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TEMA NR.1 - INTRODUCERE, REGULILE GRUPULUI 
 

 
 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

4.   REGULILE GRUPULUI 

5.   EVALUAREA 
 
 
 
 
 

 
1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

 

 
 

SITUAȚÍE, situații, s. f. 1. Totalitatea împrejurărilor care determină la un moment dat condițiile 

existenței unei ființe, a unei colectivități, a unei activități; stare de fapt care decurge de aici 

pentru cineva sau ceva. ◊ Expr. A fi la înălțimea situației = a corespunde pe deplin unei misiuni 

încredințate. A te pune în situația cuiva = a încerca să înțelegi împrejurările în care se află altul, 

pentru a-ți da seama de modul lui de a gândi sau de a reacționa. A fi stăpân (sau călare) pe 

situație = a domina o situație în împrejurări critice, a fi sigur de ceva, a ști să se descurce (într-o 

situație dificilă). ♦ (în sintagma) Situație limită = situație excepțională, la extremă, aparent fără 

ieșire, care impune luarea fără întârziere a unei hotărâri radicale. ♦ Poziție socială, materială sau 

morală în care se află cineva. ◊ Expr. A-i face cuiva o situație = a ajuta pe cineva să ajungă la o 

poziție   socială,   materială   și   morală   bună.   ♦   (Concr.)   Avere.   ♦ Fig. Dispoziție,   stare 

sufletească. 2. Prezentare detaliată a unor date privind rezultatele unei activități economice sau 

financiare dintr-un domeniu (comparativ cu sarcinile planificate); raport; inventar. ♦ Document 

în care se prezintă o stare de lucruri, mersul unor lucrări etc. 3. (Rar) Așezare, poziție a unui 

teren,  a  unei  localități  etc.  [Pr.: -tu-a-. – Var.:  (înv.)situațiúne s.  f.]  –  Din fr. situation. 

Sursa:  DEX '09 (2009) 
 

RISC, riscuri, s. n. Posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau 

de suportat o pagubă; pericol posibil. – Din fr.risque. 

Sursa:  DEX '09 (2009)

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse


 

 

 
 
 
 

SITUAȚIE DE RISC : situațiile care potential pot influența exprimarea, manifestarea, 

dezvoltarea armonioasă a unei persoane. 
 

În definiția data de OCDE în 1998 situației de risc se face referire la categoria de copii care nu 

pot să se sprijine pe o familie potrivită, care trăiesc în medii sociale nefavorabile dezvoltării lor. 

Situația de risc este identificată cu problemele pe care le au copiii, în special în adaptarea la viața 

socială și școlară. 
 

SITUAȚIE DE CRIZĂ : situații-problemă care cer o intervenție imediată. 
 

În funcție de natura problemelor care sunt bariere în calea dezvoltării, situațiile de risc pot fi : 

 biologice și/ sau fiziologice; 

 socio-culturale; 

 economice; 

 educaționale. 

 
Conceptul de situație de risc oferă și avantajul de a propune o viziune optimistă asupra 

problemelor prin posibilitatea prevenției. 
Formele principale ale situației de risc sunt manifestări la nivelul integrării sociale și școlare 

și se materializează în fenomene determinate de eșecul școlar și social. 
 

Manifestări ale eșecului școlar Manifestări ale eșecului social 

Rezultate școlare nesatisfăcătoare Probleme de sănătate 

Lipsa satisfacției personale și a încrederii în 
sine 

Alcoolism 

Lipsa participării Toxicomanie 

Absenteismul școlar Maladii psihosomatice 

Refuzul școlii Sarcini timpurii 

Abandonul Incapacitatea de integrare într-o muncă utilă 

Probleme de comportament( agresivitate, 
sexualitate precoce,etc) 

șomajul 

Delicvență  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare națională la standarde europene! 

 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 

 

 Identificarea conceptului de situație de risc; 

 Prezentarea cauzelor situațiilor de risc pentru dezvoltarea copiilor; 

 Stabilirea și asumarea regulilor grupului; 

 Vor integra noile cunoştinţe într-o manieră relaxantă şi interesantă. 
 

 
 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 materiale: un afiș cu titlurile celor șase lecții; 3 coli pentru sesiunile de brainstorming – 
regulile clasei și contractul clasei; markere; rețea de calculatoare conectate la internet; 

 temporale: o oră; 

 bibliografice: DEX, site-uri, 

 
b). Posibile activități: 

 

  Exercițiu de spargere a gheții: Trusa de prim ajutor- 5 min. 

Instructaj: Elevii vor fi grupați în șase grupe prin numărare( numerele 1 vor forma o 

grupă,…în funcție de efectivul clasei). Fiecare grup va primi, aleatoriu, câte unul din 

cele 6 obiecte: o pereche de ochelari, un ghem de sfoară, o bomboană, un creion, o 

radieră, un plasture, un elastic și un plic de ceai. Pe o foaie, fiecare grupă va trebui să 

stabilească cât mai multe întrebuințări pentru obiectul primit. După 3 minute se citesc 

soluțiile găsite de fiecare grupă. În final li se prezintă planșa realizată de ”alți elevi”:



 

 

 
 
 
 

  ”Ce credeți că înseamnă situații de risc?” – 15 min 

Cereți elevilor să spună cuvinte, idei, explicații care le vin în gând atunci când aud 

”situație de risc”. Utilizând brainstorming-ul puteți realiza pe o coală un circhine sau 

o hartă mentală a acestui concept. Le puteți explica și arăta elevilor că pot realiza 

fiecare dintre ei această sarcină utilizând pe calculator câteva aplicații – SpicyNodes, 

Creatily,sau pur și simplu Word-ul. 

Puteți realiza același lucru dând fiecărui elev un postit și cerându-i să noteze o 

formulare asemănătoare celei scrise în mijlocul hărții conceptuale- situație de risc. 

Apoi, fiecare elev își lipește postit-ul, citindu-l și argumentându-și alegerea, dacă 

simte nevoia. 

Centralizați răspunsurile și construiți o definiție cu ajutorul informațiilor oferite de 

elevii dumneavoastră, apoi completați-le cu informațiile pe care le considerați utile. ( 

se pot căuta definițiile pe internet și explica, dacă lecția se desfășoară într-un cabinet 

de informatică). 

Oferiți-le un cuprins al opționalului, pe o coală scrisă din timp, sau într-o planșă ppt. 
 

 

  ”La ce ne așteptăm?” – 20 min 

a). Se împarte clasa în 3 grupe – Salata de fructe – 15 min – măr - verde, pară - 

portocaliu, cireașă - roșu. Fiecare grupă primește ca sarcină de lucru să răspundă la 

câte una din cele trei întrebări afișate, folosind culoarea distinctivă: 

1.   – Ce ne așteptăm să învățăm? 

2.   – Ce ne așteptăm să experimentăm? 

3.   – Care sunt regulile pentru ca aceste așteptări să se împlinească? 
 

După 5 minute se rotesc întrebările, grupa Merelor, de exemplu, urmând să 

completeze răspunsurile date de colegii din grupa Perelor la întrebarea pe care au 

avut-o ei, iar cei din grupa Cireșelor să completeze răspunsurile colegilor din grupa 

Merelor. Se fac încă două rocade ale intrebărilor între grupe după fiecare 5 minute, 

asigurând astfel posibilitatea fiecărei grupe să răspundă la fiecare din cele trei 

întrebări. Se centralizează informațiile și se acordă feed-back fiecărei grupe. 
 

b).”Contractul clasei”- 5 min 

Se citesc toate regulile stabilite de elevi, dacă profesorul consideră că sunt necesare 

completări în acord cu așteptările stabilite de elevi, le poate propune. Forma finală de 

pe coala de hârtie se semnează pe rând de fiecare elev, inclusiv de către profesor și 

din momentul asumării ea devine Contracul clasei și va fi respectat de fiecare pe tot 

parcursul derulării opționalului.



 

 

 

  ”Reflecții personale”- 5 min 

Cereți elevilor să completeze pe fișele primite două enunțuri: 

Ceea ce vreau să învăț la acest opțional este 

………………………………………………………………………………………… 

Așteptările pe care le am de la aceste lecții sunt 

………………………………………………………………………………………… 

….. 

  Concluzii & Evaluare – 5 min 

1.   Reamintiți scopul și obiectivele acestui opțional; 

2.   Clarificați așteptările; 

3.   Recitiți regulile din Contractul clasei 

4.   Cereți elevilor un feed-back și oferiți-le și dumneavoastră ( Expresia activității: Pe 

linia care marchează gura unui emoticon, elevii vor desena un punct spre colțurile 

ridicate – zâmbitoare, dacă s-au simțit bine de-a lungul orei, punctul va fi desenat 

pe linia de mijloc – dreaptă, dacă nu au fost impresionați, iar dacă s-au simțit 

plictisiți, incomod, vor desena punctul pe unul din colțurile lăsate în jos – 

supărate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TEMA NR.2 
 

AUTOCUNOAȘTERE, SISTEMUL 

PROPRIU DE VALORI 
 

 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

4.   EVALUAREA 
 
 
 

 
 

STIMA DE SINE 
Imaginea de sine 
Percepţia socială 
Autoconştiinţa de sine 

1. Îşi identifică Sinele corporal, spiritual şi social 

2. Autoconştiinţa de sine 

3. Identifică percepţia socială a imaginii de sine 

                                                                            Prima oră 
 

1. DEFINIREA  TERMENILOR  UTILIZAȚI 
 

 

Informatii prealabile: 
 

 
 

Formarea unei imagini de sine corecte este 

unul din cele mai importante obiective personale. 

Dictonul lui Socrate „Cunoaşte-te pe tine 

însuţi”este super cunoscut. Câţi pot învăţa să fie 

sinceri cu propria persoană şi să fie pe deplin 

conştienţi de diferenţa dintre felul cum sunt şi 

felul cum ar dori să fie?!     Doar „oamenii 

adevăraţi”, învingătorii! 

Caracteristici  (  fizice,  cognitive,  emoţionale, 
sociale,      comportamentale)      personale      = 
„ tabl ou l ”  cun o ştin ţelo r  personale despre  
sine  = 
reprezentarea mentală = imaginea de sine; 
Consecinţe ale unei imagini de sine pozitive: 
-  Cr eşt er ea  per for manţelor  şcolar e  

(persoana îşi estimează      corect      resursele,      

îşi      asumă responsabilităţi  în  conformitate  cu  

cerinţele  şi resursele proprii); 
 

-   Relaţii  ar monioase  în  cadr ul  familiei  

(respectul de sine determinat de o imagine de 

sine pozitivă favorizează manifestarea  

respectului din partea celorlalţi; rezolvarea 

conflictelor este mai simplu de realizat în  

condiţiile în care cei implicaţi în conflict    nu    

se     autoînvinovăţesc    şi    nu    îi învinovăţesc 

pe ceilalţi);



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalităţi de manifestare a imaginii de sine negative: 
 

•  evitare – atitudine de genul “dacă nu încerci nu greşeşti”. Retragerea şi comportamentele 

timide, de evitare a confruntării cu problemele sunt indici ai imaginii de sine negative; 
•  agresivitate defensivă – un elev cu o imagine de sine negativa  compensează atacând sursa 
frustrării (îl ironizează pe un coleg care a luat o nota mai mare); 
•  compensare – un elev care nu are succes la unele materii, le minimalizează importanţa şi 
încearcă să aibă succes la altele, pe care ajunge să le considere mai importante; 
•  motivaţie scăzută – un elev cu o imagine de sine negativa va manifesta lipsă de încredere în 
forţele proprii. În consecinţă, el va fi mult mai puţin motivat să iniţieze sau să se implice în 
diverse activităţi, deoarece nu se va simţi în stare să le finalizeze cu succes; 
• rezistenţa  –  elevii  încearcă  să  îşi  “conserve”  imaginea  de  sine  şi  manifestă  rezistenţă  la 
schimbări, chiar dacă aceste schimbări pot fi în beneficiul lor. Elevii cu o imagine de sine 
negativă sunt mai rezistenţi la schimbare, reducând astfel riscul unui eşec în situaţii dificile. 
Concluzia : Imaginea de sine pozitivă este “prietenul” care ne susţine dezvoltarea armonioasă. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Stima de sine se referă la modul în care ne considerăm ca persoane în raport cu propriile 

aşteptări şi cu ceilalţi; perceperea unui eşec ca simptom al lipsei de valoare este nu doar injustă, ci şi 

foarte dăunătoare persoanei. Valoarea unei persoane nu decurge din performanţele realizate de 

aceasta într-un anumit domeniu, ci din ansamblul tuturor comportamentelor, acţiunilor şi 

potenţialităţilor sale trecute, prezente şi viitoare pe toate palierele vieţii. Un elev poate avea note 

mici la şcoală însă să fie în acelaşi timp o persoana altruistă, respectoasă şi săritoare, trăsături pentru 

care merită respectul nostru.



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Persoane cu stimă de sine ridicată: 
 

      interpretează situaţiile noi ca fiind provocatoare, nu ameninţătoare 
 

      preferă independenţa 
 

  îşi asumă responsabilităţi 
 

  se implică în rezolvarea unor sarcini noi şi le rezolvă fără probleme 
 

  îşi exprimă adecvat emoţiile pozitive şi pe cele negative 
 

  îşi asumă consecinţele acţiunilor lor 
 

  sunt mândre de realizările lor 
 

  oferă ∕ cer ajutor 
 

 
 
 
 
 
 

Persoane cu stimă de sine scăzută: 
 

  sunt nemulţumite de persoana lor în general (fizic, intelectual, aptitudinal etc.) 
 

  evită responsabilităţile sau sarcinile noi 
 

  se simt lipsite de valoare 
 

  refuză să îşi asume consecinţele faptelor lor 
 

  manifestă toleranţa scăzută la frustrare 
 

  manifestă rezistenţă scăzută la presiunile negative ale grupului 
 

  îşi exprimă într-o manieră neadecvată emoţiile sau şi le neagă 
 

  consideră manifestarea emoţiilor o dovadă de slăbiciune 
 

  îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor 
 

  manifestă agresivitate



 

 

 

 
 
 

Moduri de îmbunătăţire a autoaprecierii: 
 

 
 
 

1.   Înconjoară-te de oameni care gândesc pozitiv! 
2.   Menţineţi-vă simţul umorului! 
3.   Învăţaţi să vă recunoaşteţi şi să împărtăşiţi realizările şi talentele! 
4.   Asumaţi-vă riscuri şi încercaţi lucruri noi! 
5.   Învăţaţi să vă iertaţi pe dvs. înşivă şi pe alţii! 
6.   Implicaţi-vă în activităţi care vă fac să vă simţiţi realizat! 
7.   Învăţaţi să acceptaţi complimente! 
8.   Distraţi-vă! 
9.   Nu vă comparaţi cu alţii! 
10. Învăţaţi-vă să fiţi mulţumit şi să apreciaţi ceea ce aveţi! 
11. Faceţi-vă un cerc de prieteni buni! 
12. Învăţaţi să vă iubiţi corpul şi trataţi-l cu respect! 
13. Vorbiţi în numele dvs. opinia dvs. este importantă! 
14. Abordează o singură problemă odată! 
15. Alegeţi învingători după care să vă modelaţi comportamentul! 
16. Învăţaţi din greşelile dvs. ! 
17. Adresaţi-vă dvs. înşivă într-un mod pozitiv! 
18. Spuneţi-vă în fiecare zi un lucru pozitiv despre dvs. Înşivă ! 
19. Faceţi activităţi fizice! 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

2. OBIECTIVE: 
 

 Identificarea şi analiza propriilor caracteristici de personalitate 

 Autoevaluarea  punctelor  tari  şi  slabe  ale  personalităţii,  a  valorilor,  abilităţilor, 

intereselor, tipului de inteligență, stilului de învățare, de decizie. 

 Dezvoltarea stimei de sine pozitive 

 Exersarea deprinderilor de autoexplorare şi autocunoaştere 
 

 
 

3. PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 materiale: 

 temporale : 2 ore 

 bibliografice: 
b). Posibile activități: 

 
   Exercițiu de spargere a gheții ”Povestea desenului meu”- 10 min 

Profesorul propune diverse modalități prin care elevii se vor cunoaște mai bine, vor 

ști care sunt părțile lor vulnerabile și atuurile. De asemenea vor crea ocazii pentru 

proprii elevi pentru  ca ei să identifice ce-i aseamănă și ce-i deosebește, ce este unic și 

caracteristic fiecăruia dintre ei, care sunt resursele lor interioare pe care se pot baza. 

Instructaj: luați câte o foaie de hârtie și creioane colorate și faceți un desen care să 

spună o poveste despre voi. Puteți desena orice credeți că ar fi semnificativ să știe 

ceilalți  despre  voi.  Lăsați  gândurile  să treacă,  nu  le  acordați  prea  multă atenție. 

Începeți să desenați! lăsați-vă mâna să deseneze, să fie liberă să povestească despre 

voi! 

După ce toți au terminat, elevii sunt invitați pe rând să dea glas propriei povești. În 

această etapă a activității se ofera feed-back-uri pozitive, se fac reformulări pentru 

a accentua sau întări aspectele frumoase, interesante ale fiecarei povești.  Elevii sunt 

încurajați să-și adreseze întrebări, precizând că elevul întrebat are dreptul de a nu 

răspunde.



 

 

 

   Studiu de caz : Se prezintă elevilor două descrieri a doi adolescent – 15min 

 
Cazul 1: 

”E greu să ai 15 ani. Dintr-o dată ai sute de decizii de luat si toată lumea, părinţii, 

prietenii au câte un răspuns.Niciodată nu ştii cine are dreptate. Vinerea trecută a fost 

în 13 şi cum era de aşteptat a fost una din cele mai rele zile din viaţa mea. Am căzut 

la testul de matematică. Mă plictiseşte cumplit materia asta. Nu înţeleg nimic. După 

asta vine cel mai bun prieten al meu si zice că dacă nu mă duc cu el la meciul de 

fotbal nu mai vorbeşte cu mine niciodată. Aşa că ne-am dus şi ne-am facut de râs 

total. Nu prea sunt bun la fotbal. Nici nu prea ştiu la ce sunt mai bun şi colac peste 

pupăză, nimeresc într-o ceartă, de-aia cu ţipete între ai mei. Ştiţi din aia în care ei ţipă 

şi tu asculţi. Of, ce n-aş da să mă lase-n pace!” 
 
 
 
 

Cazul 2: 

„Sunt atât de multe lucruri importante pentru mine: prietenii, familia şi 

şcoala. E greu, dar încerc să le fac loc la toţi pentru că vreau cu adevărat. M-am 

hotărât să merg la cursurile de vară să-mi ridic notele la matematică şi mi-am promis 

să nu mă mai cert  cu soră-mea. Mi-am făcut şi un plan despre cum să-i conving să 

mă lase să întarzii acasa sâmbătă. Şi da, am hotărât destul de greu, că Andrei nu e 

prietenul potrivit pentru mine, în ciuda a ceea ce gândesc Ana, Cristina şi Narcisa. 
 

 
 

Discuţii: 
- Vă regăsiţi în descrierile prezentate? 
- Care sunt diferenţele dintre cei doi adolescenţi? 

- Cu cine aţi dori să semănaţi mai mult şi de ce? 

- Cum îşi poate îmbunătăţi primul adolescent imaginea de sine? 

- Care dintre cei doi adolescenţi e mai înclinat să fumeze? 

Argumentează-ţi răspunsul ! 
 

 

  Vizionarea unui film ”Respectul și stima de sine” – 5 min. 

Se explică elevilor că un moment important în dezvoltarea personalităţii îl constituie 

dobândirea identităţii. Procesul de formare a identităţii este frecvent asociat cu 

perioada unei  interogaţii ale adolescentului de genul: “Cine sunt, de fapt, eu?” 

“Încotro merg?”. Aceste experienţe pot fi regăsite în încercările adolescentului de a 

adopta diferite roluri. Ceea ce la prima vedere poate semnifica aspecte negative de 

comportament nu sunt decât  etape fireşti de căutare şi consolidare a identităţii de sine. 

Pentru unii adolescenţi, procesul dobândirii identităţii se desfăşoara  relativ calm, cu 

tensiuni şi conflicte minore pentru alţii, însă, adolescenţa este o perioadă de mare 

confuzie, acompaniată de crize existenţiale, de conflicte puternice cu părinţii, 

profesorii etc.



 

 

 

Un alt aspect important este faptul că propria noastra identitate se dezvolta prin 

interacţiuni cu ceilalţi în diverse situaţii, de exemplu: atunci când începi şcoala 

identitatea ta este de elev; dacă faci parte dintr-o echipă sportivă, te consideri  membru 

al acelei echipe; dacă îţi rezolvi sarcinile cu seriozitate, poţi spune despre tine că eşti 

o persoană conştiincioasă. 

 
  Oferirea și primirea complimentelor – 10 min 

 

Opţiunea nr.1: 

Toți elevii și profesorul trebuie să ia câte o bucată de hârtie groasă și să o fixeze pe 

spatele  cămăsii  sau  tricoului.  Toată  lumea  se plimbă  prin  clasă  și  scrie  câte  un 

compliment pe spatele celorlalți elevi. Fiecare dintre elevi trebuie să adune cel puţin 

2-3 complimente pe spate. După exerciţiu, elevii citesc complimentele primite de la 

colegii lor. După aceea, vor vorbi pe scurt despre modul in care s-au simţit oferind  şi 

primind complimente în același timp. 

(Notă: Asiguraţi-vă că toţi elevii au unele complimente scrise pe hârtia de pe spatele 

lor. Dvs., ca profesor, trebuie să participați, de asemenea, dar nu aveţi timp pentru a 

scrie pe fiecare hârtie. Observați elevii care participă pasiv și încurajați alți elevi să 

meargă și să scrie un compliment pe hârtiile de pe spatele acestora.) 

Opţiunea nr.2: 

Dacă  această  activitate  nu  este  potrivită  pentru  clasa  dvs.,  deoarece  activitatea 

necesită  un  nivel  ridicat  de  încredere,  puteţi  să  o  organizați  într-un  mod  mai 

structurat. Această a doua opţiune poate fi folosită atunci când sunteți în criză de 

timp. Elevii se așează în cercuri micuțe de câte patru, cu cardurile lipite pe spate. 

Oferiți-le aceleași instrucţiuni ca o opţiune în ceea ce priveşte conţinutul exercițiului. 

Cereți-le să se mute în cadrul cercului lor până cand fiecare dintre ei are scrise trei 

complimente. Sugeraţi-le elevilor să lipeasca de caietele lor cartonașele cu 

complimentele primite pentru a le lua acasă și a le arăta familiei. 

Întrebări de final: Cum a fost experienţa de a oferi și de a primi complimente? 

V-ați confruntat cu dificultăţi? 

Ce părere aveți despre complimentele pe care le-aţi primit? 
 

 

 Exerciţiul “Eul-puzzle”- 10min - este un exerciţiu-mozaic prin care elevii se vor 
reconstitui ca identitate   prin diferite forme şi culori, completând pe elementele 
puzzle: calităţi, defecte, abilităţi,   interese (pasiuni,) ultimele reuşite şi ceea ce 
doresc să schimbe la ei. Se vor crea 2 grupuri care vor primi câte un săculeţ cu 
“resurse personale” din diferite hârtii colorate (mărimi, forme variate) şi foarfece. 
Fiecare membru al grupului îşi va construi Eul- puzzle. Acest “Eu” poate lua diferite 
forme în funcţie de identitatea sa. “Eul-puzzle” va fi lipit pe un carton (coală A4), va 
fi prezentat în grupul mare şi analizat. La sfârşitul activităţii vor fi afişate 
“construcţiile” pentru o cunoaştere în grup.



 

 

 

Discuţii: 
- În funcţie de ce anume le-aţi ales: emoţii, gânduri, dorinţe? 
- Când aţi scris calităţile, defectele, reuşitele şi ceea ce doriţi să schimbaţi la voi, 
alegerea culorii a avut relevanţă pentru exprimarea acestora? 
- Cum vă simţiţi acum când vedeţi identitatea realizată din elemente puzzle? Sunteţi 
mulţumit de Eul-puzzle reconstituit? 
- Vă este uşor sau dificil să vă puneţi în valoare în faţa celorlalţi devenind conştienţi 
de sine, de propriile posibilităţi şi limite? 
Sau puteți opta pentru : 

  Aplicaţia COPĂCELUL EU – 10 min. 
Se da elevilor fişa de lucru “Copacelul Eu” 
“Imaginează-ţi că acest copac eşti tu. Completează pe fiecare ramură cât mai multe 
trăsături de personalitate/lucruri importante pe care le ştii despre tine” 
După ce elevii completează solicitați-le să se ridice din bancă şi să se aşeze pe o axă 
imaginară, dintr-un colţ în celalalt al sălii. În colţul din dreapta se vor aşeza cei care 
au trecut doar aspecte pozitive, calităţi. În colţul din stânga se vor aşeza cei ce au 
trecut doar aspecte negative, defecte. Pe mijloc se vor poziţiona cei care au trecut şi 
aspecte pozitive şi aspecte negative. 
-Discuţii pe marginea răspunsurilor. 

 
  Concluzii și Evaluare – 5 min 

Concluzionaţi, explicându-le legătura dintre imaginea de sine şi stima de sine. O 
imagine de sine pozitivă determină o stimă de sine ridicată, te ajută să fi optimist, să 
ai încredere în tine. O imagine de sine negativă determină o stimă de sine scăzută, te 
face să fii pesimist, să nu ai încredere în tine, sa fii trist.



 

 

 

 
 

Test pentru autocunoaştere 
Răspunde cu „DA” sau „NU” la următoarele întrebări: 

 

 

1. Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?      DA / NU 

2. Schimbi destul de des prietenii?      DA / NU 

3. Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin dorit în familie, în colectivul  clasei? 

DA / NU 

4.   Când ai necazuri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?      DA / NU 

5.   Te superi uşor pentru lucruri mărunte?      DA / NU 

6.   Cînd te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le regreţi?      DA / NU 

7.   Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură?      DA / NU 

8.   Când eşti trist simţi nevoia să spui cât mai multor persoane necazul tău?  DA / NU 

9.   Te laşi condus de inspiraţia de moment?      DA / NU 

10.  O schimbare în viaţa ta, o sarcină nouă te nelinişteşte?      DA / NU 

11.  Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o amâni pentru mai târziu?  DA / NU 

12.  Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?     DA / NU 

13.  Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?      DA / NU 

14.  Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant (film, etc) ? 

DA / NU 

15.  Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat?      DA / NU 

16.  Poţi să păstrezi un secret?      DA / NU 

17.  Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit persistă mult timp în mintea ta? 

DA / NU 

18.  Eşti invidios pe alţii când au succes?      DA / NU 

19.  Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?      DA / NU 

20.  Ţi-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă, pădure, animale) ?      DA / NU 

 
Răspunsuri afirmative: 
18-20: foarte emotiv 
15-17: emotiv 
12-14: destul de emotiv 

9-11: echilibrat emotiv 

6-8: puţin emotiv 

1-5: foarte puţin emotiv



 

 

 

 

A doua oră 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 
 

 

 Valorile: reprezintă convingerile bazale ale unei persoane  referitor la ceea ce este 
important în viaţă, în relaţiile interpersonale şi în muncă. 
Exemple  de  valori  sunt:  responsabilitatea,  iniţiativa,  confortul,  banii,  puterea, 
frumosul, etc. Acestea sunt aspecte generale carte transce4nd situaţiile specifice şi se 

constituie în standarde de pentru alegerile personale      Valorile        sunt        aspecte 

importante în alegerea carierei. Alături de interese, valorile sunt grile prin care 

persoanele citesc şi interpretează oportunităţile de carieră. Dacă acestea se suprapun 

peste valorile persoanei, atunci este mai probabilă alegerea lor şi stabilitatea în 

alegerea făcută. Ele sunt surse motivaţionale şi ale standardelor individuale de 

performanţă într-un anumit domeniu. Valorile se manifestă în comportament prin 

evitarea sau, dimpotrivă, propensiunea pentru elemente tangibile sau intangibile cum 

ar fi banii, puterea, spiritualitatea. Ceea ce valorează o persoană se reflectă la nivelul 

cerinţelor pentru mediul de activitate în care aceasta urmează să se încadreze. 

 Identitatea reprezintă conştiinţa clară a individualităţii unei persoane, incluzând: 

temperamentul, caracterul, aptitudinile, identificarea cu modele, modalităţi de 

interacţiune cu semenii. 

 Identitatea vocaţională combină aspecte legate de cunoaşterea propriilor interese, 
valori, abilităţi şi competenţe. 

 Spunem despre o persoana ca are aptitudini pentru o activitate anume sau pentru o 

meserie, profesie, ocupație atunci când are însusiri fizice și psihice care îl ajută să 

desfășoare cu succes acea activitate, meserie, profesie; dă randament, este eficient, 

rapid, obține rezultate deosebite. Ele pot fi: 
 

 

tehnician, mecanic, etc. 
ere îndemânarea manuala –

 

– inteligența 
 

tehnice 

 Stilul de învățare: reprezintă modalitatea preferată de receptare, prelucrare, stocare şi 

reactualizare a informaţiei şi se formează prin educaţie. 

 Interese profesionale: tendința unei persoane de a fi absorbită de o experiență și de a o 

prelungi; înclinări și preocupări pentru anumite situații ale mediului care derivă din 

tendințe mai profunde. În cursul vieții, ele devin mai mult sau mai puțin permanente și 

dirijează cu predilecție persoana   către un anume complex de situații exterioare, 

determinând desfășurarea activității în anumite direcții, mai mult sau mai puțin constant.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare națională la standarde europene! 

 
 
 

 
2.   OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 

 

o să identifice propriile valori și interese profesionale; 

o să-și identifice aptitudinile, stilul de învățare, tipul de inteligență, stilul decizional; 

o să descopere legătura dintre profilul vocațional şi stilul de viaţă dorit; 
 

 
 
 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 Materiale: fișe de lucru, carduri cu imagini, markere; rețea de calculatoare conectate la 
internet; 

 temporale: o oră; 

 bibliografice: DEX, site-uri, platforma SpicyNodes- 

 
b). Posibile activități: 

 

  Exercițiu de spargere a gheții: ”Unde mă regăsesc?”- 5 min. 
 

Profesorul va pune la dispoziţie elevilor o serie de fotografii expresive, iar aceştia vor 

opta pentru o fotografie şi se vor argumenta de ce au ales acea fotografie, dacă există 

vreo legătură între imaginea respectivă şi viitorul lor. 
 

Discuţii cu elevii: 

De ce ai optat pentru această imagine? 

Corespunde planurilor tale de viitor? 

Ai completa sau modifica ceva la ea? 
 

Definirea conceptelor – completarea hărții mentale ”Autocunoașterea”, realizată la lecția 

precedentă. Utilizarea motoarelor de căutare pe internet. Aplicarea chestionarului ”Inventarul 

Valorilor”- 10 min.:



 

 

 

Nume şi prenume: 

Clasa: 

 
 
 

INVENTARUL VALORILOR
 

Marchează cu „+” valorile importante şi cu „-” pe cele neimportante: 

 

(Schimbările în modul de lucru să fie frecvente)/Varietate   

(Să îi ajuţi pe alţii)/Ajutarea celorlalţi  

(Să ai libertatea de a stabili propriul ritm de lucru)/Independenţă  

(Să lucrezi în echipă)/Colegialitate  

(Să te realizezi aşa cum doreşti să fii) 
(Să ai permanent sentimentul că ai trăit o zi plină)/Împlinire 

 

(Să lucrezi într-un mediu lipsit de riscuri)/Securitate  

(Să ai autoritate asupra celorlalţi) 
(Să foloseşti capacitatea de a conduce)/Putere şi autoritate 

 

(Să  reuşeşti  să  echilibrezi  viaţa  de  familie  şi  profesia)Echilibru 

între rolurile deţinute (în familie, profesie, societate) 

 

(Să manifeşti aptitudini artistice) 
(Să experimentezi idei noi ) 

(Să creezi lucruri noi) 

(Să nu faci mereu acelaşi lucru)/Creativitate 

 

(Să nu existe pericolul şomajului)/Stabilitate  

(Să lucrezi într-um mediu provocator)/Senzaţii tari, risc  

(Să obţii creşteri de salariu)/Profit material  

(Să lucrezi într-un mediu fizic satisfăcător) 
(Să  existe  dotări  corespunzătoare  la  locul  de  muncă)/Ambianţa, 

mediul înconjurător (clima) 

 

(Prestigiul profesional să fie ridicat)/Statut social  

(Ceea   ce   faci   prezintă   perspective   de   dezvoltare)/Dezvoltare 

personală 

 

(Să lucrezi individual)Competiţie  

(Puteţi   planifica   şi   organiza   munca   altora)/Influenţă   asupra 

celorlalţi 

 

(Să contribui la binele altora) 
(Să ai sentimentul că îi ajuţi pe alţii)/Altruism 

 

 Realizează un top 5 al valorilor 

marcate cu „+” 
Realizează un top 5 al valorilor 

marcate cu „-” 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 



 

 

 
 
 
 

  Exerciţiul “Uşa întredeschisă” – 5 min. 

Elevii vor avea în faţă o “uşă întredeschisă” şi vor trebui să ghicească ce se găsește dincolo de 

ea. După discuțiile de sumarizare și centralizare va fi postat topul valorilor profesionale 

identificate în spatele ușii întredeschise. 

Discuţii cu elevii: 

Ce poate reprezenta uşa întredeschisă? 

Cum vă simţiţi în faţa ei? 

Ce credeţi că veţi descoperi dincolo de uşă? 

Ce vă vine să faceţi? 

Cum ar arăta locul tău de muncă ideal (atribuţii, program, stil de lucru, mediul, stilul de viaţa, 

recompensarea)? 

Alternativă – 5 min: 

„Eu sunt cel care, atunci când …făcand o descriere cat mai corectă şi detaliată a propriilor 

reacţii, comportamente, atitudini, sau a calităţilor personale, prin prisma reprezentărilor despre 

sine intr-o anumită situaţie, in mijlocul unui eveniment sau context. 

Elevii sunt rugaţi din timp, să aducă eventual fotografii in care apar in diferite situaţii favorabile. 

De asemenea, pot fi numiţi unii dintre colegi să confirme sau să vină cu completări, atunci cand 

sunt in cunoştinţă de cauză. 

Variantă: profesorul poate sugera completarea frazei cu anumite verbe, de exemplu: 

- Eu sunt cel care, atunci când ..................................., am avut curajul să .... 

- Eu sunt cel care, atunci când ..................................., am reuşit să .. . 

- Eu sunt cel care, atunci când ...................................., am fost de ajutor .... 

- Eu sunt cel care, atunci când ....................................., am avut puterea să .... 

- Eu sunt cel care, atunci când ....................................., am ştiut .... 

- Eu sunt cel care, atunci când ....................................., pot să învăţ .... 

Discuţii: 
-  despre  evenimente,  situaţii  şi  experienţe  de  viaţă:  ele  determină  reacţii,  comportamente, 
atitudini diferite funcţie de mai mulţi factori, printre care şi particularităţile fiecăruia: 

temperament, motivaţie (cat de mult se implicăm), obişnuinţe, conştiinţă. Totodată, ele pot avea 

efecte diferite asupra noastră , astfel incat, putem spune că suntem rezultatul experienţelor trăite 

sau al istoriei personale. 
  Aplicarea chestionarului ”Stil de învățare”- 10 min. Interpretarea le va permite elevilor să-și 

descopere propriul stil de învățare, iar ppt-ul despre stiluri de învățare îi va dezvălui tehnici și 
procedee pentru îmbunătățirea și dezvoltarea tuturor stilurilor de învățare.



 

 

 

 

 
 

CHESTIONAR PENTRU STILURILE DE INVATARE 
Acest chestionar a fost conceput pentru a  te va ajuta sa iti determini  preferintele de invatare care ti se 

potrivesc cel mai bine. 
 

Precizia rezultatelor depinde de cât de cinstit poti fi. Alege raspunsurile care ti se par cele mai firesti si mai 
confortabile. 

Ce se intampla daca simti realmente ca poti alege mai multe raspunsuri? Mai intai, cauta sa te stabilesti 

asupra unei optiuni care ti se potriveste cel mai bine, iar daca esti convins ca existe mai multe raspunsuri ce iti 

descriu stilul de invatare in mod aproape egal cu prima aleasa, bifeaza-le si pe celelalte. 
 

1.    Cand intalnesti o persoana necunoscuta, ce te frapeaza prima oara la ea? 
a.    Infatisarea sau modul cum se imbraca 
b.    Felul cum vorbeste, ceea ce spune, cuvintele sale 
c.    Ceea ce simtiti despre ea 
d.    Modul cum se comporta persoana, sau actiunile ei 

 

 

2.    La cateva zile dupa ce ai cunoscut o persoana, ce anume iti amintesti cel mai bine despre ea? 
a.    Chipul 
b.    Numele 
c.    Cum te-ai simtit alaturi de ea, chiar daca i-ai  uitat numele sau chipul 
d.    Ceea ce ai facut impreuna cu ea, chiar daca i-ai uitat numele sau chipul 

 

 

3.    Cand intri intr-o camera in care n-ai mai fost niciodata, ce iti atrage cel mai mult atentia? 
a.    Felul cum arata interiorul 
b.    Sunetele su discutiile dinauntru 
c.    Cat de confortabil va simtiti, emotional sau fizic in camera 
d.    Ce activitati au loc inauntru si ce anume poti face acolo 

 

 

4.    Cand inveti ceva nou, cum ar trebui sa procedeze profesorul ? 
a.    Profesorul sa va dea sa cititi ceva scris pe hartie sau pe tabla, sa va arate carti, imagini, grafice, harti, 
desene sau obiecte, dar fara discutii si fara sa se scrie nimic 
b.    Profesorul sa va explice totul verbal si sa va permita sa discutati subiectul, sa puneti intrebari, dar sa nu 
va ofere nimic de privit, de citit, de scris sau de facut 
c.    Profesorul sa va permita sa scrieti, sa desenati informatiile, sa atingeti in mod direct materialele, sa faceti 
ceva cu  mainile 
d.    Profesorul sa va permita sa va sculati din banca pentru a executa proiecte, simulari, experiente, jocuri, sa 
interpretati  personaje si situatii din viata reala, sa explorati, sa faceti descoperiri ori activitaticare sa va 
ingaduie sa va deplasati, in scopul invatarii 

 

 

5.    Cand ii inveti pe altii, cum procedezi? 
a.    Le oferi ceva care sa priveasca – un obiect, o imagine sau un grafic – fara prea multe explicatii verbale ori 
discutii 
b.    Le explici verbal, fara a le mai oferi materiale vizuale 
c.    Desenezi, scrii sau te folosesti de maini pentru a le explica 
d.    Le demonstrezi o actiune in mod practic si le ceri s-o faca impreuna cu tine



 

 

 

 

6.    Ce tip de carti preferi sa citesti? 
a.    Carti ce contin descrieri menite sa te ajute sa vizualizezi cele ce se intampla 
b.    Carti continand informatii exacte, istorie, sau cu multe dialoguri 
c.    Carti despre sentimentele si emotiile personajelor, despre relatii, sau despre perfectionarea mintii sau a 
corpului 
d.    Carti scurte cu multa actiune, sau carti ce te ajuta sa te perfectionezi intr-un sport, hobby sau sa iti 
dezvolti un anumit talent 
e. 

7.    Ce preferi sa faci in timpul liber? 
a.    Sa citesti o carte sau sa rasfoiesti o revista 
b.    Sa asculti un talk-show radiofonic, sa asculti sau sa interpretezi muzica 
c.    Sa scrii, sa desenezi, sa dactilografiezi, ori sa faci ceva cu mainile 
d.    Sa faci sport, sa construiesti ceva, sau sa joci un joc folosindu-te de intregul corp 

 

 

8.    Care dintre urmatoarele variante descrie modul in care poti citi sau studia cel mai bine? 
a.    Poti studia in prezenta muzicii, a zgomotelor sau a unor conversatii, deoarece le elimini mental 
b.    Nu poti studia in prezenta muzicii, a zgomotelor sau a unor conversatii, deoarece nu le poti elimina mental 
c.    Trebuie sa te simti confortabil, relaxat si poti lucra cu sau fara muzica, dar te distrag sentimentele 
negative ale altora 
d.    Trebuie sa te simti confortabil, relaxat si poti lucra cu sau fara muzica, dar te distrag activitatile sau 
miscarile din odaie 

 

 

9.    Cand vorbesti cu cineva, in ce directie ti se deplaseaza ochii? (Poti ruga pe cineva sa te observe, pentru 
a te ajuta sa  raspunzi la intrebare) 

a.    Privesti direct chipul interlocutorului si doresti ca el sa te priveasca 
b.    Privesti interlocutorul doar pentru scurt timp, apoi ochii vi se deplaseaza dintr-o parte in cealalta, la stanga 
si la dreapta 
c.    Privesti interlocutorul doar scurt timp, pentru a-i vedea expresia, apoi iti feresti ochii 
d.    Privesti rar interlocutorul; de obicei te uiti in jos, sau in lateral, dar daca exista activitati sau miscari, 
privesti in acea directive 

 
10.  Care dintre urmatoarele atitudini te descrie cel mai bine? 

a.    Oriunde te-ai afla, remarci culorile, formele si desnele, si te pricepi la culori si modele 
b.    Nu poti suporta linistea si, atunci cand ti se pare ca un loc e prea tacut, fredonezi, canti, vorbesti tare, sau 
deschizi radioul, televizorul, casetofonul etc. pentru a mentine un stimul auditiv in ambient 
c.    Esti sensibil fata de sentimentele oamenilor, propriile tale sentimente sunt ranite cu usurinta, nu te poti 
concentra cand altii nu te plac, si – pentru a lucra – ai nevoie sa te simti iubit si acceptat 
d.    Iti vine greu sa stai nemiscat la locul tau, trebuie sa te misit mult; daca nu iti poti parasi scaunul, te foiesti, 
iti misti mult picioarele, sau bati un ritm cu varfurile pantofilor in podea 

 

 

11.  Care dintre urmatoarele atitudini te descrie cel mai bine? 
a.    Remarci daca imbracamintea oamenilor nu este asortata, sau daca parul le este ravasit si adesea doresti 
sa rectifici   aceasta situatie 
b.    Te deranjeaza cand cineva nu vorbeste corect si esti sensibil fata de anumite sunete, precum picuratul 
robinetelor sau  zgomotul aparatelor casnice 
c.    Lacrimezi la episoadel triste din filme sau carti 
d.    Te foiesti si nu iti gasesti locul cand esti silit sa stai nemiscat si nu poti sta prea mult timp in acelasi loc



 

 

 

 

12.  Ce anume te deranjeaza cel mai mult? 
a.    Un loc dezordonat 
b.    Un loc prea tacut 
c.    Un loc inconfortabil din punct de vedere fizic sau emotional 
d.    Un loc in care nu se permit activitati, sau care nu oferasuficient spatiu de miscare 

 

 

13.  Ce te deranjeaza cel mai mult atunci cand cineva iti preda un subiect? 
a.    Sa asculti o expunere neinsotita de materiale vizuale 
b.    Sa fii nevoit sa citesti in tacere, fara explicatii verbale sau discutii 
c.    Sa nu ti se permita sa desenezi, mazgalesti, sau sa faci insemnari, chiar daca nu le vei reciti niciodata 
d.    Sa fii nevoit sa privesti si sa asculti, fara a te putea clinti 

 

 

14.  Rememoreaza o amintire fericita din viata. Petrece cateva secunde cautand sa iti amintesti cat mai multe 
detalii. Dupa ce ai retrait episodul,  ce amintiri ies in evidenta? 

a.    Cele vazute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor si obiectelor 
b.    Cele auzite – dialoguri si conversatii, replicile tale si sunetele din jur 
c.    Senzatiile de pe piele si corp, precum si felul cum v-ati simtit, fizic si emotional 
d.    Actiunile si activitatile intreprinse de tine si miscarile corpului 

 

 

15.  Rememoreaza o vacanta sau o calatorie. Petrece cateva secunde cautand sa iti amintesti cat mai multe 
detalii. Dupa ce ai retrait episodul, ce amintiri ies in evidenta? 

a.    Cele vazute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor si obiectelor 
b.    Cele auzite – dialoguri si conversatii, replicile tale si sunetele din jur 
c.    Senzatiile de pe piele si corp, precum si felul cum v-ati simtit, fizic si emotional 
d.    Actiunile si activitatile intreprinse de tine si miscarile corpului 

 

 

16.  Imagineaza-ti ca ai fi nevoit sa iti petreci tot timpul in unul din urmatoarele locuri, in care se desfasoara 
activitati diferite. Unde te-ai simti cel mai confortabil? 

a.    Un loc in care poti sa citesti; sa privesti tablouri, opere de arta, harti, grafice si fotografii; sa rezolvi puzzle- 
uri vizuale, de felul labirinturilor sau descoperirii fragmentului lipsa dintr-un tablou; sa joci jocuri cu litere, de tip 
scrabble; sa efectuezi   decoratiuni interioare 
b.    Un loc in care poti asculta muzica, talk-show-uri radiofonice sau TV ori stiri; sa canti, vocal sau la 
instrument; sa joci jocuri  verbale, sa participi la dezbateri; sa citesti cu voce tare, sa reciti fragmente din piese 
sau filme etc. 
c.    Un loc in care poti desena, picta sculpta sau crea obiecte artizanale; sa scrii sau sa dactilografiezi, sa 
efectuezi activitati ce implica mainile, asa cum sunt cantatul la un instrument, jucatul de sah, dame etc.; sa 
construiesti machete 
d.    Un loc in care poti sa faci sport,  sa joci jocuri cu mingea, ori jocuri de actiune, care implica miscarea 
trupului, sau sa joci in piese ori spectacole; sa efectuezi proiecte in care sa te deplasezi constant; sa efectuezi 
experimente, sau sa explorezi si sa descoperi lucruri noi; sa construiesti sau sa repari diverse obiecte; sa 
participi in activitati de echipa cu caracter competitiv 

 

 

17.  Daca ar fi necesar sa iti reamintesti un cuvant nou, ti l-ai aminti cel mai bine: 
a.    Cele vazute – descrieri vizuale ale oamenilor, locurilor si obiectelor 
b.    Cele auzite – dialoguri si conversatii, replicile tale si sunetele din jur 
c.    Senzatiile de pe piele si corp, precum si felul cum v-ati simtit, fizic si emotional 
d.    Actiunile si activitatile intreprinse de tine si miscarile corpului



 

 

 

 

 
 
 
 

INSTRUCTIUNI PENTRU EVALUAREA TESTULUI 

 
1. Adună rezultatele testului după cum urmează: 

    Adună toate raspunsurile „a” si scrie TOTALUL    
 

    Adună toate raspunsurile „b” si scrie TOTALUL    
 

    Adună toate raspunsurile „c” si scrie TOTALUL    
 

    Adună toate raspunsurile „d” si scrie TOTALUL    
 

*DACĂ ai inregistrat punctajul cel mai mare la  categoria „a” esti un elev VIZUAL 
 

*DACĂ ai inregistrat punctajul cel mai mare la  categoria „b” esti un elev AUDITIV 
 

*DACĂ ai inregistrat punctajul cel mai mare la  categoria „c” esti un elev TACTIL 
 

*DACĂ ai inregistrat punctajul cel mai mare la  categoria „d” esti un elev KINESTEZIC 
 

 
 

2. Aranjeaza categoriile in ordinea descrescatoarea punctajelor 
 

 
Locul I :    

 

Locul II :    
 

 
Locul III :    

 
Locul IV :   



 

 

 

 

Aplicarea chestionarului ”Interese- Holland”- 10 min. Interpretarea le va 

permite elevilor să-și descopere categoriile de interese, iar ppt-ul despre interese lei 

va dezvălui 

Investigarea profilului vocational 
 

Prezentul test cuprinde 6 profiluri vocationale 

sub forma unor tabele investigative, care vor trebui completate 

de persoana dornica de autocunoastere in felul urmator: 

 
 Se va incepe cu Profilul 1 si se va lucra pe coloane: 
In coloana „EU SUNT...” persoana testata va bifa acele trasaturi de personalitate 

care i se potrivesc cel mai bine si la final, va completa numarul de trasaturi bifate 

in  rubrica „total”   corespunzatoare acestei coloane. 

 
In coloana „EU POT SA...” persoana testata va bifa acele abilitati pe care le poate 

face bine si la final, va completa numarul de  abilitati bifate in rubrica „total” 

corespunzatoare acestei coloane 

 
In coloana „IMI PLACE SA...” persoana testata va bifa acele interese pe care le 

manifesta  in viata de zi cu zi si la final, va completa numarul de abilitati bifate in 

rubrica „total”corespunzatoare acestei coloane 

 
In coloana „HOBBY-URI” persoana testata va bifa acele hobby-uri pe care le are 

si la final, va completa numarul de  abilitati bifate in rubrica „total” corespunzatoare 

acestei coloane 

 
 Se aduna „total”-urile partiale ( totalurile de pe coloana) si se obtine totalul 

profilului 1  care va fi trecut in rubrica „TOTAL”  a profilului. 
 

 

 Se procedeaza in acelasi mod si cu urmatoarele profile, obtinandu-se pentru 
fiecare din   ele totalurile  finale. 

 
 Se face ierarhia profilelor vocationale, in functie de punctajele finale. 

 
 Interpretarea testului si discutiile purtate pe linie de orientare scolara si 

profesionala se vor axa pe primele 3 profile vocationale, insistandu-se pe 

caracteristicile acestor profile – din punct de vedere al valorificarii lor profesionale - , 

cat si pe profesiile care corespund lor.



 

 

EUSUNT: EU POT SA: IMI PLACE  SA: HOBBY·URI: 

c  creativ, 

imaoinativ 

o cant  la un instrument 

muzical 

c   cant intr~n   cor I orchestra c  Fotografiere 

o intuitiv o  fac lectU'3 cu intonatie c   cant la un instrument   muzical o Teatru 

o deschis c  dansez  cu  multa  gratie  si 

leieritate 

c   fac design  de mobiier, 

vestimentar 

c  Frecventare   a 
unui cor 

c  cura1os c  10C intr-o  Diesa de teatru c   sch•ez, sa desenezsau sa pictez c  n..,.;,,n 

cnoncon- 

formist 

c  fac parte dintr-ui   cor cu 

2/4voci 
c   JQC SltN>  p,esade ieatru c  Pictura I grafica  I 

arhitectura/sculptwa 

c  emotional c  redacta  stiri sau reportaje c   Sa fac aranjamente  muzicale  I 
sa compun  muzica  de orice  fel 

c  Calatoriile 

c  indepen- 

dent 

c  schitez porirete  in care 

subiecti   sa POI rea.noaste 

c   fac portrete  sau fot<9"afii c  Cantatul  la un 

instrum.  muzical 

c  expresiv c  fac un asaJlament  muzical 

I  oot COITlPune  muzica 

c   unnez  un curs de arta c  VIZitare de muzee 

de arta 
c  original c  fac design  vestimentar,  de 

afise  sau de mobilier 
c   citesc sau sa saiu poezie c  Saiere de poves- 

m . ooezii  etc. 

c  illPJlsiv c  saie nnvestiri  sau ooezii c   scriu  pentru  o revista I un ziar c  Cusut artizanal 

c  complicat c   fac o pictura  I o scufptura c   scriu  romane  sau  piese  de 

teatru 
a  Umbi straine 

total: total: total: total  : 

TOTAL: 

 

EU SUNT: EU POT SA: IMI  PLACE  SA: HOBBY-URI: 

c  orietenos c vorbesc  usor cu oamenii c  oractic  SP<>rturi  de echiDa c  Saiere   de scrisori 

cdispussa 

ajut pe cei din 

jur 

c conduc  o discutie  de 

grup 

c  particip  la inlalniri  I sedinte  de 

lucru 

c  Castigare  de noi 

prieteni 

c visator, 

idealist 

c dau  explicatii  bune c  sa fac munca  voluntara c  lngrijire  de copii 

c sociabil c ii invat I instruiesc  cu 

usurinta  pe  albi 

c  predau  la liceu,  colegiu, 

facultate 

c  Voluntariat   in 

activit  sociale 

c convingator c mediez  aisoute c  am cirita de cooii c  Activitati  reliQioase 

c  responsabil c  ii ajut  pe oameni 

suparati  I cu probleme 

c  luaez   cu cei aHati in nevoie  ( cu 

diverse  handicapuri, cu probleme 
economice   sociale   varstnici  etc.l 

c   Ajutorare   de pers. 

cu problem.  sociale 

a cooperant c  organizez   activitati  de 

divertisment 

c  ii ajut  pe alli in problemele lor 

personale 

c  Participare  in 

oroaniz.  comunitare 

c  intelegator c  organizez   si sa 

superviz.ez  un Qrup 

c  ma infonnez  care  SW!I 

perspectivele   societatii   noastre 
c  Practicarea 

soorturior  de echiDa 

cgeneros c  colaborez   bine  cu cei 
din nJru!  meu 

c  urmez  un curs despre relatiile 

interumane 

c  Participare  la 

evenim.  aniversare 

c  iertator c  agreabila  celor mai  in 

vars ta 

c  ma aflu in compania   unor 

educatoci  sau teraoeuti  irnoorianti 

c  Petreceri,   chefuri 

c  rabdator c  ma implic  in actiuni  de 

caritate 

c  citesc articole  sau carti de 

osiholooie    socioloaie 

c  Participare  la 
evenimente  snn,t;ve 

total: total: total: total: 

TOTAL: 

 

 

 
 

Profilul  

 
 

 
 
 

 
Profilul   
3

 

EUSUNT: EU POT  SA: IMI PLACE  SA: HOBBY-URI:  

c aUetic c  sa operez  cu diverse 

uielte   si masini 

c   folosesc  scufe I utilaje  ptr. 

nr<>lucrare  de materiale 

cReconditionare 

mobila 

 

c  practic c  repara  si finisa  mobila sau 

obiecte  din lerm 

c   repar cfrverse instrumente. 

obiecte   instalati 

c  Crestere  de 

olante/  Hori 

 

o direct I franc c  schimb  o anvelopa  sau 

lAeiul la automobil 

o   fac singur  obiecte din 

diverse  materiale 

c  Vanatoare/ 

D<>SCUit 

 

o incfinat  spre 
domen.  mecanic 

c  rezolv  probleme   electrice 

simple 

c     unnez  un curs  de preluaare 

a diverselor   materiale 

c  Practicare  de 

sporturi 

 

o iubitor  de 
natura 

c  lac reparatii  simple  la 

aparate  electrice   (radio,  TV) 

c   fnJ ghid  la vanatoare  sau 

la pescuit 
o  Ore de exercitii 

soortive 
 

c  curios  despre 

lumea  fizica 
o lac reparatii  simple  la 

instalatiae   de apa 

c    urmez  un curs  de reparatii 

rnecanice  si electnce 

o Antrenare   de 

echipe  soartive 

 

c  stabil,  controlat o sa fac desen  la scara c    urmez  un curs  de turism c  Croitorie  

c  independent o citesc  un plan, schita  I 
..wnio.-1 

o   urmez  un curs  de desen 

fehnic 

c  Reparare  de 

masini/ehioamente 

 

o ambitios c aadinaresc c    inQrioesc animale I si plante c  Fotoqrafiere  

o  sistematic c  instalez  un cort c   sa fac excursi   I iessi la 

,.iarba verde • 

c  Pl'eluaare   lemn  

o  oersistent c  cractic un snort o   fac soort  in aer liber c  Modelaj  

total:  total: total:  

TOTAL:  

Profilul   2 Profilul    4
 

EU SUNT: EU POT  SA: IMI  PLACE  SA: HOBBY-URI: 

canalitic c   rezolv  probl.  de matem. c    urrnez un eurs de matematical 
fizlca I clumre I b,oloa,e 

c  auburi  de carte 

o stintific o fac calcule  comolexe c  studiez  carti  sau reviste  stiintifice o Astronomie 

cbun 

observator 

c  retin si interpretez   cu 

usuinta  fonnule 

c  eitesc deSl)n, subteae stmufice ds, 

pura curiozitaie 
c  lntegrame   I 

rebusuri 

c  curios c  inteleg  teoriie   stintifice o  urmaresc emtSrUnilecu caraeter 

stiinlific 
c  Jocui  strategice 

c  logic c  realizez  un experin,ent 

stiintific  sau un studiu 

o  descopar pmap,, St iegi suintJficein 
problemele pracace de zi cu zi 

c  Probleme 

distractive 

ccomplex c   folosesc  un calclAator o  luaez  cu onstNmenie de laboralO< 

si subsiante c:hmK:e 
o  Calculatoare 

c  precaut c  fac programe    pe 
<YVnnuler 

c   luaez   la un proiect sbintific c  VIZitare de muzee 

c  independent c  folosesc  un mcroscop c  sa lae expervnen:e c  Zbor  reaeational 

c  increzator   in 

mined.   p.  d.v. 

inlelectual 

c  interpretez   fonnule 

chmc   simple 

c   sa creez  si sa experimentez 

programe   de softuri 

c  Colectionari   de 

obiecte 

o rezervat c  aplic  principii  si legi 

stiintifce  in problemele 

oractice  zilnice 

o   sa fac tot felul  de masuratoci  si 

apoi  sa le analizez  si interpretez 

din ouncl  de vedere  sbintific 

c  Radio-amatoci 

o precis c  spun  3 mancaruri   cu un 

continut  mare  de proteine 

o   sa gasesc  oorelatii  stiintifice 

intre   diferite  fenomene 

c  Realizare  de mini 

exoerim.  stiintifice 

total: total: total: total: 

TOTAL: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profi 

EU  SUNT: EU POT SA: IMI PLACE SA: HOBBY-URI: 

o innulsiv a tin discursuri  reusite a vand diverse  oroduse o Vanzari  orocese 

o plin de 
eneroie 

o IIOltlesc usor cu diferite 

cateoorii de oersoane 

a invat strategn pentru succesul  in 
afaceri 

o Unnarire a bursei 
de valori 

o sociabil o ii  determin pe altii sa laca 
asa cum vreau eu 

a ii influentez  pe altii o Discutii despre 

oolilica 

o convin- 
gator 

o organizez munca allora I a 

mea 

o pomesc  propriile mele afaceri 

sau seivicii 

o Participare  la 

intruniri I dezbateri 

a entuziast, 
oolirrist 

o organizez si sa conduc un 
qrup de lucru 

a parlicil)  la un curs pe teme de 
vanzan 

o Unnarire emisiuni 
eronooice 

o popular o vand lucruri Isa promovez 
idei 

a fiu ales in functii  de conducere D Organizare  de 
conferinte.  inlruniri 

oambitios o ini aministrez  singur banii o fiu conducator  de proiect o Conducere  de 

oroanizatii 

a curios o conduc o mica .aface re· a supervizez  munca allora o Conducere  de 
alaceri  la domiciliu 

ospontan o recerosc cea mai 
convenabila oferta 

o intalnesc  persoane cu functii de 
conducere importante si lideri 

o Unnarire emisiuni 
oolitice 

a vorbaret o inteleg o buna parte din 
emisiunile  econonice 

a conduc un grup pentru a-si 
atooe obiectivele 

o Citire de reviste de 
afaceri 

O  sigl.l" pe 
mine 

o spun (aproximativ)   care 
este cursului valutar  actual. 

a fac campanie polilica o Realizare de 
reoortaie 

total: total: total: total: 

TOTAL: 

 

o bine 
organizat 

o sa redactez  usor si cored 
texte ( la computer  etc.) 

o urmez un curs de contabilitate o Organizare  de 
cumparaturi 

a metocic, o sa execut ordinele  dare si a urmez un curs de matematica D Jocuri (computer) 
ordonat orecise ale sunPrinrilor mei aolicata  in cornert I finante  
a cu abilitati o  lac multe documente  in o operez  cu numere in finante sau o lnregistrari ale fa. 

numerice scurttimp cornert mifiei (ooze,  filme  ) 

a conformist a scriu scrisori de afaceri a lucrez cu orice fel de masina de D Colectionari de 

 eficiente calcul obiecte 

o eficient o  tin evidenta  platilor  si a dactilografiez  diverse saisori o Citire de reviste 

 incasarilor  I ex: fondul ciasei) sau documente desore casa 

o practic o organizez eficient diverse 
documente I saisori, cursuril 

o completez diverse  formulare 
I imoozite si taxe etc. I 

o Studierea legii 
taxelor 

a econom o lac munca de birou   in o tin evidente detaliate ale o Scrierea  istoriei 

 scurt timp costurilor  planificate  si ale cheltuie- familiei 

  lilor reafizate  
O  politicos o arhivez date f. cored si o tin un inventar  de materiale sau Curatenia  si 

 orqanizat nmduse araniarea casei 
a ambilios o ini planific cu precizie o ordonez si sa arhivez sistematic o Ordooarea 

 
a persistent 

timoul si ceea ce am de facut 
o respect  timpuf si etapele 

tot felul de date 
a fiu responsabil  pentru delaliile 

materialelor de lucru 
o Reafizarea unui 

 Dlanului  "'""'"' Lnei activitali caiet  de cheltuieli 

total: total: total: total: 

TOTAL:    

 

 

 
u•                                                                                                

Profilul   5 

>

 

lnterpretarea 

rezultatelor 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profilul  1:     REALIST  ,---------,. 

LOCUL I: 

Profilul  2: INVESTIGATIV

 
 
 
 

 
Profilul   6 

EU SUNT:                         EU POT  SA:                                 IMI PLACE SA:                            HOBBY-URI: 

a corect           o ulilizez un calculator                 o ooerez oe calculator                           D Jocuri de carti 

 
Profilul  6:  CONVENTIONAL 

 
 

 
Profilul  5:   INTREPRINZATOR 

I                               I 

LOCUL II: 

 
 
LOCUL Ill: 

 
Profilul  3:   ARTISTIC 

 
 

 
lul  4 :     SOCIAL 

I                                          I
 

'\ 



I  L"SPECTORAnn. 

~COLAR 

 

 

 

Profilul 
Realist 

 

Proftlul 
Intelectual 

 

Profilul 
Artistic 

 

Profilul 
Social 

 

Profilul 
Intreprinzator 

 

Profilul 
Conventional

-1ipul pule me din pct de vedere fizc 
-are organ~re motorie buna 

• are compe1ente stiintikesi 

matematre 

-prefera relafonare persona la indirecta,   -este oriental  social 
printr--o au1oexprimare proprie                   ·are abiltatide a stabii relati 

-are competente de leer, de 
persuasiune, de relafonare 

-are respect fata de lege, autorita1i 

ieraihi

-agresiv                                       -esterafunal 

-ere difcu ltati in comunK:area sentime n    -esle independent 

tebr                                            -esteouoos 

-nu are deprinderivetbale  side             -esteOnJinal si creat"ivin special in 

relafionare iiterpersonala (nesooF.Jbi}     arme soinfifoe 

-respilgecei'ie tadcale                              - nu-i pac regullle 
-ii place sa munceasca iispali            ,nueste rite resat in mod special de a 
deschse                                                       lucra in cola'borare cu ceilaki 

-ii place sa const111iascasau Sil re pare     -esie orientat mai mult pe saroirla 
-~ place ss maneeesee  fobsirld                 ·incearca sa inteleaga sisa organizeze 

mainoo                                                              lumea 

mediului artistK:                             interpersonale, de a se impoca in 

~ucreazasingur, exprimandu-s:i            ao!Nitatide a~torare,desustinere 
senoimentele la n"ivelsirborc               ·are deprinderiverbale  si intell)ersona~ 
-dispune de ccmpetente artistice   in            ~m11nca bine cu oameni 
domeniul  muzral, r1r1gvisfo,al arielor       ·rezolva problemele pnn discuti 

piastre, rterar                               -isi exprimasentimentele 
-creativ in medirlede aria                           -este responsab~ 

-este sensibi                                   -este preocupa1de staeecebilalti 

-este neconvenfonal                         -i place Sil i se dea atentie 

-are nevoie de exprirllare ridivcuala       -este popula1 

-ii place sa fie original                        -doreste relati de prietenie ou r.eialti 

U1terpets0na!a 

·are deprinderiverbale 
-i placesa oonvinga pe ceialti 

-i plaoesa domine 

-are dorinta de puteie statutsooial 

~steentuzias1 

-are energie 

~ste increzatorin sine 

~ste ave nturie1 

·pune accent pe bunastarea 

U1teleotuala 

-nuoauta roluri de leer 

-alege roluti de subordonat 

~stebial sefkl1 

·isi realizeazascopunle  prin confomiism 

~stedependent 

~stestabil 

-ii p!are sas1ie ce astep1ide la el 
-ii :Pk  suiniledeEnite 

-are autocontrol putemi:: 

-are un sistem de valori clar 

'.prefera activitalie care solcita fobsirea
-ii placactivitatie  care cer cooidonare 
motica 

-D placactivitatiere inpunfortafizK:a 

-ii placactivitatie re soroita 

manipularea 01donata sisistematca a 

obiectelot,  une'lelor, masinlbr 

- prefera sa rezolve problemeconcre1e 

s:i nu  pe rele aktracte 
-ii displacactivitatie socae  s:i 

-esiepescnet de problerre teoretee, 

abstracte 

· n plac aotivita& ritelectuale, 

rezolilaire de probleme 

- se imprr:a in investigatii ale 
le nomenelor fizre,bxi'bgre si 
culturale 

;1displac acfaiitatoopersuasive, 

socee si repetlive 

-nu-i plac.medii'.e s1n.ictu,rate                -i plsce safe i:ler 

.;e axeaza :pee act"iv~atinestructu1ate,    -preferaactivitatie care iinpoca 

care pres-upun manipularea                        inforrnarea, pregatirea, dezvoltarea, 

materia lebr pentn.i a crea forrne               gria  pentru alte persoane fts.iasuma 

arlisfre   noi                                                     roluri de predare siI sau terapeutre) 
-ii displacactivitatie oidonate,                  -i displac actMla1iErnanMale si tehni:e 
administra1"ive,sistemafJZate,de afaceli   care presupun  u1iizareade  rnateriale, 

masi.n~ une lte de luc111 

PROE'ESII: 

-i disp!ac actMla1ilestr1r1tilioe,de 
obseNare oe~solata peooade lungi 
de efort in1electual 

·prefea aoele activita1iin care sorcita 
attor persoane atingereasco,purilor 

sale organ izato li::esau financF.Jre 

-preferaactivitattilede vanz:are,de 

dominare, de conduoere a attora 

ordonata sisistematicaa datebr 

 
PROFESII: 

• Contab! 

•easer 

• Expert in taxesi iTlpozite 

• Operator  pe computer 

• A.na!is1 financiar 

• lnspectorbancar
educafonale 

 
PROFESII: 

 
PROFESII: 

• ~·\:teorobg 

'Scritor (poet,dramaturg, proza101) 

•editor 

• Di1')t deorchestra,muzician, 

PROFE.SII: 

• Sooiolog 

• Profesor 

PROFESII: 

• Broker 

• Avooatlproouror 

• Secre1ar 

• Opetator telefoni.t 

• Dactibgraf

• Mecande avon, auto, de bcoiootiva   T A.ntropobg, bobg,zoolog orches1rator • Logoped • Reprezentantrela1ioij pubfi::u'I • Asis1ent bilfoteoar

• Pompier,  po1tist 

'Tamplar 

• Ameobg 

• Pomoulor,swculto1, ferrner 

• Soferde camion, autobuze1c. 

• Bijuter 

• Mar.11ar 

• E ,lectrioian 
• Tehni:ian dentar 
'lnginer   mecanic 

• Farmscst 

• Stomatobg 

• Matematiaian 

'Chimist 

• Cerceta1or 

• Geograf, geobg 

• Fiician DI   N 
T lnginerde   sstem inforrnatcian 

• Psinobg, sooiobg, statis~ian 

• Actor,srenograf, ,regizoretc. 

• Manager in publoil.ite 

• Fo1ograf 

• Arhitect 

• Artist plasfo 

• Dansato1I instructorde da ns 

• Oes-'gne1de mda, de interxiareU'I 

pubroitate 

• P,rofesorde muzica, teatlll, lirrni 

straine etc. 
• Jumafist/ reporter 

• Conslier matrimnia'I 

• Ps-:holog ciniaian 

• Adrn'nistratorde spital 

• Asistentsocial 

• Antrenorsportiv 

• Conslierpersonal 

T    As-istentairedcala 

• Speciafis1 in fizioterapie 

• Jumatist 

• Agen1de as'gura~  turism, vanzarietc. 
• CrainK: ,radii 1V 

• Director de fi.rma etc. 

• Manager 

• tnginer~dus1rial 

• Vanzato1 de a utorrobie etc. 

• Barrnan 

• Grefier



 

 

 

    Concluzii și Evaluare – 10 min. 

Elevii își definitivează fiecare profilul vocational, sintetizând cu ajutorul 

dumneavoastră informațiile din fișele completate în cele două ore derulate pentru 

autocunoaștere. 

Se pot construi cele două lecții utilizând platforma SpicyNodes, într-un mod 

interactiv și deosebit de plăcut și captivant atât pentru elevi cât și pentru profesor – 

model oferit pe adresa : 

http://www.spicynodes.org/a/85e044af33400bbb842bae41588fbf31 
 

 
 
 
 
 

http://www.spicynodes.org/a/85e044af33400bbb842bae41588fbf31


 

 

 
 
 

TEMA NR.3 
 

TRAFICUL DE FIINȚE UMANE 
 

 
 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

4.   EVALUAREA 
 
 

 
1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

 

 

 Trafic de persoane = recrutarea, transportarea, transferarea,  cazarea ori primirea unei 

persoane,  prin ameninţare, violenţă sau prin alte forme de constrângere,  prin răpire, 

fraudă ori înşelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane 

de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea 

de bani ori alte foloase pentru obţinerea consimţământului persoanei care are autoritate 

asupra altei persoane, în scopul exploatării acestei persoane. 

 Traficul de persoane presupune exploatarea prin: 

- muncă forţată; 

- ţinerea în stare de sclavie / alte procedee asemănătoare de aservire; 

- obligarea la practicarea prostituţiei / cerşetoriei / reprezentărilor pornografice / a 

altor forme de exploatare sexuală; 

- prelevarea de organe / ţesuturi sau celule de origine umană, cu încălcarea 

dispoziţiilor legale. 

 Puteți utiliza ppt ”Prezentare trafic de persoane”.



 

 

 
 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE: 
 

 

o Identificarea elementelor caracteristice traficului de persoane. 
o Analiza factorilor de vulnerabilitate la trafic. 

 

 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 Materiale: fișe de lucru, carduri cu imagini, markere; rețea de calculatoare conectate la 
internet; ppt-uri, pps-uri, film documentar; hartie colorată, lipici, foarfece, carioci, 

 temporale: 2 ore; 

 bibliografice: DEX, articole din ziare, site-uri, platforma SpicyNodes- 

 
b). Posibile activități: 

 

  ”Lasă-te pe mâinile noastre” – 15 min: 

Activitatea îi va ajuta pe elevi să exerseze deprinderea de a conduce și de a fi condus și 

să identifice avantajele și dezavantajele de a avea încredere în cineva. 

Această activitate este potrivită pentru a permite participanților să simtă cum e să ai 

încredere în cineva și cum e să insufli încredere cuiva. Activitatea îi va încuraja să conștientizeze 

cum acțiunile proprii influențează acțiunile altora și invers. 

Instructaj: Explicați că activitatea are ca scop să încurajeze participanții să aibă 

încredere unul în altul și să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru siguranța 

celorlalți. Spuneți că dacă cineva se simte incomod, e de dorit să anunțe, și în orice moment al 

activității grupul se va opri. Elevii nu au voie să vorbească între ei pentru a-și ghida partenerul. 

Desfășurare: Alegeți un voluntar, legați-l la ochi cu o eșarfă/ fular prin care să nu vadă 

nimic ( asigurați-vă de acest lucru). Pregătiți un traseu din timp – fixați câteva obstacole, întoarceri, 

…, prezentați-l elevilor - apoi împărțiți-i în perechi( cum doresc ei sau prin extragerea unei fundițe 

colorate – aceleași culori formează o pereche. Elevii nu-și ghidează partenerii prin vorbe, comenzi, 

explicații! Nu au voie să vorbească pe traseu! Pe rând, fiecare elev experimentează cum este să 

conducă, cum se simte când este condus. 

Discuții după întrebări ca: 
 

 Cum v-ați simțit să depindeți de cineva? 

 Când v-ați simțit mai bine: să fiți conduși sau să conduceți? 

 E diferit dacă îți alegi partenerul? 

 Cum v-ați simțit când v-ați poticnit de vreun obstacol, că nu ați fost bine 

conduși? 

 Cum v-ați simțit cînd nu ați știut să conduceți bine partenerul pe traseu?



 

 

 

   ”Detectivi în acțiune” – studii de caz – 30 min: 

Elevii sunt împărțiți în patru grupe. Fiecare grupă primește câteva articole din ziare, iar 

ca și sarcini de lucru- să completeze rubricile următoarei fișe: 
 
 
 
 

Traficul de persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cauze                                  Cum îți dai seama                           Cum poți evita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolele din ziare pot fi asemănătoare cu acestea: 
 

I., 17 ani, am 2 fraţi şi locuiesc într-un sat din judeţul Iaşi. Am fost vândută în Serbia la vârsta de 

15 ani…” 

„ M., 17 ani, sunt din judeţul Mehedinţi. Am fost prinsă de traficanţi la vârsta de 16 ani şi vândută 

în Macedonia…” 

„A., am 19 ani şi locuiesc în Bistriţa. Aveam 17 ani când prietena mea cea mai bună m-a vândut 

traficanţilor din Serbia…” 

 
„ Auzisem că în Italia se găseşte de muncă şi se câştigă bine, nu ca la noi. Am acceptat propunerea 

de a lucra ca menajeră în Italia…” 

„Un prieten mi-a propus să merg să lucrez afară deoarece acolo se câştigă bine. Vroiam să nu mai 

cer bani părinţilor mei…” 

„M-a impresionat povestea celor două vecine ale mele care câştigau foarte bine lucrând în Italia 

şi, deşi mama nu a fost de acord cu plecarea mea, nu am ascultat-o…”



 

 

 

„Aveam 15 ani şi lucram la un bar. Acolo m-am împrietenit cu doi băieţi care mi-au propus o 

plecare în afara ţării. Am acceptat şi ei m-au vândut în Iugoslavia…” 

„Mi-a spus: degeaba plângi, acum eşti pe mâna noastră” 

Ne-a spus: acum nu mai aveţi ce face. Dacă vreţi să ajungeţi acasă trebuie să îmi daţi bani, pentru 

că v-am cumpărat din Bucureşti. Dacă aveţi să îmi daţi câteva sute de dolari, puteţi pleca…” 

„I-am rugat să mă lase să mă duc acasă. Plângeam. Eram păzită când vorbeam la telefon, dar şi 

aşa mama şi-a dat seama că ceva nu e în regulă…” 

„Eram cu sora mea când m-au vândut. Au vrut să o violeze, dat era operată de curând. Le-am spus 

să mă ia pe mine…” 

„Mi s-a spus să nu refuz să dansez, că mi se pune pistolul la tâmplă. Ori te porţi frumos, ori te 

omoară…” 

„Am început să consum băuturi alcoolice, aşa nu mai eram conştientă de ce mi se întâmpla…” 

„Mi-au spus că voi merge cu „peştele” în pădure pentru că acolo au mai mulţi clienţi şi mai 

bogaţi… ” 

„M-au forţat să dansez. Deja fusesem cu 7 clienţi. Apoi am leşinat…” 

„Nu ne dădeau să mâncăm dacă nu aveam clienţi…” 
„Prietenii patronului erau puşi să ne promită că ne ajută să scăpăm de acolo. Noi nu ştiam, 
încercam să fugim, apoi ne aduceau înapoi şi ne băteau în faţa fetelor nou venite, pentru ca acestea 

să ştie ce le aşteaptă dacă vom dori vreodată să facă aşa ceva…” 

„Locuiam împreună cu părinţii. Nu mă înţelegeam bine cu ei. Sora mea mi-a zis: ”Hai să ne 

certăm cu părinţii şi dimineaţă când plecăm la şcoală, fugim. Cunosc eu nişte băieţi care ne vor 

duce să muncim în Italia”…” 

„O prietenă mi-a propus să mergem în Irlanda să lucrăm acolo. A reuşit să-mi falsifice paşaportul 

şi am plecat împreună cu avionul cu ea şi cu prietenul ei. Ne-am oprit în Franţa pentru că prietenul 

ei s-a îmbolnăvit şi a trebuit să stea în spital aproape 2 zile. Am dormit pe străzi şi după ce 

prietenul  ei  s-a  vindecat,  am  plecat  mai  departe  în  Irlanda.  Acolo  am  fost  închisă  într-un 

apartament şi nu am mai ieşit decât de două ori timp de 6 luni…” 

„Am plecat din Timişoara împreună cu două fete ascunse în compartimentul de bagaje al unui 

autocar. Urma să coborâm la Belgrad, unde trebuia să ne aştepte altcineva care să ne ducă mai 

departe spre Italia. Am fost cazate la un hotel, unde ni s-a spus că am fost vândute…” 

„Am fost invitată de o cunoştinţă într-o discotecă, la un suc. M-am dus la toaletă, iar în acest timp, 

ea mi-a turnat ceva în pahar. Am dormit şi din când în când mă mai trezeam. Îmi aduc aminte că 

am fost transportată cu maşina şi la un moment dat cu o barcă. M-am trezit complet abia în 

Italia…” 
„Nu ştiam că nu mai sunt în România. Eram cu cea mai bună prietenă a mea. Mi-a spus că mergem 
în vizită la un prieten şi să nu-mi fac griji. Mi s-a părut că ceva e în neregulă pentru că îmi luase 
actele şi pentru că mergeam numai seara să nu ne vadă nimeni. Am copilărit împreună. Aveam 
încredere în ea şi m-a vândut pentru 300 de dolari!…” 
„Un băiat din comună, pe care îl cunoşteam şi îi cunoşteam şi familia, a venit acasă la noi şi mi-a 
propus să merg în Italia la un loc de muncă cinstit. L-am întrebat cum o să ajung şi mi-a spus că nu 
e nici o problemă, că rezolvă el tot, cu paşaportul, cu transportul. În Timişoara am fost urcată într- 
un autocar, iar la graniţă mi s-a spus să mă ascund într-un loc special amenajat lângă scările 
autocarului. După ce am trecut graniţa, mi s-a făcut cunoştinţă cu „patronul” căruia i-am fost 
vândută…



 

 

 

„să refuze să plece fără acte pentru că li se poate întâmpla ce mi s-a întâmplat mie…” 

„să verifice unde pleacă şi să verifice dacă pleacă legal şi să nu creadă în orice persoană care le 

promite ceva…” 

„nimeni nu-şi poate imagina cât de rău poate fi acolo, chiar dacă fete care au fost acolo povestesc 

sau chiar dacă citeşti despre asta. Doar acolo poţi să-ţi dai seama şi e prea târziu…” (din „Jurnal 

de călătorie” – Salvaţi Copiii) 

  ”Grădina sufletului meu”- 5 min. : 

Această activitate îi va ajuta pe elevi să-și dezvolte sentimentul de empatie și le va oferi 

un moment de introspecție și reflecție asupra propriei individualități. 

Instructaj: Veți pregăti în trei coșulețe petale de flori de trei culori – din hârtie colorată 

colantă. Veți distribui fiecărui elev câte o foaie de hârtie. Asigurați un fond muzical 

relaxant. Oferiți elevilor petale albastre  din coș, cerându-le să noteze pe fiecare câte o 

întâmplare fericită din viața lor. 

Desfășurare: Elevii vor alcătui cu petalele scrise o floare cu numele lor în centrul florii, 

Acestea vor fi expuse pe tablă. Îi veți antrena pe elevi într-o discuție de genul: 

o Observați asemănări între evenimentele trăite de fiecare din voi? 
o Sunt printre petale expuse unele deosebite? 
o Cine și ce va oferit fiecare dintre aceste momente frumoase din viața voastră? 
o V-ați amintit și alte evenimente fericite din viața voastră? 
Pentru momentele următoare e nevoie ca elevii dumneavoastră să lucreze în pereche. Le 
veți oferi petale galbene, pe care vor nota momentele nefericite din viața lor. Vor alcătui 

o floare galbenă cu numele lor în centru. Fiecare pereche va face schimb de flori galbene 

și vor citi cu toată atenția mesajele de pe petale. În acest timp, veți distribui fiecărui elev 

petale verzi. Pe câte o petală verde fiecare va nota soluția pe care o consideră potrivită 

pentru situația nefericită trăită de partenerul său. Dacă sunt situații mai complexe și 

elevul este de acord se pot discuta cu întreaga clasă. Cele două flori – galbenă și verde- 

rămân fiecărui elev, nu se expun. 

Evaluare: 

o Cum v-ați simțit în timpul activității? 
o A fost dificil să găsiți situații plăcute, mai nefericite? De ce? 
o Care sunt cele mai frecvente motive care provoacă stările de bucurie sau tristețe 

în viața voastră? 

o Cât de greu v-a fost să găsiți soluții pentru altcineva? De ce? 
o Este riscant să acordați un sfat colegului? Care este riscul? 
o Ce s-ar întâmpla dacă am exclude problemele ? 
o Ce rol credeți că a avut acest exercițiu? 
o Ce-ați învățat participând la această activitate?



 

 

 
 
 

A doua oră 
 

  ”Pro și contra”- 5 min : Elevii vor fi împărțiți în două grupe: fete, băieți. Fiecare va trebui 

să provoace grupa de gen opus prin următorul joc: 

Pentru că sunt băiat, trebuie să…………………………… 

Dacă aș fi fost fată, aș fi putut să…………………………. 

(Fiindcă sunt fată, trebuie să………………. 

Dacă aș fi fost băiat, aș fi putut…………………) 

Vor fi dirijați în identificarea răspunsurilor la aceste întrebări scrise pe tablă/ primite pe 

calculatorul fiecăruia( în cabinetul de informatică): 
 

 
 

  Prezentarea ppt ”Infracțiuni frecvente”- 10 min. 

 



 

 

 
 

 

  Prezentarea filmului didactic ”Diabolic – trafic de organe”- 15 min. 
 

Pentru a putea discuta și fixa informațiile esențiale din filmul prezentat puteți cere elevilor 

să completeze o fișă : 
 

Influențe pozitive 
 
 
 
 
 

cine? unde?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influențe negative 

cum?

 

 
 
 

  ”Scenariul traficului de persoane”: 15 min: 

1. Imaginaţi-vă că aţi auzit intamplător, de o ocazie unică, de o slujbă mai bine plătită, de o 

şansă pentru o viaţă mai bună in altă parte, intr-un moment dificil al existenţei. 

Ce-ar fi dacă cineva in care aveţi incredere, un membru al familiei, un vecin, un prieten sau 

o cunoştinţă intamplătoare, s-ar oferi să vă ajute să ajungeţi acolo ? 

2. Imaginaţi-vă că la destinaţie, v-ar fi luate documentele de identitate, fiecare mişcare va fi 

controlată şi urmărită, nu aveţi posibilitatea să contactaţi rudele, persoanele apropiate sau 

instituţiile statului respectiv şi contra voinţei, vei fi obligat/ă să desfăşori activităţi impuse 

de „binefăcătorul” tău. 

3. Imaginaţi-vă că toate cheltuielile de transport, hrană, imbrăcăminte, cazare, care v-au fost 

oferite, s-au transformat intr-o datorie care creşte substanţial in fiecare zi şi pe care nu veţi 

reuşi să o plătiţi niciodată. 

 
  Cum v-aţi simţi să fiţi abuzat /ă fizic, emoţional şi sexual, fără a putea ieşi din capcana unei 

astfel de situaţie, intr-o ţară a cărei limbă nu o ştii şi unde nu cunoşti pe nimeni ? 

  Cum v-aţi simţi, dacă o altă persoană v-ar trata ca pe o marfă, ce urmează să fie cumpărată 

şi vandută ?



 

 

 

Personajele traficului de persoane 
 
*Recrutorul, prima verigă a reţelei criminale care ia legătura cu victima, poate fi atat bărbat 

cat şi femeie. Există cazuri, in care un cuplu -“soţ şi soţie”, acţionează impreună pentru a 

prezenta mai multă credibilitate. De asemenea, recrutorii pot fi persoane cunoscute de către 

victimă, uneori chiar rude, care inspiră incredere, prin poveşti de succes personale sau ale 

altor persoane, pe care le-au “ajutat”. Aceştia au o ţinută ingrijită, bunuri ce indică o stare 

de prosperitate iar prin folosirea tehnicilor de manipulare, reuşesc să convingă, că vin 

in intampinarea nevoilor altor personae, intruchipand imaginea “binefăcătorului”. 

*Victima traficului de persoane - poate fi orice persoană, indiferent de varstă şi sex, mediu 

de provenienţă, nivel de educaţie, statut marital etc., care intr-un anumit moment al 

existenţei, intampină o serie de dificultăţi economice sau sentimentale, ce o fac vulnerabilă 

in faţa recrutorului. 

Nimeni nu se oferă să fie victimă a exploatării şi majoritatea consideră că „mie nu mi se poate 

intampla”. Cu toate acestea, in funcţie de modul cum percepem situaţia in care ne aflăm, tindem 

să acordăm incredere persoanelor care oferă soluţii „rapide şi sigure” problemelor noastre. 

Ca victime, persoanele sunt sechestrate, lovite, ameninţate, violate, infometate, drogate, vandute, 

reduse deseori la starea de obiect, intrucat traficanţii au drept unic scop, obţinerea de 

profituri maxime de pe urma exploatării acestora. 

Atunci cand se prezintă o ocazie, cand o intalnire face să scanteieze un viitor mai senin intro 

ţară bogată, indoiala nu mai are loc. Trebuie să pleci, să laşi totul ... 
...”Cand am plecat, am fost bucuroasă, imi spuneam că-mi voi schimba viaţa, voi lăsa in 
urmă grijile şi necazurile care mi-au copleşit viaţa personală...” 
...”Nu-mi puteam imagina că voi lucra in stradă... Cand am sosit, doi băieţi mă aşteptau, şi 
mi-au spus: hai, mergem la hotel. In prima seară m-au lăsat in pace, eram cam neliniştită, 
insă cand m-am trezit a doua zi, mi-au luat paşaportul... Mi-au spus, hai, trebuie să lucrezi 
in stradă, eu le-am răspuns că n-am plecat să fac asta... Atunci au ras şi mi-au spus că n-am 
de ales... M-au lovit, m-au violat, m-au ameninţat şi in final am fost obligată, ...n-am mai 
avut ce face..., trebuia să indeplinesc ordinele, să fiu un simplu bun de care ei dispuneau 
cand şi cum voiau...” 
...” Acum văd viaţa mea ca şi .... sunt mai rău decat un animal, sunt un nimic in viaţă. Oare 
viaţa mai merită trăită aşa ...” 

...”După multe săptămani de chin, au apărut salvatorii...” 

..”Teama, teroarea trăită in exploatare, mă urmăreşte tot timpul ... nu pot dormi nici ziua şi 

nici noaptea...” ...”mi-am schimbat identitatea, port perucă...” 

...”Oare voi mai putea redeveni „eu”?” 

 
  Evaluarea – 5 min: 

Puteți utiliza fișele din anexe: decupați fiecare afirmație, iar elevii recompun conținutul, 

fixându-se astfel informațiile esențiale:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nu crede tot ce ţi se promite, 
 

 

- Acceptă cu prudenţă şi rezervă, poveştile de succes a celor care muncesc 
in străinătate, 

 

 

- Nu semna documente dacă nu inţelegi conţinutul acestora, 
 

 

- Anunţă cu cine, unde şi cum pleci din ţată, 
 

 

- Anunţa detalii despre locul unde vei locui, studia sau munci (denumirea 
şi adresa firmei, numărul de telefon, adresa viitoarei locuinţe), 

 

 

- Fă-ţi copii după actele de identitate, contractul de studii, contractul de 
muncă, 

 

 

- Stabileşte o parolă pe care o vei folosi in convorbirile telefonice cu 
părinţii, in cazul in care te simţi in pericol, 

 

 

- Nu da nimănui, cu excepţia persoanelor abilitate precum poliţia sau 
jandarmeria, actele tale de identitate, 

 

 

- Invaţă limba ţării de destinaţie, 
 

 

- Află numărul de telefon al Ambasadei Romaniei din ţara respectivă şi 
verifică dacă sunt intrunite condiţiile legale pentru a lucra sau a studia.

Recomandări 

pentru evitarea situațiilor de a deveni victima traficului de persoane 



 

 

 
 
 
 
 
 

TEMA NR.4 
 

TOLERANȚĂ, DEPENDENȚĂ 
 

 
 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

4.   EVALUAREA 
 
 
 
 

 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

 
TOLERÁNT, -Ă, toleranți, -te, adj. (Adesea substantivat) Care tolerează; îngăduitor, 

indulgent. – Din fr. tolérant. 

Sursa: DEX '09 (2009) 

TOLERÁNȚĂ, toleranțe, s. f. 1. Faptul de a tolera; îngăduință, indulgență. 

2. Obișnuință sau dispoziție pe care o are organismul de a suporta anumite medicamente, 

substanțe, condiții de mediu etc. 3. Abatere admisă de la dimensiunea, greutatea, 

calitatea etc. prevăzută pentru un anumit produs. ♦ (Tehn.) Diferență dintre dimensiunea 

maximă și minimă admisă în prelucrarea unui anumit material și valoarea nominală a 

acestei dimensiuni. – Din fr. tolérance. 

Sursa: DEX '09 (2009) 

DEPENDÉNT, -Ă, dependenți, -te, adj. Care depinde (de cineva sau de ceva); care nu 

este autonom. – Din fr. dépendant. 

Sursa: DEX '09 (2009) 

DEPENDÉNȚĂ, dependențe, s. f. 1. Situația de a fi dependent; stare de subordonare, de 

supunere. ♦ (Jur.) Subordonare economică, politică etc. a unei țări, a unui teritoriu față 

de o putere străină, prin limitarea libertății naționale, a dreptului suveran de a hotărî 

asupra dezvoltării sale. 2. (Mat.) Relația dintre diferitele valori ale unei variabile cărora 

le corespund valori ale altei variabile. 3. Tulburare psihică manifestată prin lipsă 

de inițiativă, prin atașament total față de unele persoane. 4. Stare patologică datorată 

obișnuinței de a consuma alcool, stupefiante, medicamente. – Din fr. dépendance. 

Sursa: DEX '09 (2009)

http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse
http://dexonline.ro/surse


 

 

 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE: 

oSă evidenţieze deosebirile care există între oameni; 
oSă argumenteze semnificaţia toleranţei –ca mod de raportare şi relaţionare cu ceilalţi; 
oSă exerseze în situaţii date respectul de sine şi respectul pentru ceilalţi; 
oSă identifice strategii sănătoase de adaptare; 
oSă exemplifice împrejurări în care vor acţiona hotărât; 
oSă argumenteze efectele și riscurile legate de consumul de substanțe interzise. 
oSă  explice  diferenţa  între  efectele  pe  termen  lung  şi  cele  pe  termen  scurt  ale 

diferitelor acţiuni / soluţii pozitive identificate. 
 

 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 Materiale: fișe de lucru, carduri cu imagini, markere; rețea de calculatoare conectate 
la internet; ppt-uri, pps-uri, film documentar; hartie colorată, lipici, foarfece, carioci, 

 temporale: 2 ore; 

 bibliografice: DEX, articole din ziare, site-uri, platforma SpicyNodes- 

 Prima  oră  
 

 
 

b). Posibile activități: 
 

  Exercițiul de spargere a gheții – ”Eu sunt tolerant” – 5 min.: 

Împărțiți elevilor postit-uri colorate cerându-le să  completeze propoziția: (numele) sunt 

tolerant/ă,  numai după ce spun în fața colegilor de ce consideră că sunt toleranți, iar aceștia 

acceptă opinia lor. În acest timp puteți completa pe tablă un ”ciorchine” pentru definirea 

noțiunii de ”toleranță”, cu ajutorul răspunsurilor primite de la elevi. Cei care refuză, dau 

răspunsuri incorecte sau nu știu sunt lăsați să completeze postit-ul la sfârșitul lecției. 

    ”Eu, noi, ceilalți”- fișa de lucru – 20 min. 

Acceptarea este atitudinea de înţelegere a unei persoane. A fi tolerant înseamnă a accepta 

diferenţele între persoane, între diverse puncte de vedere. Atitudinile, comportamentele, 

cuvintele influenţează relaţiile interumane. Toleranţa nu trebuie confundată cu slăbiciunea, nici 

cu superioritatea.



 

 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU 
 

„EU – NOI – CEILALŢI” 
 

Completează fraza: 
„Nu vreau să mă laud, dar…………………………………………………………………” 

 
REGULA ZILEI 

 

 
 
 

Scrie răspunsurile tale în spaţiile de mai jos: 
Toţi suntem oameni şi ne asemănăm prin:                     Oamenii se deosebesc între ei prin: 

 
…………………………………………..                   ……………………………………. 

 
…………………………………………..                   ……………………………………. 

 

Cum interpretezi afirmaţiile: „Fiecare este unic în felul său.” 
„Nici un om nu este perfect.” 

 

Completează în primul tabel calităţile şi în cel de-al doilea defectele pe care consideri că le ai: 
…………………………………………..                   ……………………………………. 

 
…………………………………………..                   ……………………………………. 

 

Răspunde la următoarele întrebări: 
-     De ce este important să ne cunoaştem defectele?Dar calităţile? 
-     Ce faci pentru a-ţi pune în evidenţă calităţile? Dar pentru a diminua defectele? 
-     Ce atitudine trebuie să avem în faţa defectelor altor oameni? 
-     Ce înseamnă „a fi tolerant”? 
-     Ce înseamnă „a fi demn”? 

Exerciţiu-joc „Fiindcă sunt om, eu merit…..” 
Găseşte 5 moduri diferite de a completa fraza. 

Fiindcă sunt om, eu merit …………………………………………………………. 
Fiindcă sunt om, eu merit …………………………………………………………. 
Fiindcă sunt om, eu merit …………………………………………………………. 
Fiindcă sunt om, eu merit …………………………………………………………. 
Fiindcă sunt om, eu merit …………………………………………………………. 
Important! 

   Încercaţi să vă apropiaţi şi să vă cunoaşteţi cât mai bine! 
   Depăşiţi barierele în comunicare” 
   Fiţi deschişi, sinceri şi toleranţi! 
   Respectându-vă pe voi, îi respectaţi şi pe ceilalţi”



 

 

 

   ”Același dar diferit”- 15 min. : 
 

Veți forma 4 grupuri – se numără 1,2,3,4; toate numerele 1 formează un grup, toate numerele 

2, alt grup,.... Grupurile 2 şi 4 vor scrie pe coala da hârtie asemănări între oameni, iar 1 şi 3 

deosebiri. Câte un reprezentant al grupului prezintă ce au lucrat, iar în acelaşi timp veți 

sintetiza răspunsurile copiilor la tablă, sau pe un panou, la flipchart cu markere colorate 

pentru fiecare în parte. 
 

Fişă “Toleranţa”



 

 

 
  “Cel mai bun argumentator”- 10 min.: 

 

Clasa este împărţită  în 3 grupe. Fiecare elev extrage câte un jeton dintr-un bol cu jetoane de  3 

culori. Vor fi trei plicuri corespunzătoare fiecărei culori ( în două câte un citat): 

 “Fiecare este unic în felul său” 

 “Nici un om nu este perfect”, în al treilea 

 Fișa de jurizare - pe care o vor concepe să-i ajute să departajeze cea mai bună argumentare. 

 
  ”Harta Toleranței în clasa noastră” – 2 min. : 

Elevii vor fi invitați să lipească pe o coală pregătită, pe rând, postit-urile primite la începutul 

orei, pe care și-au notat numele și au scris că sunt toleranți. Veți contura cu un marker forma 

rezultată din lipirea tuturor postit-urilor și veți delimita astfel Harta Toleranței clasei. 
 
 
 

 A doua oră 
 

b). Posibile activități: 
 

  ”Ziua Toleranței”- 10min. – prezentarea ppt-ului : 

 
 

 
Puteți finaliza prezentarea cu întrebări de tipul : 

- Propuneţi câteva activităţi pentru “Ziua Toleranţei”! 

- Ce aţi dori să vi se permită de Ziua Toleranţei? 

- Toleraţi un comportament nepoliticos? De ce? 

- Toleraţi o ţinută indecentă ? De ce ?



 

 

Tolerez Nu tolerez 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

............................................. 

................................................. 

................................................. 

................................................. 

............................................. 

 

 

 
 

  ”Cât      sunt      de 

tolerant”10 min. : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sau puteți alege aplicarea unui chestionar :   “Sunteţi tolerant cu ceilalţi?!” 
 

1. Dacă vi se face o farsă urâtă cum reacţionaţi? 
a). faceţi haz de necaz; b). vă supăraţi 

2. Persoanele care sunt foarte amabile, o fac din interes? 
a) da; b). nu 

3.Vă deranjează persoanele care înfulecă la o petrecere? 
a). nu, în mod deosebit; b). da, altă dată nu le mai invit. 

4. Dacă un amic din grup încearcă cu orice preţ să fie “regele”întâlnirii, ce credeţi despre el? 
a). ce obraznic! b). sunteţi mulţumit. 

5. Un/o prieten/ă plicticos/ă vă roagă a nu ştiu câta oară să îl/o însoţiţi la cumpărărturi. Ce-i 
răspundeţi la următoarea aceeaşi rugăminte? 

a) că uneori se poate descurca şi singur/ă; b) nu sunteţi liber/ă. 
6.  Într-o vizită, o  persoană mai în vârstă laudă vremurile de altă dată, pe  care le consideraţi 
învechite. Cum reacţionaţi? 

a) îi spuneţi că părerile lui vă jicnesc; b) nu ascultaţi şi plecaţi. 
7. Aflaţi că prietenia pentru un coleg de sex opus provoacă gelozia celui mai bun prieten. Cum 
reacţionaţi? 

a) puţin îmi pasă;  b) o asemenea bănuială mă răneşte. 
8. Dacă organizaţi un joc cu prietenii, ce preferaţi? 

a) să participe toată lumea; b) să participe doar cei ce cunosc jocul. 
9. Ce părere aveţi despre persoanele extravagante? 

a) că se expun ostentativ; b) că sunt deosebite de oamenii comuni. 
10. Ce părere aveţi despre cineva care şi-a pierdut locul de muncă? 

a) se poate întâmpla oricui; b) nu-şi făcea datoria. 
11. Frecventaţi persoanele care nu au aceleaşi idei, cultură şi stil de viaţă ca şi dv.? 

a) rar; b) adesea. 
12. Credeţi că sunt “minciuni”încercările acelora care vor să-i recupereze pe dependenţii de 

droguri? 
a) da; b) nu. 

13. Vi se întâmplă adesea să ridicaţi vocea pentru a vă susţine punctul de vedere? 
a) da; b) nu. 

14. Vă plac noutăţile? 
a) da; b) nu. 

15. Sunteţi de acord că mulţi oameni nu ştiu să-şi facă munca? 
a) da; b) nu.



 

 

 
 

 
Calcularea scorului: 

 

Acordaţi-vă câte 1 punct pentru fiecare răspuns care corespunde următorului tabel: 
 

 
1-a 2-b 3-a 4-b 5-b 6-b 7-a 8-a 

9-b 10-a 11-b 12-b 13-a 14-a 15-b Total: 

 

 
 

Interpretarea  rezultatelor: 
 

 
 
 

Între 10 şi 15 puncte : 
 

Sunteţi dotat/ă cu mare flexibilitate în gândire şi detestaţi atitudinile rigide. Respectaţi 

gândurile şi comportamentele diferite de ale dv. cu condiţia ca ele să nu atenteze la libertatea dv., 

situaţie în care interveniţi cu tact. Răbdarea d. este peste medie. Din păcate, cei care nu vă cunosc 

bine, iau adesea această toleranţă ca pe o slăbiciune şi caută să profite de dv. 
 

 
 
 

Între 5 şi 9 puncte : 
 

Sunteţi o persoană tolerantă, capabilă să înţelegeţi opiniile diferite de ale dv.Vă place să 

comparaţi ideile dv cu ale altora. Chiar dacă discuţiile sunt foarte stimulative, încercaţi să nu fiţi 

prea agresiv/ă. În faţa ignoranţei, mitocăniei reacţionaţi dur, spuneţi ceea ce gândiţi. 
 

 
 
 

Între 0 şi 4 puncte: 
 

Sunteţi intransigent, aveţi idei precise, pe care le apăraţi cu toată fiinţa, chiar şi atunci 

când nu e nevoie. Nu vă simţiţi bine când discutaţi cu cineva care are o părere diferită de a dv. , vă 

ambalaţi uşor pentru lucruri fără valoare. În orice situaţie încercaţi să vă impuneţi punctul de 

vedere, de aceea nu vă bucuraţi de simpatie.



 

 

 
 

  ”Răspunsul căutat”- 5 min : 

  Solicitați elevilor să completeze această diagramă Venn cu informațiile pe care le-au 

acumulat de-a lungul timpului. 
 

 

 
Discuţii posibile: 

- Cat de dificilă li s-a părut sarcina de lucru şi de ce? 
- A fost mai greu identificat efectele comune ale consumului de ţigări, droguri şi alcool? 

- Care dintre aceste efecte are un impact mai puternic asupra fiecăruia dintre elevi? 
 

    ”Specialistul de serviciu”- 10 min: 

Distribuiți elevilor fișe extras –din articole de specialitate- cu informații legate de 

noțiunea de dependență, asemănătoare cu acestea: 
 

Fișă nr.1 

 
”În acea vreme încă se mai făcea diferența dintre o dependență “fiziologică”, adică a corpului, a 

cărei marcă de recunoaștere e sindromul de sevraj: manifestări organice, extrem de neplăcute și 
care uneori amenință sănătatea și chiar viața persoanei, și o dependență “psihologică”, ce ar fi 

interesat strict mintea, psihicul: nevoia de a consuma drogul, care acaparează întreaga viață a celui 

afectat, dar care nu presupune sindrom de sevraj și deci nu interesează corpul. Heroina, alcoolul, 

nicotina ar fi  produs o  dependență  “fiziologică”,  pentru  că  au  sindrom  de sevraj,  în  timp  ce 

cannabis-ul, cocaina sau amfetaminele ar fi dat doar o dependență “psihologică”. De aici și ideea 

preconcepută că “voința” ar fi soluția suficientă opririi consumului acestor droguri. Se știu astăzi 

mult mai multe despre mecanismele generale ale dependenței, chiar dacă suntem, bineînțeles, 

departe de a ști totul.”



 

 

 

Fișa nr.2 

 
”Există într-adevăr droguri care produc un sindrom de sevraj cu suferința corpului, și fenomenul de 

toleranță (scăderea progresivă a efectului, deși doza rămâne aceeași, sau creșterea dozei pentru a 

obține același efect), și droguri care nu le produc.” 
 

 
 

Fișa nr.3 

 
”Mecanismul toleranței și al sindromului de sevraj e la nivel molecular: de cele mai multe ori, 

aceste droguri mimează acțiunea unor substanțe secretate în mod natural de organism. De exemplu: 

opiaceele  (morfină,  heroină,  codeină,  metadonă,  etc.)  mimează  acțiunea  endorfinelor.  Asta 

înseamnă că, pentru a acționa, se leagă de niște molecule care se numesc receptori (în cazul 

nostru, receptorii endorfinelor), mult mai puternic decât ar face-o substanțele naturale, care 

sunt  astfel  scoase  din  circuit,  și  cu  un  efect  mult  mai  intens.  Confruntat  cu  o  asemenea 

stimulare, organismul va încerca să restabilească ordinea scăzând sensibilitatea receptorilor (de 

exemplu, receptorii de pe membrana neuronală sunt pur și simplu retrași în interiorul acestuia). 

Drogul va avea mai puțini receptori pe care să-i stimuleze, deci va avea un efect mai slab, la 

aceeași doză – s-a instalat  toleranț a. La întreruperea bruscă a drogului, substanțele  

proprii organismului nu vor putea să-și reînceapă activitatea, găsind niște receptori foarte 

inhibați de drog. Acest lucru perturbă funcțiile corpului, ceea ce se manifestă sub forma  

sindromului de sevraj. Pentru unele substanțe, cum e alcoolul, sevrajul este foarte periculos, și 
necesită o atentă observație medicală. Pentru altele, cum sunt opiaceele, sevrajul nu pune viața în 
pericol, dar este extrem de chinuitor pentru pacient, în mod fizic (de exemplu, dureri musculare 
atroce).” 

 
 
 
 

Veți împărți clasa în 3 grupe, le veți cere să citească cu atenție și să noteze termenii noi, să 

explice mecanismele de producere a celor două fenomene. Fiecare grupă își va desemna câte un 

reprezentant care va explica celorlalți informațiile noi din fișa analizată. 

 
  Evaluarea – 5 min: ”Jocul lui NU”: exersarea tehnicilor de a refuza corect și ferm. 

 
Căi verbale de a spune NU Căi nonverbale de a spune NU 

Spune NU și pleacă Fă un pas înapoi 

Spune repetat NU Dă din cap și arată prin mimică 

Spune NU motivat Fă o grimasă, arată că-ți este dezgustătoare 
această idee 

Spune NU invocând scuze Pleacă dând de înțeles că nu vrei să ai de-a 
face cu această situație/ propunere, 

Spune Nu și sugerează o alternativă  

Spune NU și fă o glumă  



 

 

 

Evidențiați importanța automatizării acestor tehnici și propuneți-le exersarea lor în orice 

împrejurare. 
 

 ”6 cuvinte”- 2 min : cereți elevilor să caracterizeze într-un enunț de 6 cuvinte activitatea 

desfășurată. Orientați-i spre alegerea celui mai reușit și evidențiati-l între celelalte scrise 

pe tablă. 

 



 

 

 

 
 

TEMA NR.5 
 

COMPORTAMENTE DEVIANTE 
 

 
 
 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

2.   OBIECTIVELE URMĂRITE 

3.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE 

4.   EVALUAREA 
 
 
 
 

 

1.   DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI 

 
          Comportamentul este o activitate observabilă a unui  organism, o interacțiune cu mediul 

său. Termenul se poate referi la  activitate în general (ex: "De când îl cunosc, X se comportă foarte 

amabil cu oamenii") sau la o anumită activitate, deci un  caz particular (ex: "Astăzi X s-a comportat 

neobișnuit când l-am întâlnit pe stradă"). Termenul a început să fie folosit în psihologie de J.B. 

Watson și  H  Pieron,  în paradigma psihologică  numită  Behaviorism (în engleză de  la  behaviour= 

comportament). 

          Devianţa înseamnă nonconformitatea, încălcarea normelor şi regulilor sociale. Aceasta are 

o sferă mult mai largă decât criminalitatea, infracţionalitatea sau delincvenţa (denumită şi “devianţă 

penală”), deoarece include nu numai încălcările legii penale, ci toate deviaţiile de la 

comportamentul socialmente acceptat şi dezirabil (Rădulescu, 1994). 

          Comportamentul deviant este un comportament “atipic”, care se îndepărtează sensibil de 

la poziţia standard (medie) şi transgresează normele şi valorile acceptate şi recunoscute în cadrul 

unui sistem social. Diagnosticarea comportamentului deviant depinde de natura normelor sociale, 

de gradul de toleranţă al societăţii respective, ca şi de pericolul actual sau potenţial pe care îl 

prezintă devianţa faţă de stabilitatea vieţii sociale. 

          În orice societate există reguli și norme care solicită indivizilor să realizeze acțiuni dezirabile 

din punct de vedere social și moral, să manifeste comportamente admise și să aleagă în situații 

sociale specifice, soluții compatibile cu standardele culturale ale societății respective. Adolescența 

reprezintă o perioadă de tranziție. Acest lucru determinând mai degrabă adolescenții să se angajeze 

în comportamente delincvente.(Wikipedia.org)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Interac%C8%9Biune&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comportare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Caz_particular&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=J.B._Watson&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=J.B._Watson&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paradigm%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Behaviorism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Englez%C4%83


 

 

 

   De la comportamentul deviant la delincvență 
 

Eșecurile în anumite domenii ale vieții lasă adolescenților sentimentul lipsei de valoare, scăderea 

stimei de sine, confuzie de identitate, astfel iscându-le conflicte interioare destul de puternice care 

pot duce la dezechilibre emoționale și în cele din urmă la un comportament deviant. În societatea 

contemporană tendința adolescenților de a se afilia unor grupuri de referință are un impact destul de 

mare asupra comportamentului lor, deoarece pe de-o parte le poate permite afirmarea de sine, 

conștientizarea dorinței de a se delimita de autoritatea familiei și a școlii, dar pe de altă parte nu 

toate grupurile pot avea efecte benefice asupra lor. Existența a numeroase grupuri care se ocupă de 

fapte ilicite, grupuri cu recidiviști sau cu antecedente penale reprezintă o sursă de atracție pentru 

adolescenții cu carențe de socializare, conducându-i să se antreneze spre fapte deviante și apoi 

delincvente care au un grad mare de periculozitate pentru societate ( violuri, furturi, tâlhării ). 

Delincvența de grup este caracteristică delincvenței juvenile, principalele fapte fiind huliganismul, 

violul, violențele, furtul de vehicule. Majoritatea conduitelor de delincvență juvenilă pot fi încadrate 

în patru mari categorii: furt, violență pentru a obține un avantaj material, încălcarea legilor de statut( 

abandon școlar, absenteism ), comportamentul de grup sau de bandă receptat de ceilalți ca o 

amenințare din cauza activităților fizice implicate.( Wikipedia.org) 

4.   OBIECTIVELE URMĂRITE: 

oSă definească și exemplifice comportamente deviante; 
oSă argumenteze cel puțin trei efecte ale acestor comportamente asupra propriei 

persoane și asupra celorlalți; 

oSă identifice strategii sănătoase de adaptare; 
oSă exemplifice împrejurări în care vor acţiona hotărât; 
oSă  explice  diferenţa  între  efectele  pe  termen  lung  şi  cele  pe  termen  scurt  ale 

diferitelor acţiuni / soluţii pozitive identificate. 
 

 

5.   PREZENTAREA MODALITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE: 
 

a). Resurse: 

 Materiale: fișe de lucru, carduri cu imagini, markere; rețea de calculatoare conectate 
la internet; ppt-uri, pps-uri, film documentar; hartie colorată, lipici, foarfece, carioci, 

 temporale: 2 ore; 

 bibliografice: DEX, articole din ziare, site-uri, platforma SpicyNodes-



 

 

 

 Pri ma  
oră  

 

b). Posibile activități: 
 

  ”Dileme morale”- 15 min. : 
 

Exerciţiul “Dileme morale” Materiale necesare 

 Aşezaţi participanții într-un cerc larg; 

Aşezaţi  douã  scaune  în  mijlocul  cercului;  pe  un 

scaun  puneţi  un  carton  pe  care  scrie  DA,  iar  pe 

celãlalt scaun un carton pe care scrie NU; 

 Citiţi  pe  rând  cele  12  afirmaţii  din  Fişa  de  lucru 
DILEME MORALE; 

Cereţi  participanţilor  sã-şi  exprime  acordul  sau 

dezacordul, aşezându-se în şir indian în dreptul 

scaunului cu DA sau NU, dupã fiecare afirmaţie; 

participanții nesiguri de rãspunsurilor pot rãmâne pe 

loc; 

Centralizaţi pe flipchart acordurile, dezacordurile şi 

dificultãţile decizionale pentru fiecare afirmaţie; 

Întrebaţi din când în când câte un participant de ce a 

luat o anumitã decizie, câţi dintre prietenii lui ar face 

la fel, cât de hotãrât este sã-şi pãstreze decizia luatã, 

cât de greu este sã decizi într-o privinţã sau alta; 

Întrebaţi din când în când cine doreşte sã-şi schimbe 

decizia dupã ce a auzit deciziile şi argumentele 

celorlalţi. 

Douã scaune 

Douã cartoane cu inscripţia 

DA / NU 

Flipchart, Markere 

Fişa de lucru DILEME MORALE  (o 

listã cu 12 

Afirmaţii despre fapte ilicite) 

Fișa „Dileme morale„ 
 

1. A fura dintr-o maşină este mai grav decât a fura o maşină. 
2.Cineva care săvârşeşte o faptã ilicitã la 10 ani trebuie sã primeascã aceeaşi pedeapsã cu cineva care 
sãvârşeşte aceeaşi faptã ilicitã la 18 ani. 

3. Singurul mod de a-i opri pe oameni sã încalce legea este pedeapsa cu închisoarea. 

4. Poţi sã furi o maşinã asiguratã pentru cã victim va fi despãgubitã oricum de Casa de Asigurãri. 

5. Poţi sã faci ceva illegal câtã vreme nu rãneşti şi nu prejudiciezi pe cineva anume. 

6. Toate drogurile sunt periculoase. 

7. Pedeapsa cu moartea trebuie reinstituitã pentru anumite tipuri de infracţiuni. 

8. Dacã ştii cã cineva a comis o infracţiune vei spune imediat poliţiei. 

9. E greşit sã cumperi ceva despre care ştii cã a fost furat. 

10. Dacã un vânzãtor ţi-a dat rest mai mulţi bani decât trebuie, te vei întoarce sã-i înapoiezi. 

11. Oamenii nu se nasc răi, ei devin răi datorită felului în care au fost educaţi când erau copii. 

12. Dacã gãseşti un portofel cu bani, e mai bine sã-i pãstrezi tu decât sã-l pui la dispoziţia 
poliţiei sau a şcolii, pentru cã oricum cineva şi-l va însuşi pe nedrept. 



 

 

 

  Factori de risc- vizionarea unui film documentar – ”La mulți ani!”- 10 min 

Comportamentele de risc au consecinţe negative, pe termen scurt şi lung, asupra 

sănătăţii fizice şi psihice şi, in consecinţă reduc calitatea vieţii şi starea de bine a persoanei. Un 

factor important in succesul şcolar il constituie şi stilul de viaţă sănătos al elevului. Consumul 

de alcool, droguri, ţigări, comportamentele sexuale precoce precum şi traficul de persoane 

reprezintă tot atatea capcane pentru preadolescenţi, cu efecte nocive asupra organismului, efecte 

pe care elevii trebuie să le conştientizeze, in scopul evitării acestora. 

Veți recompune cu ajutorul elevilor tabelul cu factorii de risc scriși pe fâșii de hârtie 

colorată: - 15 min: 

 
Categorie de factori 

de risc 
Factori de risc 

GENETICI Copii ai consumatorilor de substanţe psihoactive 
CONSTITUȚIONALI -Consumul timpuriu de droguri (înainte de 15 ani) 

-Durerea sau afecţiuni cronice 

-Factori fiziologici 

PSIHOLOGICI -Probleme de sănătate mintală 
-Abuz fizic, sexual sau emoţional 

SOCIOCULTURALI  

 

 
FAMILIA 

-Consum de droguri da către părinţi şi atitudini pozitive 
faţă de consumul de droguri 

-Divorţul sau separarea părinţilor 

-Probleme în gestionarea familială 

-Expectative  scăzute  faţă  de  copii  sau  faţă  de  reuşita 

acestora. 

 
EGALII 

-Prieteni care consumă droguri 
-Atitudini favorabile faţă de consumul de droguri 

-Comportamente antisociale sau delincvenţă timpurie. 
 

 
ȘCOALA 

-Lipsa îndeplinirii regulamentului şcolar 
-Împlicare scăzută la şcoală 

-Dificultăţi de promovare în clasele şcolare superioare. 

-Comportament timpuriu antisocial. 

-Eşecul şcolar sau abandonul şcolar. 
 

 
COMUNITATEA 

-Legi şi norme ale comunităţii favorabile faţă de consumul 
de droguri 

-Lipsa unor relaţii sociale 

-Deprivare economică şi socială 

-Disponibilitatea drogurilor (inclusiv alcool şi tutun). 

 
INDIVIDUALI 

-Alienare/razvrătire. 
-Comportamente antisociale în adolescenţa timpurie. 

-Prieteni care consumă droguri. 

-Atitudini favorabile faţă de consumul de droguri. 

Clasificarea factorilor de risc (după HAWKINS ŞI COLAB.) 



 

 

 

 Evaluarea - 5 min. : lecturarea unei povești terapeutice: 
 

CEŞCUŢA DE CEAI ... sau despre devenirea noastră ca oameni 

 
O familie a plecat într-o excursie în Orient să cumpere ceva dintr-un frumos magazin de 

antichităţi, pentru celebrarea celei de a 25-a aniversari de la căsătorie. Amândurora le plăceau 

antichităţile şi produsele din argilă, ceramice, în special ceştile de ceai. Au observat o ceaşcă 

excepţională şi au întrebat: ”Putem să vedem ceşcuţa aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de 

frumos.” În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceşcuţa de ceai a început să vorbească: “Voi 

nu puteţi să înţelegeţi. Nu am fost de la început o ceşcuţă de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre 

de argilă roşie. Stăpânul m-a luat şi m-a rulat, m-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar 

eu am strigat: “Nu face asta!”,“Nu-mi place!”, “Lasă-mă în pace,” dar el a zâmbit doar şi a spus cu 

blândeţe: “Încă nu!” Apoi, ah! Am fost aşezată pe o roată şi am fost învârtită, învârtită, învârtită. 

”Opreşte!” Ameţesc! O să-mi fie rău!” am strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap şi a spus, liniştit: 

”Încă nu.” M-a învârtit, m-a frământat şi m-a lovit, şi m-a modelat până a obţinut forma care i-a 

convenit şi apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată nu am simţit atâta căldură. Am strigat, am bătut şi 

am izbit uşa. “Ajutor! Scoate-mă de aici!” Puteam să-l văd printr-o deschizătură şi puteam citi pe 

buzele sale în timp ce clătina din cap dintr-o parte în alta: ”Încă nu.” Când mă gândeam că nu voi 

mai rezista încă un minut, uşa s-a deschis. Cu atenţie, m-a scos afară şi m-a pus pe raft... am început 

să mă răcoresc. O, mă simţeam atât de bine! ” Ei, aşa este mult mai bine” m-am gândit. Dar, după 

ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat şi m-a colorat peste tot… mirosurile erau oribile. Am crezut că 

mă sufoc. “O, te rog, încetează, încetează", am strigat. EL doar a dat din cap şi a spus: “Încă nu!” 

Apoi, deodată, m-a pus din nou în cuptor. Numai că acum nu a mai fost ca prima dată. Era de două 

ori mai fierbinte şi simţeam că mă voi sufoca.  L-am rugat. Am insistat. Am strigat, am plâns, eram 

convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să renunţ. Chiar atunci, uşa s-a deschis şi EL m-a scos afară şi, 

din nou, m-a aşezat pe raft, unde m-am răcorit şi am aşteptat, şi am aşteptat întrebându-mă: ”Oare 

ce are de gând să-mi mai facă?” O oră mai târziu mi-a dat o oglindă şi a spus: ”Uită-te la tine.” Şi 

m-am uitat. Aceea nu sunt eu; aceea nu pot fi eu.. Este frumoasă. Sunt frumoasă!!! El a vorbit 

blând: “ Vreau să ţii minte, ştiu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită, dar, dacă 

te-aş fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Ştiu că ai ameţit când te-am învârtit pe roată, dar, dacă m-aş fi 

oprit, te-ai fi desfăcut bucăţele, te-ai fi fărâmiţat. Ştiu că a durut şi că a fost foarte cald în cuptor şi 

neplăcut, dar a trebuit să te pun acolo, altfel te-ai fi crăpat. Ştiu că mirosurile nu ţi-au făcut bine 

când te-am periat şi te-am colorat peste tot, dar, dacă nu aş fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit cu 

adevarat. Nu ai fi avut strălucire în viaţă. Dacă nu te-aş fi băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai 

fi supravieţuit prea mult fiindcă acea întărire nu ar fi ţinut. Acum eşti un produs finit. Acum eşti 

ceea ce am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine...” 

Morala: 
Dumnezeu ştie ce face cu fiecare dintre noi. EL este OLARUL, iar noi suntem argila LUI. EL ne va 
modela, ne va face şi ne va expune la presiunile necesare pentru a fi lucrări perfecte care să 

împlinească buna, plăcuta, sfânta SA voie. Dacă viaţa pare grea şi eşti lovit, bătut şi împins aproape 

fără milă; când ţi se pare că lumea se învârteşte necontrolat, când simţi că eşti într-o suferinţă 

îngrozitoare, când viaţa pare cumplită, fă-ţi un ceai şi bea-l din cea mai drăguţă ceaşcă, aşează-te şi 

gândeşte-te la cele citite aici şi apoi discută puţin cu OLARUL. 

Preot Arsenie Boca



 

 

 

 A  doua  oră: 
 

b). Posibile activități: 
 

  ”Fumatul în imagini” – prezentarea ppt-ului – 10 min. 

Inițiați discuții legate de efectele imediate și cele pe termen lung ale fumatului, motivele și 

modalități de prevenire și combatere a fumatului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ”Pro și Contra”- 5 min.: 

 
1. Impartiti clasa in doua echipe. Alegeti un elev care va juca rolul unui tanar care se afla in 

situatia de a decide daca accepta sa fumeze sau nu. Rugati-l sa iasa din clasa si dati – i o 

foaie cu urmatoarele instructiuni : « Cand intri din nou in clasa vei juca rolul unui elev 

care a iesit la o intalnire cu prietenii. Tocmai ai primit de la unul din ei o tigara. » 

2. Dupa ce elevul iese din clasa prezentati si celorlalti situatia si cereti unui grup sa-si 

desemneze 3 reprezentanti care vor trebui sa-si foloseasca puterea de convingere pentru 

a-l determina pe prietenul lor sa fumeze. Celalat grup va alege 3 reprezentanti 

« nefumatori » care isi vor folosi toata puterea de convingere pentru a-l face pe elev sa nu 

fumeze. 

3. Impartiti  tabla in doua coloane pentru a trece argumentele pro si contra utilizate de cele 

doua echipe 

4. Identificati impreuna cu elevii modalitatile utilizate de a face fata presiunii grupului



 

 

 
 
 
 
 
 

Discutii : 
 

o care lista este mai cuprinzatoare si mai convingatoare ? 
o cum cred elevii ca s-a simtit colegul lor care era pus in situatia de a 

face fata presiunii grupului ? 
o cum ne pot influenta ceilalti in directia adoptarii unor comportamnete 

nesanatoase? 
o ce modalitati de a face fata presiunii anturajului se pot identifica? 

 
 
 
 
 

  ”Alcoolul – o provocare” – 15 min: 

Veți împărți clasa în 4 grupe . Fiecare grup va primi câte o fișă cu diverse enunțuri 

despre consumul de alcool. Sarcina fiecărei grupe va fi să stabilească valoarea de adevăr 

a fiecărui enunțului prin notarea corespunzătoare a unuia dintre cele două simboluri A- 

adevărat, F-fals. Va fi ales un reprezentant al grupei care va prezenta și argumentele 

pentru fiecare alegere. Veți centraliza datele obținute de la elevi și concluziona cu 

metodele de prevenție și combatere a consumului de alcool. Veți evalua munca fiecărei 

echipe, stabilind un clasament și acordându-le premii simbolice (puncte, avantaje, 

materiale de papetărie, etc.) 

A Enunț F 
 Un alcoolic nu se poate lăsa brusc de băut.  

 Majoritatea alcoolicilor sunt oameni ai străzii.  

 Nu pot deveni un alcoolic dacă beau doar o bere.  

 Muncesc mai bine după câteva pahare.  

 Sunt mai prietenos când beau câteva pahare.  
 

 

A Enunț F 
 Alcoolul mă încălzeşte.  

 Când beau alcool sunt mai comunicativ, îmi găsesc mai uşor 

cuvintele. 

 

 Sunt matur şi “responsabil” când consum alcool.  

 Nu este bine să vorbesc cu familia sau cu prietenii despre faptul că 
beau alcool 

 

 Un alcoolic nu se poate lăsa brusc de băut.  



 

 

 

 
 
 

A Enunț F 
 Majoritatea alcoolicilor sunt oameni ai străzii.  

 Un alcoolic va rămâne alcoolic toată viaţa sa.  

 Există riscul unei predispoziţii genetice a copiilor care provin din 
familii în care cel puţin unul dintre părinţi este alcoolic. 

 

 Consumul de alcool duce la violenţă, sărăcie şi reprezintă cauza 
multor conflicte 

 

 Nu pot deveni un alcoolic dacă beau doar o bere.  
 

 
 

A Enunț F 
 Alcoolul mă va ajuta să pierd în greutate  

 Beau doar puţin atunci când mă întâlnesc cu prietenii. Asta nu mă 
va afecta. 

 

 Cei mai mulţi oameni beau.  

 Un alcoolic va rămâne alcoolic toată viaţa sa.  

 Sunt mai prietenos când beau câteva pahare.  

 

 

Centralizați pe o coală de hârtie argumentele oferite de elevi pentru a evidenția efectele pe 

termen scurt, lung, metodele de prevenție și combatere a consumului de alcool. Oferiți feed-back 

fiecărei echipe și apreciați intervențiile cele mai inedite. 
 

  ”Drogurile și capcanele lor”- prezentare ppt – 15 min.: 

Încercați să construiți cu ajutorul elevilor Portretul comportamental al unui tanăr 

consumator de droguri. 

Cele mai cunoscute comportamente sunt: 
 

• schimbarea bruscă a comportamentului: tanărul nu mai este aşa cum era inainte; 

• trece fără motiv de la bucurie la tristeţe; 

• devine agresiv fără motiv; 

• işi pierde apetitul chiar şi pentru alimentele favorite; 

• işi pierde interesul faţă de şcoală şi activităţile preferate (film, muzică, artă, sport,lectură); 

• are probleme financiare şi i-şi vinde lucrurile de valoare; 

• işi schimbă cercul de prieteni, pe care insă ii ascunde şi nu vorbeşte despre preocupările lor; 

• devine iritat şi necomunicativ: cand cineva ii adresează intrebări despre consumul de 

alcool sau droguri, neagă că ar avea o problemă; 

• are probleme de memorie – uită evenimente care s-au petrecut in timpul consumului 

de alcool sau droguri; 

• este „beat” sau „ameţit”majoritatea timpului; 

• absentează nemotivat, rămane corigent sau chiar repetent.



 

 

 

  ”Aș putea să…..”- 5 min. 
 

Realizaţi un pliant sau un afiş in care să inseraţi şi sfaturile specialiştilor: 

Dacă eşti fată sau băiat: 

√ Spune NU sau orice alte cuvinte de refuz atunci cand cineva încearcă să te atingă, sau să te 

convingă să faci ceva ce nu-ți dorești. 

√ Pleacă! Du-te intr-un loc sigur unde nu eşti singur sau unde este un adult în care ai încredere. 

√ Spune cuiva în care ai încredere. Alege un adult cu care să te simţi confortabil să vorbeşti 

despre ceea ce s-a intamplat. 

√ Spune adevărul şi amintiţi-vă că e în regulă să te simţi jenat sau speriat. 

√ Nu te da bătut! Uneori adulţii pe care-i alegi să le spui nu te ascultă sau nu te cred. 

Dacă acest lucru se intamplă, spune-i adultului din nou. Dacă acest lucru se repetă, spune-i 

unui alt adult în care ai încredere. 

√ Spune-i dirigintelui sau consilierului școlar.
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