce ar trebui de schimbat, de
îmbunãtãþit sau de omis din conþinuturile propuse.

Ce aþi înþeles prin �bunã practicã�?

Care parte a cãrþii vi se pare mai importantã pentru a fi cumpãratã
ºi cititã mai mult de cãtre public?

La ce atrageþi atenþia când mergeþi sã procuraþi o carte?

Care sunt avantajele lucrului în grup la un asemenea exerciþiu?

Propuneþi pentru utilizare câteva sugestii teoretice dacã participanþii solicitã aceasta:
Anticorpi � substanþe produse de sistemul imun pentru a lupta împotriva infecþiei.
Bacterii � grup de germeni care au nevoie de apã ºi de hranã pentru a vieþui.
Boli transmisibile � boli care se transmit direct sau indirect de la o persoanã la alta. (Acestea
includ, printre altele: SIDA, varicela, gripa, guturaiul, amigdalita etc. Aceste boli sunt cauzate de
bacterii, viruºi ºi alte organisme sau de produsele lor toxice).
Germene � organism care poate provoca o boalã.
Purtãtor sãnãtos -  persoanã infectatã care nu prezintã semne de boalã, dar este capabilã sã
transmitã în mod indefinit infecþia pe care o poartã altor persoane. Exemple de boli cu stadiu de
purtãtor includ: febra tifoidã, hepatita B ºi infecþia HIV. Purtãtorii transmit în mod inconºtient infecþia
lor unui numãr mare de persoane.
Sistem imun � sistem care protejeazã organismul de infecþii.
Imunizare � metodã de a produce rezistenþã faþã de o boalã transmisibilã, în mod obiºnuit prin
vaccinare sau inoculare.
Vaccin �  substanþã produsã de oamenii de ºtiinþã care este de obicei injectatã pentru a evita
apariþia bolilor transmisibile.



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

173

3

Exemple
de

bunã
practicã

4



G
h

i
d

u
l

 F
D

V

174

4       Exemple de bunã practicã4.

Vã propunem câteva modele de activitãþi interactive realizate de educatori cu copiii din gimnaziile internat în
cadrul proiectului Dezvoltarea deprinderilor de viaþã pentru prevenirea traficului de fiinþe umane, implementat
de Centrul de Informare ºi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova. Sunt doar niºte exemple
care pot fi preluate ºi adaptate pentru fi organizare cu grupurile de copii ºi tinerii din ºcoala, comunitatea în
care activaþi.

LUAREA  DECIZIILOR

În cadrul acestei activitãþi elevii:
vor defini ce este decizia
vor exersa situaþii în care vor trebui sã ia decizii
întemeiate pe cunoºtinþe, reflecþii ºi valori umane.

60 minute

25 elevi, clasa a VIII-a

Salã de clasã

foi, tabla ºi cretã, pixuri, carioca

Furtuna de idei, prezentare, lucru în grup, lucru
individual, discuþia, joc pe roluri, studiu de caz.

I. Etapa organizatoricã;
II. Asalt de idei: Ce este decizia?
III. E bine sã ºtim cum sã  luãm o decizie corectã?
IV.Evaluare

SUBIECT

OBIECTIVE

TIMP

MÃRIMEA GRUPULUI
ªI VÂRSTA

PARTICIPANÞILOR

LOCUL DESFÃªURÃRII

MATERIALE

STRATEGII DE REALIZARE

AGENDA ACTIVITÃÞII
EDUCATIVE

Maria Jomir,
Gimnaziul internat Leova
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I.   Etapa organizatoricã
a. Salutul
b. Anunþarea obiectivelor lecþiei
c. Planul lecþiei
d. Activitate  de relaxare

II. Asalt de idei: Ce este Decizia?
a. Se realizeazã un asalt de idei la întrebarea: Ce este decizia?
b. Toate ideile propuse de participanþi se scriu pe tablã
c. Se continuã prin a se discuta pe baza urmãtoarelor întrebãri:

În ce mãsurã deciziile voastre depind de circumstanþe
exterioare ºi invers, ºi în ce mãsurã depind de voi?
Apelaþi la cineva când luaþi o decizie?

A lua o decizie este un proces de alegere între cel puþin douã
posibilitãþi. Tot timpul trebuie sã alegem  posibilitatea ce ne acordã
siguranþã nouã ºi celor din preajmã, exprimându-ne deschis  opinia,
preþui la justa valoare principiile ºi valorile noastre.

III.  E bine sã ºtim cum sã luãm o decizie?
a. Participanþii se unesc în grupuri a câte 5-6 persoane

ºi li se distribuie câte o foaie, carioca.
b. Li  se propun câteva  situaþii ºi ei trebuie sã ia o decizie

potrivitã pentru fiecare din ei:
1. Vrei sã înveþi la colegiu sau sã te angajezi la lucru?
2. Sã anunþi sau nu, cã prietenul tãu  a sãvârºit un furt?
3. La ºcoalã þi  se propune sã fumezi ºi prietenii te îndeamnã sã încerci

ºi tu.
c. Se dã posibilitatea grupurilor sã  prezinte rezultatele

discuþiilor în cadrul grupurilor mici.
d. Se discutã cu participanþii, care decizii sunt mai corecte

din punctul lor de vedere.

IV. Evaluare
Existã oare în fiecare situaþie o singurã soluþie?
De ce este  important într-o situaþie sã ne gândim  la ceea ce este
valoros pentru noi?

DESFÃªURAREA ACTIVITÃÞII
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4
Tatiana Cernoivanenco,
Gimnaziul internat Cahul

SUBIECT

OBIECTIVE

TIMP

MÃRIMEA GRUPULUI
ªI VÂRSTA

PARTICIPANÞILOR

LOCUL DESFÃªURÃRII

MATERIALE

STRATEGII DE REALIZARE

AGENDA ACTIVITÃÞII
EDUCATIVE

NEGOCIERE PENTRU RELAÞII SEXSUALE PROTEJATE

În cadrul acestei activitãþi:

vor comunica despre relaþii sexule protejate ºi

vor identifica unele obstacole ºi soluþii în negocierea
relaþiilor sexule protejate

45 minute

22 elevi, clasa a IX-a

Salã de clasã

Fiºe �Cãile de presiune�  ºi rãspunsurile

Furtuna de idei, prezentare, lucru în grup, lucru individual,
discuþia, joc pe roluri, studiu de caz.

I. Etapa organizatoricã;
II. Asalt de idei: Ce este decizia?
III. Exerciþiul �Fãcând faþã presiunilor�

IV.Evaluare
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I. Introducere
a. Salutul
b. Activitate  de iniþiere

Jocul �Creta zburãtoare�
Animatorul aruncã creta, invitând un participant la tablã,
sã noteze o idee cu  care i se  asociazã noþiunea SIDA. Apoi
persoana care ºi-a scris  ideea, aruncã creta altuia din grup
care va  scrie propria asociere...Apoi ideile se grupeazã, de
exemplu:

1. Atitudini faþã de persoanele infectate
2. Cãile de contaminare
3. Posibilitãþi de  protecþie

Participanþii se umesc în grupuri dupã asocieri
Fiecare  grup pregãteºte o micã prezentare la tema respectivã: scriu
tot ce ºtiu despre subiectul ales, pregãtesc un poster la temã.

II. Asalt de idei �Negocieri pentru relaþii sexuale protejate�
Participanþii sunt întrebaþi, ce se are în vedere când se vorbeºte
despre negocierea relaþiilor sexual protejate (Foaia se completeazã
cu pãrerile elevilor).

III.  Exerciþiul �Fãcând faþã presiunilor�
a. Participanþii se unesc în perechi ºi primesc fiºa practicã cu cele

2 cazuri. Se distribuie de asemenea ºi fiºa practicã nr.2 �Cãile
de presiune�, dar tãiate în fâºii aparte cãile de presiune ºi
rãspunsurile.

b. Timp de 20 de min. perechile exerseazã situaþiile, folosind
enunþurile tãiate aparte din fiºa nr.2.

c. Invitaþi câteva perechi sã joace pentru grupul mare situaþiile.
d. Apoi discutaþi cu participanþii:

Ce au decis cuplurile sã facã?
Care a fost rezultatul disputei dintre cei doi?
În ce caz aþi reuºit sã convingeþi partenerii ºi în ce caz nu?
Ce enunþuri aþi folosit pentru a justifica alegerea voastrã?
A fost greu sã vã convingeþi partenerul? De ce da/nu?
Negociind la acest subiect puteþi preveni, minimaliza, depãºi
unele riscuri? Care?

IV. Evaluarea
Care joc pe roluri a fost mai uºor  de jucat? De ce?
Cum vã va ajuta aceastã activitate  în viaþa voastrã personalã?

DESFÃªURAREA ACTIVITÃÞII
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FIªA PRACTICÃ nr.1

Situaþia  nr.1

Sunteþi prieteni ºi vã întâlniþi de câteva luni. Unul  dintre voi doreºte sã facã sex, iar
celãlalt nu. Alegeþi-vã rolul ºi strãduiþi-vã sã vã convingeþi unul pe celãlalt cã aveþi
dreptate.

Situaþia nr. 2

Sunteþi un cuplu ºi aþi avut relaþii sexuale. Unul dintre voi doreºte sã utilizeze prezervativul,
iar celãlalt  nu este de acord cu aceasta. Încercaþi sã  vã convingeþi  unul  pe celãlalt cã
aveþi dreptate.
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4
FIªA PRACTICÃ nr.2

RÃSPUNSURI

Pãi, eu nu sunt toþi. Eu sunt eu. În plus eu ºtiu
cã nu este adevãrat cã toþi o fac.

Dacã tu mã iubeºti vei respecta sentimentele
mele ºi nu mã  vei presa sã fac ceva ce eu nu
sunt gata sã fac.

Dacã aºa simþi,  mã voi lipsi de a te vedea.
Dar aºa va rãmâne.

Când ai început sã citeºti gândurile?
Dacã aº fi vrut s-o fac, nu aº discuta acum.

A face sex nu înseamnã cã ai crescut.
Priveºte la copiii care fac sex ºi sfârºesc având
un copil adevãrat.

Dacã  eu pot sã aºtept, poþi ºi tu.

Popularitatea mea nu depinde de sex.
Oamenii mã plac datoritã calitãþilor personale.

Cred cã ar trebui sã pleci ºi sã gãseºti acea
persoanã.

Cred cã e un motiv stupid pentru a face sex.

Nu, eu într-adevãr nu doresc.

Am dreptul sã mã rãzgândesc. Am decis
sã aºtept pânã mã voi maturiza pentru
a face din nou.

CÃI DE PRESIUNE

Toþi fac sex

Dacã mã iubeºti, vei face sex cu mine.

Dacã nu vei face sex cu mine,
nu mã vei mai vedea.

Eu ºtiu cã tu vrei s-o faci. Pur ºi simplu te
temi de ce vor spune oamenii.

Haide, creºte odatã, nu poþi rãmâne copil
pentru totdeauna!

Dar eu am nevoie s-o fac!

Dacã vrei sã fii popularã în ºcoalã,
o vei face!

Dacã tu nu vrei, altcineva o sã vrea!

Chiar nu doreºti sã încerci, sã vezi cum e?

Tu doreºti la fel de mult ca ºi mine.

Doar am mai fãcut sex, care este
problema acum?
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Larisa Dorofei,
Gimnaziulinternat Cãzãneºti

SUBIECT

OBIECTIVE

TIMP

MÃRIMEA GRUPULUI
ªI VÂRSTA

PARTICIPANÞILOR

LOCUL DESFÃªURÃRII

MATERIALE

STRATEGII DE REALIZARE

AGENDA ACTIVITÃÞII
EDUCATIVE

INVENTARUL INTERESELOR
PROFESIONALE. FILIERE POSIBILE
DE ANGAJARE

La sfârºitul activitãþii elevii:

vor înþelege care  sunt  valorile lor personale

vor putea sã aprecieze calitãþile ºi abilitãþile
personale necesare pentru alegerea profesiei

60 minute

20 elevi, clasa a IX-a

Salã de clasã

Foi de desen, tablã ºi cretã,  fiºa practicã
pentru fiecare participant, creioane colorate

Furtuna de idei, lucru în grup, lucru individual,
discuþii libere, testare

I. Introducere

II. Asalt de idei �Ce este profesia�

III. Test Inventarul intereselor profesionale

IV.Exerciþiul Filiere posibile de angajare

V. Evaluare
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4
Aceastã activitate este conceputã pentru a-i obiºnui pe copii sã-ºi caute un loc
de muncã þinând cont de  abilitãþile personale ºi profesionale ºi de
oportunitãþile oferite de împrejurãri, societate.

I. Introducere
a. Salutul
b. Activitatea de relaxare:

Jocul �Pescuit submarin�
Procedurã: Sala se împarte în 2 pãrþi egale, marcându-se o linie
pe podea. Una este �plaja�, iar alta este �marea�. Grupul
formeazã 2 echipe: una de peºti, iar alta de pescari submarini.
Aceºtea pot sã trimitã pânã la trei persoane în apã, pentru a prinde
peºti. Ei se pot menþine sub apã, prinzând peºti doar atât cît le
ajunge aer (emiþând continuu sunetul �a-a-a-a�). Peºtii atinºi se
duc la mal, iar pescarul submarin trebuie sã iasã cît mai are aer.
Dacã nu reuºeºte, se transformã ºi el în peºte. Peºtii pot încerca sã
imobilizeze pescarul, pentru ca acesta sã �piardã aerul�. Jocul se
terminã atunci când toþi sunt într-o echipã.

II. Asalt de idei �Ce este profesia�
a. Întreb elevii dacã cunosc ce înseamnã asalt de idei, dacã nu,

le explic regulile ºi modul de desfãºurare.
b. Participanþii sunt încurajaþi sã expunã idei referitor la enunþul

�ce este profesia�.
Exemple de idei propuse de elevi: activitate, mod de lucru, loc de
muncã, mod de viaþã, satisfacþie, posibilitate de a lucra, realizarea
intereselor, manifestarea personalitãþii, efort, elaborarea ideilor etc.

III.   Test �Inventarul intereselor profesionale�
a. Împart fiecãrui  participant fiºa practicã. Le propun

sã încercuiascã mai multe litere în fiecare coloniþã, dar le sugerez
sã încerce sã se limiteze la cele care îi caracterizeazã cel mai bine.

b. Evaluare: A fost greu sã vã opriþi la afirmaþiile care vã
caracterizeazã? Cãtre ce profesie eºti orientat? Eºti de acord
cu rezultatul obþinut? Ai fost sincer la completarea lui? Crezi
cã interesele tale corespund afirmaþiilor?

IV. Exerciþiul �Filiere posibile de angajare�
a. Participanþii sunt organizaþi în 2 grupuri. Fiecare grup alcãtuieºte o

listã a tuturor surselor posibile de gãsire a unui loc de muncã.
Dupã 3-5 minute reprezentanþii grupurilor prezintã cele scrise.
Existã numeroase metode de gãsire a unui loc de muncã, cum sã le
gãsim. Toate posibilitãþile, metodele de cãutare a unui loc de
muncã poartã denumirea de filiere de angajare.

b. Propun participanþilor o listã a metodelor de gãsire a unui loc de
muncã. Aceºtea comparã lista propusã cu lista lor.

DESFÃªURAREA ACTIVITÃÞII
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                 Metode de a gãsi oportunitãþi de angajare:
1. folosirea serviciilor oficiilor forþei de muncã
2. înscrierea la agenþiile (private) de angajare
3. citirea frecventã a ziarelor si revistelor care anunþã noi locuri de lucru
4. obþinerea unor informaþii despre angajãri prin contactarea unor

persoane, prieteni, cunoscuþi, rude etc.
5. participarea la tîrgurile locurilor de muncã
6. cautarea anunþurilor de genul: �Angajãm...� pe vitrinele magazinelor/

firmelor/ instituþiilor etc.
7. contactarea directã a patronilor sau a angajatorilor
8. anunþarea faptului cã sunteþi în cãutarea unui loc de munca

(unei activitãþi) în ziare, reviste, INTERNET.

c. Discut cu elevii metodele ºi le propun sã-ºi expunã pãrerea despre care
dintre aceste metode sunt mai eficiente?

d. Le vorbesc elevilor: deºi unele metode sunt mai eficiente decât altele
în anumite circumstanþe, cercetãrile au constatat cã metodele 4
ºi 7 sunt mai eficiente. Aceste douã metode dau rezultate mai bune,
deoarece numeroase locuri de muncã nu sunt niciodatã anunþate în
presã. Patronii sunt prea ocupaþi sau nu doresc sã citeascã
numeroasele CV-uri ºi sã organizeze interviuri. Ei preferã sã-i întrebe
pe cei din jurul lor (alþi patroni, angajaþi etc.) atunci când apar locuri
de muncã disponibile, dacã le pot recomanda vreo persoanã calificatã
care îºi cautã un loc de muncã.

e. Participanþilor li se repartizeazã cîte o fiºa ºi li se propune sã scrie
sursele ºi metodele de gãsire a unui loc de muncã, la care au apelat
sau vor apela.

Evidenþa filierelor de angajare

Data/Postul Persoana Telefonul Adresa Acþiunea Rezultatul
 pentru informaþii

V. Evaluare
a. Se scriu pe tablã patru începuturi de propoziþii:

Eu simt...
Eu ºtiu...
Eu cred...
Eu sunt convins(ã) cã...

b. Participanþii, individual, vor scrie pe foi continuarea acestor propoziþii,
referindu-se la conþinutul activitãþilor ºi la propria implicare pe parcurs.
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FIªÃ PRACTICÃ

Test
Inventarul intereselor profesionale

A. Îmi place sã practic jocuri de echipã.
B. Îmi place sã descifrez cuvinte încruciºate sau sã fac puzzle.
C. Îmi place atunci când alþii îmi cer sfatul.
D. Îmi place sã vorbesc la telefon.
E. Mâzgãlesc în caietul meu de notiþe.
F. Sunt curios sã aflu cît mai  multe lucruri.

A. Îmi place sã fac munci manuale: sã lucrez în  grãdinã, sã repar bicicleta, sã gãtesc etc.
B. Tot timpul  scriu  liste cu ceea  ce am  fãcut.
C. Mai degrabã aº încerca sã câºtig bani  lucrând de unul singur, decât într-o companie.
D. Mã simt bine când îi ajut pe alþii.
E. Îmi place sã-mi folosesc imaginaþia ºi sã scriu poveºti.
F. Dintre obiectele ºcolare cel mai mult îmi plac ºtiinþele naturii.

A. Îmi place sã lucrez cu uneltele.
B. Mã simt mai bine când camera mea este în ordine.
C. La un proiect prefer sã lucrez într-un  grup decât de unul singur.
D. Nu sunt timid  atunci când trebuie sã-mi spun pãrerea.
E. Mi-ar plãcea sã-mi redecorez camera.
F. �Flux� ºi �Sãptãmîna� mi se par publicaþii interesante.

A. Îmi place mai mult afarã decât în clasã.
B. Matematica este obiectul meu preferat.
C. Pentru mine este important sã hotãrãsc singur problemele ce mã privesc.
D. Îmi place  sã cer sfatul în rezolvarea unor probleme.
E. Prefer sã fiu în miezul lucrurilor decât în afara lor.
F. Îmi place sã fac observaþii asupra timpului, plantelor sau animalelor.

A. Îmi place sã am animale de casã.
B. Scrisul meu de mînã este ordonat ºi citeþ
C. Mi-ar plãcea sã fiu primar.
D. Îmi place sã am un prieten de corespondenþã sau sã þin un jurnal.
E. În locul lucrului individual prefer lucrul  colectiv.
F. Îmi place sã desfac mecanismele, sã vãd cum funcþioneazã.

A. Prefer sã merg cu bicicleta decât  sã mã  uit la televizor.
B. Mi-ar plãcea sã lucrez la un computer.
C. Aº putea fi un bun cãpitan de echipã.
D. Mi se pare uºor sã întâlnesc oameni noi ºi sã-mi fac prieteni.
E. Subiectul meu preferat este muzica (desenul, ceramica etc. ...)
F. Mã preocupã mediul înconjurãtor.

Notaþi de câte ori aþi încercuit fiecare literã.

A___________B____________C____________D___________E___________F

Uitaþi-vã la literele la care aveþi cifrele cele mai mari. Poate v-ar interesa una din profesiile de mai jos:
A. Orientat cãtre exterior: inginer, antrenor, pilot, fermier, medic, veterinar, tîmplar, brigadier silvic, arhitect-peisagist, zidar.

B. Orientat  cãtre detalii: programator, contabil, bancher, inginer, bibliotecar, tehnician, medic, analist financiar.

C. Orientat cãtre influenþe: proprietar de firmã, ofiþer de carierã, avocat, director, de ºcoalã, agent de vînzãri, specialist
resurse umane, ofiþer de poliþie, paznic

D. Orientat cãtre oameni: vînzãtor, medic, director, reporter, asistent social, asistent, psiholog, casier.

E. Orientat  cãtre arte: actor, muzician, scriitor, designer, fotograf.

F. Orientat  cãtre cercetare: cercetãtor ºtiinþific, detectiv, psihiatru, profesor, inginer, mecanic, cercetãtor de piaþã,
meteorolog, notar, avocat.
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Natalia Oboroc,
Gimnaziul internat Ungheni

SUBIECT

OBIECTIVE

TIMP

MÃRIMEA GRUPULUI
ªI VÂRSTA

PARTICIPANÞILOR

LOCUL DESFÃªURÃRII

MATERIALE

STRATEGII DE REALIZARE

AGENDA ACTIVITÃÞII
EDUCATIVE

ELABORAREA ªI COMPLETAREA
UNUI CURRICULUM VITAE (CV)

vor asimila cele mai  importante noþiuni
despre esenþa ºi importanþa Curriculum-ui Vitae (CV)

vor identifica ºi clasifica calitãþile ºi abilitãþile personale
necesare elaborãrii ºi redactãrii unui CV.

vor elabora ºi completa corect un CV;

90 minute

25 elevi, clasa a IX-a

Salã de clasã

Caietul elevului, dicþionar explicativ, fiºele practice
pentru fiecare participant.

Discuþia, explicaþia, conversaþia, demonstraþia,
munca  independentã, analiza,
furtuna de idei, prezentare, expoziþia.

I. Etapa organizatoricã

II. Elemente ale elaborãrii unui CV

III.Asalt de idei �Curriculum Vitae�

IV.Test de autocunoaºtere

V. Elaborarea  ºi scrierea uni CV. Expoziþia CV- urilor.

VI. Evaluare.

În cadrul activitãþii elevii:
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I. Etapa organizatoricã

a. Salutul
b. Anunþarea subiectului ºi a obiectivelor activitãþii educaþionale
c. Jocul relaxare �Nodurile�.

Jocul de cooperare �Nodurile�

Obiectiv
A stimula cooperarea în interiorul grupului, þinând cont de
interesele tuturor participanþilor.

Procedeu
Participanþii formeazã un cerc, având ochii închiºi. La un semnal
al animatorului ei înainteazã încet spre  centru, cu braþele ridicate.
Odatã ce participanþii se ciocnesc unul cu altul, încearcã  sã  se
apuce  de mâini. Apoi toþi deschid ochii, încercând sã desfacã
�nodurile�.

Evaluare
A evalua  atitudinile de cooperare în cadrul grupului ºi strategiile
folosite pentru desfacerea nodului.

II. Elemente ale elaborarii unui CV
a. Se împarte fiecãrui participant câte o foaie de desen, pix, creion.

Timp de 10 min. participanþii deseneazã pe foi evenimente din
viaþa lor (naºterea, copilãria, studii, cercuri pe interese,  cãlãtorii,
participãri la tabere, seminare, concerte, ocupaþii preferate,
interese etc.) în ordine cronologicã.

b. Elevilor li se propune sã  afiºeze desenele pe tablã ºi sã prezinte
pe rând ceea ce au desenat. Prezintã doar cei care doresc. La sfârºit
se discutã cu participanþii:

Care momente din viaþã le-aþi desenat? De ce?
Seamãnã desenele unul cu altul?
Care momente desenate din viaþa voastrã sau pe care nu aþi
reuºit sã le desenaþi, credeþi cã vã vor  ajuta sau  sunt legate
de viitorul vostru? Cum?
Consideraþi cã este important sã cunoascã cineva anumite
lucruri despre voi? De ce?
Ce consideraþi cã  aþi desenat pe foaie?
Cu ce se aseamãnã desenele voastre?

DESFÃªURAREA ACTIVITÃÞII
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III. Asalt de idei �Curriculum Vitae�

a. Se realizeazã un asalt de idei � Ce este un Curriculum Vitae
(mai întâi se discutã cu elevii ce este un asalt de idei).

b. Pe tablã sunt înscrise ideile elevilor. Se discutã despre necesitatea ºi
importanþa elaborãrii ºi completãrii propriului CV.

Curriculum Vitae (CV) - informaþie generalã

Definiþie � CV-ul este fiºa biograficã întocmitã în mod arbitrar
de cãtre persoana care doreºte sã se angajeze în câmpul
muncii. De asemenea Curriculum Vitae reprezintã
documentul care reflectã pregãtirea ºi experienþa profesionalã
ºi dezvãluie personalitatea fiecãruia. Scopul principal urmãrit
de persoana care a întocmit CV-ul este sã  trezeascã interesul
persoanei care oferã loc de muncã sau care ia decizia de
angajare. Acesta  este un fel de mesaj ºi, ca toate mesajele,
trebuie sã atragã atenþia. Pentru a-ºi atinge scopul, trebuie sã
fie clar, simplu, obiectiv:

Clar � evitaþi abundenþa de date, de fapte, de exemple excesive.
Concizia ºi claritatea sunt douã atuuri importante.

Simplu � foarte rar originalitatea este apreciatã, poate doar în
anumite sectoare / domenii specifice.

Obiectiv � fãrã informaþii false, fãrã laude, fãrã exagerãri.

IV.  Exerciþiul �Bilanþul competenþelor�

Înainte de a începe întocmirea CV-ului, e necesar de fãcut un bilanþ
al competenþelor. Scopul lui este de a ajuta persoana sã-ºi identifice
competenþele. În cadrul acestui bilanþ profesional se ia în
consideraþie trecutul, prezentul ºi viitorul. Este necesar ca persoana,
sã rãspundã la urmãtoarele 3 întrebãri:

Cine sunt? (fiºa practicã nr. 1)
Ce am fãcut? (fiºa practicã nr. 2)
Ce doresc sã fac? (fiºa practicã nr. 3)

Fiecare participant completeazã fiºele practice, astfel îi va fi mai uºor
sã elaboreze propriul CV.
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V. Elaborarea ºi scrierea uni CV. Expoziþia CV - urilor.

a. Se discutã cu participanþii care ar fi etapele elaborãrii
ºi scrierii unui CV.

b. Se acordã timp pentru ca elevii sã-ºi elaboreze propriile CV-uri.
Le prezintã colegilor ºi le fixeazã pe un panou pregãtit pentru
expoziþia CV-urilor.

c. Se distribuie apoi fiºa-model fiecãrui participant. Se acordã timp
pentru ca sã o compare ºi sã o completeze.

VI.Evaluare.

Se discutã cu participanþii:
Se deosebeºte mult CV elaborat de voi de un CV model?
A fost greu sã stabiliþi care pot fi componentele unui CV? De ce?
Care component al CV - ului îl consideraþi important? De ce?
La care punct v-a fost greu sã  completaþi? De ce?
Ce greºeli aþi comis la elaborarea CV-ului?
Credeþi cã aveþi nevoie de cunoºtinþele acestea? De ce?
Cum o sã vã ajute faptul cã ºtii sã elaboraþi, sã scrieþi,
sã  completaþi un CV?

Aceastã activitate poate fi realizatã în cadrul mai multor
lecþii sau întîlniri.

Pentru a realiza un CV eficient trebuie parcurse mai multe etape:
1. Adunaþi toate informaþiile necesare.
2. Faceþi astfel încât experienþa ºi abilitãþile voastre sã

corespundã cerinþelor celui care face angajãri.
3. Subliniaþi detaliile care vã favorizeazã.
4. Organizaþi CV�ul într-un mod eficient.
5. Alegeþi cu grijã cuvintele pe care le folosiþi.
6. Cereþi cunoscuþilor sã citeascã CV�ul pe care l-aþi alcãtuit ºi

sã-l comenteze.
7. Faceþi produsul final prezentabil.
8. Evaluaþi propriul vostru CV.
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FIªA PRACTICÃ nr.1

Tendinþele mele Cum mã vãd Cum mã vãd Cum mã vãd rudele
Comportamentul meu  eu pe mine  prietenii  (pãrinþii) etc.

Ambiþios
Agresiv
Anxios (neliniºtit)
Calm
Optimist
Dinamic
Pozitiv
Rãbdãtor
Perfecþionist
Rapid
Realist
Sensibil
Îngrijit
Spontan
Analitic
Creativ
Lent
Imaginativ
Sintetic
Sigur
Amabil
Amical
Atent
Vorbãreþ
Clar în decizii
Sociabil
Emotiv
Flexibil
Generos
Independent
Manipulator
Convingãtor
Liniºtit

Aceastã grilã îi va permite persoanei sã-ºi formeze o imagine integrã, de ansamblu, despre
calitãþile propriei persoane.

CINE SUNT EU?

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare poate fi utilizatã urmãtoarea grilã, care are drept scop
evidenþierea unor tendinþe ale personalitãþii. Persoana pune semnul �+� sau �-� în dreptul fiecãrei
calitãþi din prima coloniþã (în toate coloniþele).
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FIªA PRACTICÃ nr.2

Instituþia Durata Obiectivul Responsa- Realizãrile Rezumat Rezumat
(instituþiile) principal bilitãþile principale (ce am învãþat (ce am învãþat
la care am (scopul) din toate din punctul
lucrat sau acestea) de vedere
am învãþat al meseriei)
pânã acum

Pot fi introduse ºi alte întrebãri, în dependenþã de statutul profesional al persoanei, personalitate
etc.

CE AM FÃCUT?

Aici de asemenea poate fi utilizatã o grilã. Persoana face înscrierile respective în toate coloniþele.
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FIªA PRACTICÃ nr. 3

CE DORESC SÃ FAC?

1. Tipul de întreprindere în care aº dori sã lucrez:

  Publicã

  Privatã

  Mixtã (publicã ºi privatã) fãrã capital strãin

  Întreprindere mixtã cu capital strãin

  Întreprinde strãinã

2. Domeniul de activitate care mã intereseazã:

  industrie

  comerþ

  agriculturã

  servicii

  turism

  cercetare

  asigurãri

  artã etc.

3. Funcþiile pe care aº dori sã le ocup:

  responsabil de producþie

  cercetãtor

  jurist

  contabil

  frizer

  vânzãtor etc.
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Informaþie personalã

Nume

Prenume

Data  si locul naºterii

Domiciliul actual

Numãr de telefon la care poþi fi contactat

Starea civilã (subliniazã)                        cãsãtorit (ã)                                 necãsãtorit(ã)

Copii

Obiectiv profesional (ce doreºti sã faci)

Studii generale ºi profesionale  (în ordine invers cronologicã):

1.

2.

3.

4.

Participãri la seminare, training-uri, tabere, ºcoli de varã, cercuri de interese

(în ordine invers cronologicã):

1.

2.

3.

Experienþã profesionalã:

1.

2.

3.

4.

Succese ºi reuºite:

1.

2.

3.

Competenþe (cele mai importante calitãþi profesionale: limbi vorbite, abilitãþi de lucru
la computer, abilitãþi de comunicare...):

1.

2.

3.

Hobby/ocupaþii preferate:

1.

2.

FIªA PRACTICÃ nr.4

MODEL DE CV
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Naþional de Resurse pentru Tineri, UNICEF,
Chiºinãu, 2003

18. Pentru un mod de viaþã sãnãtos sau deprinderi
de viaþã, Corpul Pãcii Moldova, Chiºinãu, 2001

19. Ïðàâäà î ÑÏÈÄå. Ðàñêàæè îá ýòîì... Òðå-
íèíãîâûé êóðñ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ,
Áåëîðóñêîå Îâùåñòâî Êðàñíîãî Êðåñòà,
Ìèíñê, 2003

20. Prevenirea violenþei în familie ºi a traficului
de fiinþe umane, Winrock International,
Chiºinãu, 2002

21. Situaþia copiilor instituþionalizaþi, Raport de
evaluare, UNICEF, 2000

22. Situaþia copiilor lumii, Raport, UNICEF,
New York, 2000, http://www.unicef.org/
sowc00/

23. Social Skills Training curriculum, The United
States Department of Labor, Office of Job
Corps
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ANEXA

OBIECTIVELE GENERALE ªI CONÞINUTURILE
educaþiei pentru formarea deprinderilor de viaþã

fixate în curriculum-ul pentru disciplina ºcolarã �Deprinderi de Viaþã�

Competenþe / Deprinderi -
Copilul/tânãrul va fi capabili sã:

exprime emoþii, sentimente

accepte sentimentele altora

comunice eficient, non-conflictual

fie asertivi

coopereze / colaboreze

analizeze probleme de naturã personalã,
socialã ºi de sãnãtate

gândeascã critic ºi creativ

ia decizii informate

soluþioneze probleme

stãpâneascã riscul

facã faþã schimbãrilor

participe la procesele democratice

asume responsabilitãþi.

Cunoºtinþe / Înþelegeri -
Sã ºtie ºi sã înþeleagã:

pe sine ºi pe alþii

cum sã se protejeze

natura relaþiilor umane

informaþii despre sãnãtate care vor influenþa
alegerile personale

sursele de informare ºi ajutor

drepturile ºi responsabilitãþile personale
ºi ale altora

rolurile sociale

emoþiile ºi sentimentele

relaþiile între genuri

aspecte integrate ale comportamentului
personal, social ºi de sãnãtate

rolul cetãþeanului activ

riscurile ºi consecinþele personale,
sociale ºi de sãnãtate.

Atitudini, Valori, Calitãþi -
Copilul/tânãrul va fi apt de a:

pune în valoare, respecta ºi avea respect
de sine ºi faþã de alþii

avea simþ de responsabilitate socialã

nu fi indiferent faþã de justiþie

promova oportunitãþi egale pentru toþi

avea simþul apartenenþei la familie,
comunitate ºi þarã

avea atitudine pozitivã faþã de sine ºi alþii

fi optimiºti în ce priveºte viitorul

fi orientaþi spre îmbunãtãþire

fi gata sã facã schimbãri

fi toleranþi ºi empatici

gândi deschis.

OBIECTIVELE GENERALE  SUNT:


