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CUVÂNT ÎNAINTE, 

 

Prevenirea violenţei între parteneri (VIP) la adolescenţi este o prioritate de sănătate publică 

datorită amplorii sale şi consecinţelor serioase pentru starea generală de sănătate. Studii recente 

raportează că violența fizică în relațiile romantice (RR) ajunge la prevalenţe foarte mari (31%) în 

rândul adolescentelor cu vârste între 15 - 16 ani. Mai mult, aceste situaţii de violența în RR pot fi 

precursori ale VIP ulterior, atunci când adolescentul devenit adult intră într-o relaţie de cuplu. 

Intervențiile de prevenţie în școli iau în considerare includerea în programa şcolară a unor 

teme de studiu, precum și participarea activă a cadrelor didactice la lecțiile care promovează 

capacitatea adolescenţilor de a-şi îmbunătăţi relaţiile romantice. O astfel de intervenție a fost și 

proiectul “Lights, camera and action against dating violence – Lights4Violence”, proiect care a 

primit finanțare din partea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Justiție, Consumatori și 

Egalitate de Gen și care s-a desfășurat în două licee din județul Iași în perioada 2018-2019. 

Scopul proiectului a fost acela de a ajuta adolescenții să identifice factorii de protecție împotriva 

VIP, resurse care sunt prezente în ei înşişi, în familiile lor, în școală, în comunitate și să știe cum 

să îi folosească în mod corespunzător. Beneficiile proiectului au inclus participarea activă a elevilor 

la proiectarea și elaborarea (în ateliere de lucru) unor filme de scurtmetraj, precum și difuzarea lor 

(în cadrul unor spectacole). 

Manual de față reprezintă un suport atât pentru elevi, cât și pentru profesioniștii din educație. 

Autorii sunt experți (psihologi, sociologi, pedagogi de la Universitatea din Alicante (Spania), 

coordonați de prof. univ. dr. Carmen Vives-Cases, directorul proiectului Lights4Violence. Manualul 

propune module de instruire a adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, foarte utile 

pentru a construi relații romantice sănătoase. Astfel, intervenția timpurie prin dezvoltarea abilităților 

legate de comunicare și negociere poate îmbunătăți calitatea viitoarelor relații romantice. Echipa 

de medici și psihologi, care a implementat proiectul în România, a tradus din limba engleză 

manualul original și a adaptat modulele de instruire în funcție de experiența câștigată în lucrul cu 

liceeni ieșeni. 

Scopul manualului este de a schimba atitudinile și comportamentele față de violența de gen 

a adolescenților și de a încuraja gândirea critică pentru a reduce și preveni acest tip de 

comportament. În procesul de pregătire a tinerilor, în cadrul unor ateliere, este esențial să fie 

utilizat fiecare modul în ordinea prezentată în manual. Astfel, atelierele ”Violența în relațiile 

romantice” vor cuprinde mai întâi două module de instruire (prezentate în Manualul de activități 

pentru elevi) și, apoi, modulele de instruire pentru crearea capsulelor video. Scopul atelierelor este 

de a promova valorile legate de sănătate și de a dezvolta relații romantice sănătoase în rândul 

tinerilor. 

Sperăm că acest manual să fie un ajutor foarte importantant atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori, pentru că oferă sprijinul și experiența necesară pentru dezvoltarea unor relații sănătoase 

în relațiile romantice. 

 

În numele echipei de proiect, 

Coordonator, 

Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 



 

 

 

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA GHIDULUI DE INTERVENȚIE 
 

Pregătirea ședinței de lucru trebuie să fie realizată cu atenție de fiecare dată, în sensul că 

fiecare profesor, psiholog sau diriginte trebuie să fie informat cu privire la tema de lucru, să 

primească un plan de lucru pentru ședință și să fie stabilit rolul fiecărui specialist implicat. 

De fiecare dată, va fi desemnat un specialist care conduce ședința de lucru. Acesta are 

responsabilitatea de a desemna membrii echipei, liderul fiecărei echipe, modalitatea de lucru, 

tehnicile care vor fi utilizate. Coordonatorul ședinței are libertatea să poată face schimbări 

strategice, să propună noi activități, să solicite celorlalți specialiși să se implice sau să aștepte după 

caz.  

Se va evita cu desăvârșire conflictul deschis, contradicțiile, critica celor care participă la 

activitate. În prezența elevilor se va evita de fiecare dată comentariul ironic sau inadecvat chiar 

dacă se sesizează că se fac unele erori. Din acest motiv, coordonatorul de ședință trebuie să aibă 

neapărat experiență în activități de acest fel sau să se pregătească în prealabil prin învățarea de 

tehnici specifice. În aceeași măsură, coordonatorul poate să delege oricând un alt membru al 

echipei să preia o activitate dacă el consideră că persoana delegată are pregătirea necesară. 

Pentru atingerea scopului stabilit se impune ca fiecare intervenient să fie sigur prin atitudinea lui, 

să fie pregătit să rezolve problemele neprevăzute care apar, să știe cum se poate rezolva o situație 

delicată creată de către unii elevi, să fie în stare să explice clar procedura și modul de realizare a 

obiectivului de ședință. 

De reținut este și capacitatea membrilor echipei de a sesiza aspectele care nu se pot realiza 

într-un context dat, de a identifica soluții specifice, de a solicita permanent un feedback de la 

colegi și de la elevii participanți. 

De fiecare dată, coordonatorului îi revine sarcina de a crea un climat plăcut, stimulativ, 

antrenant în cursul orei de proiect. Aprecierile directe și sincere vor ajuta de fiecare dată în 

motivarea elevilor. 

Strategia de succes are la bază implicarea mai multor elevi în cadrul aceleiași ședințe, 

crearea de oportunități care să asigure posibilitatea de exprimare liberă, de a elabora soluții 

originale echipelor de elevi, de a alege denumiri emblematice sau simbolice, de a se asocia în grup 

după afinitate și alte considerente. 

S-a constatat că participarea profesorilor a fost extrem de utilă mai ales dacă profesorii au 

înțeles importanța activităților propuse, dacă au venit cu observații personale, dacă s-au implicat 

în mod constant și activ, dacă și-au făcut timp să participă la cât mai multe ședințe.  

Folosirea instrumentelor și obiectelor este utilă în atingerea scopului. Activitățile propuse ar 

trebui să poată dinamiza toate echipele și cât mai mulți membri din fiecare echipă de elevi. Cei 

care susțin echipa de elevi trebuie să permită fiecăruia să intervină atunci când are o propunere 



 

 

sau o idee personală. Practic se recomandă evitarea nefondată de a se face critici sau de a se 

respinge o variantă propusă sau un răspuns elaborat dacă nu este argumentat corect. 

Ca modalitate pozitivă de lucru, coordonatorul de ședință se va concentra de fiecare dată 

asupra aspectelor de succes pe care le-a realizat coordonatorul de ședință și se va scoate în 

evidență acest fapt cât mai repede posibil. 

O modalitate apreciată pozitiv de către elevi a avut la bază folosirea unui umor antrenant și 

plăcut prin care se detensiona atmosfera când sarcina de lucru impunea concentrare sau oboseală. 

Flexibilitatea intervenției este una dintre cele mai importante condiții pentru o se obține 

succesul. Se recomandă evitarea unui stil stereotip, rigid. Astfel, am constatat că, atunci când 

echipele prezentau rezultatele în fața clasei și cei care erau delegați cu acest rol primeau sprijin de 

la colegii de echipă, se forma o stare pozitivă și succesul era mult mai ușor de obținut. În cazul în 

care tema de lucru era cu grad de dificultate ceva mai mare, coordonatorul de ședință trebuia să 

intervină și să ofere unele repere cu scopul de a stimula continuarea temei. 

Jocurile de rol au fost un aspect pozitiv. Fiecare elev a primit sarcina de a interpreta roluri 

mai potrivite sau mai diferite de structura lui. Astfel, pentru unii a fost ușor, dar pentru mulți 

dintrei ei a fost chiar dificil. Personalitatea în formare a acestor elevi este sensibilă la orice formă 

de eșec. Din această cauză, am procedat într-o situație dificilă la repetarea unei scenete de trei ori 

deoarece elevii implicați ar fi fost descurajați dacă nu ar fi atins un anumit standard dorit. Ulterior, 

ei chiar au apreciat ca foarte plăcută și utilă această șansă de a repeta și de a corecta interpretarea 

rolului. Toți cei implicați în acea scenetă și-au dezvoltat încrederea în ei și au fost foarte motivați 

pe toată perioada de activitate. 

Competiția dintre echipele de elevi trebuie gestionată într-un mod care să asigure la cei 

mulți o bună dezvoltare a aptitudinilor și un cadru de afirmare. Cele mai valoroase surse de 

motivare trebuie să fie cele bazate pe o motivație intrinsecă și atunci când sunt posibilități 

financiare se poate recurge și la alte forme de motivare dar care să nu depășească din punct de 

vedere al importanței pe cea intrinsecă. Diplomele acordate elevilor care au participat la aceste 

activități au fost percepute ca o dovadă de apreciere pentru interesul manifestat și pentru efortul 

depus în cadrul acestor activități. 

Menținerea unui interes constant și a unei motivații susținute din partea elevilor trebuie să 

fie realizată prin natura subiectelor abordate și prin stilul dinamic al activităților propuse.  

Manualul de activități este un reper de bază și prin acest instrument de lucru practic elevii 

pot îndeplini obiectivele stabilite. 

 

Utilizarea scurtmetrajelor – reguli orientative 

Selectarea scurtmetrajului de către un profesor sau diriginte are la bază scopul de a 

transmite elevilor mesaje care să-i ajute să devină mai performanți, mai perspicace în a identifica 

acele aspecte negative sau de risc, cu care se pot confrunta în viața reală. 



 

 

Relaționarea socială și dinamica de grup poate comporta diverse situații explicite sau subtile 

de nedreptate, abuz, ironie, conflictualitate, discriminare sau violențe. Vizualizarea unei scenete 

de către elevi în prezența unui cadru didactic este extrem de utilă în abordarea unei teme fixate. 

Fiecare scurtmetraj are o scurtă prezentare și apoi trebuie identificat modul real de producere a 

acelei situații.  

Recomandăm ca profesorii să scoată în evidență că situațiile prezentate în filmele de 

scurtmetraj sunt inspirate din întâmplări reale sau imaginare, dar că unii dintre elevi pot greși 

extrem de ușor dacă pleacă de la ideea că lor nu li se poate întâmpla așa ceva.  

Se pot utiliza fișe de lucru în care elevii să noteze ce înțeleg ei, dacă s-au confruntat până 

acum cu acest tip de problemă, cum apreciază situația respectivă și care sunt aspectele pozitive 

sau negative observate. După această scurtă sarcină, elevii pot lucra individual sau în echipe 

pentru a căuta soluții de evitare și de rezolvare a acestor probleme cu care se pot confrunta. 

Cadrele didactice cu experiență pot aborda în manieră proprie, conform stilului personal de lucru, 

pornind de la scenetele selectate, utilizarea acestor imagini. 

 

Echipa de proiect 

 

Proiectul ”Lumini, cameră și acțiune împotriva violenței în relațiile romantice”, 

Iași, România 
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MODULE 1. ASSETS FOR POSITIVE ADOLESCENT DEVELOPMENT AND THE PROMOTION OF HEALTHY COUPLE 

RELATIONSHIPS 

 

SESSION 1. ASSETS FOR ADOLESCENT DEVELOPMENT 
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Activitatea 1: Identificarea stării de sănătate și de bine în imagini  

 

Foaia de lucru 1 

 

Examinați diferitele imagini. Toate includ aspecte care pot fi pozitive pentru sănătate și bunăstare. 

Identificați aceste aspecte și răspundeți în casetele de text care urmează ce/cine reprezintă ceva 

bun pentru sănătate și de ce.  

 

Imaginea 1 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 2 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 3 

Ce sau cine? 

 

De ce? 
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Imaginea 4 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 5 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 6 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 7 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 



 

17 

 

Imaginea 8 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 9 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

Imaginea 10 

Ce sau cine? 

 

De ce? 

 

 

  



 

18 

Activitatea 2: Înțelegerea conceptului de resurse de sănătate pentru dezvoltare: Ce 

sunt și unde se găsesc? 

 

Foaia de lucru 2 

 

Citiți individual textul din caseta de mai jos și tabelul următor. 

 

În cele de mai jos sunt enumerate câteva exemple de resurse pentru dezvoltare pozitivă: 

Resursele pentru dezvoltare pozitivă sunt calități (psihologice sau de comportament) ale unei 

persoane, familii, școli sau comunități care ne dau starea de confort (ne fac să ne simțim bine) și 

de securitate necesare pentru a avea o adolescență sănătoasă.  

PERSONALE  Abilitatea de a soluționa conflicte 

Abilitatea de a comunica 

Simțul de responsabilitate  

Stima de sine 

Autonomia 

Inițiativa personală 

Empatia 

Abilitatea de a recunoaște și de a gestiona emoțiile 

Optimismul și simțul umorului 

Creativitatea 

Capacitatea de a lua decizii 

FAMILIE Afectivitatea  

Abilitatea de a soluționa conflicte 

Stabilirea limitelor (educație) 

Sprijinul familial 

Comunicarea pozitivă 

Încurajarea autonomiei 

Garantarea necesităților de bază (hrană, igienă, confort ect) 

ȘCOALĂ Relațiile pozitive cu profesorii  

Climatul din școală, bazat pe respect, empatie și securitate 

Implementarea unor activități participative și de grup 

Activități care încurajează socializarea, încrederea și împărtășirea 

emoțiilor 
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Gândiți-vă ce grup de resurse (personale, de familie, de școală sau de comunitate) este 

reprezentat în fiecare dintre imaginile din foaia de lucru 1. Indicați tipul de resursă în dreptul 

fiecărei imagini.  

  

COMUNITATE Securitatea 

Activitățile culturale și de recreare pentru tineret 

Adolescenții sunt valorizați în sens pozitiv 

Adolescenții participă la activitățile din comunitate 

Există resurse pentru tineri (centre culturale, activități de recreere și 

grupuri de tineret)  

Sprijin financiar pentru asociațiile de tineret 

Existența organizațiilor de sprijin (de exemplu, sănătate sexuală și 

reproductivă, abuz de substanțe, violență de întâlnire) 
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SESSION 3. IDENTIFYING ASSETS THAT PROMOTE HEALTHY COUPLE RELATIONSHIP 
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Activitatea 1: Distribuția resurselor pentru relații pozitive  

 

Foaia de lucru 3 

Faza 1: Gândiți și scrieți în tabelul următor 

a) Răspundeți la următoarele întrebări (individual) 

 

 

Faza 2: Comunicarea răspunsurilor întregii clase 
 
b) Elevii alcătuiesc grupuri mici. Un reprezentant al fiecărui grup poate prezenta tabelul anterior 
celorlalți colegi de clasă. 
 
  

Resurse identificate pentru susținerea Relațiilor de Cuplu Pozitive (RCP)  

Există lucruri bune care sunt importante pentru construirea unei relații de cuplu pozitive. Ce 

lucruri bune (resurse) poți să identifici? Scrieți și explicați răspunsul. 

Personale  

 

 

Familie  

 

 

 

Școală  

 

 

Comunitate  
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SESSION 2. DEVELOPING A POSITIVE COMMON LANGUAGE 

Activitatea 1: Crearea de scenarii 

Foaia de lucru 4 

 

În continuare, citiți și lucrați în grupuri de 5-6 persoane pentru a reconstrui benzile animate, care 

reprezintă diferite situații posibile în relația de cuplu. 

Completați dialogurile lacunare cu propoziții care rezolvă situația într-un mod pozitiv. După 

încheierea activității, discutați în grup.  
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Ilustrații de completat 
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MODULE 2. COMPETENCIES THAT PROMOTE HEALTHY RELATIONSHIPS 

SESSION 1. DEBUNKING MYTHS AND IRRATIONAL BELIEFS 
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Activitatea 1: Mit sau realitate? 

 

Foaia de lucru 1 

Citiți cu atenție fiecare credință a mitului social. Apoi, în grupuri de 5-6 persoane, clasificați-le în 

funcție de faptul dacă sunteți de acord sau nu și de ce, așa cum este indicat în tabelul următor. 

 

Mit sau credință 
Sunteți de acord De ce? 

DA NU 

Partenerii dintr-un cuplu trebuie să 
facă totul împreună.  

 
O femeie nu este cu adevărat o 
femeie, decât dacă are un partener. 
 
El/ea este gelos pentru că el/ea mă 
iubește.  
 
Dacă îmi iubesc partenerul/ 
partenera, atunci trebuie să avem o 
relație sexuală.  
 
Când partenerul/partenera spune 
“nu”, el/ea intenționează de fapt să 
spună “da”.  
 
Dacă nu îmi place ceva, este mai bine 
să tac decât să stric buna dispoziție.  
 
Bărbații sunt mai agresivi și mai 
violenți decât femeile, și sunt mai 
susceptibili să își piardă controlul.  
 
Partenerul meu/ partenera mea ar 
trebuie să fie singurul meu prieten și 
cel mai bun prieten. 
 
Ceea ce face o femeie cea mai fericită 
este să devină mamă.  
 
Când doi oameni se iubesc cu 
adevărat, ei își pot ghici unul altuia 
gândurile/sentimentele. 
 
Este strict o problemă de cuplu, noi 
(ca și cuplu) nu trebuie să spunem 
nimic nimănui.  
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Activitatea 2: Demontarea credințelor false 

 

Foaia de lucru 2 

 

Laura și Paul au început recent să se întâlnească. Ei sunt în parc, râzând și amuzându-se cu 

prietenii lor. Telefonul mobil al Laurei sună și ea începe să vorbească și să râdă cu cineva. 

 

 

 

Paul observă și se gândește: „Sunt sigur că vorbește cu acel tip din clasă cu care vorbește 

întotdeauna.” El se apropie mai mult de ea pentru că vrea să știe cu cine vorbește. „Sunt sigur că 

este el, sunt sigur de asta”, crede el. El trece pe nesimțite în spatele Laurei și aruncă o privire spre 

ecran. El vede numele Sergio și, din moment ce nu recunoaște numele, este sigur că este acel tip 

din clasă. El se uită la ea, enervat. 

 

 

 

Iritat, Paul îi spune să înceteze să se amuze cu tipul din clasă și că în ultima vreme a petrecut mult 

timp cu el. Laura este surprinsă și, după ce s-a certat puțin, Paul îi cere telefonul mobil și parola. 

Laura se gândește: „Nu vreau să fie supărat, poate că ar trebui să-i dau parola pentru a-i arăta că îl 

iubesc. Se spune că un cuplu ar trebui să-și spună unul altuia totul și eu pot să-i arăt că îl iubesc. 
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Bănuiesc că, dacă știe toate parolele mele, este un semn de dragoste, arătându-i că poate avea 

încredere în mine.”  

Pablo apucă telefonul mobil, iar Laura, simțindu-se rău din cauza a ceea ce tocmai se întâmplase, îi 

arată parola. 
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Foaia de lucru 3 

 

În grupuri mici, citiți cu atenție studiul de caz prezentat mai sus. Veți identifica credințele și 

gândurile iraționale din text. După ce ați identificat credințele și gândurile iraționale, ar 

trebui să completați următorul tabel și să indicați o gândire alternativă pe care o 

considerați rațională sau obiectivă. 

 

Credință / gând irațional Judecată rațională  
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Activitatea 3: Zece caracteristici ale relațiilor de cuplu pozitive 

 

Foaia de lucru 4 

 

Obiectivul acestei activități este să notați zece caracteristici pe care ar trebui să le aibă 

relațiile de cuplu sănătoase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 CARACTERISTICI ALE RELAȚIILOR DE CUPLU: 

 

1. El/ea mă iubește dacă …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

6. …. 

7. …. 

8. … 

9. … 

10. El/ea mă iubește dacă el/ea mă tratează bine! 
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SESSION 2. ANGER, SELF CONTROL AND PROBLEM-SOLVING 

 

 

 



 

50 

Activitatea 1: Hârtie șifonată (foaia pe care o primește elevul)  

 

Foaia de lucru 5 

 

În această activitate, aveți nevoie de o foaie de hârtie albă. Apoi, încearcați să vă amintiți o situație 

pe care ați experimentat-o și care v-a înfuriat. Acum, gândiți-vă la acel moment, mototoliți bucata 

de hârtie, cât puteți de mult. 
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Activitatea 2: Tehnică de relaxare 

 

Obiectivul acestei activități este de a învăța cum să folosiți o tehnică simplă de relaxare, pentru a 

vă controla activarea fiziologică (senzații) produsă de furie și/sau enervări pentru a rezolva cu 

succes problemele din relația de cuplu. 

 

 

PROCEDURA PENTRU REALIZAREA TEHNICII DE RELAXARE  

 

1. Găsiți un mediu liniștit, fără ca ceva să vă distragă. 

2. Asigurați-vă că atât capul, cât și gâtul și coloana vertebrală sunt drepte. Luați un moment pentru 

a vă simți confortabil. 

3. Închideți ochii și puneți o mână pe partea superioară a pieptului și cealaltă pe abdomen, cu 

degetul mic deasupra ombilicului. Acest lucru vă va permite să vă controlați mișcările. 

4. Respirați lent pe nas, astfel încât mâna de pe abdomen să poată simți senzația de inhalare. 

Mâna de pe pieptul tău nu trebuie să se miște. Nu respirați atât de adânc încât să hiperventilați. 

5. Faceți o pauză scurtă înainte de a expira. 

6. Expirați încet pe gură, astfel încât să simți că mușchii abdomenului coboară. Amintiți-vă că mâna 

de pe piept trebuie să se miște cât mai puțin. 

  



 

52 

Activitatea 3: Metoda BROEV de rezolvare a problemelor 

 

În această activitate, aplicați metoda BROEV de soluționare a problemelor la studiul de caz 

anterior (fișa de lucru 2) și completați individual următoarele tabele. 

 

Foaia de lucru 6 

 

ANALIZAȚI 

FAPTE OPINII 

 

  

 

IDENTIFICAȚI: SOLUȚIILE POSIBILE  

 

 

 

 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 

 

  
 

 

 

CONCLUZIONAȚI ȘI EVALUAȚI  

 

 

 

 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 
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SESSION 3. SOCIAL SKILLS, ASSERTIVENESS AND SELF-ESTEEM 
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Activitatea 1: Stiluri de comunicare și empatie 

 

Foaia de lucru 7 

Sunt descrise trei stiluri de comunicare care prezintă aceiași situație. Sunt prezentate trei scene, 

una pentru fiecare stil de comunicare (pasiv sau supus, asertiv sau agresiv). 

 

Situația 1: Te duci la bucătărie să bei niște apă, și când te întorci și te uiți după telefonul tău 

mobil, constați că lipsește. Observi apoi că prietenul tău stă pe canapea și îți citește conversațiile 

de pe WhatsApp. Consideri că ceea ce face el nu este în regulă.  

 

Scena 1: 

Tu: (nu îi spui nimic, așteptând ca el să înțeleagă ce a făcut și să își ceară scuze)  

Paul: (îți dă telefonul înapoi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic), Putem să mergem acum? 

Tu: (nu te deranjezi să te uiți la el în timp ce îți vorbește, pentru că ești iritată) Da… 

Paul: Ce ți s-a întâmplat? De ce nu te uiți la mine când vorbesc cu tine? 

Tu: Nimic…  

Paul: Dacă e din cauză că m-am uitat în telefonul tău, eu cred că am dreptul să știu cu cine 

vorbești.  

Tu: Da… 

 

Scena 2: 

Tu: Ascultă, Paul, știu că tu ai cele mai bune intenții, dar nu cred că ar trebui să te uiți în telefonul 

meu mobil fără permisiunea mea, și cu certitudine nu ar trebui să citești conversațiile mele 

private. Data viitoare, te rog, dacă ai nevoie de ceva de pe telefonul meu mobil, cere-mi 

permisiunea, bine? 

Paul: Bine, dar am crezut că noi împărțim totul și că nu este nevoie să îți cer permisiunea. Cred că 

eu am dreptul să știu cu cine vorbești.  

Tu: Aici greșești, să împărțim totul nu înseamnă să nu ne mai respectăm unul pe altul, dragostea 

înseamnă să avem încredere unul în altul, iar gesturi de felul acesta nu sunt necesare.  

Paul: Da, ai dreptate, îmi pare rău.  

 

Scena 3:  

Tu: Ce cauți cu telefonul meu mobil? Cum ai îndrăznit să îl iei fără să îmi ceri permisiunea! Ești 

prost, sau ce?  

Paul: Îți iau telefonul când vreau! Am dreptul să știu cu cine vorbești.  

Tu: Nu ai nici un drept! Să nu îndrăznești să mai încerc vreodată așa ceva! 

Paul: Nu am avut nici o intenție anume, da? [Ceartă] 



 

55 

După ce ați citit, completați următorul tabel, analizând fiecare scenă și identificând stilurile de 

comunicare utilizate. Notați caracteristicile stilului identificat și dacă oamenii au manifestat 

empatie în fiecare scenă. 

 

Situația 1 Stil pasiv Stil agresiv Stil asertiv 
De ce? 

Caracteristici 

Ei au 

manifestat 

empatie? 

Scena 1 
   

 
 

Scena 2 
   

 
 

Scena 3 
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Foaia de lucru 8 

 

 

Stilul pasiv este caracterizat prin faptul că te distanțezi de situațiile pe care trebuie să 

le soluționezi, și dai puțină importanță sau deloc drepturilor și nevoilor personale. 

Consecințele acestui mod de comportament includ dificultăți și chiar imposibilitatea 

de a-ți atinge obiectivele personale.   

 

Componentele stilului pasic includ: absența contactului vizual, tonul scăzut al vocii, 

postura aplecată, folosirea unor expresii ca “poate, presupun, ar conta pentru tine 

dacă, cu adevărat nu are importanță, etc.” 

 

 

Stilul agresiv este caracterizat de incitarea celorlalți, lipsa de respect față de ceilalți și 

încălcarea drepturilor și a nevoilor lor. Consecințele sale includ dificultatea sau chiar 

imposibilitatea de atingere a obiectivelor personale, deși în unele situații acestea pot 

fi atinse imediat, dar cu pierderi importante în ceea ce privește alte obiective care nu 

au fost luate în considerație, și mai ales a acelora legate de relațiile interpersonale.  

 

Stilul agresiv este caracterizat de: privirea fixă și sfidătoare, volumul ridicat al vocii, 

tonul agresiv, o postură intimidantă sau amenințătoare, folosirea unor expresii 

precum "ar fi mai bine dacă tu ai…, dacă nu ești atent, ar trebui , etc.”  

 

Stilul asertiv este caracterizat de exprimarea opiniilor, a dorințelor, a nevoilor și a 

sentimentelor personale, dar luând întotdeauna în considerație opiniile și drepturile 

celorlalți. Efectele folosirii acestui stil sunt pozitive deoarece, pe lângă realizarea 

obiectivelor personale, se îmbunătățește stima de sine și relațiile interpersonale.  

 

Componentele stilului asertiv includ: contactul vizual direct, vocea fermă, discursul 

fluent, postura dreaptă, răspunsurile directe, mâinile lăsate libere pe lângă corp, 

folosirea unor expresii precum “Eu cred, eu simt, eu vreau, Ce crezi tu?, Ce ți-ar 

place?, mesaje pozitive, etc.” 
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Foaia de lucru 9 

 

10 caracteristici care facilitează comunicarea asertivă în relațiile de cuplu:  

 

1. Să rămâi calm. 

 

2. Dacă încă nu este momentul să discuți despre ceva, să aștepți momentul potrivit. 

 

3. Să pui întrebări clarificatoare. 

 

4. Să îți exprimi sentimentele.   

 

5. Să identifici ce este important pentru tine.  

 

6. Să te exprimi întotdeauna folosind cuvântul “eu”. 

 

7. Să identifici ce este important pentru partenerul tău. 

 

8. Să afli ce simte partenerul tău.  

 

9. Să schimbați idei despre soluțiile posibile.  

 

10. Să îți controlezi gândurile iraționale.  
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Activitatea 2: Asertivitate: Tehnica sandwichului 

 

Obiectivul acestei activități este de a vă ajuta să dezvoltați răspunsuri afirmative pentru a evita 

conflictele și discuțiile inutile. 

Tehnica sandwich este o tehnică de comunicare folosită pentru comunicarea asertivă în acele 

momente în care dorim să exprimăm supărare sau neplăcere cu privire la comportamentul altei 

persoane. Este o tehnică simplă care scade posibilitatea creării unui conflict. 

Această tehnică prezintă o expresie pozitivă la începutul și la sfărșitul conversației,  după ce a 

introdus la mijloc o critică negativă despre cealaltă persoană. 

În acest fel, prezentând un element pozitiv atât înainte, cât și după un element negativ, puteți 

verbaliza neplăcerea voastră fără a supăra pe cealaltă persoană. Este vorba despre verbalizarea 

dorințelor voastre, respectând și ținând cont de drepturile și opiniile altora. 

 

Pentru a vă aminti clar de această expresie, se folosește expresia „pâine-umplutură-pâine”. 

Funcționează astfel: 

 

PÂINE = EXPRESIE POZITIVĂ 

 

”Vezi Ina, știu că ai tendința să uiți lucrurile și cu siguranță nu-ți mai amintești ...” 

 

UMPLUTURĂ = EXPRIMAREA DEZVOLTĂRII 

”... Adu-ți aminte că ți-am oferit stick-ul meu de memorie cu o săptămână în urmă la o clasă de 

tehnologie, iar adevărul este vreau să mi-l dai înapoi pentru că îmi trebuie…” 

 

PÂINE = EXPRESIE POZITIVĂ 

„... Dar, în orice caz, atunci când ai nevoie din nou de el, poți să mi-l ceri, bine?” 
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Activitatea 3: Întărirea stimei de sine 

 

Foaia de lucru 10 

 

Luați o coala de hărtie și pliați-o ca pe un evantai, punându-vă numele la baza sa. Fiecare evantai 

va fi transmis către colegul de clasă din dreapta, care va trebui să adauge în mod anonim o calitate 

pozitivă a proprietarului evantaiului în fiecare dintre pliuri. 
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SESSION 4. CREATING STORIES ABOUT HEALTHY COUPLE RELATIONSHIPS 
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Activitatea 1: Crearea de povestiri (numai pentru educatori) 

 

Foaia de lucru 11 

 

1. Citiți povestirea următoare și apoi răspundeți în grup la întrebările A și B. 

 

 

Trei băieți și o fată sunt în parc. 

Fata scrie ceva pe telefonul ei mobil și râde, apoi se ridică și pleacă.  

Unul dintre băieți le spune prietenilor săi: 

Băiatul: Vreau așa de mult să mă uit la telefonul ei mobil… 

Prietenii: Ce vrei să spui cu asta?! Nu fii așa posesiv.  

Fata se întoarce.  

Fata: Ce s-a întâmplat, dragă? 

Băiatul: Le spuneam prietenilor mei că vroiam așa de mult să mă uit la telefonul tău 

mobil, m-am simțit gelos că râzi mai mult cu telefonul decât cu mine.  

Fata: Serios? Ești gelos? Îmi place să aud asta, pentru că nu mi-ar place ca tu să îmi 

verifici telefonul meu mobil … Pot să am grijă ca să râdem împreună mai mult, atât cât 

îți dorești … 

Băiatul: Excelent, și mie mi-ar place asta.  

 

 

a) Puteți identifica vreo resursă care a facilitat ca situația să nu conducă la un conflict?  

 

b) Puteți identifica vreo competență care a facilitat ca situația să fie rezolvată fără nici un 

conflict? 

 

 

2. În grup, creați o scurtă povestire care să conțină următoarele elemente:  

 O relație de cuplu  

 Cel puțin o resursă din domeniul familiei, al școlii sau al comunității 

 Cel puțin o competență care promovează relațiile de cuplu sănătoase 
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Activitatea 2: Comunicarea poveștilor noastre (doar pentru educatori) 

 

a) Prezentați povestea creată ca grup cu restul clasei. 
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PREZENTAREA PROGRAMULUI 

 

Programul “Lights4Violence” este o abordare a prevenției violenței de gen, bazată pe promovarea 

valorilor de sănătate și dezvoltarea relațiilor sănătoase în rândul tinerilor. Acest program se 

încadrează într-un model de "dezvoltare pozitivă a tineretului", centrat pe potențialul indivizilor, 

familiilor și comunităților de a îmbunătăți sănătatea, bunăstarea și de a promova respingerea 

violenței în relațiile dintre fete și băieți (Benson et al., 2007).  

Programul Lights4Violence pleacă de la premisa că adolescența și tinerețea reprezintă perioade 

critice de dezvoltare în care se construiește și se solidifică baza relațiilor romantice pozitive. Prin 

urmare, intervenția timpurie poate îmbunătăți calitatea, egalitatea și respectul legat de viitoarele 

relații dintre parteneri. Acest program este conceput ca un instrument de sprijin pentru 

profesioniștii din educație, care pot integra cu ușurință conceptele și activitățile propuse în 

curriculum-ul educațional.  

Sperăm că acest manual va servi drept un ghid util pentru educatori și alți profesioniști care 

lucrează în domeniul prevenirii violenței. 
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CADRU TEORETIC 
 

Violența dintre fete și băieți este un tip specific de violență care include orice act sau manifestare a 

violenței fizice, emoționale și/sau intime față de un membru al acestei relații (Centrele pentru 

Controlul și Prevenirea Bolilor, 2016). 

Acest program se concentrează asupra violenței din relațiile romantice (VRR), care se referă în 

mod specific la violența în rândul adolescenților și adulților tineri care nu locuiesc împreună și nu 

au legături matrimoniale sau legale (Health Canada, 1995). 

Aproximativ 30% dintre adolescenți declară că au fost victime ale violenței fizice aplicate de către 

un partener, iar 50% au suferit violență psihologică la un moment dat (Strauss, 2004). Deși băieții 

și fetele prezintă rate similare de violență ușoară provocate partenerului lor, acte violente grave 

sunt comise de două ori mai des de băieți, decât de fete. Studiile efectuate în unele țări europene, 

cum ar fi în Spania, au confirmat prevalența ridicată a acestui fenomen la adolescenți și tineri. 

Potrivit unui studiu realizat în rândul elevilor de la 16 la 20 de ani, 40% dintre participanții spanioli 

au folosit violență fizică împotriva partenerului lor și 90% au folosit violența verbală împotriva 

partenerului lor la un moment dat într-o relație romatică (Muñoz-Rivas et al ., 2007). Studii 

similare au constatat rate egale de violență în relațiile romatice de 46% pentru acte de agresiune 

fizică și 62% pentru agresiunea psihologică (Cáceres, 2004). Cu toate acestea, în ciuda prevalenței 

ridicate a acestui comportament, majoritatea tinerilor manifestă dificultăți în recunoașterea 

faptului că sunt victime ale violenței în relațiile romatice, deoarece tind să atribuie aceste 

comportamente expresiilor de afecțiune sau demonstrațiilor iubirii romantice (González și 

Santana, 2001 , Soldevila, Domínguez, Giordano, Fuentes și Consolini, 2012). 

Violența în relațiile romatice, atât la adolescenți cât și la adulți, este precedată de un număr de 

factori de risc care încep în timpul întâlnirilor romantice și se consolidează în timp. Unii factori de 

risc, cum ar fi furia, gelozia, controlul, atacul verbal, amenințările, umilirea și atitudinile ostile, au 

fost găsite ca precursori ai violenței în relațiile romatice (Corsi și Ferreira, 1998; Fernández-

González, Calvete, Orue & Echezarraga, 2018). Efectele violenței în relațiile romatice analizate într-

o serie de studii arată că victimele care se confruntă cu această violență continuă să dezvolte un 

număr mare de probleme, atât psihologice, cât și sociale, pe termen scurt și lung. Acestea includ 

pierderea stimei de sine și încrederii în sine, sentimentele de vinovăție, frica, simptomele 

depresive, nivelul redus de realizare pe scena academică și piața muncii și respingere socială 

(Singer, Anglin, Song și Lunghofer, 1995). 

În relațiile dintre adulți, permanența unei relații violente între parteneri a fost semnificativ 

asociată cu factori precum dependența economică, prezența copiilor și presiunea socială și 

familială de a continua relația. Cu toate acestea, acești factori nu au o valoare predictivă în relațiile 

romantice dintre adolescenți. 
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Unele studii au arătat că factorii care contribuie cel mai mult la permanența unei relații violente 

între adolescenți sunt legate de caracteristicile personale și sociale care sunt supuse schimbării, 

cum ar fi imaturitatea emoțională, lipsa competențelor sociale, intensitatea sentimentelor 

romantice, influențele sociale sau credințe stereotipice despre rolurile de gen și modele sociale 

care țin de acestea (Vizcarra, Poo și Donoso, 2013). 

Diferitele studii efectuate până în prezent au arătat că pentru marea majoritate a adolescenților 

care sunt victime ale violenței într-o relație romantică este dificil să se găsească ajutor profesional 

și adesea tind să mențină situația secretă din cauza lipsei cunoașterii serviciilor de asistență socială 

și a resurselor legale, pe lângă teama de a nu fi crezut/ă de sistemul juridic în cazul depunerii unei 

plângeri (Ocampo et al., 2007). Studiile care analizează rolul jucat de sistemele de sprijin în 

prevenirea violenței în relațiile romantice arată că atunci când adolescenții caută sprijin și sfaturi, 

aceștia o fac în primul rând printre colegii lor, deoarece consideră că aceștia sunt cei care înțeleg 

cel mai bine contextul social în care apare violența (Ashley și Foshee, 2005). Din această 

perspectivă, în ultimul deceniu s-au dezvoltat diferite programe care au ca scop sensibilizarea 

adolescenților cu privire la semnele de avertizare care pot apărea la începutul unei relații 

romantice. Scopul acestora este de a dezbate miturile, rolurile și stereotipurile de gen și subliniază 

consecințele violenței și resursele comunitare existente pentru ajutorul acordat victimei și 

agresorului (Vizcarra et al., 2013). Deși aceste aspecte s-au dovedit a fi relevante în prevenirea 

violenței în curs de dezvoltare, cercetările mai recente sugerează că posibilitatea schimbării 

comportamentale pe termen lung, atât pentru victime cât și pentru agresori, este puțin probabilă 

fără promovarea strategiilor personale și a resurselor care susțin dezvoltarea abilităților sociale, 

capacitatea de empatie, rezolvarea problemelor sau gestionarea conflictelor și utilizarea unor 

tehnici de negociere asertivă ca factori relevanți pentru modificarea comportamentelor de risc 

care predispun la violență (Foshee, 1996; Wolfe și Feiring, 2000).  

Din această perspectivă, prezentul proiect se bazează pe modelul "dezvoltării pozitive a 

tineretului", care se concentrează asupra potențialului care există în interiorul indivizilor, precum 

și în mediile înconjurătoare (familie, școală și comunitate), pentru a sprijini competențele de 

protecție ale tânărului împotriva violenței (Benson și colab., 2007). 
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CONTEXT DE UTILIZARE 
 

Acest program vizează tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani. Cu toate acestea el poate fi 

folosit și pentru persoanele de altă vârstă, dacă este necesar. 

Programul Lights4Violence este conceput pentru a fi aplicat pe grupuri selectate, în sesiuni 

săptămânale cu o durată de aproximativ 50 de minute. Implementarea programului necesită 

prezența unui educator sau a unui profesionist care -folosind acest manual- s-a familiarizat cu 

noțiunile necesare pentru a identifica elementele care influențează violența în relațiile romantice 

adolescenține, care gestionează emoțiile, gestionează și rezolvă conflictele și care are capacitatea 

de a conduce grupul, direcționandu-l și motivandu-l. 

În contextul școlar, programul poate fi aplicat de către educatori instruiți sau de personal 

specializat. Educatorii care desfășoară programul trebuie să beneficieze de formare pentru ca 

programul să fie implementat în mod corespunzător. 

 

 

CONȚINUT ȘI STRUCTURĂ 
 

Modulul de instruire inițială al programului Lights4Violence este structurat în două secțiuni, 

fiecare compusă din trei sau patru sesiuni de aproximativ 50 de minute fiecare. Dezvoltarea 

programului poate fi adaptată la specificul planificării activității a cel puțin unei sesiuni pe 

săptămână, deși există o anumită marjă pentru participarea la evenimente neprevăzute care ar 

putea apărea în timpul implementării. 

 

În continuare, sunt prezentate schematic modulele cu sesiunile și activitățile lor: 

 

Modulul 1: Resurse pentru dezvoltarea pozitivă a adolescenților și promovarea relațiilor 

sănătoase. 

Modulul 2: Competențe care promovează relațiile romantice sănătoase la adolescenți. 
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•Identificarea sănătății și stării de bine în imagini. 

•Întelegerea resurselor de sănătate pentru dezvoltare pozitivă 

•Conectarea resurselor familiale, școlare și comunitare cu cele personale. 

Sesiunea 1: Resurse pentru dezvoltarea pozitivă a adolescenților  

•Identificarea resurselor care promovează relațiile romantice sănătoase la 
adolescenți. 

Sesiunea 2: Identificarea resurselor care promovează relațiile 
romantice sănătoase 

•Dezvoltarea unui limbaj pozitiv comun. 

Sesiunea 3: Dezvoltarea unui limbaj pozitiv comun 

MODUL 1. RESURSE PENTRU DEZVOLTAREA POZITIVĂ A ADOLESCENȚILOR ȘI 

PROMOVAREA RELAȚIILOR SĂNĂTOASE 
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•Mit sau realitate? 

•Demontarea credințelor iraționale. 

•Zece caracteristici ale unei relații romantice sănătoase la adolescenți.  

Sesiunea 1: Demontarea miturilor și credințelor iraționale 

•Tehnica hârtiei motolite pentru controlul furiei. 

•Tehnici de relaxare pentru redobândirea controlului de sine.  

•Tehnica BROEV  pentru rezolvarea problemelor.  

Sesiunea 2: Furia, controlul de sine și rezolvarea problemelor  

•Stilurile de comunicare și empatia.  

•Asertivitatea: tehnica sandwich. 

•Întărirea stimei de sine.  

Sesiunea 3: Aptitudini sociale, asertivitate și stima de sine 

•Crearea povestirilor despre relații romantice sănătoase la adolescenți. 

•Comunicarea și discutarea povestilor. 

Sesiunea 4: Crearea povestirilor  despre relații romantice sănătoase 
la adolescenți 

MODULUL 2: COMPETENȚE CARE PROMOVEAZĂ RELAȚII ROMANTICE 

SĂNĂTOASE LA ADOLESCENȚI 

 



 
 
 

72 
 

MODULUL 1: RESURSE PENTRU DEZVOLTAREA POZITIVĂ A ADOLESCENȚILOR ȘI PROMOVAREA UNOR 
RELAȚII ROMANTICE SĂNĂTOASE 

Sesiunea: ACTIVITĂȚI SAU FAZE INCLUSE ÎN 
SESIUNE 

TIMP/ACTIVITATE FIȘE DE 
LUCRU 

Sesiunea 1: RESURSE PENTRU 
DEZVOLTAREA POZITIVĂ A 
ADOLESCENȚILOR 

 Prezentare 5 minute Fișa 1 

 Identificarea sănătății și stării 
de bine în imagini 

20 minute 

 Ințelegerea resurselor pentru 
dezvoltare: ce și unde sunt? 

25 minute Fișa 2 

Sesiunea 2: IDENTIFICAREA 
RESURSELOR CARE PROMOVEAZĂ 
RELAȚIILE ROMANTICE 
SĂNĂTOASE 

 Prezentare 5 minute Fișa 3 
  Resurse pentru a construi 

relații sănătoase 
 

 Faza 1: Gândiți-vă și scrieți în 
tabel 

25 minute 

 Faza 2: Discuții de grup 20 minute 

Sesiunea 3: DEZVOLTAREA UNUI 
LIMBAJ COMUN POZITIV 

 Prezentare 5 minute  
Fișa 4  Faza 1: Lectura și adăugarea 

textului la ilustrații 
20 minute 

 Discuții de grup 25 minute 
 

MODULUL 2: COMPETENȚE CARE PROMOVEAZĂ RELAȚII ROMANTICE SĂNĂTOASE 

Sesiunea: ACTIVITĂȚI SAU FAZE INCLUSE ÎN 
SESIUNE 

TIMP/ACTIVITATE FIȘE DE 
LUCRU 

Sesiunea 1: DEMONTAREA 
MITURILOR și CREDINȚELOR 
IRAȚIONALE 

 Prezentare 5 minute  
Fișele 1, 2 ,3 
și 4 
 

 Mit sau realitate? 15 minute 

 Demontarea credințelor false 15 minute 

 Zece caracteristici ale unei relații 
romantice sănătoase 

15 minute 

Sesiunea 2: FURIA, CONTROLUL 
DE SINE ȘI REZOLVAREA 
PROBLEMELOR  

 Prezentare 5 minute  
 
 
Fișele 2,5 și 
6 
 

 Tehnica hartiei mototolite 
pentru lucrul cu furia 

10 minute 

 Tehnici de relaxare pentru 
controlul de sine 

15 minute 

 Tehnica BROEV pentru 
rezolvarea problemelor 

20 minute 

Sesiunea 3: ABILITĂȚI SOCIALE, 
ASERTIVITATEA ȘI STIMA DE SINE 

 Prezentare 5 minute  
Fișele 7,8,9 
și 10 
 

 Stilurile de comunicare și empatia 15 minute 

 Asertivitatea: tehnica sandwich 15 minute 

 Intărirea stimei de sine 15 minute 

Sesiunea 4: CREAREA UNOR 
POVEȘTI DESPRE RELAȚII 
ROMANTICE POZITIVE 

 Prezentare 5 minute Fișa 11 
  Crearea unor povestiri despre 

relații romantice sănătoase 
25 minute 

 Comunicarea și discutarea 
poveștilor 

20 minute 
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MÓDULO1. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ADOLESCENTEY PARA LA  
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1. Descriere 

Acest modul se concentrează asupra conținutului asociat resurselor pentru dezvoltarea pozitivă a 

adolescenților, ca punct de plecare pentru recunoașterea influenței acestora în dezvoltarea 

competențelor personale care promovează relațiile romantice sănătoase. Abordarea din acest 

modul se concentrează, de asemenea, pe concepte asociate cu relațiile romantice dintr-o 

perspectivă pozitivă. 

2. Baza teoretică 

Modelul pozitiv de dezvoltare a adolescenților recunoaște că populația adolescentă are puncte 

forte care pot să se dezvolte într-un mod pozitiv atunci când sunt conectate cu resurse sănătoase 

din diferitele medii în care trăiesc și interacționează adolescenții (Lerner et al., 2005). Acest model 

subliniază faptul că existența unor condiții sănătoase are potențialul de a releva anumite 

competențe la adolescent, care susțin reziliența (rezistența conștientă) la factorii care pun în 

pericol sănătatea și bunăstarea (Benson, Mannes, Pittman și Ferber, 2004). 

 

Acest modul descrie nu numai acele competențe care alcătuiesc dezvoltarea sănătoasă (din 

domeniile emoționale, sociale, cognitive, morale și de dezvoltare personală), ci și resursele care 

promovează dezvoltarea pozitivă sau sănătoasă (Scales and Leffert, 1999). 

 

Resursele pentru dezvoltare sunt acele resurse personale, familiale, școlare sau comunitare care 

oferă sprijinul și experiențele necesare promovării unei dezvoltări pozitive în timpul 

adolescenței. Resursele personale se referă la resursele sau comportamentele psihologice ale 

adolescentului, considerate interne, și caracteristicile familiilor, școlilor și comunității în care 

trăiește adolescentul, considerate externe (Scales și Leffert 1999). 

 

Tabelele 1 și 2 prezintă o parte din resursele interne și externe identificate pentru dezvoltarea 

pozitivă (Scales and Leffert, 1999; Oliva, Parra și Arranz, 2008; Oliva et al, 2010) și asocierea dintre 

competențele de bază ale dezvoltării pozitive a adolescenților și ale resurselor externe. 
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Tabelul 1. Exemple de resurse interne și externe pentru dezvoltarea pozitiva a adolescenților 

RESURSE INTERNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONALE  

 Asertivitate 

 Abilități relaționale 

 Abilități pentru rezolvarea conflictelor  

 Abilități  de comunicare  

 Implicare socială  

 Responsabilitate 

 Comportament prosocial 

 Simtul dreptății 

 Respect pentru diversitate 

 Stima de sine 

 Cunoașterea de sine 

 Autoeficacitate  

 Autocontrol 

 Autonomie 

 Simțul apartenentei 

 Inițiativa personală 

 Empatie  

 Recunoașterea și managementul emoțiilor 

 Toleranța la frustrare 

 Optimism și simtul umorului 

 Capacitate de analiză critică și gândire analitică  

 Creativitate 

 Capacitate de planificare  

 Capacitate de luare a deciziilor 

RESURSE EXTERNE 

 
 
FAMILIE 

 Grija  

 Rezolvarea adecvată a conflictelor 

 Stabilirea unor limite 

 Susținerea familiei 

 Comunicare pozitivă  

 Promovarea autonomiei 

 
 
ȘCOALA 

 Relații pozitive cu profesorii 

 Mediu școlar sigur și suportiv  

 Oportunități pentru participarea și conducerea activităților de grup 
(empowerment)  

 Oferirea unor programe care promoveaza competențele personale, 
sociale și emoționale care contribuie la dezvoltatrea holistică 
(integrală) a adolescenților  

 
COMUNITATE 

 Siguranța 

 Disponibilitatea unor activități extracurriculare structurate  

 Percepție pozitivă a adolescenților  

 Atribuirea de responsabilități și roluri adolescenților  

 Existenta unor resurse si/sau activitati pentru adolescent/ tineri  
Soursa: Sumar realizat de autori pe baza Scales and Leffert, 1999 and Oliva et al., 2010. 
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Tabelul 2. Competențe de bază pentru dezvoltarea pozitivă a adolescenților asociate resurselor 

externe 

 

 

 

 

 FAMILIE 

 

PERSONALE 

 Asertivitate 

 Capacitate de rezolvare a conflictelor 

 Adaptare comportamentală  

 Competențe psihosociale  

 Stima de sine 

 Stare de bine emoțională 

 Competențe prosociale 

 

 

 

 

ȘCOALĂ 

 

 

 

 

 Sentimentul de apartenență 

 Cunoașterea de sine 

 Stima de sine 

 Initiative personale  

 Empatie 

 Sociabilitate 

 Randament  

 Creativitate 

 Capacitate de luare a deciziilor 

 

 

COMUNITATE 

 

 

 

 Dezvoltare personală și socială 

 Sentimentul de apartenență 

 Implicarea în comunitate 

 

În desfășurarea activităților care alcătuiesc acest modul, este necesar să se clarifice și să se dezvolte un 

limbaj comun în jurul unei serii de concepte-cheie referitoare la violența între fete și baieti și violența în 

relațiile romantice, descrisă în Tabelul 3. 
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Tabelul 3. Concepte cheie privind violența de gen în proiectul Lights4Violence 

Concept Definitie 

 

 

Violența de gen 

 

Violența specifică împotriva femeilor este folosită ca instrument de 

discriminare, pentru menținerea inegalității și relațiilor de putere a 

bărbaților față de femei. Aceasta include violența fizică, intimă și 

psihologică, inclusiv amenințările, coerciția sau privațiunea arbitrară 

de libertate care apare în viața publică sau privată (Declarația 

Organizației Națiunilor Unite, 1993). 

 

 

Violența în relațiile 

romantice 

Violența sau amenințarea cu violența din partea a cel puțin un 

membru al unui cuplu produsa în faza incipienta a unei relații 

romantice. De asemenea, apare atunci când unul dintre parteneri 

încearcă să mențină controlul asupra celuilalt. Formele de violență în 

care se întâlnește includ agresiunea, hărțuirea, amenințările, 

violența fizică, abuzul verbal, abuzul mental sau emoțional, hărțuirea 

morală, șantajul, controlul sau manipularea, atât personale, cât și în 

mediul virtual (CDC, 2016). 

Anti-sexism Contrar atitudinilor care promovează stereotipurile sociale bazate pe 

diferențe de gen (Glick și Fiske, 1996). 

 

Refuzul social al 

violenței de gen 

Atitudini care contravin toleranței la violența de gen sau la violenta 

în relațiile romantice care tind să justifice comportamentul 

agresorilor sau să empatizeze cu acestia, să acuze victimele sau să 

subestimeze atât amploarea, cât și severitatea problemei (Gracia, 

2004). 

Atitudini anti-macho Împotriva convingerii că bărbații sunt superiori femeilor (Walker, 

2005).   

 

Egalitatea genurilor 

Se referă la șanse egale pentru grupuri de femei și bărbați pentru a 

accesa și controla resursele sociale, economice și politice, inclusiv 

protecția în condițiile legii (cum ar fi serviciile de sănătate, educația 

și dreptul de vot). Egalitatea de gen este adesea folosită în mod 

interschimbabil cu echitatea de gen, dar cele două se referă la 

strategii diferite, complementare, necesare pentru a reduce 

inegalitățile de sănătate bazate pe gen (Organizația Mondială a 

Sănătății - OMS, 2011).  
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3. Competențele de bază ale modulului 

 

 Capacitatea de a recunoaște factorii de protecție împotriva violenței în relațiile romatice în sine, în 

familie, în școală și în comunitate. 

 Abilitatea de a ști cum să folosească factorii de protecție împotriva violenței în relațiile romantice care 

sunt prezenți în mediul lor. 

 Capacitatea de a identifica și transforma situații și atitudini care sunt discriminatorii sau tolerante la 

violența de gen sau la violența în relațiile romantice. 
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N 1. ASSETS FOR  

  



 
 
 

80 
 

Sesiunea 1: Resurse pentru dezvoltarea adolescenților 

Obiectiv general 

De a sprijini elevul să identifice resursele și oamenii din mediile înconjurătoare 

(familie, școală, comunitate) care, datorită caracteristicilor lor, îl pot ajuta să-și 

îmbunătățească bunăstarea în timpul dezvoltării. 

Aplicare 

 

Grupuri mici. 

Vârsta de la care se aplică 

 

Adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. 

Durata 

 

Aproximativ 50 minute. 

Material Fișele de lucru 1 și 2. 

Creion, computer, proiector. 

Componentele sesiunii 

 

 Resurse și caracteristici ale mediului înconjurător care promovează bunăstarea și 

dezvoltarea sănătoasă (resurse pentru dezvoltare pozitivă). 

 Relația dintre resurse pentru dezvoltarea pozitivă și dobândirea competențelor 

de sănătate care protejează împotriva factorilor de risc. 

 Mediile înconjurătoare care promovează resursele dezvoltării pozitive.  

Obiective specifice  

1. Identificarea resurselor pentru dezvoltarea pozitivă a adolescenților. 

2. Recunoașterea diferitelor medii în care ar putea exista resurse pentru 

dezvoltarea pozitivă a adolescenților. 

Activități de realizat 

1. Identificarea sănătății și bunăstării în imagini. 

2. Înțelegerea resurselor pentru dezvoltare: ce și unde sunt acestea? 
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ACTIVITATEA 1: IDENTIFICAREA SĂNĂTĂȚII ȘI STĂRII DE BINE ÎN IMAGINI  

 

INTRODUCERE 

 

Această activitate descrisă în fișa de lucru 1 (din modulul 1 al Manualului de activități) include o 

serie de imagini pe care elevii trebuie să le observe pentru a identifica dacă reprezintă ceva 

considerat "bun" sau care ar putea contribui la sănătate. Pe lângă fiecare imagine există o casetă 

în care elevul trebuie să noteze răspunsul său. 

 

PROCEDURA PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

1. Activitatea trebuie să se desfășoare în grupuri de 5 până la 6 elevi. Fiecare grup poate lucra 

cu toate imaginile sau fiecare grup poate lucra pe un subset de imagini (atribuind un număr 

similar de imagini fiecărui grup). Această a doua opțiune permite o activitate mai fluidă și 

necesită mai puțin timp; este important să ne asiguram că toate grupurile de elevi vor 

participa la discutii și vor împărtăși opiniile cu intregul grup (clasa) în sesiunea care va avea 

loc la sfârșitul activității. 

2. Fiecare grup trebuie să observe cu atenție imaginile și să identifice dacă acestea conțin 

ceva "bun" sau care ar putea contribui la îmbunătățirea stării de bine. Este important să le 

cereți să identifice "ce, cine sau care" reprezintă ceva favorabil bunăstării și "de ce". 

Această justificare (exprimată pe scurt și în câteva idei) ar trebui inclusă în caseta care 

apare în partea laterală a fiecărei imagini. 

3. După ce toate grupurile au terminat, va avea loc o sesiune de discuții de grup a rezultatelor 

fiecărui grup. Ar fi ideal ca profesorii, sau cei care desfășoară activitatea, să proiecteze 

fiecare dintre aceste imagini, astfel încât fiecare grup, independent de imaginile analizate, 

să poată împărtăși acea selecție și argumentele gasite colegilor lor și să își facă propriile 

observații. Persoana responsabilă de activitate poate acționa ca moderator și poate 

evidenția unele aspecte ale imaginilor pe care le consideră relevante care nu au fost 

identificate de nici un grup. ANEXA 1 prezintă posibilele răspunsuri. 
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ACTIVITATEA 2: ÎNȚELEGEREA RESURSELOR PENTRU DEZVOLTAREA POZITIVĂ  

 

INTRODUCERE 

 

Această activitate descrisă în fișa de lucru 2 (din modulul 1 al Manualului de activități) include un 

scurt rezumat al resurselor pentru dezvoltare și o clasificare a acestora în diferite zone. Elevii 

trebuie să citească anexa și apoi să clasifice imaginile activității 1, hotărând dacă reprezintă resurse 

personale, familiale, școlare sau comunitare. 

 

PROCEDURA PENTRU DESFĂȘURAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI 

 

1. Această activitate se desfășoară în grupuri de câte 5 sau 6 elevi (la fel ca la activitatea 1). 

 

2. Începem cu o citire individuală a primei părți a fișei de lucru 2, care conține un tabel care 

rezumă resursele pentru dezvoltarea pozitivă și domeniile în care pot fi identificate. 

Persoana responsabilă cu desfășurarea activității poate clarifica conceptele pe care elevii nu 

le cunosc. 

 

3. Ulterior, fiecare grup trebuie să clasifice toate imaginile din activitatea 1 și să decidă dacă 

acestea sunt legate de mediul personal, de familie, de școală sau de comunitate. Elevii 

trebuie să atribuie fiecare sferă unei imagini. 

 

4. Odată ce grupurile finalizează activitatea, va avea loc o scurtă sesiune de discuții pentru 

împărtășirea rezultatelor. Persoana responsabilă de activitate trebuie să acționeze ca 

mediator și să faciliteze corectitudinea clasificării resurselor. Fiecare clasificare trebuie 

menționată pe tablă, pentru a servi la activitatea următoare (activitatea din fișa de lucru 3). 

Este important de remarcat faptul că clasificarea poate fi determinată de justificarea fiecărei 

resurse și, prin urmare, se pot considera că diferite zone sunt legate de același resursă. 

ANEXA 1 prezintă o posibilă clasificare a imaginilor. 
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SESSION 3. IDENTIFYING ASSETS THAT PROMOTE HEALTHY COUPLE RELATIONSHINPS 
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Sesiunea 2: Identificarea resurselor care promovează relații romantice sănătoase 

 

 

Obiective generale 

De a ajuta elevul să-și identifice propriile resurse personale, precum și resursele 

familiale, școlare și comunitare pentru a susține o relație romantică sănătoasă. 

Aplicare 

 

Grupe mici. 

Vârsta la care se aplică 

 

Adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. 

Durata 

 

Aproximativ 50 minute. 

Material Fișa de lucru 3. 

Creion, computer, proiector. 

Componentele sesiunii 

 Concepte legate de relațiile romantice: egalitatea de gen, sexismul, relațiile 

personale bazate pe respect. 

Obiective specifice  

1. Identificarea resurselor personale (interioare) și din în mediul înconjurător 

care ar putea contribui la o relație romantica sănătoasă. 

2. Aprecierea corectă a importanței competențelor personale pozitive și a 

necesității integrării lor în relațiile romantice, astfel încât să devină mai 

sănătoase. 

Activități de realizat 

1. Identificarea resurselor care promovează relațiile romantice sănătoase. 
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ACTIVITATEA 1: ÎMPĂRTĂȘIREA RESURSELOR PENTRU DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

ROMANTICE SĂNĂTOASE 

 

INTRODUCERE 

 

Această activitate este implementata în grupe de 5-6 elevi.  

 

PROCEDURĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

 

Faze 1: Activitate de grup. Citire și scriere în tabel.  

Fiecare elev trebuie să citească și să răspundă la cele patru întrebări care apar în fișa de lucru 3. 

Scopul este ca elevii să gândească și să răspundă despre ceea ce văd ei bun și pozitiv în sine, 

familiile, școlile și comunitățile lor, elemente care ar putea fi importante sau care ar putea sa ii 

ajute sa dezvoltă o relație romantică sănătoasă. 

Faze 2: Discuție de grup 

Odată ce toate grupurile au terminat activitatea, va avea loc o discuție de grup. Fiecare grup își va 

citi resursele identificate. Persoana responsabilă de activitate va acționa ca moderator și va cere 

elevilor să explice răspunsurile lor. 
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Sesiunea 3: Dezvoltarea unui limbaj comun pozitiv 

 

Obiectiv general  

De a ajuta elevii să identifice diferite situații din relațiile romantice care pot genera conflicte 

sau relațiile nesănătoase și care pot fi modificate prin încorporarea competențelor personale 

ale dezvoltării pozitive. 

Aplicare 

 

Grupuri mici. 

Vârsta la care se aplică 

 

Adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. 

Durata 

 

Aproximativ 50 minute. 

Material Fișa de lucru 4. 

Creion, computer, proiector. 

Componentele sesiunii 

 

 Concepte legate de relațiile romantice: violență, egalitate de gen, sexism, relații personale 

bazate pe respect. 

Obiective specifice 

1. Identificarea relațiilor romantice nesănătoase și să înțeleagă cauzele lor. 

2. Evaluarea importanței dezvoltării competențelor personale pozitive pentru 

promovarea relațiilor romantice sănătoase. 

3. Construirea unei comunicări pozitive și rezolvarea conflictelor în relațiile romantice. 

Activități de realizat 

1. Dezvoltarea unui limbaj comun pozitiv.  

 

A POSITIVE COMMON LANGUAGE 
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ACTIVITATEA 1: RECONSTRUIREA POVEȘTILOR  

 

INTRODUCERE 

 

Această sesiune constă într-o singură activitate care se desfășoară în diferite faze și utilizează 

ilustrații care reprezintă diferite situații posibile într-o relație romantică. 

 

PROCEDURA PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII 

 

1. Aceasta activitate se desfășoară în grupuri de 5 -6 elevi.  

 

Faza 1: Citirea și descrierea ilustrațiilor. 

Fiecărui grup i se va da fișa de lucru 4 (din modulul 1 al Manualului de activități) care cuprinde 

ilustrații care reprezintă diferite situații care pot degenera într-un conflict într-o relație romantică. 

Fișa de lucru constă în ilustrații cu text și ilustrații care, reprezentând aceeași situație, au casete de 

text goale. Fiecare grup va lucra la 1 sau 2 ilustrații. Mai întâi vor citi descrierea, iar ulterior vor 

adăuga text în casetele goale ale ilustrațiilor. Este important de reținut că situația conflictuală nu 

trebuie modificată, prin urmare, elevii pot include același text, însă trebuie să adauge o altă 

concluzie finală care servește pentru rezolvarea pozitivă a situației conflictuale. Adică ar trebui să 

aibă un sfârșit bun. 

 

Faza 2: Dezbaterea în grupul clasă 

Odată ce toate grupurile au terminat activitatea, va avea loc o sesiune de discuții în grup. Fiecare 

grup va citi textul original al ilustrațiilor și va exprima tipul de situație reprezentată (gelozie, 

sexism, șantaj emoțional etc.). Mai târziu, vor citi din nou ilustrația, adăugând de această dată 

propria lor concluzie care rezolvă situația conflictuală. Ei vor fi întrebați ce tip de competență 

(stima de sine, comunicare, siguranță etc.) au inclus, pentru a schimba situația. 

 

2. Persoana responsabilă de activitate trebuie să acționeze ca moderator. Această activitate 

poate genera dezbateri și este important să se folosească acest lucru pentru predare,  pentru a 

reaminti elevilor că situațiile conflictuale nu trebuie ignorate (considerate normale). Există 

întotdeauna posibilitatea de a transforma aceste conflicte într-un mod pozitiv, folosind 

propriile competențe.  
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1. Descriere 

Acest modul se concentrează în primul rând pe competențele sociale și emoționale care facilitează 

dezvoltarea pozitivă a adolescenților și care extind capacitățile elevului. Aceste competențe includ 

abilități sociale bine cunoscute, precum și componente ale asertivității și empatiei. Pe lângă 

încurajarea elevilor să-și folosească capacitățile, este necesar să explorăm distorsiunile cognitive și 

credințele iraționale, în paralel cu învățarea modului de a controla emoțiile precum furia și iritarea, 

deoarece o mare parte a conflictelor se datorează erorilor externe în procesarea informațiilor și 

integrării emoționale slabe. Acesta activitate include, de asemenea, o sesiune finală cu cadrele 

didactice, care va consta în elaborarea unei povești, astfel încât elevii să se confrunte cu aceeași 

situație ca și elevii în crearea filmului scurt. 

 

2. Baze teoretice 

Proiectul Lights4Violence se bazează pe premisa că vârsta tânără reprezintă o perioadă de 

dezvoltare critică, în care apar, se dezvoltă și se consolidează bazele relațiilor romantice 

sănătoase. Astfel, intervenția timpurie poate ajuta la determinarea calității, egalității și respectului 

reciproc ale viitoarelor relații romantice. 

Din această perspectivă, cu accentul pe punctele tari ale tinerilor, subliniem importanța 

competențelor emoționale și cognitive ale adolescenților, care ajută la minimizarea 

comportamentelor riscante și la promovarea relațiilor romantice sănătoase.  

Scopul modulului "Competențe care promovează relațiile sănătoase" este de a reflecta asupra 

miturilor și a convingerilor sociale și culturale referitoare la violența în relațiile romantice și de a 

oferi adolescenților competențe în aptitudinile sociale necesare rezolvării diferențelor și 

conflictelor inerente relațiilor romantice, prin reflecție, rezolvarea problemelor, empatie, 

comunicare asertivă și stima de sine, pentru a sprijini relațiile romantice bazate pe respect. 

Astfel, în acest modul privind competențele, lucrăm la identificarea prejudecăților și a 

interpretărilor cognitive eronate care pot apărea în situațiile sociale și în relațiile romantice. 

Obiectivele vizează identificarea a: i) ce sunt gândurile automate, distorsiunile cognitive și 

gândurile iraționale, și ii) care este rolul acestor elemente într-o situație de conflict? Lucrul cu 

acest conținut, prin studii de caz, prin activități de reflecție și discuții, îi ajută pe participanți să își 

asume o poziție critică și reflexivă față de credințele eronate care legitimează folosirea violenței în 

relațiile romantice. Procesele cognitive distorsionate s-au dovedit a interfera cu percepția și 

înțelegerea situațiilor și experiențelor sociale (Roncero, Andreu & Peña, 2016).  

Comportamentul agresiv este legat de prejudecăți în interpretarea anumitor situații sociale. 

Violența în relațiile romantice s-a dovedit a fi legată de o tendință mai mare de a atribui intențiile 

ostile comportamentului victimei, cu un risc mai mare de a genera soluții agresive într-un conflict 

sau o situație neutră (Roncero et al., 2016). 
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În acest modul, adolescenții lucrează, de asemenea, la controlul furiei, autocontrolul și rezolvarea 

problemelor, cu urmatoarele obiective: i) recunoscând emoțiile de furie și iritare și consecințele pe 

care acestea le determină într-o relație romantica, ii) invatarea tehnicilor de auto-control și de 

relaxare, care permit participanților să controleze valul furiei, iii) și identificarea fazelor tehnicii de 

rezolvare a problemelor. Prin activitățile practice dezvoltate în manual, participanții vor fi capabili 

să genereze soluții alternative la furie pentru a rezolva un conflict. Cercetari anterioare au arătat 

că violența în relațiile romantice este rezultatul unei stări emoționale intense, cum ar fi furia, care 

este în strânsă legătură cu atitudinile ostile, un set de instrumente limitate de comunicare și 

abilități reduse de rezolvare a conflictelor și o serie de alti factori, cum ar fi stresul și gelozia, care 

precipită această comportament violent (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo & Amor, 2004). 

Stările care duc la violență includ furia, ostilitatea, gelozia, comportamentul controlului și 

comportamentele antisociale și factorii de prognostic al agresiunii în rândul cuplurilor (Bookwala, 

Frieze, Smith & Ryan, 1992, Fernández-Fuertes & Fuertes, 2010; Foshee, Reyes & Ennett, 2010; 

Gorman-Smith, Tolan, Sheidow & Henry, 2001; O’Leary & Slep, 2003; Parrot & Zeichner, 2003).  

 

În cele din urmă, modulul se referă la aptitudinile sociale, asertivitatea și stima de sine pentru a 

putea învăța despre: i) rolul pe care îl joacă empatia în relațiile romantice bazate pe dragoste și 

respect, ii) promovarea abilităților sociale și a stilurilor de comunicare asertivă pentru a exprima 

nemulțumirea, dezgustul sau tulburarea intr-o situație problematică într-un mod prosocial și iii) să 

promoveze îmbunătățirea stimei de sine în relațiile romantice, ca elemente cheie într-o relație 

sănătoasă.  

Focusul acestui modul se bazează pe rezultatele cercetărilor care demonstrează că aceste abilități 

sunt esențiale pentru inhibarea comportamentului agresiv în relațiile romantice (Blázquez-Alonso, 

Moreno-Manso & García-Baamonde, 2012, Warkentin, Richardson, Hammock, Smith& Gardner, 

1994). 

 

3. Competențele de bază ale modulului 

 

 Să promoveze abilitățile de a gestiona problemele și conflictele, de comunicare interpersonală, 

mediere și negociere între tineri. 

 De a incuraja tinerii să isi dezvolte capacitatea și siguranța pentru a-și revendica drepturile lor 

și a celorlalti colegi pentru a fi respectați și pentru a preveni sau combate relațiile abuzive sau 

riscante care apar. 
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SESSION 1. DEBUNKING MYTHS AND IRRATIONAL BELIEFS 
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Sesiunea 1: Demontarea miturilor și credințelor iraționale 

Obiective generale 

De a reflecta asupra miturilor și convingerilor sociale și culturale despre violența în relațiile 

romantice, despre influența culturii și a credințelor și despre modul în care ne gândim la 

sentimente și comportamente. 

Aplicare 

 

Grup. 

Vârsta la care se aplică 

 

Adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. 

Durata 

 

Aproximativ 50 minute. 

Material Fișele de lucru 1, 2, 3 și 4. 

Hârtie, creion, computer, proiector, tablă, markere. 

Componentele  sesiunii 

 Mituri sociale și culturale despre relațiile romantice. 

 Gânduri distorsionate și credințe iraționale. 

 Demontarea convingerilor false. 

 

Obiective specifice 

1. Demontarea credințelor false, precum și miturilor sociale și culturale care susțin 

violența în relațiile romantice. 

2. Sprijinirea elevilor de a evalua adecvat gândurile distorsionate și/sau credințele 

iraționale în relațiile romantice.  

3. Motivarea pentru o schimbare a atitudinilor în sprijinul egalității în relații. 

Activitati de realizat 

1. Mit sau realitate? (15 minute). 

2. Demontarea credințelor false (15 minute). 

3. Zece caracteristici ale unei relații romantice sănătoase (15 minute). 
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ACTIVITATEA 1: MIT SAU REALITATE? 

 

INTRODUCERE 

 

Această activitate vizează să ajute elevul să identifice anumite mituri și convingeri legate de 

relațiile romantice care au rădăcini în societatea noastră și să construiască o nouă realitate.  

 

PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI 

 

1. Personalul didactic furnizează elevului fișa de lucru 1 din modulul 2 al Manualului de 

activități: mituri sau convingeri false.  

2. Elevii lucrează în grupuri de 5 până la 6 persoane citind cu atenție fiecare credință sau mit 

social enumerate și le clasifică în funcție de acord (da sau nu) și de motivația acestuia, așa 

cum este indicat în Manualul de activități.  

3. Odată ce toate grupurile au efectuat exercițiul, va avea loc o discuție de grup și o sesiune 

privind credințele iraționale și miturile culturale care au rădăcini în societatea noastră și cum 

le putem demasca.  

 

Răspunsurile posibile ale elevilor pentru această activitate sunt adăugate ca anexă (ANEXA 2). 

Dacă răspunsurile date de elevi nu respectă linia răspunsurilor posibile, redirecționați sau ghidați 

dezbaterea către aceste răspunsuri. 

 

 

ACTIVITATEA 2: DEMONTAREA CONVINGERILOR FALSE 

 

INTRODUCERE 

 

Cel mai adesea, avem tendința de a genera gânduri automate legate de o anumită situație, iar 

aceste gânduri pot fi "inconștiente" și sunt adesea părtinitoare.  

 

Aceste gânduri iraționale, denumite și distorsiuni cognitive, reprezintă interpretări greșite pe care 

le facem despre împrejurimile noastre și care generează multiple consecințe negative (Sánchez, 

2012). Aceste gânduri sunt alcătuite din credințe iraționale pe care le-am generat pe baza unei 

situații care ne face să vedem realitatea într-un mod neobiectiv și disfuncțional.  



 
 
 

95 
 

Această activitate își propune să ajute tinerii să învețe să identifice prîntr-un studiu de caz 

gândurile sau convingerile iraționale care cauzează dificultăți în relațiile romantice sănătoase, 

motivând atitudinile pentru schimbare și promovând relații sănătoase, bazate pe egalitate. 

 

PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI 

 

1. Educatorii vor introduce conținutul și obiectivul activității în felul următor:  

"În această activitate exploram modul în care gândurile noastre influențează emoțiile și 

comportamentul nostru. Pentru a face acest lucru, trebuie să ținem cont de următoarea 

secvență: " 

 

 

Educatorii vor afișa secvența pe tablă, în timp ce explică: 

 

"Gândurile sunt protagoniste în toate situațiile și este important să fim familiarizați cu tipurile 

de gânduri care există, pentru a le identifica și a le schimba dacă sunt eronate. 

În acest fel, ele nu vor genera emoții negative și ne pot ajuta să acționăm în mod 

corespunzător. 

 

În multe ocazii, când ne confruntăm cu o anumită situație, generăm gânduri automate. 

Acestea sunt gânduri care vin la noi subconștient și tind să fie părtinitoare pentru credințe 

iraționale. Astfel, este necesar să ne oprim pentru un moment să conștientizam aceste gânduri 

automate și să le înlocuim cu alte gânduri raționale ".  

  

1. Mai târziu, educatorii distribuie fișa de lucru 2 a modulului 2 din Manualul de activități, care 

prezintă un caz care descrie o situație problematică sau un conflict într-o relație romantică 

dintre adolescenți și oferă următoarele instrucțiuni:  

 

"Acum vom citi cu atenție în grupuri mici despre situația descrisă în acest caz și vom identifica 

credințele și gândurile iraționale pe care le vedem în text.” 

 

Odată ce ați identificat credințele iraționale, grupul trebuie să completeze tabelul (fișa de lucru 

3 a modulului 2 din Manualul de activități) și, prin consens, să indice în tabel care credințe și 

gânduri sunt iraționale. Veți identifica, de asemenea, un gând alternativ care ar fi obiectiv. "  

 

Gând Emoție Comportament 
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2. Odată ce grupul a terminat, cereți fiecărui grup să-și prezinte munca. Facilitați discuția, mai 

ales pentru acele gânduri și credințe care au generat în cea mai mare măsură neînțelegeri între 

elevi.  

Ajutați elevii să reflecteze asupra gândurilor, sentimentelor și acțiunilor cuplului în studiul de 

caz, atât în ceea ce privește ce au gândit, simțit și făcut cât și ce ar fi fost posibil. Scopul este ca 

adolescenții să înțeleagă importanța respectului și tratamentului adecvat în relațiile de cuplu.  

 

Răspunsurile posibile ale elevilor pentru această activitate sunt adăugate ca anexă (ANEXA 3). 

Dacă răspunsurile date de elevi nu respectă linia răspunsurilor posibile, redirecționați sau ghidați 

dezbaterea către aceste răspunsuri. 

 

 

ACTIVITATEA 3: ZECE CARACTERISTICI ALE UNEI RELAȚII ROMANTICE SĂNĂTOASE 

(OPȚIONAL) 

 

INTRODUCERE 

 

Scopul definirii a zece caracteristici ale unui comportament adecvat într-o relație romantică este 

de a stabili caracteristicile pe care ar trebui să le aibă relațiile romantice pentru a fi satisfăcătoare 

(activitatea este opțională, dacă timpul o permite).  

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 

 

1. Pentru a finaliza sesiunea, întregul grup va dezvolta un set de caracteristici de bună conduită 

în cadrul relațiilor (fișa de lucru 4 a modulului 2 din Manualul de activități).  

 

2. Ulterior, vor fi scrise zece fraze pe o coală de carton care poate să fie afișată mai târziu în sala 

de clasă. 
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SESSION 2. ANGER, SELF-CONTROL AND PROBLEM-SOLVING 
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Sesiunea 2: Furia, controlul de sine și rezolvarea problemelor  

 

Obiectivul general 

Obiectivul general este de a lucra cu furia, controlul de sine și pașii tehnicii de rezolvare a 

problemei. Recunoașterea, controlul de sine și exprimarea adecvată a furiei și/sau a enervării 

reprezintă cheia pentru managementul adecvat al conflictelor în relațiile sănătoase între fete și 

băieți.  

Aplicare 

 

Colectiv. 

Vârsta de aplicare 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani. 

Durată 

 

Aproximativ 50 de minute. 

Material Fișele de lucru 2, 5 și 6. 

Hîrtie, creion, computer, proiector. 

Componentele sesiunii 

 Recunoașterea emoțiilor și sentimentelor: furia și/sau enervarea și consecințele acestora.  

 Tehnici de control de sine și relaxare. 

 Fraze pentru rezolvarea problemelor. 

Obiective specifice 

- Înțelegerea importanței recunoașterii și a exprimării adecvate a sentimentelor și emoțiilor.  

- Identificarea și aplicarea de strategii, de exemplu relaxarea pentru a ajuta controlul 

emoțiilor intense de furie.  

- Înțelegerea și practicarea diferite faze ale rezolvării problemelor, modelul BROEV.  

Activități de realizat 

1. Tehnica hârtiei mototolite pentru a lucra cu furia (10 minute). 

2. Tehnica de relaxare pentru a lucra cu controlul de sine (15 minute). 

3. Tehnica BROEV pentru rezolvarea problemelor (20 minute). 
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ACTIVITATEA 1: HÂRTIA MOTOTOLITĂ 

 

INTRODUCERE  

Furia este un răspuns cognitiv, emotional și fiziologic la amenințări percepute, intruziuni în 

teritoriul personal și/sau frustrări legate de un comportament direcționat către un obiectiv 

(Caballo, 1998).  

Controlul și gestionarea inadecvată ale furiei reprezintă un factor de risc legat de manifestarea  

comportamentului agresiv și deteriorarea relațiilor între fete și băieți. Este însoțit de 

experimentarea unor sentimente de vinovăție și tristețe, atunci când persoana realizează că este 

incapabilă să o controleze (Fernández-Abascal & Palmero, 1999; Larkin & Zayfert, 2004; Mckay, 

Rogers & Mckay, 1991; Sanford & Rowatt, 2004).  

În relațiile de cuplu între adolescenți este obișnuit să apară frecvent conflicte și astfel este 

important ca aceștia să fie familiari cu consecințele unui management inadecvat al furiei și să fie 

capabili să-și exprime emoțiile într-o manieră constructivă, pentru a susține o relație pozitivă.  

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII 

 

1. Salutați elevii și motivați-i să participe la activitate.  

 

2. Personalul didactic trebuie să prezinte activitatea să să ofere instrucțiunile necesare pentru 

desfășurarea sa corectă în modul următor:  

“Pentru a începe această activitate, aveți nevoie de o foaie de hârtie (foaia de lucru 5 din modulul 

2 al Manualului de activități). Apoi încercați să vă amintiți o situație pe care ați experimentat-o și 

care v-a provocat furie și iritare.  

Acum, având această situație în minte, mototoliți foaia de hârtie cât de mult puteți.” 
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“Acum trebuie să încercați să neteziți foaia de hârtie și să o aduceți la starea sa originală, pe cât 

posibil.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Personalul didactic va lucra cu elevii asupra concluziilor referitoare la acest exercițiu, în felul 

următor:  

 

“După cum ați observat, este imposibil să aduceți hârtia înapoi la forma sa originală. Cu acest 

exemplu, putem vedea consecințele anumitor acțiuni care sunt efectuate cu gestionarea 

inadecvată a furiei.  

Acesta este modul în care este important ca adolescenții să-și însușească strategii pentru controlul 

furiei care să le permită să-și rezolve în mod adecvat problemele”.  

 

 

ACTIVITATEA 2: TEHNICA DE RELAXARE 

 

INTRODUCERE 

În răspunsul la furie, sunt activate componente fiziologice foarte relevante, având în vedere că 

atunci când activarea lor este foarte mare, este imposibilă controlarea comportamentului.  

Învățarea tehnicilor de relaxare este fundamentală pentru o persoană pentru ca ea să poată 

întrerupe procesul de creștere a tensiunii în momentul în care este percepută, când nivelurile de 

activare fiziologică sunt încă la un nivel mic sau mediu.  

Scăderea nivelurilor de activare fiziologică înseamnă că un comportament impulsiv sau agresiv nu 

se produce. Prin această activitate adolescenții învață să controleze activarea fiziologică produsă 

de furie și/sau iritare pentru a rezolva cu succes conflictele sau problemele în relațiile dintre fete și 

băieți.  

Există multe tehnici de relaxare. Pentru această activitate le-am selectat pe cele mai simple și cele 

care pot fi aplicate cel mai rapid, cum este tehnica respirației.  
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PROCEDURA PENTRU DESFĂȘURAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI 

 

1. Personalul didactic va crea un climat potrivit în rândul elevilor pentru a desfășura această 

activitate, motivându-i și evidențiind importanța respirației pentru a lucra asupra controlului 

de sine și ca o fază premergătoare pentru rezolvarea problemelor.  

Educatorul trebuie să se asigure că grupul este calm. Recomandăm să li se solicite tuturor 

participanților să stea într-o poziție comfortabilă care le permite să realizeze exercițiul în mod 

adecvat.  

 

2. Explicați grupului că urmează să realizăm o tehnică de relaxare care le va folosi pentru a ajuta 

la controlul nivelului de activare ca răspuns la multe situații care se pot produce în viața de zi 

cu zi. Explicați pe scurt că tehnica este ușor de învățat și de aplicat în orice situație sau locație.  

 

Pentru a începe tehnica de relaxare, urmați instrucțiunile indicate în ANEXA 4.  

 

3. Pentru a finaliza, întrebați participanții cum se simt, de exemplu dacă se simt relaxați etc. 

Pentru a încheia activitatea, spuneți-le:  

 

“Dacă practicăm respirația diafragmatică pentru câteva minute în fiecare zi, ne vom dezvolta 

rapid abilitatea de a ne calma în câteva secunde atunci când ne simțim furioși sau când 

sentimentele/emoțiile noastre devin prea intense.”  

 

ACTIVITATEA 3: METODA BROEV DE REZOLVARE A PROBLEMELOR 

 

INTRODUCERE 

 

Conflictul este parte din viață și afectează toate ariile vieții. Astfel, conflictele apar ca o parte 

normală a relațiilor dintre fete și băieți și sunt considerate fenomene naturale care pot fi pozitive 

sau negative, în funcție de motivație, reacții și modalitatea în care oamenii le rezolvă.   

 

Rezolvarea problemelor este un proces cognitiv, afectiv și comportamental care permite 

identificarea modalităților adecvate pentru rezolvarea conflictelor de zi cu zi. Însușirea strategiilor 

pentru recunoașterea și rezolvarea problemelor eficient și adaptat este cheia pentru promovarea 

unor relații sănătoase între fete și băieți adolescenți.  
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PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI 

 

1. Personalul didactic va explica conținutul tehnicii de rezolvare a problemelor și pașii ceruți, 

indicați în ANEXA 5.  

 

2. Mai târziu, metoda BROEV pentru rezolvarea problemelor va fi aplicată la studiul de caz 

disponibil în Manualul de activități (fișa de lucru 2, modulul 2) și grupuri mici vor completa 

tabelele (fișa de lucru 6 a modulului 2).   

 

3. Pentru a încheia, educatorul va prezenta concluziile, va discuta dubiile și va consolida 

conținutul sesiunii.  
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 SINE 
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SION 3. SOCIAL SKILLS, ASSERTIVENESS AND SELF-ESTEEM 

Sesiunea 3: Aptitudini sociale, asertivitate și stima de sine 

Obiectiv general 

De a furniza aptitudini sociale asertive pentru a promova relații interpersonale între tineri și 

pentru a-și construi stima de sine.  

Aplicare 

 

Colectivă. 

Vârsta de aplicare 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. 

Durată 

 

Aproximativ 50 de minute. 

Material Fișele de lucru 7, 8, 9 și 10. 

Hârtie, creion, computer, proiector, tablă, cretă și un music player. 

Componentele sesiunii  

 Stiluri de comunicare agresiv, pasiv-inhibat și asertiv.  

 Tehnici de asertivitate. 

 Empatie: învățați să înțelegeți propriile emoții și pe cele ale altora. 

 Propria stimă de sine și a altora.  

 

Obiective specifice 

1. De a ști cum să diferențiem între stilurile de comunicare agresiv, inhibat și asertiv. 

2. De a învăța să comunicăm și să practicăm asertivitatea. 

3. De a fi familiari cu importanța empatiei și de a învăța să înțelegem propriile sentimente 

și pe cele ale altora.  

4. De a îmbunătăți propria stimă de sine și pe a altora.  

Activități de efectuat 

1. Stiluri de comunicare și empatia (15 minute). 

2. Asertivitate: tehnica sandwich (20 minute). 

3. Consolidarea stimei de sine (15 minute). 
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ACTIVITATEA 1: STILURI DE COMUNICARE ȘI EMPATIA 

 

INTRODUCERE 

Comunicarea este o capacitate și o necesitate a ființelor umane, ale căror abilități se dezvoltă și se 

îmbunătățesc de-a lungul vieții.  

Comunicarea ne ajută atât în dezvoltarea personală cât și în dezvoltarea grupului. Unele dintre 

aceste stiluri ne vor ajuta să construim relații cu ceilalți, în timp ce altele vor face mai dificilă și vor 

afecta legătura care ne unește cu altă persoană.  

 

PROCEDURA DE EFECTUARE A ACTIVITĂȚII 

 

1. Această activitate necesită prezența a doi adulți (persoana care aplică programul și oricare alt 

membru al echipei educaționale). 

Membrilor grupului li se spune că vor prezenta cele trei stiluri de comunicare pentru o singură 

situație (fișa de lucru 7 a modulului 2 din Manualul de activități). Ei vor prezenta un total de 

trei scene, una pentru fiecare stil de comunicare (pasiv sau submisiv, asertiv și agresiv).  

Este important ca grupul să exerseze scenariile fiecărei situații înaintea sesiunii, astfel încât 

reprezentația să fie cât mai realistă posibil.  

 

2. La finalul fiecărei reprezentații, membrii grupului vor completa următorul tabel pe tablă, în 

care vor analiza fiecare scenă și vor identifica stilurile de comunicare folosite, caracteristicile 

stilului și vor identifica dacă oamenii folosesc empatia în fiecare situație: 

 

 

Situația 1 Stilul pasiv Stilul agresiv Stilul asertiv 

De ce? 

Caracteristici 

 

Au arătat 

empatie? 

Scena 1 
   

 
 

Scena 2 
   

 
 

Scena 3 
   

 
 

Vor fi promovate discuția și participarea activă în grup. Grupurile trebuie să indice ce stil de 

comunicare este reprezentat în fiecare situație, explicând caracteristicile fiecărei scene. Activitatea 

va fi ghidată pentru a ajunge la următoarele concluzii (ANEXA 5): 
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3. Pentru a termina activitatea, fiecare participant va primi o pagină de sinteză (fișa de lucru 8 

a modulului 2 din Manualul de activități) care definește cele trei stiluri de comunicare și 10 

caracteristici ale abilităților care facilitează comunicarea asertivă (fișa de lucru 9 a 

modulului 2 din Manualul de activități).  

 

ACTIVITATEA 2: ASERTIVITATEA: TEHNICA SANDWICH 

 

INTRODUCERE 

Scopul acestei activități este de a promova răspunsuri asertive pentru a evita conflictele și 

discuțiile inutile. Prin urmare, elevii vor pune în practică abilitatea de a rezolva probleme 

interpersonale, dezvoltând empatia pe baza comunicării asertive, în mod specific prin tehnica 

sandwich (Ingles, 2003). 

Obiectivul activității este de a crește eficacitatea elevilor și de a dezvolta creativitatea în căutarea 

unor soluții asertive și empatice în relațiile dintre fete și băieți.  

 

PROCEDURA DE EFECTUARE A ACTIVITĂȚII 

 

3. Educatorii vor prezenta conținutul și obiectivul activității în următorul mod, descris în ANEXA 7.   

 

4. Împărțirea participanților în grupuri de 5-6 persoane. Explicarea faptului că fiecare grup va 

merge în fața sălii și restul participanților vor observa ce se petrece.  

 

5. Educatorii vor explica dinamica întregului grup în felul următor: 

 

“Vom începe cu primul grup. Toți membrii grupului vor forma un zid, prin care o persoană 

intenționează să treacă. Persoana care încearcă să treacă prin zid se va așeza în fața fiecărui 

membru al zidului, iar scopul este de a încerca să îl convingă pe fiecare membru al zidului să îi 

dea permisiunea de a trece prin zid, folosind un argument obiectiv.  

 

Cei care încearcă să treacă prin zid nu pot schimba conținutul argumentului, dar pot schimba 

ideea principală, își pot modifica tonul vocii, postura, lungimea argumentului și pot folosi alte 

strategii cu obiectivul de a trece prin zid. 
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6. Educatorul va vorbi încet cu cei care formează zidul, explicându-le că soluția pentru a li se va 

da permisiunea colegilor lor de clasă de a trece prin zid este folosirea unui stil de comunicare 

asertiv, inclusiv tehnica sandwich și folosind anumite coduri, de exemplu: cererea politicoasă a 

permisiunii de a trece prin zid, folosirea unui ton al vocii și un limbaj adecvate, a fi empatic și 

sincer, printre alte atitudini similare. Prin folosirea acestor coduri, zidul va permite intrarea; 

ele sunt cheia pentru deschiderea zidului.  

 

7. Persoana aflată în fața primului membru al zidului va rosti o frază pentru a trece. Zidul va 

decide împreună dacă persoanei i se permite să treacă. În cazului unui ”nu”, persoana va 

aborda al doilea membru al zidului și acest proces va fi repetat până ce zidul decide că 

obiectivul a fost atins.  

 

8. Odată ce primul grup va finaliza exercițiul, al doilea grup va fi invitat să facă același lucru.   

 

9. După ce toate grupurile vor efectua exercițiul, reflectați cu voce tare, împreună cu tot grupul 

despre motivele pentru care în diferite ocazii ei nu au realizat o comunicare potrivită și ce ar 

schimba.  

 

 

ACTIVITATEA 3: ÎNTĂRIREA STIMEI DE SINE 

 

INTRODUCERE 

 

Stima de sine este considerată importantă pentru însușirea de cunoștințe și pentru dezvoltarea 

responsabilității personale, ca bază a ceea ce ne permite să relaționăm cu alți oameni și care ne 

permite să ne confruntăm cu conflictele în mod eficient. Fără o bună stimă de sine, ar fi mult mai 

dificil să rezolvăm situațiile care apar de-a lungul vieților noastre.  

 

PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚII 

 

1. Educatorii vor cere elevilor să împăturească o bucată de hârtie (fișa de lucru 10 din modulul 2 

al Manualului de activități) în forma unui evantai, punând numele elevului la bază, după cum 

este arătat în imaginea de mai jos:  
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2. În continuare, fiecare evantai va fi dat colegului de clasă de la dreapta, care va trece în mod 

anonim o calitate pozitivă a posesorului evantaiului pe fiecare dintre pliurile sale.  

 

3. Fiecare evantai trece pe la toți elevii până ce toate pliurile sunt completate cu calități 

pozitive.  

În timp ce elevii își vor face evantaiurile și vor efectua activitatea, următoarele melodii se 

vor auzi pe fundal, pentru a crea un mediu amuzant și pozitiv:  

- Macaco- “Moving” 

- Ricky Martin- “Vida” 

- Chayanne - “Madre tierra” 

- Rozalén - “Girasoles” 

 

4. Pentru a finaliza, fiecare evantai va fi returnat posesorului său, care va citi în mod voluntar 

câteva dintre calitățile de pe evantai cu voce tare, ajutând la reafirmarea calităților 

colegilor săi.  
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ON 4. CREATING STORES ABOUT HEALTHY COUPLE RELATIONSHIP 

Sesiunea 4: Crearea poveștilor despre relațiile romantice sănătoase  

Obiectiv general 

De a experimenta unul dintre produsele realizate de elevi în timpul activităților anterioare 

incluse în faza de training.  

 

Aplicare 

 

Grupuri de lucru. 

Grup de aplicare 

 

Profesori. 

Durată 

 

Aproximativ 60 minute. 

Material Fișa de lucru 11. 

Creion, computer, proiector. 

Componentele sesiunii 

 Interacțiunea între valori, competențe și relații sănătoase între fete și băieți.  

Obiective specifice 

1. De a relaționa valorile familiale, școlare și comunitare cu competențe personale pentru 

a promova o relații sănătoase între fete și băieți. 

2. De a crea o poveste scurtă despre o relație între o fată și un băiat care include valori și 

competențe.  

3. De a evalua influența pozitivă a valorilor și competențelor în relațiile între fete și băieți.  

Activități de realizat 

1. Crearea poveștilor (25 minute). 

2. Comunicarea și discutarea poveștilor (30 minute). 
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ACTIVITATEA 1: CREAREA POVEȘTILOR DESPRE RELAȚIILE ROMANTICE POZITIVE 

(PENTRU PROFESORI) 

 

INTRODUCERE 

 

Această activitate implică crearea unei povești scurte centrată pe o relație între o fată și un băiat, 

cu prezența valorilor și competențelor studiate în sesiunile anterioare, ce reprezintă influența 

pozitivă a acestor valori și competențe în relațiile între fete și băieți.  

 

 

PROCEDURA DE EFECTUARE A ACTIVITĂȚII 

 

1. Activitatea este realizată în grupuri de câte 5-6 persoane.  

 

2. Participanții vor avea acces la un exemplu din fișa de lucru 11 (din modulul 2 al Manualului de 

activități) referitor la o poveste despre o relație între o fată și un băiat în care sunt prezente 

valori și competențe. După citirea poveștii, elevii trebuie să identifice situația sau motivul care 

ar fi putut genera conflict (gelozie, șantaj emotional, sexism…) și care valori sau competențe au 

contribuit la rezoluția favorabilă a conflictului. Mai târziu, va avea loc o scurtă  discuție în grup. 

ANEXA 7 include posibilele răspunsuri ale elevilor și poate folosi ca un ghid.  

 

3. Activitatea anterioară servește ca inspirație pentru participanți pentru a crea propriile povești 

în grupuri.  

 

 

ACTIVITATEA 2: COMUNICAREA ȘI DISCUTAREA POVEȘTILOR  

 

 

PROCEDURA PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII 

 

1. Fiecare dintre grupuri își citește propria poveste și restul participanților trebuie să identifice 

situația sau motivul care ar fi putut genera un conflict într-o relație între o fată și un băiat. Ei 

vor identifica de asemenea, valorile și competențele care facilitează rezoluția situației. 

Persoana responsabilă de activitate va facilita și modera dezbaterea care va avea loc.  
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2. După ce toate grupurile își vor prezenta poveștile, grupul va alege o singură poveste care 

conectează cel mai bine cele trei elemente: relația între o fată și un băiat, valori și competențe.  

 

3. Această ultimă fază este opțională și va fi realizată dacă mai este timp. Participanții vor fi rugați 

să interpreteze și să înregistreze povestea lor cu telefonul mobil. Dacă este posibil, aceste 

capsule video vor fi prezentate.  
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CONCLUZII 
 

Pe parcursul programului trebuie să existe un accent special pe importanța dezvoltării abilităților 

emoționale și sociale pentru a promova relații sănătoase între egali, atât relații sociale cât și relații 

romantice.  

Diferite studii arată că schimbarea atitudinilor și construirea de abilități pentru dezvoltarea unor 

relații pozitive sunt posibile folosind programe educaționale bazate pe promovarea acestor 

competențe.  

Toate aceste aspecte au sens în contextul violenței din partea partenerului. Violența în cadrul 

relațiilor romantice este precedată de sexism și atitudini machiste, care sunt înrădăcinate în 

societatea noastră, unde rolurile de gen sunt clar diferențiate: masculinitatea presupune inhibarea 

emoțiilor cât de mult posibil, în plus față de controlul asupra relațiilor romantice. Feminitatea 

presupune opusul, exacerbarea emoțiilor și cedarea controlului figurii masculine din relația 

romantică. Toate acestea sunt legate de ideea unei iubiri romantice care este stabilită în societate. 

Această dragoste romantică este compusă din comportamente constante de control, gelozie și 

șantaj emoțional.  

Din acest motiv, este important să construim abilități emoționale și sociale și nu numai să le 

consolidăm, ci să învățăm să le identificăm și să le extrapolăm la relațiile din viața de zi cu zi. Lucrul 

cu aceste chestiuni presupune prevenirea violenței din partea partenerului, deoarece ele ajută la 

identificarea relațiilor dezavantajoase și la dezintegrarea stereotipurilor de gen și a miturilor 

despre iubirea romantică.   

Trebuie avut în vedere faptul că, cu cât intervenim mai devreme în aceste aspecte ale violenței, 

există o probabilitate mai mică de apariție a acestora în viitor. Stadiul adolescenței este crucial 

pentru educația despre egalitate și promovarea relațiilor sănătoase între fete și băieți, deoarece, 

așa cum am menționat mai devreme, este stadiul în care apar primele relații. Aceste prime cupluri 

nu sunt experte și au puține informații despre ceea ce definește relațiile sănătoase între fete și 

băieți.  

Prin urmare, este important să se pună în aplicare programe care contemplă acest tip de 
competențe pentru a preveni atât agresiunea, cât și victimizarea. 

Proiectul Lights4Violence permite dezvoltarea continuă a abilităților sociale și emoționale prin 
activități participative și interactive în rândul elevilor înșiși și între profesori și elevi. Acordarea 

unui rol activ elevilor le permite acestora să-și dezvolte creativitatea și să-și consolideze 
calitățile. 
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ANEXA 1 

 

Foaia de lucru 1 

 

 

Imaginea 1 

Resurse în comunitate 

 

Cine? Tinerii. 

De ce? Pentru că ajută la ridicarea gunoiului, 

pentru că fac curățenie împreună. 

 

 

Imaginea 2 

Resurse în familie 

 

Cine? Tatăl, mama, mama și tatăl, părinții și 

copiii. 

De ce? Pentru că fac micul dejun împreună și 

vorbesc între ei și se distrează în familie este 

sănătos. 

 

 

Imaginea 3 

Resurse personale 

 

Cine? Fata. 

De ce? Pentru că este fericită și optimistă. 
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Imaginea 4 

Resurse în familie 

 

Cine? Mama. 

De ce? Pentru că îl certă pe băiat, astfel încât el 

învață să facă lucruri, pentru că el învață 

limitele, pentru că îl educă pe băiat. 

 

Imaginea 5  

Resurse în școală 

 

Cine? Profesorul. 

De ce? Pentru că i se pare drăguț băieților, 

pentru că se distrează în timp ce învață și se 

înțeleg bine. 

 

Imaginea 6 

Resurse în familie 

 

Cine? Tatăl. 

De ce? Pentru că îl consolează pe copil. Pentru 

că îi oferă sprijin emoțional. 

 

Imaginea 7 

Resurse în comunitate 

 

Ce? Terenul de volei. 

De ce? Pentru că tinerii pot face sport. 
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Imaginea 8 

Resurse în familie 

 

Cine? Tatăl, tatăl și copiii. 

De ce? Pentru că îi învață să ajute în casă. Pnetru 

că el implică băiatul și fata și promovează 

egalitatea. 

 

Imaginea 9 

Resurse în comunitate 

 

Ce? Merele, magazinele, persoana care vinde. 

De ce? Deoarece oferă o opțiune sănătoasă, 

consumul de fructe este sănătos. 

 

Imaginea 10 

Resurse personale 

 

Cine? Fata din mijloc. 

De ce? Pentru că mediază pentru a evita o luptă, 

mediază un conflict. 
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ANEXA 2 

 

Elevii trebuie să răspundă „Nu sunt de acord” în toate propozițiile. 

 

Mit sau credință 
Sunteți de acord De ce? 

DA NU  

Partenerii dintr-un cuplu trebuie să facă 

totul împreună.   
 

Nu sunt de acord, pentru că fiecare 

membru al unui cuplu are nevoie de 

propriul său spațiu. 

O femeie nu este cu adevărat o femei, 

decât dacă are un partener. 
  

Nu sunt de acord, pentru că dacă femeia 

are sau nu partener nu este un aspect 

important. 

El/ea este gelos pentru că el/ea mă 

iubește.  
  

Nu sunt de acord. Nu este pentru că iubești 

și ești gelos că interzici ceva cuiva . 

Dacă îmi iubesc partenerul/ partenera, 

atunci trebuie să avem o relație sexuală.  
  

Nu sunt de acord, pentru că nimeni nu ar 

trebui să facă sex atunci când nu simte 

asta. A face parte dintr-un cuplu este mult 

mai mult decât a avea o relație sexuală. 

Când partenerul/partenera spune “nu”, 

el/ea intenționează de fapt să  spună “da”.  
  

Nu sunt de acord, pentru că este 

întotdeauna important să respectăm 

cuvântul și decizia cuiva. 

Dacă nu îmi place ceva, este mai bine să 

tac decât să stric buna dispoziție.  
  

Nu sunt de acord, deoarece este 

întotdeauna important să exprimăm ceea 

ce cineva simte și gândește, fără obligații. 

Bărbații sunt mai agresivi și mai violenți 

decât femeile, și sunt mai susceptibili să își 

piardă controlul.  

  

Nu sunt de acord, pentru că există și femei 

care sunt mai agresive și mai violente decât 

bărbații și care pot pierde controlul. 

Partenerul meu/partenera mea ar trebuie 

să fie singurul meu prieten și  cel mai bun 

prieten. 

  

Nu sunt de acord, este întotdeauna 

important să avem prieteni. 

 

Ceea ce face o femeie cea mai fericită este 

să devină mamă.  
  

Nu sunt de acord, pentru că o femeie poate 

fi fericită chiar și fără a fi mamă, dacă nu 

vrea să fie. 

Când doi oameni se iubesc cu adevărat, ei 

își pot ghici unul altuia gândurile/senti-

mentele. 

  

Nu sunt de acord, deoarece fiecare 

persoană are propriul său mod de a gândi 

și de a simți, iar în unele ocazii, este foarte 

dificil de știut. 

Este strict o problemă de cuplu, noi (ca și 

cuplu) nu trebuie să spunem nimic 

nimănui. 

  

Nu sunt de acord, deoarece unele 

probleme pot fi împărtășite celor în care 

aveți încredere, care vă pot ajuta. 

Nu sunt de acord, pentru că ori de câte ori 

există o problemă, este util să ai sprijinul 

prietenilor și al familiei. 
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ANEXA 3 

 

Credință / gând irațional Judecată rațională 

“Cu siguranță, vorbește cu acel tip din clasă 

cu care vorbește mereu" 

 

"Cu siguranță, vorbește cu un prieten, așa cum fac 

și eu uneori." 

„El stă în spatele Laurei în tăcere, privind la 

ecranul telefonului ei mobil. El vede 

numele Sergio și, din moment ce este un 

nume pe care nu îl recunoaște, este sigur că 

este băiatul din clasă. El se apropie de ea, 

enervat ”. 

 

„Vede numele Sergio, nume pe care nu îl 

recunoaște și este sigur că este băiatul din clasă. El 

se apropie de ea cu un zâmbet. 

"Enervat, Pablo îi spune să înceteze să 

flirteze cu tipul din clasă, că în ultima 

vreme a petrecut mult timp cu el." 

 

"Zâmbind, Pablo întreabă cu cine vorbește, 

observând că tipul din clasa ei pare drăguț." 

"Nu vreau să se înfurie, poate că ar trebui 

să-i dau parola pentru a-i arăta că îl 

iubesc." 

„Nu vreau să se enerveze, dar să-i dau parola 

înseamnă că îmi voi pierde confidențialitatea. Dacă 

vrea să mă controleze, atunci nu are încredere în 

mine. " 

„Se spune că cuplurile își spun totul 

reciproc și vreau să-i arăt asta. Presupun că 

oferirea tuturor parolelor mele este o 

modalitate de a-i arăta că îl iubesc și că 

poate avea încredere în mine. ” 

„El spune că cuplurile își spun totul între ele, dar nu 

sunt de acord. Dacă îi arăt toate parolele mele, nu-i 

arată că eu îl iubesc, îi arată că mi-e teamă de el. El 

trebuie să aibă încredere în mine și în cuvântul 

meu. ” 
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ANEXA 4 

 

 “Există două moduri de a respira: respirația toracică, ceea ce facem în cea mai mare parte a 

timpului. 

 

 

 

De obicei nu suntem conștienți de respirația noastră și nu realizăm modul în care respirăm- cu 

excepția situației în care alergăm și avem senzația de lipsă de respirație.  

 

Vă voi cere să dați atenție modului în care respirați și am să vă arăt și alte moduri de a respira.  

 

Să vorbim despre respirația diafragmatică, denumită de asemenea și respirație abdominală 

sau respirație profundă.  
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Asigurați-vă că aveți capul, gâtul și coloana vertebrală în linie dreaptă. Să luăm un moment 

pentru a ne simți comfortabil.  

 

Închideți ochii și puneți o mână pe torace și cealaltă pe abdomen, cu degetul mic plasat 

deasupra ombilicului. Aceasta va permite controlarea mișcărilor.  

 

Inhalați încet pe nas, astfel încât mâna de pe abdomen să simtă presiunea respirației. Mâna 

de pe torace nu trebuie să se miște. Respirația noastră nu trebuie să fie atât de profundă încât 

să determine hiperventilație.  

 

Luați o scurtă pauză în respirație înainte de a expira.  

 

Expirați încet pe gură, astfel încât să simțiți mușchii abdominali coborând. Amintiți-vă că mâna 

de pe torace trebuie să rămână cât de imobilă posibil.” 

 

Continuați doar 2-3 minute. 

 

Comentariu ulterior: 

 

“Aceasta este respirația profundă.  

După ce ați exersat câteva minute, veți putea să o faceți fără să puneți mâinile pe abdomen.  

Este ușor să exersați. Dacă exersați frecvent, veți putea să intrați într-o stare de calm și auto-

control repede.  
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ANEXA 5 

 

“Tehnica de rezolvare a problemelor este un proces cognitiv- afectiv-comportamental prin care o 

persoană intenționează să identifice, să descopere o soluție sau un răspuns pentru a controla 

efectiv o problemă particulară.  

Această tehnică implică o serie de pași care trebuie urmați: definirea și fomularea problemei, 

generarea de soluții alternative, luarea deciziei și aplicarea soluției și evaluarea utilității ei.  

Bazat pe acești pași și pentru a aplica această activitate, am dezvoltat metoda BROEV (Explore-

Identify-Operate-Emerge-Evaluate): 

 Definirea problemei: definirea unei probleme este fundamentală pentru rezolvarea ei. În 

primul rând trebuie să accepți că există o problemă. Astfel, este necesar să explorezi 

informațiile obiective despre ceea ce se întâmplă și să distingi între fapte și opinii: 

- Faptă: care suntem siguri că s-a întâmplat sau se întâmplă.  

- Opinii: reprezintă ceea ce credem că s-a întâmplat sau se întâmplă legat de o situație.   

Pentru a obține informații, este necesar să observăm toate detaliile celor care ne înconjoară, să 

ascultăm și să punem întrebări care ne pot ajuta să obținem cele mai de încredere informații 

despre problemă.  

Este important să ținem minte pentru că majoritatea discuțiilor și conflictelor care sunt generate în 

relație cu o problemă sunt bazate pe opiniile altor oameni și nu pe fapte reale care s-au întâmplat.  

 Identificarea cauzelor: ne permite să vedem că există posibile soluții pentru a rezolva un 

conflict și să ținem minte fiecare dintre posibilele consecințe ale diferitelor alternative.  

 Găsirea soluției: elaborarea unui plan de acțiune bazat pe analiza realizată în faza anterioară.   

 Lansarea soluției și urmărirea eficienței soluției: odată ce soluția a fost aplicată în practică, 

este necesară evaluarea sa. În acest sens, trebuie să ne întrebăm: soluția a produs consecințele 

dorite? A fost cea mai bună opțiune? Ar putea ceva să fie îmbunătățit data viitoare?  
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ANEXA 6 

 

Scena 1: Răspunsul este pasiv pentru că: 

- El/ea nu a spus ce ar fi dorit cu adevărat să spună.  

- Ai putea să nu îți primești banii înapoi.  

- Nu se uită la fața lui/ei, capul coborât, volum jos etc.  

 

Scena 2: Răspunsul este asertiv pentru că: 

- El/ea a explicat situația fără discuție.  

- El/ea probabil că îți va înapoia banii.  

- Se uită la fața lui/ei când vorbește, folosește un volum potrivit, face gesturi potrivite 

pentru ceea ce este exprimat.  

 

Scena 3: Răspunsul este agresiv pentru că: 

- El/ea vorbește nepoliticos cu tine.  

- El/ea ar putea să nu-ți înapoieze banii.  

- Nu se uită la fața lui/ei, voce cu volum ridicat, ton nerespectuos etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

127 

 
ANEXA 7 

 

“În anumite ocazii ne aflăm în situații dificile. De multe ori ceva ne deranjează despre altă 

persoană și nu spunem nimic pentru că ne temem că am putea-o ofensa. Alte ori, menționăm acest 

lucru într-un mod care face cealaltă persoană să se simtă neconfortabil și aceasta generează un 

conflict. Este important, așadar, să știm cum să exprimăm ceea ce ne deranjează într-un mod 

potrivit.  

 

Astăzi vom învăța o tehnică de comunicare în mod asertiv în momente în care dorim să ne 

exprimăm iritarea sau neplăcerea față de comportamentul unei alte persoane. Este o tehnică 

simplă care scade probabilitatea de creare a conflictelor. Este numită ”tehnica sandwich” și implică 

prezentarea unei expresii pozitive la începutul și la sfârșitul frazei, incluzând o critică negativă a 

celeilalte persoane la mijloc.  

 

În acest fel, prezentând o expresie pozitivă înainte și/sau după una negativă putem verbaliza 

neplăcerea noastră fără ca cealaltă persoană să devină furioasă. Ideea este de a ne verbaliza 

dorințele, cu respectarea și având în minte drepturile și opiniile celorlalți.  

 

Pentru a ne aminti clar această tehnică, folosim expresia ”pâine- umplutură- pâine”, structurată 

astfel:  

 

PÂINE = EXPRESIE POZITIVĂ 

 

”Vezi Ina, știu că ai tendința să uiți lucrurile și cu siguranță nu-ți mai amintești ...” 

 

UMPLUTURĂ = EXPRIMAREA DEZVOLTĂRII 

”... Adu-ți aminte că ți-am oferit stick-ul meu de memorie cu o săptămână în urmă la o clasă de 

tehnologie, iar adevărul este vreau să mi-l dai înapoi pentru că imi trebuie…” 

 

PÂINE = EXPRESIE POZITIVĂ 

„... Dar, în orice caz, atunci când ai nevoie din nou de el, poți să mi-l ceri, bine?” 

 

Ar trebui să arătăm empatie în toate momentele, ceea ce înseamnă că trebuie să încercăm să ne 

punem în locul celeilalte persoane pentru a înțelege mai bine situația.”  
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ANEXA 8 

 

Trei băieți și o fată sunt în parc. 

Fata scrie ceva la telefonul ei mobil și râde, apoi se ridică și pleacă.  

Unul dintre băieți spune prietenilor săi. 

Băiatul: Aș vrea să mă uit la telefonul ei mobil… 

Prietenii: Ce vrei să spui, omule! Nu fi așa posesiv.  

Fata se întoarce.  

Fata: Ce se întâmplă dragă? 

Băiatul: Le spuneam prietenilor mei că aș vrea să mă uit la telefonul tău mobil, am 

fost gelos pentru că râdeai mai mult cu el decât cu mine.  

Fata: Chiar așa? Ești gelos? Îmi place asta pentru că nu mi-ar plăcea să te uiți la 

telefonul meu mobil… Pot să fac în așa fel încât să râdem mai mult împreună… 

Băiatul: Ei bine, și mie îmi place asta.  

 

Există o valoare care a facilitat ca situația să nu se transforme într-un conflict?  

 Prietenii (comunitatea sau valorile școlii), pentru că au influențat în mod pozitiv 

comportamentul băiatului.  

 Parcul (valoarea comunității), pentru că tinerii sunt într-un loc calm, poate dacă ei ar fi fost 

într-un bar sau într-o discotecă cu muzică și alcool, situația ar fi fost diferită.  

 

Există o competență care a facilitat ca situația să se rezolve fără conflict? 

 Managementul furiei (băiatul) 

 Comunicarea (băiatul) 

 Asertivitatea (fata) 

 Afectul (fata) 
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CONȚINUT ȘI STRUCTURĂ 
 

Acest manual conține modulele care descriu etapele de intervenție ale Programului 

Lights4Violence, ce presupune crearea de capsule video de către elevii participanți. Acest manual 

furnizează elevilor toate cunoștințele și abilitățile necesare pentru  a crea și a pune în practică 

primele sesiuni de pregătire. Aceasta include resursele și competențele care ajută la construirea 

unor relații pozitive.  

 

Fiecare grup de lucru va realiza o video capsulă de maxim 3 minute. Rezultatul final va fi un singur 

film pentru fiecare clasă, realizat din toate video capsulele create.  

 

Fiecare sesiune durează aproximativ 50 de minute, fiind gândită astfel pentru a putea planifica cel 

puțin o sesiune pe săptămână. În orice caz, există flexibilitate în programarea sesiunilor astfel încât 

să întrunească nevoile de învățare ale elevilor și nevoile de planificare ale profesorilor.  

 

Sesiunile pot fi integrate în diferite părți ale programei școlare. Sesiunile primului modul necesită 

prezența unui profesor, precum și cea a unui tehnician de imagine și sunet. Ultimele două module 

necesită personal tehnic.  

 

Conținutul acestor materiale include o serie de instrucțiuni pentru profesori și personalul tehnic 

însărcinat cu realizarea diferitelor sesiuni, precum și programarea diverselor activități propuse 

elevilor.  

Următoarea figură prezintă structura modulelor care constituie faza curentă a programului, cu 

sesiunile și activitățile incluse: 

 

MODULUL 1: PRE-PRODUCȚIE 

MODULUL 2: PRODUCȚIE. 3, 2, 1…ACȚIUNE! 

MODULUL 3: POST-PRODUCȚIE 
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• Clarificarea ideilor 

• Să învățăm să sintetizăm ideile 

• Brainstorming 

Sesiunea 1: Elaborarea de idei creative și constructive despre 
relațiile de cuplu sănătoase  

• Să învățăm despre ”intrigă” 

• În căutarea formulei 5W și 1H  

• Rafinarea și transformarea ideilor în argumente 

Sesiunea 2: De la idee la intrigă   

• Să ne împărtășim poveștile 

 

Sesiunea 3: Dezvoltarea intrigii finale 

•  Înainte să începem … ce trebuie să știm 

• Practica construirii unui scenariu tehnic și literar  
• Și acum? Ce plan alegem? 

Sesiunea 4: De la intrigă la scenariul tehnic și literar 

• Scenariul nostru  

• Cine face ce?  

Sesiunea 5:  Scenariul final! 

MODULUL 1: PREPRODUCȚIE 
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• Scenografia și repetiția generală 

Sesiunea 1: Să ne pregătim 

• Liniște… cameră și acțiune! 

Sesiunile 2, 3 și 4: Filmăm! 

•  Ce poveste dorim să spunem? 

Sesiunea 1: Să decidem asupra montajului capsulelor video 

•  Să privim și să discutăm despre scurtmetrajul nostru 

Sesiunea 2: Pe curand, la FORUMUL CINEMA 

MODULUL 2: PRODUCȚIE. 3, 2, 1 … ACȚIUNE! 

MODULUL 3: POST - PRODUCȚIE 
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MODULUL 1: PREPRODUCȚIE 

 ACTIVITĂȚILE SAU ETAPELE 

INCLUSE ÎN SESIUNE 

TIMP/ 

ACTIVITATE 

FOI DE LUCRU 

ASOCIATE 

SESIUNEA 1:   

Elaborarea de idei creative și 

constructive despre relațiile de 

cuplu sănătoase 

 Clarificarea ideilor 
 Să învățăm să sintetizăm 

ideile 
 Brainstorming 

10 minute 
15 minute 
30 minute 

Anexele 1 și 2 

SESIUNEA 2:   
De la idee la intrigă 

 Să învățăm despre ”intrigă” 
 În căutarea formulei 5W și 1H 
 Rafinarea și transformarea 

ideilor în argumente 

10 minute 
15 minute 

30 minute 

Anexele 3 și 4 

SESIUNEA 3:      

Intriga finală! 

 Să ne împărtășim poveștile 55 minute Anexele 4 și 5 

SESIUNEA 4:  

 De la intrigă la scenariul tehnic 

și literar 

 Înainte să începem … ce 

trebuie să știm 

 Practica construirii unui 

scenariu tehnic și literar 

 Și acum? Ce plan alegem? 

15 minute 

20 minute 

20 minute 

Anexele 6, 7 și 8 

SESIUNEA 5:  

Scenariul final! 

 Scenariul nostru 

 Cine face ce 

40 minute 

15 minute 

Anexa 9 

 

MODULUL 2: PRODUCȚIE. 3, 2, 1 …  ACȚIUNE! 

 ACTIVITĂȚILE SAU ETAPELE 

INCLUSE ÎN SESIUNE 

TIMP/ 

ACTIVITATE 

FOI DE LUCRU 

ASOCIATE 

SESIUNEA 1:   

Să ne pregătim 

 Scenografia și repetiția 
generală 

aproximativ 
110 minute 

 

- 

SESIUNILE 2, 3 și 4:   
Filmăm! 

 Liniște.. cameră și acțiune! între 110 – 

165 minute 

aproximativ 

- 

 

MODULUL 3: POSTPRODUCȚIE 

 ACTIVITĂȚILE SAU ETAPELE 

INCLUSE ÎN SESIUNE 

TIMP/ 

ACTIVITATE 

FOI DE LUCRU 

ASOCIATE 

SESIUNEA 1: 

  Să decidem asupra montajului 

capsulelor video 

 Ce poveste dorim să spunem? 
 Să privim și să discutăm 

despre scurtmetrajul nostru 

55 minute 
55 minute 

 

- 

- 
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1. Descriere 

 

Acest modul combină conținutul de bază dezbătut în sesiunile de pregătire cu noțiunile de bază 

specifice diferitelor etape ale activităților audiovizuale. Scopul acestor sesiuni este de a implica 

elevii în întregul proces de creare a capsulelor video.  

 

2. Competențele de bază ale modulului 

 Capacitatea de a genera idei referitoare la resursele și abilitatea de a promova relațiile de 

cuplu pozitive.   

 Abilitatea de a construi o intrigă care să integreze resursele și modalitățile de protecție 

împotriva violenței în relațiile de cuplu.  

 Abilitatea de a exprima creativ ideile referitoare la relațiile sănătoase de cuplu. 1. AC 
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TIVOS PARA EL DESARROLLO POSITIVO 

ADOLESCENTE Y PARA LA PROMOCIÓN 

DE RELACIONES DE PAREJALUDABLES 

 

SESIÓN 1. CONSTRUYENDO IDEAS CREATIVAS 

SOBRE RELACIONES DE PAREJA SALUDABLES 
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Sesiunea 1: Elaborarea de idei creative și constructive despre relațiile de cuplu 

sănătoase  

  

Obiectiv general 

Sa îi ajute pe elevi să genereze idei creative despre relațiile de cuplu sănătoase, care se pot 

transpune în limbaj audiovizual. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material ANEXELE 1 și 2  

 

Componentele sesiunii 

 Etapele de dezvoltare ale unui proiect audiovizual  

 Ideea și sintetizarea ideilor 

Obiective specifice 

1. Cunoașterea etapelor necesare pentru crearea unui proiect audiovizual. 

2. Generarea ideilor despre relațiile de cuplu folosind resursele și abilitățile ce promovează 

relațiile de cuplu sănătoase.  

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Clarificarea “ideilor” întreaga clasă de elevi 

2. Să învățăm să sintetizăm ideile grupuri mici, de 5-6 elevi 

3. Brainstorming întreaga clasă de elevi 
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ACTIVITATEA 1.  CLARIFICAREA “IDEILOR” 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Scopul acestei activități este acela de a le prezenta elevilor diferitele etape care trebuie parcurse la 

crearea unui proiect audiovizual și de a dezvolta împreună cu ei modulele și activitățile din această 

fază a proiectului. ANEXA 1 conține informațiile și noțiunile de bază, care pot fi prezentate de 

către oricine este responsabil (profesor / specialist). Este de asemenea posibil ca elevilor să li se 

ceară să se documenteze individual și să li se răspundă la neclaritățile pe care le au. Această 

activitate se desfășoară în grup, cu întreaga clasă de elevi.  

 

 

ACTIVITATEA 2. SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ SINTETIZĂM IDEILE 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Această activitate își propune să îi ajute pe elevi să învețe să identifice și să sintetizeze ideile. Elevii 

vor fi ajutați și instruiți astfel încât, mai târziu, ei să poată propune o idee originală pentru capsula 

lor video.  

În acest scop, ANEXA 2 oferă un exemplu de idee generală prezentată în două filme.  Exemplele 

folosite pot varia pentru a fi adaptate contextului elevilor. Ceea ce e important este să se 

folosească filme bine cunoscute și ca elevii să poată înțelege ideile principale prezentate acolo. 

Activitatea se desfășoară în grupuri mici, de câte 5-6 elevi.  

Ulterior, elevii vor completa tabelul prezentat în ANEXA 2. Elevii vor folosi ilustrațiile din foaia de 

lucru 4 (inclusă în Sesiunea 2 a Modulului 1 din Manualul de activități) pentru a construi un limbaj 

comun pozitiv. Elevii trebuie să identifice ideea principală din primele patru ilustrații. Această 

activitate fundamentează unele dintre conceptele legate de relațiile de cuplu abordate în sesiunile 

de pregătire, și servește de asemenea ca sursă de inspirație pentru elevi în căutarea de idei 

referitoare la acest subiect.  

Activitatea se încheie cu o sesiune de discuții generală, în care sunt prezentate ideile identificate 

de fiecare grup.  
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ACTIVITATEA 3: BRAINSTORMING 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Obiectivul acestei activități este ca elevii să înceapă să practice și să dobândească abilitatea de a 

genera propriile idei despre situații de cuplu care includ resurse și competențe ce promovează 

relațiile de cuplu sănătoase.  

Activitatea este un exercițiu de stimulare mentală realizat prin tehnica de brainstorming. 

Participarea tuturor elevilor este încurajată prin răspunsuri rapide. În acest fel, activitatea începe 

cu întrebări simple, pentru ca mai apoi să se discute idei mai complexe, dezvoltate într-o sesiune 

de pregătire anterioară.  

a) Numiți rapid obiecte care să coste mai puțin de 10 euro. 

b) Numiți rapid și automat “obiecte moi”. 

c) Numiți câteva resurse sau “lucruri bune” care pot contribui la îmbunătățirea sănătății sau 

a bunăstării.  

d) Numiți câteva competențe care promovează relațiile sănătoase.  

e) Numiți situații care pot genera conflicte în relațiile de cuplu.  

f) Numiți lucruri pe care un cuplu le poate face pentru a-și îmbunătăți relația.   

g) Numiți câteva situații de cuplu bune, sănătoase sau care generează “vibrații pozitive”.  

Persoana însărcinată să realizeze activitatea va scrie pe tablă ideile identificate la punctele c, 

d, e, f și g. Elevii le pot scrie la rândul lor în tabelul de la sfârșitul ANEXEI 2. 
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SESIÓN 1. LA ID 
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Sesiunea 2: De la idee la intrigă 

  

Obiectiv general 

Sa le furnizeze elevilor cunoștințele și instrumentele necesare pentru a putea construi o intrigă 

pentru capsula video. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material ANEXELE 3 și 4  

 

Componentele sesiunii 

 Argumentele 

 Formula 5W și 1H 

 Identificarea competențelor și resurselor care promovează relațiile de cuplu sănătoase 

într-o intrigă 

 Transformarea unei idei în intrigă 

Obiective specifice 

1. Cunoașterea componentelor unei intrigi.  

2. Aplicarea formulei  5W și 1H pentru dezvoltarea unei intrigi. 

3. Dezvoltarea unei intrigi pentru a crea o capsulă video. 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Să învățăm despre ”intrigă” întreaga clasă de elevi 

2. În căutarea formulei 5W și 1H grupuri mici, de 5-6 elevi 

3. Rafinarea și transformarea ideilor în argumente grupuri mici, de 5-6 elevi  
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ACTIVITATEA 1: SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE “INTRIGĂ” 
 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Scopul acestei activități este de a furniza elevilor informații simple care să-i ajute să înțeleagă în ce 

constă intriga unei povești și elementele ce pot fi folosite pentru a dezvolta intriga pentru video 

capsula lor: formula 5W și 1H.  

 

Activitatea poate debuta cu studiu individual sau cu o prezentare simplă a informațiilor realizată 

de persoana însărcinată cu desfășurarea activității (profesor / specialist). 

Felul în care se va desfășura această activitate poate fi consultat în ANEXA 3. 

 

 

ACTIVITATEA 2: ÎN CĂUTAREA FORMULEI 5W ȘI 1H 
 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Această activitate are ca scop să-i inspire pe elevi să găsească argumentele pe care le vor folosi la 

realizarea capsulei video. Organizați în grupuri mici, elevii trebuie să prezinte povestea care este 

descrisă în caseta din ANEXA 3. După ce o citesc, fiecare grup trebuie să identifice elementele 5W 

și 1H și să noteze răspunsurile în caseta anexată activității. De asemenea, elevii trebuie să 

identifice și să noteze resursele și competențele prezentate în poveste, care au contribuit la 

rezolvarea situației evitând conflictul.   

 

Activitatea se va încheia cu o sesiune de discuții generală, în care fiecare grup își prezintă 

rezultatele. Felul în care se va desfășura această activitate poate fi consultat în ANEXA 3.  

 

Posibilele răspunsuri includ: 

Prima întrebare: 

 Prietenii (resurse care aparțin comunității sau școlii), deoarece influențează pozitiv 

atitudinea băiatului.  

 Parcul (resursă care aparține comunității), deoarece este situat într-un loc calm. Dacă 

acțiunea s-ar fi desfășurat într-o cafenea sau o discotecă, cu muzică și alcool, situația ar fi 

putut fi diferită. 

A doua întrebare: 

 Controlul mâniei (la băiat) 

 Comunicare (la băiat) 

 Asertivitate (la fată) 

 Afecțiune (la fată) 
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ACTIVITATEA 3: RAFINAREA ȘI TRANSFORMAREA IDEILOR ÎN ARGUMENTE  

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

În timpul acestei activități, fiecare grup va începe să lucreze la intriga poveștii propusă de grup. 

Elevilor li se va reaminti că intriga trebuie să implice o relație de cuplu și trebuie să conțină:  

 O resursă care aparține familiei, școlii sau comunității 

 Cel puțin una dintre competențele care promovează relațiile sănătoase de cuplu 

 

Pentru a sintetiza și înregistra informațiile, elevii trebuie să completeze caseta anexată la sfârșitul 

activității.  

Felul în care se va desfășura această activitate poate fi consultat în ANEXA 4. 
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Sesiunea 3: Intriga finală! 

 

Obiectiv general 

Finalizarea intrigii pentru capsula video a fiecărui grup. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material ANEXELE 4 și 5  

 

Componentele sesiunii 

 Proiectarea intrigii finale a capsulei video 

Obiective specifice 

1. Identificarea resurselor și a competențelor care promovează relațiile de cuplu sănătoase 

în cadrul intrigilor capsulelor video. 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Să ne împărtășim poveștile întreaga clasă de elevi 
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ACTIVITATEA 1: SĂ NE ÎMPĂRTĂȘIM POVEȘTILE 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Scopul acestei activități este prezentarea în colectiv și analizarea ideilor și a intrigilor dezvoltate de fiecare 

dintre grupuri, evaluarea prezenței formulei  5W și 1H și cele trei elemente cheie:  

 

 Relația de cuplu 

 

 Resurse 

 

 Competențe 

 

 

Fiecare grup prezintă tabelul din ANEXA 4. Colegii de clasă și personalul tehnic vor furniza sugestii 

constructive pentru îmbunătățirea intrigilor. Mai târziu, fiecare grup va nota modificările necesare ale 

intrigii, astfel încât să îndeplinească cerințele descrise mai sus.  

 

Se va consulta ANEXA 5 pentru mai multe informații legate de procedură.  
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Sesiunea 4: De la intrigă la scenariul tehnic și literar  

 

Obiectiv general 

Înțelegerea sensului și importanței de a realiza scenariul literar și tehnic al intrigii înainte de a 

începe filmarea poveștii. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material ANEXELE 6, 7 și 8  

 

Componentele sesiunii 

 Scenariul: tehnic și literar 

 Cadrul: tipuri de cadre 

 Dezvoltarea unui scenariu tehnic și literar 

 Împărțirea sarcinilor de lucru pentru filmare 

 

Obiective specifice 

1. Identificarea caracteristicilor scenariilor tehnice și literare.   

2. Dezvoltarea unui scenariu tehnic sau literar pentru realizarea capsulei video.  

3. Cunoașterea semnificației și a utilității diferitelor tipuri de cadre ca mijloace de exprimare 

și reprezentare a intrigii. 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Înainte să începem … ce trebuie să știm întreaga clasă de elevi 

2. Practica construirii unui scenariu tehnic și literar grupuri mici, de 5-6 elevi 

3. Și acum … ce plan alegem? întreaga clasă de elevi 
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ACTIVITATEA 1: ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEM … CE TREBUIE SĂ ȘTIM 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Această activitate își propune să furnizeze elevilor informațiile de bază necesare pentru a înțelege 

ce este un scenariu și pentru care este diferența dintre un scenariu tehnic și unul literar.  

 

Activitatea poate debuta cu studiu individual sau cu o prezentare simplă a informațiilor realizată 

de persoana însărcinată cu desfășurarea activității (profesor / specialist). 

 

Felul în care se va desfășura această activitate poate fi consultat în ANEXA 6. 

 

 

ACTIVITATEA 2: PRACTICAREA CONSTRUIRII UNUI SCENARIU TEHNIC ȘI LITERAR  

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Scopul acestei activități este de a familiariza elevii cu dezvoltarea unui scenariu literar și tehnic.   

 

Activitatea începe prin organizarea elevilor în grupuri de lucru pentru a citi scenariul din ANEXA 7 

și pentru a completa ulterior caseta de rezumat al scenariului tehnic și literar.  

 

 

ACTIVITATEA 3: ȘI ACUM … CE PLAN ALEGEM? 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Această activitate are ca scop să furnizeze elevilor noțiuni de bază astfel încât ei să poată identifica 

diferite tipuri de planuri ce pot fi folosite în prezentarea poveștii din capsula video și scopul 

utilizării fiecăruia dintre ele.  

 

Activitatea poate începe cu studiul individual al informațiilor conținute în ANEXA 8, sau cu o 

prezentare simplă a informațiilor realizată de persoana însărcinată cu desfășurarea activității 

(profesor / specialist). Mai târziu, elevii vor fi rugați să precizeze care este planul corespunzător 

fiecărei imagini.   
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SESIÓN 5. ¡A POR EL GUIÓN DEFINITIVO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 
 
 

154 

 
Sesiunea 5: Scenariul final! 

 

Obiectiv general 

Dezvoltarea scenariului tehnic și literar final pentru capsulele video. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material ANEXA 9  

 

Componentele sesiunii 

 Dezvoltarea scenariului tehnic și literar pentru capsulele video 

 Împărțirea sarcinilor de lucru pentru filmare 

 

Obiective specifice 

1. Dezvoltarea unui scenariu tehnic.   

 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. ”Scenariul nostru” grupuri mici, de 5-6 elevi 

2. Cine face ce grupuri mici, de 5-6 elevi 
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ACTIVITATEA 1.  “SCENARIUL NOSTRU” 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

În această activitate fiecare grup va finaliza scenariul pentru capsula sa video. Pentru realizarea 

acestui lucru, elevii vor fi rugați să completeze tabelul indicat în ANEXA 9. Este foarte important ca 

fiecare grup să dea capsulei sale un titlu, și să indice componenții grupului și clasa din care fac 

parte.  

 

Această activitate va fi dirijată și supervizată de personal tehnic de specialitate pentru a se asigura 

folosirea corectă a scenariului dezvoltat de fiecare grup în parte. 

 

 

ACTIVITATEA 2. CINE FACE CE 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

Această activitate are scopul de a se ajunge la consens în cadrul grupurilor referitor la împărțirea 

sarcinilor între membrii lor pe parcursul filmării capsulelor video descrise în ANEXA 9.  

Consensul va fi notat în tabelul de la sfârșitul anexei: “Sarcinile noastre”. 
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MODULUL 2. PRODUCȚIE. 3, 2, 1… ACȚIUNE! 

 

1. Descriere 

 

Acest modul este alcătuit din patru sesiuni dedicate repetiției pentru filmare și filmării capsulelor 

video. Pentru a se obține un rezultat cât mai profesionist cu putință la crearea scurtmetrajului, 

elevii sunt încurajați în această fază să se folosească de tehnicieni profesioniști (operatori camera 

de filmare, ingineri de lumini, etc). În mod special, un regizor profesionist ar putea fi folosit pentru 

a-i ajuta pe elevi să-și joace rolurile.  

 

Având în vedere că acest modul este realizat de personal tehnic, această secțiune oferă doar 

informații orientative despre cum ar trebui organizată fiecare sesiune. În orice caz, fiecare echipă 

tehnică poate să își organizeze sesiunile de filmare după cum consideră de cuviință.  

 

 

2. Competențele de bază ale modulului 

 

 Abilitatea de a exprima creativ și de a reprezenta o poveste despre o relație de cuplu 

sănătoasă.  

 Abilitatea de a colabora la filmarea capsulei video, prin îndeplinirea sarcinilor atribuite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1. NOS PREPA RAMOS 
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Sesiunea 1: Să ne pregătim  

 

Obiectiv general 

Organizarea decorului și caracterizarea personajelor și a interpretării înainte de repetiția finală 

pentru realizarea capsulelor video. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 110 de minute 

Material - 

 

Componentele sesiunii 

 Decor 

 Caracterizarea personajelor (costume) 

 Interpretare 

 

Obiective specifice 

1. Realizarea repetiției generale prin integrarea tuturor elementelor care vor fi folosite la 

filmare.   

 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Scenografia și repetiția generală grupuri mici, de 5-6 elevi 
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ACTIVITATEA 1.  SCENOGRAFIA ȘI REPETIȚIA GENERALĂ  

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

 

1. Fiecare grup va începe să organizeze, cu sprijinul tehnicienilor profesioniști, scenografia 

(platoul de filmare, costumele, luminile, locațiile, etc.) pentru filmarea diferitelor scene din 

capsula video. Grupurile vor fi susținute și ajutate de profesioniștii necesari (regizor, operatori 

camera de filmat, ingineri de sunet, lumini, etc). În plus, un regizor profesionist îi va ajuta pe 

elevi la interpretarea rolurilor.   

 

2. Aceasta este o repetiție generală: repetiția va avea loc ca și cum s-ar filma în realitate, pentru a 

se identifica și rezolva problemele posibile înainte să se filmeze cu adevărat, și pentru a se 

putea face orice alte schimbări necesare în scenariu.   

 

3. Se va stabili o ordine a filmărilor cu fiecare grup în parte.  

 

4. Această activitate se poate combina cu sesiuni de filmare. În timp ce unele grupuri încep să 

filmeze, altele pot continua cu repetițiile.   
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SESIÓN 2, 3 Y 4. ¡GRABANDO!  
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Sesiunea 2, 3, și 4: FILMĂM! 

 

Obiectiv general 

Filmarea capsulelor video. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Între 110 și 165 de minute, aproximativ 

Material - 

 

Componentele sesiunii 

 Repetiție 

 Filmare 

 

Obiective specifice 

1. Punerea în practică a tuturor deciziilor de planificare stabilite în sesiunea anterioară de 

pregătire și desfășurarea sesiunii de filmare.   

 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Liniște … cameră și acțiune! grupuri mici, de 5-6 elevi 
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ACTIVITATEA 1. LINIȘTE… CAMERĂ ȘI ACȚIUNE! 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

 

În timpul sesiunilor de lucru din cadrul acestei activități, grupurile se vor organiza, așa cum au 

convenit anterior, pentru a începe filmarea video capsulelor 

 

De asemenea, în timp ce un grup filmează, restul participanților pot continua să repete cu ajutorul 

unui regizor profesionist.  
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MODULUL 3: POSTPRODUCȚIE 

 

1. Descriere 

În această etapă, personalul tehnic va fi responsabil pentru înregistrarea și editarea capsulelor 

video, pentru a monta scurtmetrajul final. Oricum, ambele sesiuni de lucru planificate vor necesita 

participarea elevilor, a profesorilor și a personalului tehnic. Pe parcursul uneia dintre sesiuni va fi 

stabilită ordinea în care vor fi reunite capsulele video pentru a se evidenția argumentele, iar 

cealaltă va evalua rezultatul final, atât pentru scurtmetrajul realizat cât și pentru activitățile 

desfășurate în cadrul workshop-ului.  

 

2. Competențele de bază ale modulului 

 Abilitatea de a crea o intrigă pentru un film de scurtmetraj care să includă diferite propuneri de 

promovarea a relațiilor de cuplu sănătoase.   

  Munca în echipă pentru a descoperi, ca și grup, cea mai bună formulă pentru realizarea 

scurtmetrajului.  

 Capacitatea de dialog și sinteză.  
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SESIÓN 1. DECIDIMOS JUNTOS EL ENSAMBLAJE DE LAS CÁPSULAS DE VÍDEO 
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Sesiunea 1: Să decidem asupra montajului capsulelor video  

 

Obiectiv general 

Stabilirea intrigii filmului de scurtmetraj. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material - 

 

Componentele sesiunii 

 Ordinea de montare a capsulelor video 

 Intriga scurtmetrajului 

 

Obiective specifice 

1. Obținerea consensului în ceea ce privește ordinea de montare a capsulelor video.  

2. Stabilirea necesarului de resurse audiovizuale implicate în dezvoltarea intrigii.   

 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Ce poveste dorim să spunem? grupuri mici, de 5-6 elevi 
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ACTIVITATEA 1: CE POVESTE DORIM SĂ SPUNEM? 

 

Descrierea activității și procedura de desfășurare  

 

În această sesiune se va decide asupra subiectului scurtmetrajului și se va stabili ordinea de 

asamblare a capsulelor video precum și tipul de resurse audiovizuale necesare pentru a susține 

linia de desfășurare a intrigii (comentariu din off, etichete, muzică, etc.). 
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Sesiunea 2: Pe curând, la Forumul Cinema  

 

Obiectiv general 

Prezentarea, comentarea și evaluarea rezultatelor filmelor de scurtmetraj realizate. 

Vârsta căreia i se 

adresează 

 

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani 

Durata 

 

Aproximativ 50 de minute 

Material - 

 

Componentele sesiunii 

 Vizionarea scurtmetrajului 

 Evaluarea rezultatelor 

 

Obiective specifice 

1. Identificarea mesajului principal al filmului.  

2. Evaluarea rezultatului final al activităților programului.   

 

Activități planificate Se realizează cu: 

1. Să privim și să discutăm despre scurtmetrajul 

nostru 

întreaga clasă de elevi 
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ACTIVITATEA 1: 1. Să privim și să discutăm despre scurtmetrajul nostru 

 

Această sesiune este dedicată vizionării și comentării scurtmetrajului realizat. Participarea elevilor 

va fi încurajată pentru formularea opiniilor asupra rezultatelor obținute și pentru a reflecta asupra 

mesajului transmis de film.  

 

La sfârșitul sesiunii, elevii vor fi rugați să răspundă în scris la trei întrebări legate de activitățile 

programului.  

 

 V-a plăcut programul? Vă rugăm să detaliați răspunsul vostru.  

 Care aspect v-a plăcut mai mult? 

 Menționați trei domenii care pot fi îmbunătățite la viitoarele ediții ale programului.  
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ANEXA 1 

 

ACTIVITATEA 1. CLARIFICAREA “IDEILOR” ÎNAINTE DE A ÎNCEPE  

 

Citiți informațiile de mai jos și formulați întrebări dacă aveți neclarități.   

 

Etapele creării unui proiect audiovizual 

 

În aceste sesiuni vom combina într-un mod creativ tot ceea am învățat până acum despre 

construirea unor relații de cuplu pozitive și sănătoase: diferitele resurse și competențe care au fost 

analizate în sesiunile anterioare. Metoda de exprimare artistică pe care o vom folosi este  capsula 

video.   

 

Pentru a realiza o capsulă video originală, care să exprime clar și atractiv povestea pe care dorim 

să o redăm, trebuie să înțelegem fiecare din etapele care trebuie parcurse la crearea unui proiect 

audiovizual.  

 

 

Etapele Creării unui Proiect Audiovizual 

 

 

 

 

 

Pentru a ajunge la rezultatul dorit, vom desfășura diferite activități legate de unele dintre aceste 

etape care ne vor permite să obținem produsul final: o capsulă video care să reflecte o situație de 

cuplu în care interacțiunea resurselor (provenite din sfera familiei, școlii, comunității) și a 

competențelor personale permite o rezolvare pozitivă.  

 

 

Creare și  
dezvoltare 

Pre- 
producție 

Producție 
Post-

producție 
Distribuție și 

Comercializare 

Expunere 
și/sau 

transmitere 

Generarea ideii 

Dezvoltați, 
planificați și 

vizualizați ideea,  
Pregătiți planul de 

filmare 

Filmarea  
scenelor 

Editarea  
proiectului 

Promovarea  
muncii 

Vizionarea 
produsului 
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Înainte de a veni cu idei trebuie să avem în vedere că… 

 

O idee bună este primul pas spre un scenariu bun. Ideea trebuie să fie simplă, concretă și ușor de 

înțeles.  

 

Ce este o idee? 

 

 

 

 

Câteva indicii pentru a găsi idei pentru capsula video  

1. Ideea trebuie să poată fi scrisă în câteva rânduri.  

2. Trebuie să poată fi transformată în limbaj audiovizual, avându-se în vedere publicul țintă, în 

acest caz tinerii.  

3. Ideile pot apărea din: 

 Amintirile sau experiențele noastre personale, din trecutul apropiat sau îndepărtat. 

 Un caz bine-cunoscut despre care am auzit sau despre care s-a scris.  

 

 

  

Ideea este motorul care generează nevoia de a 

spune o poveste.  

Ideea ne permite să comunicăm lucrurile care ne 

preocupă, ne plac sau sunt importante.  

Ideea reprezintă un proces mental, fiind în fapt 

fructul imaginației noastre.  
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ANEXA 2 

 

ACTIVITATEA 2. SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ SINTETIZĂM IDEILE 

 

a) Gândiți-vă la “ideile” transmise în următoarele filme: 

 

 Little Miss Sunshine (2006). Atunci când fiica lor de șapte ani, Olive, are șansa de a participa la 

concursul Little Miss Sunshine în Redondo Beach, California, întreaga familie pornește la drum, 

în vechiul lor Volkswagen Tip 2 (Kombi), într-o călătorie amuzantă și plină de speranța de a 

câștiga concursul de talente. 

 

 

 Juno (2007). Forțată să facă față unei sarcini nedorite, o tânără excentrică ia o decizie 

neobișnuită în legătură cu copilul ei nenăscut.  
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b) Gândiți-vă și descrieți în două fraze ideea principală a primelor patru ilustrații care au fost 

folosite pentru construirea unui limbaj pozitiv comun.  

 

ILUSTRAȚIA IDEEA 

1  

2  

3  

4  
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ACTIVITATEA 3: BRAINSTORMING (CĂUTAREA DE IDEI) 

 

a) Numiți câteva resurse sau “lucruri bune” care pot contribui la îmbunătățirea sănătății sau a 

bunăstării oamenilor.  

b) Numiți câteva competențe care promovează relațiile sănătoase.  

c) Numiți situații care pot genera conflicte în relația de cuplu.  

d) Descrieți câteva acțiuni pe care le poate aborda un cuplu pentru a-și îmbunătăți relația. 

e) Numiți situații sănătoase de cuplu care generează “vibrații pozitive”. 

 

 

Notați răspunsurile în următorul tabel: 

 

Resurse  

Competențe  

Situații de conflict  

Opțiuni pentru 

îmbunătățirea 

unei relații 

 

Situații sănătoase 

de cuplu 
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ANEXA 3 

 

ACTIVITATEA 1:   SĂ ÎNVĂȚĂM DESPRE “INTRIGĂ” 

 

Citiți informațiile de mai jos și formulați întrebări dacă aveți neclarități.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este intriga? 

 

Este o scurtă istorie care dezvoltă ideile principale ale unei povești.  

Sintetizează cele mai semnificative părți ale poveștii.  

În vederea construirii unei intrigi, se poate folosi următoarea formulă:  

Principalele fapte care descriu conflictul 

 + 

Personajele care realizează faptele   

+ 

 Spațiul și timpul în care se petrec aceste fapte  
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Și pentru a obține un ajutor suplimentar … Avem formula celor 5W (WHAT = CE, WHO = CINE, 

WHEN = CÂND, WHERE = UNDE, WHY = DE CE) și 1H (HOW = CUM) necesari pentru a descrie o 

informație sau pentru a spune o poveste. 

 

 

 

 

 

 

What? / Ce? 

 

Este fapta, acțiunea, ceea ce se întâmplă în poveste. 

Who? / Cine? 

 

Protagoniștii poveștii. Oamenii care apar în poveste.  

When? / Când? 

 

Momentul în care se petrece acțiunea. Situează acțiunea în timp.  

Where? / Unde? 

 

Locul în care se petrec faptele. Spațiul sau spațiile unde se petrece 

povestea.  

How? / Cum? Descrie circumstanțele în care se petrec faptele. 

  

Why? / De ce? 

 

Motivul, cauza, rațiunea sau consecințele care justifică povestea.  Arată de 

ce acțiunea se petrece așa.  

 

CE CINE CÂND 

UNDE CUM DE CE 
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ACTIVITATEA 2: ÎN CĂUTAREA FORMULEI 5W ȘI 1H 

 

a) Citiți următoarea poveste: 

 

Trei băieți și o fată se află în parc.  

Fata tastează un mesaj pe telefonul mobil și râde. Deodată, ea se ridică și pleacă.   

Unul dintre băieți le spune prietenilor lui: 

Băiatul: Simt nevoia să mă uit în telefonul ei ... 

Prietenii: Haide omule, ce indiscret ești ..., nu mai fi așa posesiv. 

Fata se întoarce.  

Fata: Ce s-a întâmplat, iubitule? 

Băiatul: Le spuneam că am simțit să mă uit la ce scriai în telefon, mă simt gelos că râzi mai mult 

cu el decât cu mine.  

Fata: Serios? .... Ai devenit gelos? Nu-mi place asta și nu mi-ar plăcea să te uiți în telefonul meu 

mobil … Noi doi putem râde împreună cât de mult vrei… 

Băiatul: Ei bine, mi-ar plăcea asta. 
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b) Identificați cei 5W și 1H din textul prezentat mai sus și transcrieți răspunsurile în următorul 

tabel:  

 

What? / Ce? 

 

 

 

Who? / Cine? 

 

 

 

When? / Când? 

 

 

 

Where? / Unde?  

 

 

 

How? / Cum? 

 

 

Why? / De ce? 

 

 

 

 

c) Există una sau mai multe resurse care au facilitat rezolvarea situației fără conflict? Care sunt 

ele? Descrieți-le.   

 

d) Există una sau mai multe competențe care au permis rezolvarea situației fără conflict? Care 

sunt ele? Descrieți-le.  
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ANEXA 4 

 

ACTIVITATEA 3: RAFINAREA ȘI TRANSFORMAREA IDEILOR ÎN INTRIGĂ 

1. Acum vom lucra în grupuri la crearea intrigii pentru capsula noastră video.  

Este necesar să reținem că aceasta trebuie să aibă legătură cu:  

 O relație de cuplu 

 Cel puțin o resursă din cadrul familiei, școlii sau al comunității  

 Cel puțin o competență care să promoveze relațiile de cuplu sănătoase.  

 

Începeți prin a descrie în câteva rânduri ideea, continuați cu intriga, și în final asigurați-vă că 

acestea includ cei 5W și 1H  

Transcrieți informațiile în următorul tabel: 

 

IDEEA (maxim 

două rânduri) 

 

 

 

INTRIGA  

 

 

 

 

CINE  

 

 

CE  

 

 

CÂND  

 

 

CUM  

 

 

DE CE  
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ANEXA 5 

 

ACTIVITATEA 1: SĂ NE ÎMPĂRTĂȘIM POVEȘTILE 

 

a) Prezentați ideea și intriga poveștii voastre restului clasei.   

 

b) După prezentare, faceți modificările necesare în baza celor incluse în ANEXA 4, pentru a 

îmbunătăți intriga. 
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ANEXA 6 

 

ACTIVITATEA 1: ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEM … TREBUIE SĂ ȘTIM 

 

Citiți informația care apare în următoarele casete și formulați întrebări dacă aveți neclarități.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTORAS DE RELACIONES SALUDABLES 

ÓN 1. 

Scenariul 

 

Sintetizează și descrie tot ceea ce va fi prezentat pe ecran. 

Este de două tipuri: scenariul tehnic și scenariul literar.   

Scenariul literar 

 

 Descrie ce se va vedea și se va auzi pe înregistrarea video.   

 Include împărțirea pe scene, acțiunile personajelor, dialogurile și scurte descrieri ale 

împrejurimilor.   

 Un bun scenariu literar trebuie să transmită suficientă informație astfel încât cei ce îl 

citesc să vizualizeze filmul: cum au loc dialogurile, cum interpretează personajele și cu 

ce obiecte interacționează.  

 Scenariul literar indică schimbări ale scenei, locul unde se desfășoară acțiunea 

(interioare, exterioare) și când (zi sau noapte). Separă dialogurile personajelor de 

restul acțiunii.   
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TOS Y CREENCIAS IRRACIONALESITOS Y CREENCIAS IRRACIONALES 

  

Scenariul tehnic 

 

Detaliază secvențele și cadrele.  

Include planificarea pentru: 

 Înregistrarea imaginii, poziției camerei, decor, sunet, efecte speciale, lumini, etc.  

 Locații, locurile unde urmează să se filmeze: interioare și exterioare. Dacă se va filma pe 

timp de zi sau pe timp de noapte.   

 Resursele necesare: 

o Resurse tehnice: camerele de filmat, trepieduri, lentile, microfoane, lumini, 

benzi, baterii, etc.  

o Resurse artistice: garderobă, decoruri, mobilă, platouri de filmare.  
 

 Resurse umane: Personalul tehnic (regizori, producători, cameramani, ingineri de sunet, 
ingineri de lumini, decoratori, make-up artiști, constructori, etc.) și personal artistic 
(actori și actrițe) etc.  
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ANEXA 7 

 

ACTIVITATEA 2: PRACTICA CONSTRUIRII UNUI SCENARIU TEHNIC ȘI LITERAR  

 

a) Citiți următorul scenariu.  

 

 

 

 

b) Lucrând în grup, completați tabelul 1, având în vedere următoarele:  

 

 Scena: Descrieți ce se petrece și unde are loc acțiunea. De exemplu, “doi băieți se ceartă în 

curtea școlii.”  

 

 Int/Ext, Noapte/Zi: Indicați dacă scena ce urmează a fi filmată este în interior (sală de clasă, 

casă, bibliotecă, etc.) sau în exterior (pe verandă, pe stradă, în parc etc.) și dacă este ziua sau 

noaptea.  

 

 Acțiunea: Descrieți cum va fi imaginea. De exemplu, “în discuție intervin doi prieteni și în final 

cu toții fac pace.” 

INTERIOR HOL - SUFRAGERIE. ZI (Antet) 

Ne aflăm într-un apartament. Ușa de la intrare se deschide și MIHAI intră (22), cu un dosar 

studențesc sub braț.  

Merge de-a lungul holului și intră în sufragerie unde GEORGE (23) este așezat la masă, 

preocupat de ceea ce pare a fi un experiment chimic. (Acțiune) 

 

MIHAI (Personaj) 

Salut! (Dialog) 

 

GEORGE 

(fără să se întoarcă) (Dimensiune) 

Privește, nu pierde asta.  

Taie A: 

(Tranziție) 

 

c 
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Tabelul 1. Tabel Rezumat – Scenariul tehnic și literar 

 

 

SCENĂ INT/EXT 

NOAPTE/ZI 

ACȚIUNE TEXT 
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ANEXA 8 

 

ACTIVITATEA 3: ȘI ACUM … CE PLAN ALEGEM? 

 

a) Citiți informațiile de mai jos și formulați întrebări dacă aveți neclarități. 

 

Planul sau dubla, reprezintă ceea ce vedem pe ecran. 

Variația planurilor (gradele de referință) este dată de distanța de la care cineva urmărește 

acțiunea și ne permite să poziționăm mărimea personajului în cadru.  

 

 

Există mai multe tipuri de planuri:  

 

Planul General Lung și Planul General: 

Acestea îl introduc pe spectator în situație și oferă o vedere generală asupra locului și condițiilor 

în care are loc acțiunea.  

De obicei se folosesc la începutul unei secvențe narative.  

Includ multe elemente. De aceea, durata lor pe ecran este mai mare decât a unui prim-plan.  

Includ întreaga siluetă umană, precum și un spațiu deasupra și dedesubtul ei. 

 

 

  Plan general   Plan general lung 

 

Planul întreg: 

Cadrul este mai mic decât în cazul planului general.  

Direcționează atenția spectatorului către obiect.  

Elementele sunt mai diferențiate. Grupurile de oameni pot fi ușor de identificat / recunoscut și 

pot umple ecranul.  

 

Plan întreg 
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Planul mediu: 

 Include silueta umană de la talie în sus. 

 

Plan mediu 

 

     

Planul scurt: 

Include o siluetă umană a cărei margine inferioară se află în zona antebrațelor. 

Personajele pot ocupa ecranul cu o treime din corpul lor.   

Permite identificarea emoțională a spectatorului cu actorii.  

 

Plan scurt 

 

Prim – planul: 

Surprinde figura umană mai sus de claviculă.  

Chipul actorului umple ecranul.  

Permite pătrunderea în psihologia personajului.  

 

Prim-plan 

 

Planul - detaliu (PD) 

Cadrul oferă prim-planuri ale obiectelor și subiectelor: o floare, un nas, un ochi, un inel, etc.  

 

Plan-detaliu 
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b) Sub fiecare imagine, indicați tipul corespunzător de plan: 
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ANEXA 9 

 

ACTIVITATEA 1.  “SCENARIUL NOSTRU” 

 

a) Urmează să realizăm scenariul final pentru capsula noastră video. În acest scop, completați cu 

informații următorul tabel, intitulat “Scenariul nostru”.  

 

TITLUL CAPSULEI VIDEO: 

GRUP: (Numele componenților grupului)  

CLASĂ: 

 

Tabel: Scenariul nostru 

 

SCENA INT/EXT 

NOAPTE/ZI 

TIPUL DE PLAN ACȚIUNE TEXT 
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ACTIVITATEA 2.  CINE FACE CE 

 

a) Citiți următoarele activități și desemnați persoanele care să se ocupe de ele pe parcursul 

filmărilor:  

 

 Scenariul: Implică organizarea filmărilor pas cu pas, cu indicațiile în mână. Persoana 

responsabilă are rolul de intermediar între actori și regizor. El/ea oferă informații despre ce 

urmează să se lucreze și pregătește totul în acest scop.  

 Interpretarea (actori/actrițe/alte persoane): Aceste persoane vor juca rolul de protagoniste 

ale poveștii filmate.  

 Direcția artistică: Persoana este responsabilă de alegerea recuzitei și a platoului de filmare. 

 Machiaj și garderobă: Persoana se ocupă cu realizarea activităților ce țin de garderobă, 

coafură, machiaj și costumele care vor fi puse la dispoziție.  

 

b) Stabiliți împărțirea sarcinilor pentru filmare și notați persoanele desemnate în următorul tabel.  

 

Tabel: Sarcinile noastre 

 

Sarcină Nume 

Scenariu  

 

Actori/actrițe  

 

Direcția artistică  

 

Machiaj și garderobă  
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Against Dating Violence 
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Scopul acestui document: 

Echipa proiectului Lights4Violence a elaborat acest îndrumar pentru a sprijini profesorii să 

desfășoare atelierele „Violența în relațiile romantice”, folosind filme realizate de elevii claselor a 

IX-a și a X-a de la Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Iași. Acest document are ca scop să ajute 

profesorii să înțeleagă materialul furnizat și să își dezvolte propriul lor stil de implementare. Cele 

cinci scurtmetraje, fiecare conținând patru videocapsule cu durata de 3 minute, iau în considerare 

problemele comune întâmpinate de adolescenți în relațiile romantice și oferă demonstrații 

pozitive despre cum să rezolve aceste probleme. Filmele ar trebui utilizate pentru a încuraja 

discuțiile despre resursele și comportamentele pozitive care pot îmbunătăți relațiile romantice. 

Rezumatul filmelor și problema pe care le abordează le puteți găsi în Anexa 1. 

Violența în relațiile de cuplu este o problemă actuală în cadrul populației generale. În ultimii ani, 

cercetările au descoperit că riscul este mai crecut la adolescenți. Este cunoscut faptul că faptul că 

facând parte dintr-o relație violentă, acest lucru influențează negativ emoțiile, cogniția și 

comportamentele adolescenților, iar toate acestea pot afecta sănătatea lor mintală. 

Lights4Violence este un proiect european care a dezvoltat resurse pentru a sprijini adolescenții să-

și îmbunătățească abilitățile și relațiile pozitive intercolegiale. Principalele obiective ale proiectului 

au fost: 

1. Să le permită adolescenților să identifice factorii de protecție împotriva violenței 

parteneriale, factori care sunt prezenți în ei înşişi, în familiile lor, școală și alte medii interne 

și să știe cum să îi folosească în mod corespunzător; 

2. Să contribuie la educație și la creşterea gradului de sensibilizare cu privire la importanța 

relațiilor interpersonale pozitive bazate pe respect și încredere; 

3. Să susțină adolescenții în a se opune atitudinilor de discriminare a fetelor și de toleranță 

față de violența în relațiile de prietenie între fete și băieți; 

4. Să promoveze abilitățile de gestionare a problemelor și conflictelor prin comunicarea 

interpersonală, medierea și negocierea între tineri; 

5. Să-i împuternicească pe tineri să-și revendice drepturile lor și ale colegilor lor de a fi 

respectați și să se protejeze de relațiile riscante sau abuzive. Pentru a răspunde acestor 

scopuri și obiective, propunem colaborarea cu profesorii de liceu și implicarea lor în 

echipele de cercetare în implementarea activităților și intervențiile de bază ale proiectului. 

 

Material necesar: 

Pentru desfășurarea atelierelor, luați în considerare materialele necesare, în funcție de 

dimensiunea grupului cu care urmează să lucrați. Atelierele vor fi desfășurate într-un spațiu 

suficient de mare pentru ca elevii să lucreze în grup, dar și într-un mod individual. Sala trebuie să 

conțină, de asemenea, mese și scaune pentru ca elevii să finalizeze exercițiile scrise. În acest sens, 

o sală de clasă ar putea fi o opțiune bună pentru efectuarea acestei activități. 
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Pentru a reda filmele, veți avea nevoie de un computer sau un player DVD, conectat direct la ecran 

sau un videoproiector care se proiecteze filmele pe un ecran. Sistemul de sunet trebuie activat sau 

puteți să utilizați un microfon dacă lucrați cu un grup mare. Alte instrumente care, de asemenea, 

pot fi utile pentru dezvoltarea acestei activități ar putea fi flip-top-urile/tablele albe pentru a 

prezenta întrebările sau comentariile făcute în timpul discuțiilor și un indicator luminos (pointer) 

pentru a sublinia unele scene ale filmului. Înainte de ateliere, familiarizați-vă cu filmele și metoda 

aleasă de a le juca în grup. Vă rugăm să rețineți că elevii care au realizat aceste filme sunt amatori 

și, în unele cazuri, calitatea audio-vizuală poate să nu fie cea mai bună. 

 

Aptitudinile pe care atelierul încearcă să le dezvolte: 

 

Mituri dezvăluite și credințe iraționale: 

Unele dintre ideile pe care adolescenții le au în legătură cu dragostea sunt de fapt mituri ale iubirii 

romantice. Acestea pot influența primele lor experiențe în dragoste și pot genera așteptări 

nerealiste. Este important ca în timpul discuției pe marginea filmului, miturile să fie identificate și 

discutate deschis în cadrul grupului.  

 

Mânia, autocontrolul și rezolvarea problemelor: 

Adolescența este una dintre cele mai complicate perioade ale vieții datorită tuturor schimbărilor 

fizice și emoționale care se întâmplă acum: nesiguranțele, experiențele noi, managementul 

emoțional și autocontrolul reprezintă o provocare constantă pentru adolescenți. Dezvoltarea 

abilităților legate de autocontrol, le permite tinerilor să practice un comportament eficient în 

situații dificile. Filmele demonstrează preocupări emoționale și arată strategii eficiente de 

management al emoțiilor, totuși, avantajul major pe care îl reprezintă filmele, este că oferă 

posibilitatea deschiderii discuțiilor pe aceste teme în cadrul clasei. 

 

Abilitățile sociale, comunicarea, asertivitatea și stima de sine: 

În urma dezvoltării managementului emoțional, persoanele care au stăpânire de sine, au de obicei 

și abilitățile necesare de a face față diverselor provocări emoționale, abilități mai bine acceptate 

din punct de vedere social. Uneori, comportamentul agresiv și accesele de furie se datorează lipsei 

asertivității. Este necesar să învățăm elevii cum să comunice clar și să-și susțină punctul de vedere 

într-o manieră potrivită. 

A fi asertiv înseamnă pur și simplu să fii suficient de încrezător pentru a-ți exprima în mod clar și 

eficient sentimentele, opiniile și nevoile, prețuindu-le totodată pe ale celorlalți. Stima de sine se 

referă la modul în care cineva se gândește la sine și se valorifică pe sine, ca persoană, în timp ce 



 
 
 

197 

încrederea în sine se referă la modul în care cineva se simte în momentul în care abordează o 

sarcină sau o provocare.  

Deși este de așteptat ca aceste zone să nu poată fi examinate în detaliu în timpul discuțiilor 

purtate cu elevii, Anexa 2 oferă totuși câteva informații suplimentare despre aceste domenii, în 

cazul în care doriți să aflați mai multe în acest domeniu. 

 

Informații suplimentare care vă pot ajuta în cadrul discuțiilor: 

Abilități pe care atelierul încearcă să se dezvolte: 

Dezvoltarea unui limbaj comun pozitiv: Un limbaj pozitiv reprezintă un proces prin care copiii și 

adulții dobândesc și aplică eficient cunoștințele, atitudinile și abilitățile necesare pentru a înțelege 

și gestiona emoțiile, a stabili și atinge obiectivele pozitive, a simți și a arăta empatie pentru ceilalți, 

a stabili și menține relații pozitive și a lua decizii responsabile. 

Instrumente care promovează relațiile sănătoase de cuplu: O relație intimă sănătoasă și 

funcțională se bazează pe egalitate și respect, nu pe putere și control. Este important să încurajăm 

adolescenții să se gândească la modul în care tratează persoana pe care o iubesc (și doresc să fie 

tratați de aceasta). Relațiile sănătoase împărtășesc anumite caracteristici pe care adolescenții 

trebuie învățați să le recunoască și să le aștepte. Acestea includ: 

 Respectul reciproc: Respectul înseamnă că fiecare persoană apreciază cine este celălalt și 

înțelege, totodată, limitele persoanei de lângă el/ea. 

 Încrederea și susținerea: partenerii ar trebui să aibă încredere unul în celălalt și să-și acorde 

reciproc prezumția de nevinovăție. Cuplul aflat într-o relație sănătoasă se simte în 

siguranță împărtășind reciproc aspecte private ale gândurilor și sentimentelor fiecăruia 

dintre parteneri, fără gelozie sau posesivitate. 

 Onestitatea: sinceritatea creează încredere și întărește relația. 

 Individualitatea: Nici unul dintre parteneri nu trebuie să facă compromisuri legate de cine 

este, iar identitatea sa (a lui sau a ei) nu ar trebui să se bazeze pe cea a 

partenerului/partenerei. Fiecare ar trebui să continue să-și vadă prietenii și să facă lucrurile 

pe care le iubește. Fiecare ar trebui să-și sprijine partenerul/partenera în dorința sa de a 

avea noi hobby-uri sau de a-și face prieteni noi. 

 Buna comunicare: Fiecare partener ar trebui să vorbească cinstit și deschis pentru a evita 

greșelile de înțelegere sau percepție ce pot decurge ca urmare a proastei comunicări. 

Comunicarea se bazează pe clarificarea problemelor, afirmarea sentimentelor și lucrul 

împreună pentru găsirea unor soluții care să satisfacă ambii parteneri. 

 Câmpul de luptă: Toată lumea (toate cuplurile) se ceartă la un moment dat, dar cei care 

sunt corecți, încearcă să rămână la subiect și evită insultele, fiind astfel mai susceptibili să 

găsească o posibilă soluție la problema lor. Partenerii ar trebui să întrerupă comunicarea 

unul cu celălalt, pentru o perioadă scurtă, în cazul în care discuția devine prea aprinsă.  

 Înțelegerea: Fiecare partener ar trebui să-și facă timp pentru a înțelege ce simte celălalt. 

 Încrederea în sine: Atunci când ambii parteneri implicați într-o relație au încredere în ei 

înșiși, acest fapt îi ajută să stabilească relații bune sau foarte bune și cu cei din jur. Aceasta 
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arată că sunt suficient de calmi și relaxați pentru a permite celorlalți să-și exprime opiniile 

fără a-i forța să le împărtășească părerile.  

 Relațiile sexuale sănătoase: Atunci când ambii parteneri sunt implicați într-o relație sexuală 

sănătoasă, ambii se simt confortabili și nici unul nu se simte presat sau obligat să se implice 

în activități sexuale care se află în afara zonei sale de confort sau cu care nu este de acord, 

pe care nu le dorește.  

 

Atitudini pe care atelierul încearcă să le schimbe: 

 

Relațiile nesănătoase sunt marcate de caracteristici precum lipsa de respect și control. Este 

important ca indivizii să poată recunoaște semnele unor relații nesănătoase înainte ca acestea să 

se agraveze. Unele caracteristici ale relațiilor nesănătoase includ: 

 Controlul: Unul dintre partenerii implicați în relație ia toate deciziile și îi spune celuilalt ce 

să facă, ce să poarte sau cu cine să petreacă timpul. De exemplu, el sau ea este nejustificat 

de gelos și / sau încearcă să izoleze celălalt partener de prietenii și familia acestuia. 

 Ostilitatea: Unul dintre parteneri începe o ceartă sau are o atitudine ostilă față de celălalt. 

Acest lucru poate presupune ca acesta din urmă să-și schimbe comportamentul pentru a 

evita supărarea celuilalt. 

 Lipsa de sinceritate: Unul din partenerii de cuplu îl minte pe celălalt,  îi ascunde informații 

și / sau îl fură. 

 Lipsa de respect: Unul din parteneri râde de opiniile și interesele celuilalt partener sau 

distruge ceva ce aparține partenerului. 

 Dependența: Unul din parteneri simte că el sau ea „nu poate trăi fără” celălalt. El poate să 

amenințe că va face ceva drastic dacă relația se va încheia. 

 Intimidarea: Unul dintre parteneri încearcă să controleze aspecte din viața celuilalt, iar 

pentru aceasta tinde să inspire teamă partenerului/ partenerei sau încearcă să-l intimideze. 

Acest partener poate încerca să-și îndepărteze iubitul sau iubita de prieteni și familie, sau 

să amenințe cu violența sau despărțirea, în caz că celălalt nu se supune. 

 Violența fizică: un partener folosește forța pentru a-și impune punctul de vedere asupra 

celuilalt (cum ar fi să lovească, să pălmuiască, să prindă cu violență sau să împingă/să 

bruscheze). 

 Violența sexuală: Unul dintre partenerii de cuplu îl presează sau îl obligă pe celălalt să se 

angajeze într-un act sexual împotriva voinței sale sau fără consimțământul acestuia. 

Este fundamental să educăm adolescenții cu privire la valoarea respectului și caracteristicile 

relațiilor sănătoase și nesănătoase, înainte de a se angaja în viața de cuplu. Menținerea liniilor 

deschise de comunicare îi poate ajuta pe tineri să formeze relații sănătoase și să recunoască 

semnele relațiilor nesănătoase, prevenind astfel manifestările violente înainte ca acestea să se 

declanșeze.  
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Descrierea și procedura desfășurării activității 

În vederea ducerii la îndeplinire a următoarei proceduri vă sugerăm să: 

 Selectați fișierul film, sau DVD-ul al cărui conținut să servească cel mai bine scopului 

învățării. Alegeți din lista de filme atașată (Anexa 1 – lista de filme ce conține rezumatul 

fiecărui film). 

 Vă asigurați de faptul că subiectul filmului este potrivit din punct de vedere cultural și că se 

concentrează pe schimbări de comportament, nu doar fapte. 

 Atunci când rulați filmul, alocați-vă timp să citiți orice text apărut pe ecran. 

 Analizați anterior materialul înainte să-l folosiți și luați notițe la care să puteți apela  

ulterior în cadrul discuției. 

 Verificați echipamentul în avans astfel încât să evitați orice problemă tehnică.  

 Discutați cu persoanele care urmăresc filmul, explicați-le ce vor vedea și cum filmul face 

legătura cu alte materiale de învățare. Furnizați-le indicii despre momentele când în film 

apar comportamente cheie. Explicați înțelesul cuvintelor necunoscute. 

 Încurajați persoanele care urmăresc filmul să noteze întrebările, dacă doresc să întrebe 

unele lucruri. Opriți pelicula la momentele importante pentru a nota pe flip chart aceste 

gânduri și apoi reporniți-o.  

 Transcrieți integral orice listă sau text din film, pe care apoi să o utilizați ca fișă de 

informații. 

 Adăugați momente de interacțiune (în cazul când nu există) prin alcătuirea unei fișe de 

lucru care să surprindă momentele cheie/comportamentele la care persoanele care 

urmăresc filmul răspund în timpul vizionării. 

 Urmăriți și încercați să înțelegeți filmul răspunzând la întrebări, clarificând și subliniind 

informații. Ajutați-i pe cei care urmăresc filmul să aplice aceste informații la situația lor 

personală, să demonstreze/practice o abilitate/capacitate și să folosească și alte materiale 

didactice relaționate. 

 Dacă elevii consideră filmul ca fiind amuzant sau cred că ei ar putea să reacționeze diferit în 

aceleași situații din film, nu vă faceți griji. Încurajați-i să vorbească despre cum ar fi făcut ei 

față mai bine situației prezentate.  

 

Puneți întrebări în timpul și după proiecția filmului 

Un tip de întrebare numită “întrebare socratică” se poate dovedi foarte utilă. 

Întrebările socratice sunt concepute să sporească abilitățile de gândire critică astfel 

încât să-i determine pe elevi să pună întrebări mai mult decât să ofere răspunsuri 

directe. Există șase tipuri de întrebări: 

1. Întrebări de clarificare: Acestea ne stimulează să gândim mai reflexiv, să 

înțelegem exact întrebarea și să demonstrăm concepte susținute de argumente. 

Pe scurt, ne ajută să înțelegem mai profund. 

Unele exemple în acest sens pot fi: 

- De ce spui asta? 

- Ce legătură are acest lucru cu discuția noastră? 
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- Ce înțelegi prin asta? 

- Ce știm deja despre…? 

 

2. Întrebări care investighează ipoteze: Verificarea ipotezelor în căutarea 

adevărului îi determină pe elevi să se gândească la supoziții încă necontestate și 

credințe pe care să-și bazeze argumentația. Aceste întrebări investighează 

argumentele, de exemplu: 

- Ce am putea presupune în schimb? 

- Cum poți valida sau invalida supoziția? 

- Poți explica cum ai ajuns la această concluzie? 

- Ce s-ar fi întâmplat dacă..? 

 

3. Întrebări care investighează motivele și dovezile: Acest tip de întrebări ne ajută 

să înțelegem mai bine motivele acțiunii, în loc să presupunem că ceva este pur și 

simplu un fapt. Aceste întrebări încurajează înțelegerea argumentelor, de ex.: 

- Poți să ne dai un exemplu? 

- Ce anume crezi că produce acest lucru..? De ce? 

- Ce dovadă există care să susțină răspunsul tău?  

- Cu ce se aseamănă….? 

 

4. Întrebări despre puncte de vedere și perspective: cele mai multe argumente 

sunt date dintr-o anumită poziție sau punct de vedere. Aceste întrebări contestă 

această poziție pentru a arăta elevilor că există și alte perspective, la fel de 

bune. De exemplu.: 

- Care ar fi alternativa? 

- Care sunt punctele forte și punctele slabe ale……..? 

- Care este contraargumentul pentru..? 

- Care este cealaltă perspectivă asupra..? 

 

5. Întrebări care implică sondarea și consecințele: Aceste întrebări încearcă să 

dezvolte în mod logic argumentele elevilor, indiferent dacă au sens sau nu; De 

exemplu.: 

- Ce generalizări putem face? 

- Care sunt consecințele ipotezei? 

- Ce insinuezi? 

- Care este contraargumentul pentru…? 

 

6. Întrebări despre întrebări: Aceste întrebări sunt lansate de elevi pentru a se 

provoca pe ei înșiși; De exemplu: 

- Care a fost scopul acestei întrebări? 

- De ce crezi că am pus această întrebare? 

- Cum se aplică … în viața de zi cu zi? 

- Ce înseamnă ….? 
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De exemplu, o modalitate de a lucra cu întrebările socratice după vizionarea filmului poate fi 

următoarea: 

Înainte de a urmări filmul putem începe prin a întreba ce sugerează titlul: Despre ce credeți că este 

vorba? Ce sugerează titlul? După aceea, putem începe vizionarea și putem urmări filmul până la 

producerea primei scene, când putem opri pelicula și întreba Ce s-a întâmplat? Ce credeți că a 

produs /cauzat această întâmplare? De ce? (întrebări care investighează posibile ipoteze) și, de 

asemenea, putem întreba De ce spuneți asta? (întrebări de clarificare) sau Cum altfel puteți 

aborda, puteți înțelege lucrul acesta? (întrebări care vizează punctele de vedere). După aceea 

putem să îi întrebăm și ce anume cred ei că se va întâmpla în film; Care sunt consecințele acestei 

ipoteze? (întrebări care investighează implicațiile și consecințele). În final, vom reporni filmul din 

nou și vom vedea ce s-a întâmplat de fapt: Sunteți surprinși de final? Ați putea să vă gândiți la un 

alt sfârșit? Ce consecințe ar fi avut un final diferit?  

Aceste întrebări pot crea cadrul unei dezbateri, încurajând diferitele puncte de vedere și 

explicându-le / argumentându-le logic pe fiecare. 

 

Gestionarea disputelor  

Dacă observați că unii elevi continuă să caute soluții negative la problemele relaționale și 

promovează atitudini care susțin violența în cadrul relațiilor, atunci poate veți dori să încercați 

câteva tehnici motivaționale de intervievare, astfel încât să țineți sub control grupul și să-i ajutați 

să se schimbe: 

 Exprimați empatie: Empatizați cu preocuparea lor și încercați să investigați punctul lor 

de vedere într-o manieră lipsită de prejudecăți, acest lucru îi convinge pe elevi că sunt 

auziți și înțeleși. 

 Evidențiați discrepanța: ajutați elevii să vadă că unele comportamente nu se potrivesc 

cu obiectivele lor finale sau cu lucrurile despre care ei cred că sunt importante sau 

valoroase. Ajutați-i să vadă diferența dintre valorile lor de bază și comportamentul lor. 

Este util să creați un decalaj între locul în care se află elevii și unde vor să fie. Acesta le 

va permite să realizeze că comportamentul lor actual nu duce la atingerea unui obiectiv 

și să fie mai deschiși la schimbare. 

 Susținerea auto-eficienței: Promovați credința în capacitatea elevilor de a utiliza 

abilitățile necesare, concentrați-vă pe succesele din trecut, precum și pe abilitățile și 

punctele forte pe care le au sau le pot învăța cu ușurință în viitor. În final, promovați 

respectul de sine și întăriți încrederea în ei înșiși. 

Tehnicile prezentate anterior sunt în linii mari, generale, dar puteți folosi și altele mai specifice, 

pentru a găsi abordarea potrivită, cum ar fi:  

 Provocați/Evocați discuția despre schimbare: această strategie generează motivele 

schimbării la elevi prin faptul că aceștia dau voce nevoii sau motivelor pentru 

schimbare. Mai eficientă decât abordarea profesorului care le spune elevilor 

importanța și motivele pentru care ar trebui să se schimbe, discuția despre schimbare 
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constă în răspunsuri / enunțuri oferite de elevi. Frazele lor conțin, de obicei, motivele 

schimbării care sunt importante pentru ei, la nivel personal. Discuția despre schimbare 

poate fi utilizată pentru rezolvarea discrepanțelor dintre cuvintele și acțiunile elevilor 

într-o manieră care nu este agresivă, conflictuală. De exemplu: 

 

o “Care ar fi lucrurile bune legate de schimbarea opiniei tale?” 

o „Ce se va întâmpla dacă situația nu se schimbă?”  

 

 Provocați/Evocați discuția despre schimbare apelând la extreme: Să le aveți în vedere 

atunci când se manifestă prea puțină dorință de schimbare. Rugați elevul să descrie o 

posibilă consecință extremă. De exemplu: 

 

o „Să presupunem că nu te schimbi, care este cel mai rău lucru care s-ar putea 

întâmpla?” 

o „Care este cel mai bun lucru pe care ți-l poți imagina că ar rezulta în urma 

schimbării?” 

 

 Explorați importanța și încrederea: Evaluarea importanței obiectivelor și a încrederii au 

o dublă utilitate: oferă profesorilor informații despre modul în care elevii percep 

importanța schimbării și măsura în care simt că este posibilă schimbarea și, de 

asemenea, aceste tehnici pot fi folosite pentru a-i determina pe elevi să exprime ce ar 

trebui să facă pentru a se schimba. De exemplu: 

 

o “Ce crezi că poți face pentru a da mai multă importanță / a avea mai multă 

încredere cu privire la schimbarea punctului tău de vedere”? 

o „Ce ar trebui să se întâmple pentru ca gradul de importanță / încredere să se 

schimbe de la un…. la un….? 

 

 Întrebări deschise: dacă profesorii folosesc întrebări deschise, aceasta va permite 

elaborarea unei conversații mai bogate, mai profunde, care va curge de la sine și care 

va empatiza cu elevii. În schimb, prea multe întrebări închise îl pot face pe elev să se 

simtă la interogatoriu. Scopul este acela de a promova mai departe dialogul care poate 

fi reflectat înapoi la elevi de către profesor. De exemplu: 

 

o „Ce se întâmplă atunci când te porți așa?” 

o “Ce te face să crezi că ar fi timpul pentru o schimbare?” 

 

 Ascultarea reflexivă: Ascultarea reflexivă este modalitatea principală de a răspunde 

elevilor și de a construi empatie. Ascultarea reflexivă implică ascultarea cu atenție a 

elevilor și apoi încercarea de a ghici ce doresc ei să transmită. Răspunzându-le, 

profesorul poate parafraza chiar comentariile elevilor. Un alt obiectiv în utilizarea 

ascultării reflexive este acela de a-i determina pe adolescenți să conștientizeze și să 

afirme ei înșiși argumentele în favoarea schimbării, mai degrabă decât a încerca să-i 
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convingă sau să le țină predici în legătură cu nevoia de schimbare. Reflecțiile validează 

și ceea ce simt elevii și făcând acest lucru se comunică faptul că profesorul înțelege 

ceea ce au transmis ei. De exemplu: 

 

o „Deci, pe de o parte sună ca și cum …. Și, totuși, pe de altă parte,… ” 

o „Pare ca și cum…”. 

 Normalizarea: Normalizarea nu are scopul de a-i face pe elevi să se simtă confortabil cu 

decizia de a nu se schimba, ci își propune să îi ajute să înțeleagă că multe persoane 

întâmpină dificultăți în momentul schimbării. De exemplu: 

o „Mulți oameni se simt ca tine. Vor să-și schimbe punctul de vedere, dar le este 

greu ”. 

 Echilibrarea decizională: Scopul pe care ni-l propunem în privința elevilor este dublu: 

să realizeze că obțin unele beneficii din comportamentul lor și faptul că vor exista unele 

costuri dacă decid să își schimbe comportamentul. Această tehnică poate fi folosită 

pentru a-i ajuta să înțeleagă ambivalența care există în schimbare și pentru a-i ajuta să 

facă tranziția mai departe, spre a dori să se schimbe. De exemplu: 

o „Care sunt lucrurile pe care le consideri bune referitoare la   comportamentul 

tău? Bine, pe de altă parte, care sunt lucrurile mai puțin bune legate de 

comportamentul tău? ” 

 Abordarea Columbo: Această tehnică este concepută ca o investigație plină de 

curiozitate asupra  comportamentelor discrepante, fără însă a judeca sau a blama 

aceste comportamente, permițând juxtapunerea informațiilor contradictorii, într-o 

manieră lipsită de agresivitate, non-conflictuală. De exemplu: 

o „Deci, ajută-mă să înțeleg. Pe de o parte, îmi spui că nu îți place când părinții tăi 

te întreabă de fiecare dată ce faci, pentru că consideri că e destul de enervant, 

dar pe de altă parte, spui că oamenii care se iubesc trebuie să știe în orice 

moment ce face partenerul lor. Cum funcționează asta?" 

 Afirmații: Afirmațiile sunt declarații făcute de profesori ca răspuns la ceea ce au spus 

elevii și sunt folosite pentru a recunoaște atuurile, succesele și eforturile de schimbare 

ale elevilor. Răspunsurile afirmative sau declarațiile de susținere ale profesorului 

verifică și recunosc modificările de comportament ale elevilor și încearcă să le schimbe. 

De exemplu: 

o „Este clar că încercați cu adevărat să vă schimbați punctul de   vedere pentru a 

putea înțelege interpretările altora” 

o „Prin modul în care ai gestionat această situație, ai arătat mult autocontrol” 

 Sfaturi / feedback: Aceasta este o tehnică valoroasă, deoarece adesea adolescenții au 

fie puține informații sau sunt dezinformați cu privire la comportamentele lor. 

Prezentarea feedback-ului personalizat într-o manieră motivațională le permite să 

evalueze feedback-ul din perspectivă personală. Uneori, sfaturile simple nu par să 

funcționează bine deoarece majorității oamenilor nu le place să li se spună „ce să facă”. 

Cei mai mulți indivizi preferă, mai degrabă, să primească alegeri în luarea deciziilor, în 

special schimbarea comportamentului. 

o „Ce știți despre legi și ce se poate întâmpla dacă le încălcați?” 
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 Rezumate: Acestea sunt utilizate în mod prudent pentru a relaționa sau a lega ceea ce 

elevii au exprimat deja, în special în ceea ce privește reflectarea ambivalenței și pentru 

a muta discuția pe un alt subiect sau pentru a-i determina să extindă discuția, mai 

departe. De exemplu: 

 

o „Dacă ești ok cu asta, lasă-mă să verific că am înțeles tot ce am discutat până 

acum. Te îngrijorează cât de mult ai vorbit pe chat cu partenera tău la telefon în 

ultimele luni, deoarece îți dai seama că ați întâmpinat unele probleme asociate 

cu nevoia ta de control și ea ți-a transmis că este nemulțumită de faptul că îi 

trimiți tot timpul mesaje. De câteva ori ai încercat să te oprești să mai faci asta 

dar nu a fost ușor și ești îngrijorat că pe viitor nu te vei putea stăpâni. Am înțeles 

bine? " 

 

 Folosiți reflecții: implică reformularea unui enunț pentru a surprinde sensul și 

sentimentul implicit al unei afirmații. De asemenea, încurajează explorarea personală 

continuă și ajută oamenii să-și înțeleagă motivațiile pe deplin. De exemplu: 

o „Îți place să petreci timp cu prietena ta, dar începi să te temi de ideea de a 

petrece prea mult timp împreună. De fapt, există săptămâni în care nu vă 

întâlniți cu prietenii dar vă place să petreceți timp și cu ei. Apoi cel mai bun 

prieten ți-a spus câteva lucruri care te-au făcut să crezi că prietena ta te 

controlează puțin ”. 

 

Impactul atelierelor asupra elevilor participanți 

Evaluarea calitativă a impactului atelierelor asupra elevilor poate fi realizată prin aplicarea unui 

chestionar care să conțină următoarele întrebări: 

1. Ce ai învățat? 

2. Cum crezi că acest proiect te afectează pe tine sau pe prietenii tăi? 

3. Vei folosi ceea ce ai învățat la ateliere în viața de zi cu zi?  În ce fel de situații? 

4. A existat ceva difícil în ateliere? De ce a fost difícil? 

5. Despre ce vă amintiți cel mai mult de la ateliere? 

6. Ce a însemnat proiectul pentru tine? Care a fost cel mai important lucru pentru tine? 

O sinteză a răspunsurilor obținute la aplicarea acestui chestionar elevilor de la Liceul Teoretic 

”Dimitrie Cantemir” din Iași (2019), o puteți găsi în Anexa 3. 
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Anexa 1 

Scurtmetrajele pot fi obținute de la coordonatorii proiectului Lights4Violence de la Universitatea 

de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași sau de la Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

 

Scurtmetraj I 

Videocapsula 1. Ce-i prea mult, strică 

 Rezumat: Cât de important este timpul și spațiul personal într-o relație?  

 Obiectivul de bază: Prezentarea unei situații de gelozie între prieteni.  

 Resurse de utilizat: Ajutorul colegilor, stimularea de a lua decizii atunci când situația 

impune acest fapt.  

 Soluția: Acordarea unui timp și spațiu care să nu afecteze relația și încrederea dintre cei doi 

parteneri. 

Videocapsula 2. Lovitura de bumerang 

 Rezumat: Este acceptabilă violența în cuplu? Prietenii și părinții o sprijină pe Elvira să rupă 

această relație. 

 Obiectivul de bază : Violența fizică între parteneri.  

 Resurse de utilizat: Atitudinea și intervenția imediată a colegilor, încurajarea și susținerea 

de a lua decizia să comunice mamei (familiei).  

 Soluția: Atitudinea critică din partea colegilor și prietenilor, întreruperea prieteniei dacă nu 

există respect, sancționarea legală. 

Videocapsula 3. Cine aleargă după doi iepuri îi prinde pe amândoi 

 Rezumat: Pe cine alegi să sărbatorești în aceeași zi? Pe iubitul tău sau pe prietena cea mai 

bună?  

 Obiectivul de bază: Expunerea unei situații dificile de alegere când două persoane dragi, 

importante solicită insistent să fii prezent la aniversarea lor în aceeași perioadă de timp. 

 Resurse de utilizat: Consultarea cu prietenii, evaluarea situației cu discernământ, utilizarea 

asertivității pentru a convinge pe fiecare de alegerea făcută. 

 Soluția: cea mai bună soluție ar fi petrecerea împreună și rezolvarea inteligentă a unor 

conflicte 

Videocapsula 4. Despre oameni și fapte 

 Rezumat: Când El tricotează și Ea înjură, cei doi iubiți se cred discriminați. Asta o fi? 

 Obiectivul de bază: Prezentarea unei situații de discriminare de gen. 

 Resurse de utilizat: Colegii, prietenii, utilizarea de standarde nediscriminatorii, atitudinea 

flexibilă față de semenii noștri. 

 Soluția: Combaterea imediată, directă a discriminării de orice fel, acordarea dreptului de 

manifestare și alegere a fiecărui individ în funcție de preferințe, motivații, interese, 

aptitudini.  
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Scurtmetraj II 

 

Videocapsula 5. Jocul cu scânteia 

 Rezumat: Din plictiseală, patru băieți încearcă un drog ușor. Plata pentru acest experiment, 

însă, se dovedește a fi foarte grea. 

 Obiectivul de bază: Evaluarea riscurilor produse de consumul de droguri, atitudinea matură 

într-o relație de prietenie. 

 Resurse de utilizat: Cunoștințele prezentate de numeroase studii sau de exemplele 

provenite din orice sursă de informații, grupul de prieteni, prietena cea mai apropiată, 

poliția. 

 Soluția: Respingerea directă și hotărâtă, neacceptarea consumului de droguri, 

angajamentul matur în relația de prietenie. 

 

Videocapsula 6. Pentru ca Tu contezi cel mai mult 

 Rezumat: Când ești prins "la fumat", iubita îți explică, până înțelegi, riscurile acestui obicei 

păgubos. 

 Obiectivul de bază: Importanța unei prietenii. 

 Resurse de utilizat: Prietena, grupul de prieteni, cunoștințele despre riscul de dependență 

pe care îl are fumatul și riscurile asupra sănătății. 

 Soluția: Intervenția imediată încă de la primele încercări de a fuma, explicarea riscului, 

solicitarea unui angajament ferm, obținerea unei schimbări. 

 

Videocapsula 7. Unu + două = ele două 

 Rezumat: Andrei le face curte simultan Mariei și Mihaelei. Fetele sunt prietene bune. Când 

acestea află despre jocul lui Andrei, hotărăsc sa-l părăsească și una și cealaltă. 

 Obiectivul de bază: Evitarea implicării în prietenii multiple, respectul față de prietena ta. 

 Resurse de utilizat: Colegii, prietena, grupul de prieteni. 

 Soluția: Sancționarea persoanei infidele pentru a primi o lecție. 

 

Videocapsula 8. Puterea de a nu merge mai departe 

 Rezumat: Comportamentul abuziv al iubitului său o determină pe Ștefania să rupă această 

relație toxică. 

 Obiectivul de bază: Violența fizică și psihică în relațiile de prietenie. 

 Resurse de utilizat: Colegi, prieteni de încredere, mijloace de comunicare. 

 Soluția: Asumarea deciziei de a întrerupe orice legătură cu partenerul care este abuziv, dur 

sau violent; neacceptarea pe viitor a acestor comportamente din partea partenerului. 
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Scurtmetraj III 

 

Videocapsula 9. Prea mult zgomot e pentru toți 

 Rezumat: Oana dorește să meargă și ea la întâlnirea pe care iubitul ei o are cu fostele 

colege de liceu. Fetele sunt toate prietene între ele, de aceea ea nu întelege de ce ar fi 

inoportunș prezența ei acolo. 

 Obiectivul de bază: Elucidarea rolului într-o relație de prietenie. 

 Resurse de utilizat: Partenerul, prietenele și colegele. 

 Soluția: Acceptarea întâlnirii private dintre colegi fără a interpreta deplasat o întâlnire; 

stăpânirea curiozității; posibilitatea de a se reîntâlni și ea cu prietenele ulterior. 

 

Videocapsula 10. Neiertarea 

 Rezumat: Când iubitul îi propune să-i pozeze goală și ea îl refuză, el o șantajează. Împreună 

cu mama sa, ea rezolvă aceasta gravă problemă. 

 Obiectivul de bază: Identificarea unei situații de șantaj. 

 Resurse de utilizat: Mama, colegi, prieteni de încredere. Încrederea în capacitatea de a lua 

decizii, de a cere ajutor atunci când ești în pericol sau în situații dificile. 

 Soluția: Comunicarea sinceră și cât mai repede a situației mamei sau persoanelor apropiate 

care te pot ajuta. Sancționarea fermă a celui care recurge la astfel de gesturi.  

 

Videocapsula 11. Unde te-ai ascuns, Mitică? 

 Rezumat: Denisa, agasată de gelozia iubitului ei, hotărăște să se despartă de acesta. 

 Obiectivul de bază: Combaterea geloziei dintre parteneri. 

 Resurse de utilizat: Prietene, familie, timp liber, distracție. 

 Soluția: Adoptarea unei atitudini deschise și clare de respingere și neacceptarea a 

manifestărilor specifice geloziei. 

 

Videocapsula 12. Valentini de împrumut 

 Rezumat: Ilinca înțelege până la urmă de ce prietena ei a rugat-o să-i împrumute iubitul 

pentru a merge împreună la film? 

 Obiectivul de bază: Analiza situațiilor incomode dintre prieteni. 

 Resurse de utilizat: Prietenul, prietena, încrederea, experiența. 

 Soluția: solicitarea de informații esențiale pentru a înțelege un gest care la prima vedere 

pare ofensator. Regândirea intenției și alegerea unei soluții care să poată fi acceptată de 

toți cei implicați și care să conducă la o mai bună colaborare în perspectivă. 
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Scurtmetraj IV 

 

Videocapsula 13. Anais, planeta de rezervă 

 Rezumat: Robert descoperă încă din liceu o noua planetă. Colegii îl șicanează neștiind că 

peste zece ani se va întoarce din America, unde va fi plecat la studii, să le acorde o nouă 

șansă. 

 Obiectivul de bază: Combaterea prejudecăților și discriminării. 

 Resurse de utilizat: Valoarea personală, talentul colegilor supradotați, deschiderea spre 

nou sau neobișnuit, colegii. 

 Soluția: Posibilitatea de a privi dintr-o perspectivă diferită și pozitivă un comportament 

aparent distant de autoizolare. Descoperirea și acceptarea valorii personale. Combaterea 

discriminării celor talentați. 

 

Videocapsula 14. Cursa veveriței Pink 

 Rezumat: Andreea se simte prinsă în cursa traficului de persoane. Ieșind la timp din acest 

joc, aceasta se salvează. 

 Obiectivul de bază: Identificarea intențiilor negative. Analiza riscurilor traficului de 

persoane și a șantajului. 

 Resurse de utilizat: Prieteni apropiați, familia. 

 Soluția: Comunicarea sinceră cu familia. Alegerea inteligentă a prietenilor. Recunoașterea 

intențiilor ascunse sau pericolului din spatele unor propuneri. 

 

Videocapsula 15. Vorba care așteaptă 

 Rezumat: La aniversarea prieteniei lor, Ana și Cosmin se despart. Cauza? Gelozia stupidă a 

baiatului. 

 Obiectivul de bază: Gelozia dintre parteneri. 

 Resurse de utilizat: grupul de prieteni, colegi, încrederea dintre ei, comunicarea. 

 Soluția: Evitarea presupunerilor nefondate bazate pe o impresie de suprafață; stabilirea de 

reguli simple care să nu poată facilita apariția geloziei; sancționarea sau corectarea 

partenerului gelos. 

 

Videocapsula 16. Concurența cu tine însăți 

 Rezumat: Lipsa de încredere în propria-i persoană o conduce pe Andreea la nejustificate 

crize de gelozie. 

 Obiectivul de bază: Comportamentul nesigur asociat cu gelozie în relația de prietenie. 

 Resurse de utilizat: Prietena cea mai bună, prietenul, grupul de colegi. 

 Soluția: Recunoașterea calităților personale; acceptarea comunicării cu toți colegii; 

manifestarea unei atitudini de încredere în sine; a învăța să lupți cu propria gelozie. 
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Scurtmetraj V 

 

Videocapsula 17. Balonul e rotund și pentru ele 

 Rezumat: Când se fac înscrieri pentru echipa de fotbal a școlii, Ioana dorește să se înscrie, 

dar se lovește de prejudecata că fetele nu știu să joace fotbal. 

 Obiectivul de bază: Respingerea discriminării de gen. 

 Resurse de utilizat: Prieteni, colegi. 

 Soluția: Acceptarea talentului și pregătirii fiecăruia în funcție de niște criterii corecte 

obiective, indiferent de genul de apartenență. 

 

Videocapsula 18. Ajută-mă să te ajut 

 Rezumat: Fratele Mihaelei îl surprinde fumând pe iubitul surorii sale, împreună cu niște 

prieteni. Cei doi frați militează împotriva fumatului ajutându-i pe micii fumători să renunțe 

la acest viciu. 

 Obiectivul de bază: Oferirea de suport împotriva fumatului. 

 Resurse de utilizat: prieteni, colegi, persoane care au trecut prin experiențe asemănătoare 

sau identice. 

 Soluția: Acceptarea ajutorului din partea celor care au trecut prin dificultăți de acest fel 

pentru că ei cunosc destul de bine dificultățile și sigur pot veni cu informații utile; 

recunoașterea faptului că ai o problemă cu fumatul sau de orice alt fel de adicție este un 

prim pas fără de care nu se poate începe procesul de consiliere. 

 

Videocapsula 19. Flori, fete sau băieți? Cum să-ți spun că te iubesc? 

 Rezumat: Andrei vrea să-i spună lui Cati că o iubește, numai că metoda de abordare este 

cel puțin ciudată: îi dă hanoracul la spălat! 

 Obiectivul de bază: Învățarea unui mod plăcut de comunicare a iubirii. 

 Resurse de utilizat: Prieteni, colegi, informații pro și contra. 

 Soluția: Recunoașterea stângăciilor personale specifice vârstei; acceptarea deschisă a unei 

prietenii fără manifestări de tip discriminator; atitudine matură din partea fetei care a fost 

abordată în acest fel. 

 

Videocapsula 20. Othellia și Desdemon 

 Rezumat: Oana este orbită de gelozie și încearcă să-i controleze iubitului sau toate 

acțiunile. Când situația escaladează, colegii îi îndeamnă să consulte neapărat un psiholog. 

 Obiectivul de bază: Riscul real al geloziei într-o relație. 

 Resurse de utilizat: Grupul de prieteni, prietenul, psihologul, resurse tehnice, telefon. 

 Soluția: intervenția inspirată a colegilor, îndrumare spre consiliere psihologică, analiza 

critică din partea grupului, stimularea empatiei. 
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Anexa 2 

 

Demistificarea miturilor și a credințelor iraționale:  

Unele dintre ideile pe care adolescenții le au despre dragoste sunt mituri care provin din idealul de 

iubire romantică. Acest lucru poate influența primele lor experiențe de dragoste și poate genera 

așteptări nerealiste. Este important ca în timpul discuțiilor din jurul filmului miturile să fie 

identificate și discutate deschis în grup. Adesea, elevii se vor contesta și provoca reciproc în jurul 

acestor mituri și este important ca dezbaterea să fie condusă corect, fără a permite ca unii 

participanți să se simtă izolați și amenințați de grup. 

Toată lumea are la un moment dat credințe și așteptări iraționale; uneori, este 

posibil ca filmele să includă astfel de credințe iraționale ca parte a problemelor de 

relație. În discuțiile din jurul filmelor, profesorii ar trebui să se concentreze pe 

contestarea acestor mituri și credințe iraționale și să dezvolte capacitatea elevilor 

de a le recunoaște și de a le contesta ei înșiși. 

 Stereotipul de gen: Societatea promovează credințele despre modul în care bărbații și 

femeile ar trebui să fie și ignoră de regulă alte identități de gen. Din aceste credințe se 

dezvoltă presiunea de a te comporta într-un anume mod. Când doresc să fie acceptați într-

un grup, adolescenții găsesc justificate aceste credințe și se comportă conform lor. Aceste 

stereotipuri contribuie la inegalitatea dintre bărbați, femei și alte identități de gen, deci 

este necesară identificarea și analiza lor, ca un prim pas pentru promovarea unor relații de 

cuplu sănătoase. 

 

 “Iubirea rezolvă orice”: Imaginea despre iubire pe care o promovează uneori filmele și 

cărțile este aceasta: o dragoste intensă rezistă în ciuda oricăror dificultăți, chiar și atunci 

când unul dintre membrii cuplului îl rănește pe celălalt. Această idee îi poate determina pe 

adolescenți să continue să rămână într-o relație de cuplu, chiar dacă unul dintre ei nu se 

simte confortabil față de comportamentul partenerului său. 

 

 “Suflete pereche”: Mitul de a accepta un comportament rău în numele dragostei derivă din 

ideea că oamenii îndrăgostiți au fost predestinați să se găsească unul pe altul, și că 

dragostea lor este cea mai intensă pe care o vor simți vreodată. Ideea de ”suflet pereche” 

sugerează că oamenii sunt incompleți și au nevoie de cineva care să îi completeze pentru a 

avea o viață împlinită. Această credință irațională promovează ideea că fără o relație nu 

putem avea o viață socială satisfăcătoare și reușită. 

 

 “Gelozia este o dovadă de dragoste”: Aceasta este o altă componentă asociată cu violența 

în relațiile de cuplu. Provine dintr-o atmosferă de neîncredere în care un membru al 

cuplului sau ambii simt necesitatea de a ști și de a controla precis ce face partenerul și cu 

cine. Acest mit sugerează că singura modalitate de a demonstra că îți iubești partenerul cu 
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adevărat este să împarți totul cu el / ea. Aceasta este o problemă fundamentală, care 

trebuie dezbătută pentru a promova încrederea în sine și în partener și pentru a-i ajuta pe 

adolescenți să își schimbe concepțiile, astfel încât să poată dezvolta relații de cuplu 

sănătoase. 

 

Furia, auto-controlul și soluționarea problemelor:  

Adolescența este una dintre cele mai complicate perioade de viață datorită tuturor schimbărilor 

fizice și emoționale care au loc atunci: nesiguranța, experiențele noi, gestionarea emoțiilor și auto-

controlul sunt o provocare constantă pentru adolescenți. Dezvoltarea abilităților legate de 

autocontrol permite adolescenților să adopte un comportament eficient în situații dificile. Filmele 

realizate ilustrează neliniștile emoționale și metode efective de gestionare a lor, dar adevărata lor 

utilitate rezidă în faptul că provoacă inițierea unor dezbateri pe aceste teme în sala de clasă. 

A învăța cum să identifici emoțiile, semnele lor fizice și situațiile care le produc este esențial. 

Atunci când adolescenții nu își înțeleg emoțiile, ei pot de asemenea evita orice li se pare 

inconfortabil. A-i învăța cum să își regleze emoțiile poate reduce problemele relațiilor de cuplu. Un 

elev care își înțelege emoțiile va fi mai bine pregătit pentru a face față situațiilor inconfortabile și 

are mai multe șanse să acționeze în cea mai bună modalitate posibil. Prin consiliere și practică, 

adolescenții pot învăța că pot face față sentimentelor lor într-o manieră sănătoasă. 

 

Este important ca adolescenții să învețe diferența dintre furie și agresivitate. 

Sentimentele de furie sunt complet acceptabile, spre deosebire de 

comportamentul agresiv, care nu este acceptabil. Adolescenții trebuie să știe că un 

comportament agresiv (chiar și agresiune verbală) poate avea consecințe grave - 

de exemplu, comentariile amenințătoare în social media pot conduce la consecințe legale. Poate fi 

util ca elevii să fie întrebați ce metode folosesc ca să se calmeze și care este rezultatul lor, sau ce ar 

putea face în diferite exemple de situații stresante. 

O metodă de lucru este ca elevii să fie învățați să recunoască semnele fizice de avertizare ale furiei. 

Adesea ei nu reușesc să le recunoască atunci când furia se dezvoltă. Poate fi util ca elevii să fie 

întrebați “Cum te simți fizic și fiziologic atunci când te enervezi?” Elevii vir trebui învățați să 

recunoască aceste semne fizice de avertizare,  cum ar fi bătaia rapidă a inimii, pumnii încleștați sau 

fața înroșită. 

Elevii trebuie încurajați să intervină atunci când simt că sentimentul de furie crește.  Câteva tehnici 

care să îi ajute să se controleze ar putea fi: 

 Să își permită momente personale de pauză: să se forțeze să ia o pauză atunci când se 

luptă cu furia. Trebuie să li se ofere elevilor o pauză scurtă pentru a-și pune gândurile în 

ordine, într-un spațiu personal (de exemplu în camera lor), sau să fie încurajați să încheie o 

conversație cu un prieten atunci când spiritele se înfierbântă.  
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 Stabilirea unor reguli de time-out / pauză: De exemplu, se stabilește că dacă cineva din 

clasă sau un prieten devine prea furios pentru a continua o discuție,  se va lua o pauză de 

10 minute înainte de a continua conversația. 

 Să învețe metode de rezolvare a problemelor: Fie că încearcă să realizeze un proiect școlar, 

sau să rezolve o problemă cu un prieten, elevii vor fi încurajați să identifice cinci soluții 

potențiale. Apoi, ei pot examina argumentele pro și contra ale fiecărei soluții, înainte de a o 

alege pe aceea despre care cred că va funcționa cel mai bine. Acest lucru îl poate ajuta pe 

adolescent să vadă că există mai multe modalități de a rezolva o problemă. Cu timpul, el va 

deveni  mai încrezător în capacitatea sa de a rezolva problemele. 

 

Abilitățile sociale, asertivitatea / asumarea și Stima de sine: 

Una dintre consecințele gestionării adecvate a emoțiilor este că persoanele cu un nivel bun de 

auto-control au de regulă și o abilitate crescută de a se face acceptate în societate. Uneori, 

comportamentul agresiv și problemele de furie decurg dintr-o lipsă de asertivitate / asumare. Este 

necesar ca elevii să fie învățați cum să vorbească pentru ei înșiși într-o manieră adecvată. 

A fi asertiv / asumat înseamnă pur și simplu să fii suficient de sigur pe tine ca să îți  exprimi într-o 

modalitate clară și eficientă sentimentele, opiniile și nevoile, respectând în același timp opiniile 

celorlalți. Acest lucru este important pentru că influențează în mod direct felul în care comunici și 

interacționezi cu ceilalți și ajută la îmbunătățirea respectului de sine, pentru că te face să te simți 

respectat și auzit. Filmele arată exemple de adolescenți care sunt asumați în relațiile lor de cuplu. 

Cum să comunici și care este limbajul trupului atunci când comunici sunt elemente cheie pentru a 

dezvolta și a îmbunătăți capacitatea de asertivitate / asumare: 

Limbajul corpului: Postura corpului pe care o adopți într-o discuție cu ceilalți are 

un impact important asupra modului în care vei fi perceput și tratat în consecință. 

Persoanele asumate stau de regulă într-o poziție dreaptă, în picioare sau pe scaun, 

dar într-o manieră relaxată și deschisă, și îi privesc pe interlocutorii lor calm, în ochi. Elevii pot 

exersa aceste abilități cu un prieten sau în fața unei oglinzi. Câteva exemple de exerciții sunt 

următoarele: 

 Stați în fața celeilalte persoane sau a oglinzii și încercați să rămâneți calm. 

 Respirați constant și uniform.  

 Vorbiți clar și constant, fără să șoptiți sau să ridicați vocea. 

 Arătați că ascultați dând din cap în mod corespunzător.  

 Păstra-ți-vă expresia facială relaxată și deschisă. 

Comunicarea: După ce a fost însușit limbajul corpului care esprimă asertivitate / asumare, se poate 

trece la analiza modului în care se realizează comunicarea cu ceilalți. Comunicarea clară este o 

caracteristică importantă a asertivității. Câteva indicații sunt prezentate în continuare: 

 Încercați să vă exprimați clar sentimentele. Recunoașteți și acceptați ideea că sunteți 

deschis la opțiuni, încercând să spuneți “Aș putea” în loc de “Eu trebuie”. 
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 Acordați-vă libertatea de a spune ”nu”. Acest lucru este adesea dificil pentru că nimeni nu 

vrea să îi dezamăgească pe cei din jurul său, făcându-i să creadă că nu este de ajutor sau că 

nu este capabil să se descurce. Mențineți conversația politicoasă, clară și simplă și nu 

considerați că trebuie să vă cereți scuze atunci când refuzați ceva. 

 Nu vă fie teamă că discursul vostru poate semăna cu un magnetofon stricat. Uneori trebuie 

să vă repetați punctul de vedere din nou și din nou, pe un ton calm și hotărât, până când 

mesajul dumneavoastră devine clar pentru cealaltă persoană. Această tehnică este utilă în 

special atunci când vorbiți cu cineva și simțiți că nu sunteți ascultat cu adevărat, sau că 

sunteți manipulat.  

 Amintiți-vă să ascultați persoana cu care vorbiți, tratați-o cu respect și încercați să 

înțelegeți și punctul ei de vedere, chiar dacă nu sunteți de acord. 

 Acceptați că discuțiile și conversația nu merg întotdeauna așa cum ați intenționat – nu vă 

fie teamă să propuneți amânarea discuției pentru un alt moment dacă emoțiile 

escaladează, și acceptați să nu fiți de acord, așa încât să puteți merge înainte.  

 Practica este cheia spre perfecțiune dar, ca pentru orice abilitate nouă, deprinderea ei 

necesită timp. Acordați-vă timpul necesar de a vă pregăti înainte de a avea o conversație 

dificilă indiferent de situație, și stabiliți-vă mental o listă de obiective, pentru a vă 

îmbunătăți șansele de reușită. 

 

Încrederea și stima de sine: Stima de sine se referă la modul în care oamenii se gândesc și se 

valorizează pe ei înșiși ca persoane, în timp ce încrederea în sine se referă la modul în care oamenii 

își evaluează capacitatea de a pot rezolva o sarcină și abilitățile pe care le dețin. 

Există perioade în viață în care te simți mai încrezător decât în altele, acesta fiind un lucru normal. 

Uneori poate fi o adevărată provocare să îți cultivi încrederea și stima de sine, în special dacă ești 

în mod natural o persoană timidă și introvertită sau dacă ai experimentat în viața personală un 

eveniment cu impact negativ. Câteva metode utile în acest sens sunt: 

 Gândiți-vă la ceea ce ați realizat deja: Uneori poate fi prea ușor să te concentrezi pe ceea 

ce nu ai făcut. Este ușor să îți pierzi încrederea în sine dacă simți că nu ai reușit să realizezi 

nimic  în viață și că stagnezi într-o situație îngrijorătoare. Concentrați-vă pe lucrurile pe 

care le-ați făcut, pe sarcinile pe care le-ați finalizat, pe lucruri cu care vă mândriți. Poate fi 

orice, mare sau mic – să recunoașteți că acestea sunt succesele voastre vă ajută să vă 

recunoașteți talentele și abilitățile personale.  

 Gândiți-va la lucrurile la care sunteți buni: Fiecare persoană are puncte tari și talente. 

Identificați lucrurile la care vă pricepeți și încercați să porniți de la ele pentru a atinge alte 

obiective – aceasta este o metodă eficientă de a câștiga încredere în abilitățile personale; 

comunicați cu cei din jur, relatați-le cunoștințele și experiența voastră – în acest fel vă veți 

simți utili și valorizați. 

 Stabilirea de scopuri: Stabiliți-vă câteva obiective personale și încercați să le atingeți. Ele nu 

trebuie să fie obiective majore, ci doar lucruri mărunte care pot fi bifate pe o listă 

personală și care vă ajută să câștigați încredere în sine că puteți să realizați ceea ce v-ați 

propus să faceți. 
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Anexa 3 

 

Evaluarea calitativă a proiectului Lights4Violence 

Proiectul Lights4Violence s-a desfășurat în Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Iași în perioada 

2018-2019. Mai jos, sunt redate răspunsurile relevante obținute de la elevii participanți la acest 

proiect, legate de importanța proiectului. 

  

1. Ce ai învățat? 

Majoritatea adolescenților au avut relatări pozitive cu privire la ceea ce au învățat în cadrul acestor 

activități. Mulți dintre ei au descoperit valoarea muncii în echipă, respectul necondiționat față de 

colegii de echipă, încrederea în ei și în colegi, ce înseamnă a fi discriminat și mai ales cum trebuie 

să reacționeze la orice fel de discriminare.  

”Totul a fost o învățătură, am reușit să devin mai sigură pe mine, să am încredere, să văd 

lucrurile mai bine și nu credeam ca voi putea face asta. Proiectul m-a schimbat în bine și 

sunt fericită că am putut participa.” 

”Am învățat că abuzul în relațiile romantice se întâmplă mult mai des decât ne-ar place să 

recunoaștem și că acest abuz poate lua multe forme.” 

2. Cum crezi că acest proiect te afectează pe tine sau pe prietenii tăi? 

Am remarcat o exprimare simplă în răspunsuri, orientată spre valențele pozitive ale proiectului. Un 

răspuns a fost temperat afirmându-se că nu știe cât vor folosi efectiv în viața de zi cu zi ceea ce au 

învățat, dar că sigur își va aminti mult timp toate discuțiile. 

”Mă va afecta în mod pozitiv, cu siguranță, deoarece am observat o schimbare în felul meu 

de a gândi și în comportamentul/activitățile zilnice.” 

3. Vei folosi ceea ce ai învățat la ateliere în viața de zi cu zi?  În ce fel de situații? 

Se pot remarca trei direcții de aplicabilitate a ceea ce au învățat adolescenții. Unii afirmă ca vor 

folosi ceea ce au învățat în multe alte situații dificile. Alții că le vor folosi întotdeauna, în realțiile cu 

prietenii și cu familia. Cei mai mulți au făcut referire la aplicabilitatea cunoștințelor acumulate în 

relațiile lor de prietenie. Toți sunt hotărâți să aplice aceste reguli pentru că le consideră bune și 

corecte.  

”Normal că voi folosi toate informațiile acumulate, deoarece am așteptat foarte mult timp 

un astfel de proiect în școală/liceu. Cred că informațiile sunt utile în situațiile tensionate.” 

4. A existat ceva difícil în ateliere? De ce a fost difícil? 

Majoritatea au scris că totul a fost simplu și chiar ușor. Unii au recunoscut că au avut dificultăți din 

cauză ca trebuiau să intre în pielea personajului, alții că aveau emoții mai mari și ne prea le puteau 

controla. Un număr redus dintre adolescenți au scris că trecerea de la prea multe opinii la una 

clară a fost cel mai greu de realizat. Chiar și pentru cei carea au simțit oarecare dificultăți, cu 
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ajutorul explicațiilor adecvate au trecut destul de repede peste probleme și le-a plăcut să 

interpreteze scenariile.   

5. Despre ce vă amintiți cel mai mult de la ateliere? 

Mulți dintre adolescenții respondenți au declarat că experiența lucrului în ateliere a adus un plus 

de cunoaștere și de încredere. Sunt adolescenți care au fost surprinși și chiar plăcut impresionați 

de modul cum au lucrat cu colegii lor, cu care au lucrat cu prietenie, seriozitate, amuzament și cu 

mare plăcere. Unii au recunoscut că le-a trebuit mai mult de 30 de minute ca să facă un filmuleț 

reușit de 3 minute. Calitatea activităților a condus în mod direct la o stare foarte bună de 

colaborare la fiecare grup de lucru.  

”Mereu îmi voi aminti de cât de amuzantă și de incitantă a fost toată treaba asta, dar mai 

ales de emoțiile pe care le-am trăit în timpul filmărilor.” 

6. Ce a însemnat proiectul pentru tine? Care a fost cel mai important lucru pentru tine? 

Am reținut ca regulă plăcerea de a lucra în echipă și de a descoperi cum se pot rezolva problemele 

cele mai neașteptate. Am selectat ca extrem de valoroasă confirmarea că școala nu le oferă, de 

obicei, astfel de oportunități pentru a înțelege și găsi soluții de acest fel. Emoțiile sunt puternic 

resimțite însă dacă revedem unele răspunsuri. 

”Pentru mine, proiectul a însemnat o etapa importantă în viața mea, ceva de care are parte 

puțină lume, iar eu mă simt foarte norocoasă și fericită, mă ia nostalgia pentru că un se știe 

dacă se va mai face sau nu un asemenea proiect. Sunt fericită, eu de mult timp am vrut să 

mă schimb într-un anumit mod și am reușit.” 

”Acest proiect m-a maturizat și m-a învățat numai lucruri folositoare.” 

”A însemnat o treaptă pe scara dezvoltării spre nivelul de adult.” 

Placerea și aprecierea elevilor este asemănătoare cu cea a membrilor echipei. Fiecare dintre noi 

am descoperit o lume frumoasă și fascinantă a adolescenței și ne vom aminti mereu de aceste 

experiențe. 

 




