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Introducere
în program
Cui se adresează acest program?
•

•

•

•

•

•

Acest program este destinat adolescenților (cu vârste cuprinse între 13/14 și 18 ani),
cu scopul de a spori anumite competențe sociale, de a dobândi noi abilități, precum și
de a preveni comportamentele dificile, de a identifica și de a aborda comportamente
agresive.
Programul include sarcinile și jocurile suplimentare, care pot fi folosite atât pentru
adolescenții mai tineri cu vârste între 13-14 ani, cât și pentru grupa de vârstă 15-17 ani.
Aceste materiale adiționale pot fi găsite la sfârșitul programului. Aceleași materiale pot
fi utilizate, la discreția moderatorului și pentru grupul de vârstă 15-17.
Programul este astfel conceput încât să ofere adolescenților oportunitatea de a trăi, de
a practica și de a învăța noi comportamente, prin intermediul jocurilor, a jocurilor de
rol, a discuțiilor în grupuri mici și al împărtășirii emoțiilor; programul va ajuta
participanții să recunoască și să indice comportamente inacceptabile sau abuzuri trăite
anterior și să vorbească despre ele. Durata unei sesiunii de grup este de o oră și
jumătate.
Durata sesiunii este aproximativă și este determinată de moderator. În funcție de
mărimea grupului și de activitatea participanților, discuțiile de grup cu privire la studiile
de caz sau la jocurile de rol pot dura mai mult decât planificat. În astfel de cazuri, este
de datoria moderatorului să decidă ce părți din program ar trebui să fie mai scurte,
pentru a accorda mai mult timp altor secțiuni, în funcție de nevoile grupului.
Grupul de sprijin va deschide un spațiu în care adolescenții vor fi provocați, stimulați,
încurajați să gândească pozitiv și să fie sprijiniți în tratarea emoțiilor acumulate; să-și
organizeze, să împărtășească și să recunoască experiențele anterioare, având în același
timp șansa de a dezvolta modele pozitive de reacție și de a face față situațiilor de risc,
cu privire la relațiile de violență cu copiii sau adulții din jurul lor dar mai ales din mediul
școlar.
Programul de grup este conceput în special pentru a lucra cu adolescenți la școală, dar
poate fi ușor adaptat și utilizat pentru adolescenții aflați în custodia serviciilor sociale
sau rezidențiale.

Obiective
• Programul vizează îmbunătățirea abilităților adolescenților de a identifica abuzurile fizice,
sexuale și emoționale și bullying-ul în rândul colegilor dar și între copii și adulți.
• Creșterea competențelor de relaționare interpersonale, permițându-le să diferențieze
între încredere, insultă, afecțiune, furie, agresiune etc .; să recunoască tipurile de abuz,
să controleze comportamentele provocatoare și să facă diferența dintre un contact
adecvat și unul neadecvat ca parte a abuzului sexual.

Ce abilități dezvoltă programul?
Abilități de identificare a abuzului; sensibilizarea adolescenților la acte de violență.
Abilități de identificare a diferitelor tipuri de abuzuri.
Abilități de a căuta ajutor dacă se implică sau au fost implicați într-o situație de violență
sau de agresiune.
Abilități de a recunoaște situații potențial periculoase, care pot duce la violență.
Abilități de lucru în grupuri mici.
Abilități de a recunoaște și împărtăși propriile sentimente și emoții.
Abilități de a recunoaște sentimentele altora, altruismul.
Abilități de comunicare

Care este scopul acestei instruiri?
Pe de o parte, formarea este organizată în grupuri de dimensiuni medii de 12-16
participanți, dar grupurile pot fi mai mici - între 6 și 8 participanți. Acest format
permite o atmosferă favorabilă pentru a putea mai ușor împărtăși și pentru a avea
încredere.
Grupul de sprijin are scopul de a oferi sprijin pentru problemele emoționale cu care se
confruntă adolescenții și de a-i ajuta să le trateze, asigurând un mediu în care fiecare
participant poate împărtăși din experiența personală despre abuz și despre strategii de
a face față. Acest lucru va ajuta participanții să învețe să împărtășească, să caute și să
ofere ajutor, să comunice cu colegii și să funcționeze mai bine în comunitatea din care
fac parte.
Pe de altă parte, formarea urmărește să sprijine adolescenții în modelarea ideilor
pentru a face din școala lor un mediu mai sigur și mai plăcut. Participanții vor avea
ocazia, prin diferite activități, de a genera diverse idei bune pentru îmbunătățirea
mediului școlar și a relațiilor colegiale și totodată a relațiilor cu ceilalți colegi sau adulți.
Materiale:
Flipchart, hârtie groasă de desen de dimensiuni mari,
Bilețele mici colorare, evidențiatoare, carioci și pixuri,
creioane, creioane colorate, acuarele,
bandă adezivă, lipici, foarfece etc.
Există o listă cu materialele
necesare în fiecare sesiune astfel încât
moderatorii să le poată pregăti din timp.
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SESIUNEA 1.
„Atitudinea bună și rea”
Obiectiv:
Subiect introductiv pentru grup – participanții vor face cunoștință între ei, se
va semna o declarație de confidențialitate; se vor stabili regulile grupului și se vor
stabili temele de discuție, precum și stabilirea unui program al întâlnirilor. Se vor
redacta și aproba regulile grupului.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Deschiderea sesiunii:
Pregătirea pentru muncă
Prezentarea participanților unul altuia
Joc de cunoaștere „Găsește pe cineva care...”
Redactarea și aprobarea regulilor grupului
Introducere în tema „Atitudinea bună și rea”. Scopul programului
Joc: Păstorul și turma – lucrând în grupuri mici, discuții
Încheierea sesiunii și feedback-ul
Durata totală

Durata
(minute)
20 min.

15 min.
10 min.
20 min.
15 min.
10 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Pregătirea pentru muncă
Obiectiv: Pregătiți grupul pentru faza de lucru și creați o atmosferă de lucru.
Instrucțiunile moderatorului: moderatorul începe prin a prezenta participanții grupului
unul altuia putând folosi următorul joc: fiecare dintre participanți se descrie în 5 propoziții.
Moderatorul poate stabili parametrii principali: Numele meu este ... Am ... ani, îmi place ... și în timpul
meu liber eu ... După ce s-a prezentat toată lumea, moderatorul face același lucru și explică scopul
întâlnirii.

Activitatea 2: Joc de cunoaștere „Găsește pe cineva care..”
Obiectiv: Oferiți copiilor posibilitatea de a se prezenta într-un mod diferit și de a învăța ceva nou
despre ei înșiși.
Instrucțiunile moderatorului: fiecare participant extrage un bilețel cu 8 afirmații scrise. Ideea
este de a găsi în grup cât mai mulți oameni, cărora le aparțin aceste afirmații. Fiecare bilețel are
scrise pe el diverse afirmații, cum ar fi: Cineva căruia îi place să mănânce prăjituri; Cineva care a
călătorit cu bicicleta; Cineva care are un câine acasă. (Vezi anexa 1).

5

Jocul are o limită de timp și este un concurs, fiecare având sarcina de a găsi cât mai mulți oameni
posibil, cărora li se aplică afirmațiile scrise pe bilețelele extrase.

Activitatea 3: Redactarea și aprobarea regulilor grupului
Obiectiv: Elaborarea regulilor de lucru ale grupului.
Instrucțiunile moderatorului: Moderatorul justifică necesitatea unor reguli de lucru în grup și
solicită participanților să facă propuneri. În cazul în care aceștia sunt mai pasivi, moderatorul poate
oferi câteva exemple:
1) Ne ascultăm unul pe altul fără a ne întrerupe unul pe celălalt
2) Opiniile și ideile tuturor sunt valoroase
3) Nu folosim limbaj ofensator, ne respectăm reciproc
4) Vorbim în numele nostru
5) Nu comentăm opiniile altor persoane
6) Când discutăm despre chestiuni serioase, ne comportăm serios și când este distractiv, ne distrăm.
7) ......................................................... (lăsat necompletat pentru a fi completat).

Activitatea 4: Introducere în tema „Atitudinea
bună și rea” și prezentarea scopului programului
Obiectiv: Identificați "problemele principale" cu care se confruntă participanții la școală: ceea ce este
important pentru ei, ce îi îngrijorează, cum se raportează la prietenii lor, cum iau decizii, cum
construiesc relații, cum își pun încrederea în cineva, cum și când nu mai au încredere în prietenii lor.
Identificarea și definirea unor atitudini neadecvate/greșite (abuz / violență) în rândul copiilor în mediul
școlar.

Instrucțiunile moderatorului: Desfășurați o sesiune de brainstorming pentru a identifica,
analiza și recunoaște actele de violență în rândul copiilor din grup.
Pune o întrebare:
"Când auziți cuvântul „hărțuire/bullying” sau expresia „atitudine neadecvată”, ce vă vine în
minte? (scrieți tot ce declară adolescenții).
Adresați o întrebare de probă: ,,Și când auziți "hărțuire/bullying la școală ", ce vă vine în minte?”
(Cereți participanților să vă împărtășească toate imaginile, pozele, sentimentele, întâmplările sau
alte cuvinte, amintiri.).
Problemele identificate ca fiind comune pentru toată lumea sunt definite în mod corespunzător cu
ajutorul moderatorului și sunt notate pe un poster.
În același mod, grupului îi sunt adresate încă două întrebări:
Când auzi fraza "atitudine bună", la ce te gândești, cu o asociezi? (încurajați adolescenții să
împărtășească orice asociere, imagine, amintire, sentiment și scrieți pe poster ceea ce au
împărtășit.
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Apoi, puneți o întrebare iscoditoare: Și ce vă vine în minte atunci când auziți "atitudine bună”
la școală? (scrie din nou tot ceea ce împărtășesc copiii).
Rezumat: Ajutați copiii să rezume diferențele dintre atitudinile adecvate și neadecvate dar mai ales a
sentimentelor și imaginilor asociate cu acestea. Spuneți-le că pe cursul programului vor fi discutate
atitudinile bune și rele/adecvate și neadecvate din viață și relațiile dintre oameni mai ales când se află în
mediul școlar. Vom vorbi despre ceea ce putem schimba pentru a face școala noastră un mediu mai
plăcut și mai sigur pentru toată lumea.

Activitatea 5: Joc: Păstorul și turma
Obiectiv: Un joc axat pe încredere și consolidare a echipei (team building)
Instrucțiunile moderatorului: Grupul numește doi voluntari. Fiecare dintre ei alege o
persoană din grup până la formarea a două echipe. Sunt plasate în cameră obstacole. Cele două
echipe trebuie să treacă de la punctul A la punctul B cu ajutorul liderului echipei, care este
singurul capabil să vadă însă dar nu are dreptul să vorbească. Liderul trebuie să-și organizeze
grupul pentru a acoperi distanța și în același timp trebuie să îi îndrume fără să folosească cuvinte,
doar semne, se pune prima dată de acord cu ei și se asigură că membrii grupului sunt în siguranță
în timp ce depășesc obstacolele. Prima echipă care ajunge la punctul B câștigă.
Indicații pentru moderator
Vedeți cât timp aveți înainte de a vă decide cum să jucați acest joc: două echipe simultan, una
după alta sau o singură echipă.
Dacă nu există suficient spațiu pentru ca cele două echipe să joace împreună, atunci acestea
pot acoperi distanța una după alta. În acest caz, accentul nu se va pune pe viteză și concurență,
ci mai mult pe modul în care își pun participanții încrederea în cineva.
Dacă doriți să vă concentrați mai mult pe experiență și nu pe competiție, atunci întregul grup
să joace ca o singură echipă. Oferiți suficient timp pentru ca fiecare participant să-și
împărtășească sentimentele și emoțiile.

Activitatea 6: Încheierea sesiunii
Obiectiv: Sintetizați discuția purtată în timpul sesiunii și evaluați starea de spirit a grupului.
Instrucțiunile moderatorului: Sesiunea se încheie cu o sinteză a moderatorului. Participanții pot
împărtăși modul în care se simt. Rugați-i să descrie starea lor de spirit folosind anotimpurile: primăvara,
vara, toamna sau iarna și rugați-i să explice de ce au ales acest anotimp.
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Anexa nr. 1
(Jocul „Găsește pe cineva care…” Fiecărui participant îi va fi oferit un handout)

1. Cineva care îi place să mănânce prăjituri;
2. Cineva care a condus o motocicletă;

1. Cineva care îi place să mănânce macaroane dulci;
2. Cineva care a călătorit cu avionul;

3. Cineva care are un câine;
4. Cineva căruia nu-i plac filmele science-fiction;

3. Cineva care ține animale de pește;
4. Cineva căruia nu-i plac filmele de aventură;

5. Cineva care s-a parfumat;

5. Cineva care s-a parfumat astăzi;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

7. Cineva care doarme în cămașă de noapte;
8. Cineva care a muls o vacă.

7. Cineva care vorbește în somn;
8. Cineva îndrăgostit.

1. Cineva care iubește să mănânce prăjituri;

1. Cineva care are o fotografie a unui prieten sau a

2. Cineva care a condus o motocicletă;

unei rude la el;

3. Cineva care are un câine;

2. Cineva care nu poate merge într-un lift;

4. Cineva căruia nu-i plac filmele science-fiction;
5. Cineva care s-a parfumat;

3. Cineva care crește un cactus / cactuși acasă;
4. Cineva căruia nu-i place să facă plimbări;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

5. Cineva care nu are iubită/ iubit;

7. Cineva care doarme în cămașă de noapte;
8. Cineva care a muls o vacă.

6. Cineva care nu mănâncă carne;
7. Cineva care a dormit în aer liber;
8. Cineva care strănută de multe ori.
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1. Cineva care are o fotografie a unui prieten sau a

1. Cineva care are o fotografie a unui prieten sau a

unei rude la el;

unei rude la el;

2. Cineva care nu poate înota;

2. Cineva care nu poate înota;

3. Cineva care are o țestoasă la domiciliu;

3. Cineva care are o țestoasă la domiciliu;

4. Cineva căruia îi plac artele marțiale;
5. Cineva care nu are telefon;

4. Cineva căruia îi plac artele marțiale;
5. Cineva care nu are telefon;

6. Cineva care urăște înghețata;
7. Cineva care a dormit în aer liber;

6. Cineva care urăște înghețata;
7. Cineva care a dormit în aer liber;

8. Cineva care are o aluniță pe frunte.

8. Cineva care are o aluniță pe frunte.

1. Cineva care nu vorbește engleza;

1. Cineva care nu vorbește engleza;

2. Cineva care conduce o bicicletă;

2. Cineva care conduce o bicicletă;

3. Cineva care poate frământa aluatul;

3. Cineva care poate frământa aluatul;

4. Cineva căruia nu-i plac clătitele;

4. Cineva căruia nu-i plac clătitele;

5. Cineva care este îndrăgostit;

5. Cineva care este îndrăgostit;

6. Cineva care se teme de zbor;

6. Cineva care se teme de zbor;

7. Cineva care iubește florile;

7. Cineva care iubește florile;

8. Cineva care a fost îndrăgostit cel puțin o dată.

8. Cineva care a fost îndrăgostit cel puțin o dată.
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1. Cineva care cântă dezacordat;
2. Cineva care a sughițat astăzi;

1. Cineva care cântă dezacordat;
2. Cineva care a sughițat astăzi;

3. Cineva care visează să devină președinte;
4. Cineva căruia îi este frică de gândaci;

3. Cineva care visează să devină președinte;
4. Cineva căruia îi este frică de gândaci;

5. Cineva care vorbește franceză;
6. Cineva care nu aruncă gunoi în stradă;

5. Cineva care vorbește franceză;
6. Cineva care nu aruncă gunoi în stradă;

7. Cineva care a călătorit cu elicopterul;

7. Cineva care a călătorit cu un elicopterul;

8. Cineva care a hrănit cu mâna un iepure

8. Cineva care a hrănit cu mâna un iepure

1. Cineva care iubește muzica.

1. Cineva care are 10 nasturi pe hainele pe care le

2. Cineva care cântă la duș.
3. Cineva care este în căutarea unei iubite/

poartă în acest moment.

unui iubit.
4. Cineva care îi place să bea Coca-Cola.

3. Cineva care iubește ciocolata.
4. Cineva care a zburat în vis.

5. Cineva care a băut bicarbonat de sodiu.

5. Cineva care îi place să citească basme.

6. Cineva care a tușit astăzi.
7. Cineva care poate să cânte.

6. Cineva care îi place culoarea portocalie.

2. Cineva care vorbește germană.

8. Cineva care visează să devină compozitor.

7. Cineva care nu știe cum să facă popcorn.
8. Cineva care poate multiplica 15 x 15 în cap

1. Cineva care iubește să mănânce prăjituri;

1. Cineva care nu vorbește engleză.

2. Cineva care a condus o motocicletă;

2. Cineva care merge pe bicicletă.

3. Cineva care are un câine;

3. Cineva care poate frământa aluatul;

4. Cineva căruia nu-i plac filmele science-fiction;

4. Cineva căruia nu-i plac clătitele;

5. Cineva care s-a parfumat;

5. Cineva care este îndrăgostit;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

6. Cineva care se teme de zbor;

7. Cineva care doarme în cămașă de noapte;
8. Cineva care a muls o vacă.

7. Cineva căruia nu îi plac florile;

1. Cineva căruia îi place muzica.
2. Cineva care cântă la duș.
3. Cineva care este în căutarea unei iubite/unui
iubit.
4. Cineva căruia îi place să bea Coca-Cola.
5. Cineva care a băut bicarbonat de sodiu.
6. Cineva căruia îi place să citească povești.
7. Cineva care poate să cânte
8. Cineva care visează să devină
compozitor.

8. Cineva care a fost îndrăgostit cel puțin o dată.

1. Cineva care are 10 nasturi la hainele pe care le
poartă în acest moment.
2. Cineva care vorbește germană.
3. Cineva care iubește ciocolata.
4. Cineva care a zburat în vis.
5. Cineva care îi place culoarea portocalie.
6. Cineva care a sughițat astăzi.
7. Cineva care nu știe cum să facă popcorn.
8. Cineva care poate multiplica 15 x 15 in cap.
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1. Cineva care are o fotografie a unui prieten sau a
unei rude la el;

1. Cineva care îi place să mănânce macaroane dulci;
2. Cineva care a călătorit cu avionul;

2. Cineva care nu poate merge cu liftul;

3. Cineva care are pești ca animale de companie;
4. Cineva căruia nu-i plac filmele de aventura;

3. Cineva care crește cactuși acasă;
4. Cineva căruia nu-i plac plimbările;

5. Cineva care s-a dat astăzi cu parfum;

5. Cineva care nu are o iubită/ un iubit;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

6. Cineva care nu mănâncă carne;

7. Cineva care vorbește în somn;
8. Cineva îndrăgostit

7. Cineva care a dormit în aer liber;
8. Cineva care sughiță de multe ori
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1. Cineva care iubește să mănânce prăjituri;

1. Cineva care nu vorbește engleză.

2. Cineva care a condus o motocicletă;

2. Cineva care merge pe bicicletă.

3. Cineva care are un câine;

3. Cineva care poate frământa aluatul;

4. Cineva căruia nu-i plac filmele science-fiction

4. Cineva căruia nu-i plac clătitele;

5. Cineva care s-a parfumat;

5. Cineva care este îndrăgostit;

6. Cineva care își spală dinții de trei ori pe zi;

6. Cineva care se teme de zbor;

7. Cineva care doarme în cămașă de noapte;
8. Cineva care a muls o vacă.

7. Cineva care nu iubește florile;
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8. Cineva care a fost îndrăgostit cel puțin o dată.

SESIUNEA 2.
Fenomenul violenței – bullyingul în rândul
adolescenților aflați în școală sau în afara școlii
Obiectiv:
Asigurarea unui mediu sigur în care participanții din grup pot împărtăși experiențe
personale. Dezvoltarea abilităților participanților pentru a identifica situații
potențial periculoase. Îmbunătățirea abilităților acestora pentru a identifica situații
care implică risc de violență, pentru ai conștientiza pe cine pot aborda pentru a
cere ajutor și asistență în cazul în care au experiențe asemănătoare.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.

2.
3.
4.

Deschiderea sesiunii:
Reamintim regulile grupului
Joc de încălzire: „Structura oului”
Lucru în echipă pe studii de caz – grupurile prezintă activitatea, discuțiile și
sinteza
Joc: „Hai să atingem”
Încheierea sesiunii și feedback-ul jucând : „Runda finală”
Durata totală

Durata
(minute)
20 min.

40 min.
15 min.
15 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Pregătirea pentru muncă
Obiectiv: Pregătirea grupului pentru faza de lucru și crearea unei atmosfere de lucru; se
reamintesc regulile grupului.
Instrucțiunile moderatorului: Odată ce am reamintit regulile grupului, participanții se împart
în două echipe aleatorii. Fiecare grup trebuie să facă o structură de ou având ca sarcină
înfășurarea oul în așa fel încât atunci când este scăpat de la o înălțime de aproximativ un metru,
acesta să rămână intact. Jocul necesită spirit de echipă, înțelegere și colaborare spre un obiectiv
comun.
Indicații pentru moderator:
Este necesar să se pregătească în avans materialele pentru joc: un număr de ouă crude intacte: Un
ou pentru fiecare echipă; bandă adezivă, ziare, baloane - câte două pentru fiecare echipă. Echipele
au 15 minute pentru realizarea structurii și 5 minute pentru verificarea rezultatelor.
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Activitatea 2: Studii de caz
Obiectiv: prezentarea subiectului violenței participanților.
Asigurarea unui mediu protejat unde copiii pot împărtăși experiențe personale.
Dezvoltarea de abilități care să permită participanților să identifice comportamente inacceptabile,
agresiuni, agresiuni în grup dar și să exerseze reacții adecvate pentru a face față unor astfel de
situații.
Instrucțiunile moderatorului: Participanții se împart în două sau patru grupuri, în funcție de
numărul acestora. Ei lucrează asupra următoarelor studii de caz și asupra întrebărilor ridicate.
Studiile de caz din anexa nr. 2 trebuie imprimate.

Studiu de caz nr. 1
Într-o seară după școală, un băiat necunoscut, aparent mai mare, se apropie de
Toshko pe drumul de lângă școală și îl amenință că îl va bate dacă Toshko nu-i dă
banii și telefonul mobil.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Toshko? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă acest lucru în școala voastră? Știți vreun copil de vârsta dumneavoastră (copii și
tineri) care a trăit astfel de experiențe?
4. Ați experimentat ceva de genul asta? Ce ați făcut sau ce ați face într-o astfel de situație?
Studiu de caz nr. 2.
În drum spre casă, Kiril este oprit de un grup de elevi mai mari. Au început să-l
insulte și să râdă de el. Nu îl lăsau să plece. Când le-a spus să-l lase în pace, l-au
bătut.
Întrebări:
1. Care credeți că va fi reacția lui Kiril? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă acest lucru în școala voastră? Știți persoane sau copii de vârsta voastră care au
experimentat acest lucru?
4. Ce ați face dacă vi s-ar fi întâmplat așa ceva? De ce?
Fiecare grup desemnează un lider care să prezinte cazul și discuția care a avut loc. O discuție
generală este organizată în cadrul întregul grup cu privire la întrebările ridicate în studiile de caz.

Sinteza moderatorului: ce tip de violență este și care ar fi opțiunile pentru a obține ajutor
în astfel de situații.
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Indicații pentru moderator:
Explicați participanților că un astfel de comportament este inacceptabil și că legea o definește
deasemenea ca inacceptabilă. Acesta este un jaf și Toshko este o victima – colegi care au trecut
printr-o situație în care cineva a folosit forța pentru a le îndepărta obiecte, o piesă de
îmbrăcăminte sau un telefon mobil (studiul de caz nr. 1). Studiul de caz nr. 2 implică agresiune în
grup, bătaie și hărțuire - atunci când un grup de copii de aceeași vârstă atacă un alt
copil/adolescent sau mai mulți copii cu scopul de a le face rău (studiul de caz nr. 2).

Activitatea 3: Joc: „Hai să atingem”
Obiectiv: Jocul se axează pe dinamica grupului și exercițiul fizic
Instrucțiunile moderatorului: Toată lumea atinge un obiect din cameră la comanda
moderatorului. Acesta poate fi unul și același obiect disponibil în mai multe locuri din cameră sau
care aparțin persoanelor prezente. De exemplu: tabla, ușa, ceva din sticlă, ceva verde, un pantof
sport, ceva din metal etc. Este important ca fiecare să atingă obiectul menționat cât mai repede
posibil. Ultima persoană care atinge obiectul merge în mijloc și indică următorul obiect care
trebuie atins. Repetați de 5-6 ori cu diferiți participanți.

Activitatea 4: Încheierea sesiunii și feedbackul prin intermediul jocului: „Runda finală”
Obiectiv: Verificarea modului în care se simt participanții, ce consideră a fi util în legătură cu
sesiunea și dacă pot pune în practică.
Instrucțiunile moderatorului: Toți participanții fac un cerc mic. Cereți fiecărui participant să
spună ceva la sfârșitul întâlnirii. Ei pot spune ceva despre ceea ce au învățat sau despre ce au
considerat folositor în timp ce au fost împreună sau pot lăsa subiectul deschis pentru discuție.
Puteți cere participanților să spună un cuvânt sau o propoziție despre ce vor lua cu ei după
această sesiune? Cuvintele finale trebuie spuse de către moderator - să încerce să rezume ceea ce
s-a spus și să încheie întâlnirea în mod pozitiv.

Anexa nr. 2
Handout-urile tipărite ale studiile de caz sunt distribuite în grupuri
Studiu de caz nr. 1
Într-o seară după școală, un băiat necunoscut, aparent mai mare, se apropie de
Toshko pe drumul de lângă școală și îl amenință că îl va bate dacă Toshko nu-i dă
banii și telefonul mobil.
Întrebări:
4. Ce credeți că va face Toshko? De ce?
5. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
6. Se întâmplă acest lucru în școala voastră? Știți vreun copil de vârsta dumneavoastră (copii și
tineri) care au trăit astfel de experiențe?
4. Ați experimentat ceva de genul asta? Ce ați făcut sau ce ați face într-o astfel de situație?

Studiu de caz nr. 2.
În drum spre casă, Kiril este oprit de un grup de elevi mai mari. Au început să-l
insulte și să râdă de el. Nu îl lăsau să plece. Când le-a spus să-l lase în pace, l-au
bătut.
Întrebări:
5. Care credeți că va fi reacția lui Kiril? De ce?
6. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
7. Se întâmplă acest lucru în școala voastră? Știți persoane sau copii de vârsta voastră care au
experimentat acest lucru?
8. Ce aș face dacă vi s-ar fi întâmplat așa ceva? De ce?
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SESIUNEA 3. Relațiile interpersonale: încrederea,
insulta, afecțiunea, furia, agresiunea
Obiectiv:
Identificarea " principalelor problemele " cu care se confruntă zilnic participanții:
ceea ce este important pentru ei, ce îi îngrijorează, cum se raportează la prietenii,
cum iau decizii, cum construiesc relații, cum își pun încrederea în cineva , cum și
când nu mai au încredere în prietenii lor. Identificarea și definirea naturii maltratării
și abuzului în rândul adolescenților în mediul școlar.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Deschiderea sesiunii:
Reamintirea regulilor grupului
Efectuarea unui colaj pe tema Prieteniei
Lucru în echipă pe studii de caz – grupurile prezintă activitatea, discuțiile și fac
o sinteză
Desfășurați o sesiune de brainstorming și o scurtă discuție despre încredere
Joc de rol: „Verificarea alternativelor”
Joc: „Polițiștii și hoții”
Încheierea sesiunii și feedback prin intermendiul jocului: „Copacul”
Durata totală

Durata
(minute)
20 min.

30 min.
10 min.
20 min.
5 min.
5 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Grupul este încurajat să gândească pozitiv și să se pregătească pentru lucru
Instrucțiunile moderatorului: Odată ce am reamintit regulile grupului, participanții se împart în
două echipe aleatorii. Participanții primesc subiectul colajului: Prietenia. Sarcina lor este să
folosească fotografii, scrisori și fraze pentru a-și prezenta interpretarea despre ceea ce înseamnă
prietenia pentru ei. Lipesc fotografiile pe o bucată de hârtie. Aceștia pot folosi pixuri pentru a
desena și finaliza colajul pe care l-au făcut. După ce echipele își completează colajele, le prezintă
grupului mare. Activitatea este urmată de o discuție despre prietenie, oferind participanților
posibilitatea de a împărtăși sentimente și atitudini într-o manieră neprovocativă.
Mențiuni pentru moderator:
Materialele trebuie să fie pregătite în avans pentru a permite participanților să-și facă colajele. Sunt
necesare următoarele materiale: ziare, reviste, lipici, foarfece, hârtie groasă de desen de
dimensiuni mari sau foi de tip poster pentru fiecare grup.
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Activitatea 2: Discuții pe studii de caz
Obiectiv: Introduceți participanților subiectul violenței fizice și a bullying-ul de către colegi,
încurajați-i să împărtășească din experiența personală și care ar putea fi reacțiile posibile în situații
similare.
Instrucțiunile moderatorului: Participanții se împart în două sau patru grupuri aleatorii, în
funcție de numărul acestora. Ei lucrează asupra următoarelor studii de caz și asupra întrebărilor
adresate acestora. Studiile de caz care trebuiesc tipărite pot fi găsite în anexa nr. 3.
Studiu de caz nr. 3.
Rado obișnuia să rămână frecvent la școală după ore pentru a juca fotbal în curtea școlii. Într-o
zi, un băiat l-a lovit pe Rado în timpul unei dispute între colegii de la școală.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Rado? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoașteți pe cineva care a avut parte de o experiență asemănătoare?
4. Ce ați face dacă ați fi Rado? De ce?

Studiu de caz nr. 4.
Dido are 14 ani și nu îi place să rămână singur în sala de clasă; așa că el merge pe coridor
sau în curtea școlii în timpul pauzelor pentru a petrece timp cu prietenii săi din cealaltă
clasă. Prietenii lui Dido l-au pus să facă diverse lucruri, de multe ori l-au împins și l-au tras
de păr sau de haine.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Dido? De ce?
2. Poți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoști pe cineva care a avut parte de o experiență asemănătoare?
4. Ce aș face dacă aș fi Dido? De ce?

Studiu de caz nr. 5.
Maria are 14 ani. Ea este prietenă cu copiii de la școala din cartier. Adesea, aceștia își
petrec timp în curtea școalii sau în alte locuri mai ascunse. Într-o zi, Maria i-a dat ceasul
unui prieten de-al ei din grup, ca să i-l țină. Prietenii Mariei au luat ceasul, un cadou
prețios și valoros; ei au decis să se distreze și l-au rupt în bucăți mici.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Maria? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoașteți pe cineva care a avut parte de o experiență asemănătoare?
4. Ce ați face dacă ați fi Maria? De ce?
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Fiecare grup desemnează un lider care prezintă cazul și discuția despre acesta. O discuție generală
este organizată în întregul grup cu privire la întrebările ridicate în studiile de caz.

Sinteza moderatorului se concentrează asupra tipului de violență și care ar putea fi
opțiunile pentru a cere ajutor sau cum putem gestiona astfel de situații.
Mențiuni pentru moderator:
Violența descrisă în studiul de caz nr. 3 este: agresiune fizică (vătămare corporală) în timpul unei
dispute - rezolvarea unui conflict, a unei dispute prin violență.
Violența descrisă în studiul de caz nr. 4 este așa-numita hărțuire/ bullying, adică bullying de către
colegii - elevi de aceeași vârstă care forțează un alt elev să facă lucruri pe care el nu este dispus să
le facă, cu scopul de a-l umili sau de a-i face rău precum și de a suporta bătaia de joc sau
intimidarea acestora, adică cuvinte și acțiuni care îi rănesc sentimentele. Cel de-al treilea caz
(studiul de caz nr. 3) prezintă acțiunile tinerilor care pot fi definite ca provocând daune materiale
altor persoane și care se pedepsește prin lege. Comportamentul care implică distrugerea sau
deteriorarea proprietății unui terț poate conduce la răspunderea penală a făptuitorului, deoarece
acest comportament este considerat periculos și inacceptabil. Luați în considerare faptul că Maria
a avut încredere în ei atunci când le-a dat ceasul, un alt tip de comportament inacceptabil: abuzul
de încredere. Atunci când o persoană prejudiciază în mod deliberat bunul sau proprietatea unui
terț, care le este încredințat pentru păstrare, fapta acestuia este pedepsită prin lege. Acest lucru
este numit abuz de încredere.
Facilitați o discuție a participanților cu privire la alternativele la violența descrisă în cele trei studii
de caz.

Activitatea 3: Desfășurați o sesiune de brainstorming și o scurtă
discuție pe: de ce este importantă încrederea într-o relație de prietenie? – 10 min.
Obiectiv: Ajutați participanții să devină conștienți și să înțeleagă importanța încrederii în relațiile
cu ceilalți, ca bază pentru o atitudine bună.
Instrucțiunile moderatorului: solicitați participanților să răspundă rapid la două întrebări: De ce
este importantă încrederea în relațiile dintre prieteni? Spuneți-le că nu există răspunsuri corecte sau
greșite; ceea ce este important este enumerarea mai multor lucruri. Sintetizați discuția ajutând
adolescenții să înțeleagă cât de importantă este încrederea în relațiile noastre: ne oferă securitate,
protecție, pace, încredere, speranță, stabilitate, sentiment de sprijin și de a nu fi singuri. Toate
aceste sentimente ne ajută să ne confruntăm cu teamă, nesiguranță, neputință, lipsă de speranță,
anxietate, singurătate, lipsă de înțelegere, respingere etc.

Activitatea 4: Joc de rol: "Verificarea alternativelor"
Obiectiv: Ajutați participanții să elaboreze alternative și modele de atitudine pozitivă.
Instrucțiunile moderatorului: puteți solicita participanților să interpreteze studiile de caz 3 și
4, unul dintre aceștia încercând să acționeze în calitate de observator, ajutând băiatul furios de la
cazul nr. 3 să vorbească despre sentimentele lui și astfel să împiedice pumnul și atacul fizic .
Moderatorul trebuie să pregătească participantții și să-i ajute, ghidându-i verbal.
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Studierea cazului nr. 4 poate implica reintroducerea situației în care Dido vorbește despre
emoțiile sale și nu se supune ridiculizării. Veți avea nevoie de cel puțin 20 de minute. Studiul de
caz nr.5 poate implica recrearea sfârșitului situației în care Maria își găsește ceasul rupt și piesele
împrăștiate. Ajutați participanții să interpreteze rolul și să își exprime sentimentele.
Mențiune pentru moderator:
Aveți nevoie de abilități și cunoștințe despre modul de modelare a jocului de rol.

Activitatea 5: Joc: „Polițiștii și hoții”
Obiectiv: Jocul se referă la dinamica grupului, exersarea și eliberarea tensiunii înainte de
încheierea sesiunii.
Instrucțiunile moderatorului: Participanții se împart în perechi aleatorii - un număr impar, cu
un singur participant rămânând singur. Scaunele sunt aranjate într-un cerc, numărul lor fiind
corespunzător numărului de perechi participante. Un participant din fiecare pereche ia un loc iar
celălalt se așează în spatele lor. Participantul singur are un scaun gol în fața. Sarcina lor este să
încerce să convingă pe unul dintre ceilalți participanți care stă pe un scaun, fără să vorbească și
fără ca "polițistul" să observe, să vină pe scaunul gol. "Polițistul", la rândul lui, trebuie să-l
păzească pe participantul cu care formează o pereche. Apoi "polițiștii" și "hoții" schimbă locurile
perechilor.

Activitatea 6: Încheierea sesiunii și feedbackul. Joc: „Copacul”
Obiectiv: Evaluarea intermediară pentru a urmări evoluția comportamentului, a adaptării și a
dispozițiilor participanților.
Instrucțiunile moderatorului: Fiecare participant primește un copac cu omuleți (vezi anexa 3).
Fiecare dintre ei trebuie să aleagă un omuleț care să reprezinte cel mai bine modul în care se simt
în acel moment. Cereți participanților să coloreze omulețul ales. Toți omuleții pot fi blocați pe
perete, iar participanții își pot explica pe scurt grupului alegerea făcută.
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Anexa nr. 3
Studiile de caz care urmează să fie tipărite pentru participanți
Studiu de caz nr. 3.
Rado obișnuia să rămână frecvent la școală după ore pentru a juca fotbal în curtea
școlii. Într-o zi, un băiat l-a lovit pe Rado în timpul unei dispute între colegii de la școală.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Rado? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoașteți pe cineva care a avut parte de o
experiență asemănătoare?
4. Ce ați face dacă ați fi Rado? De ce?

Studiu de caz nr. 4.
Dido are 14 ani și nu îi place să rămână singur în sala de clasă; așa că el merge pe coridor
sau în curtea școalii în timpul pauzelor pentru a petrece timp cu prietenii săi din cealaltă
clasă. Prietenii lui Dido l-au pus să facă diverse lucruri, de multe ori l-au împins și l-au tras
de păr sau haine.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Dido? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoști pe cineva care a avut parte de o experiență
asemănătoare?
4. Ce ați face dacă ați fi Dido? De ce?

Studiu de caz nr. 5.
Maria avea 14 ani. Ea este prietenă cu copiii de la școala din cartier. Adesea, aceștia își
petrec timp în curtea școalii sau în alte locuri mai ascunse. Într-o zi, Maria i-a dat ceasul
unui prieten de-al ei din grup, ca să i-l țină. Prietenii Mariei au luat ceasul, un cadou
prețios și valoros; ei au decis să se distreze și l-au rupt în bucăți mici.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Maria? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Se întâmplă asta în școala voastră? Cunoști pe cineva care a avut parte de o experiență
asemănătoare?
4. Ce ați face dacă ați fi Maria? De ce?
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Omuleți în copac
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SESIUNEA 4.
Abuzul emoțional și asistarea la acte de violență
Obiectiv:
Clarificarea și definirea naturii abuzului emoțional: maltratarea și violența din partea
adulților și a colegilor care pot fi prieteni apropiați / rude. Abuzul emoțional - este
considerat abuz? Când asist la abuz, sunt o victimă? Simțindu-mă rușinat/ă și
vinovat/ă - cum mă descurc?
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.
4.

Deschiderea sesiunii:
Joc: „Înapoi în timp”
Muncă în echipă pe studii de caz– grupurile își prezintă activitatea,
discuții și sinteza
Jocuri de asociere
Încheierea sesiunii și feedback jucând jocul „Mercedes”
Durata totală

Durata
(minute)
15 min.
45 min.
15 min.
15 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Participanții trebuie să-și amintească concluziile importante din sesiunile anterioare,
sumarul, scriind tipurile de violență pe un poster
Instrucțiunile moderatorului: fiecare participant vorbește despre ceea ce i-a marcat în timpul
sesiunilor anterioare; cunoaște o situație similară ca cele prezentate în studiile de caz; au continuat
să se gândească la ceva care a fost discutat în timpul sesiunilor sau dacă au rămas subiecte
nediscutate. Amintiți-le că ați discutat despre prietenie și încredere. Scrieți pe un poster tipurile de
atitudine rea (violență) discutate în timpul sesiunilor anterioare. Acestea pot fi adăugate până la
sfârșitul programului.
Opțiunea 2:
Exercițiu de desen: „Haideți să desenăm o imagine împreună”
Obiectiv: Concentrați eforturile pe dezvoltarea spiritului de încredere și de echipă.
Instrucțiunile moderatorului: grupul mare trebuie împărțit în două sau trei grupuri mai mici, în
funcție de numărul de participanți.
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Grupul mic este legat cu un cordon elastic, li se dă tema desenului: junglă, spațiu exterior, etc .;
participanților li se dău următoarele indicații: desenați o imagine împreună, fără a vorbi unii cu alții,
folosiți doar mimică și gesturi.
Discuție: În grupul mare se vor dezbate desenele și se va discuta despre cum s-au simțit
participanții pe parcursul activității: nu au putut vorbi unul cu celălalt și au fost limitați să se miște
din cauza cordonului elastic.

Activitatea 2: Studiu de caz
Obiectiv: participanților li se va prezenta subiectul violenței domestice: violența fizică și abuzul
emoțional în familie. Ei sunt încurajați să împărtășească din experiența personală situații similare.
Instrucțiunile moderatorului: Participanții se împart în trei grupe, în funcție de numărul
acestora. Ei lucrează la următoarele cazuri și întrebări. Studiile de caz care trebuie imprimate pot
fi găsite în Anexa nr. 4.

Studiu de caz nr. 6.
Tedi are 13 ani. În timpul pauzei mari, ea devine martoră într-o situație în care
un băiat din clasa a 11-a pălmuiește o fată din clasa a 9-a în fața toaletei fetelor.
Acest lucru s-a mai întâmplat în această școală.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Tedi? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Știți pe cineva din școala dvs. care a asistat în mod accidental la un astfel de caz între
elevii de la școală?
4. Ce ați face dacă ați fi Tedi? De ce?

Studiu de caz nr. 7.
Tina este adolescentă; ea are adesea schimbări de dispoziție, este tensionată, nu se
înțelege cu colegii ei. Nici ei nu o iubesc pentru că ea uneori țipă și îi jignește. În
timpul pauzei, Tina se ceartă cu Emi, colega ei, deoarece Emi a refuzat să-i dea Tinei
să îi copieze tema. Tina s-a supărat și a jignit-o. Nu e prima dată când Tina este
nepoliticoasă cu Emi.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Emi în această situație și de ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune? Aveți vreo idee care ar putea fi motivul
pentru care Tina se comportă așa? Notați-le.
3. Cunoașteți un băiat sau o fată care a avut parte de o experiență similară?
4. Împărtășiți ceea ce ați face într-o situație similară.
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Studiu de caz nr. 8.
Kosta este un elev de clasa a 8-a, dar este obez și are dificultăți în timpul orelor de
educație fizică. Profesorul de educație fizică face adesea comentarii cu privire la
greutatea lui Kosta și țipă când nu poate face față antrenamentelor. Ultima dată,
la ora de educație fizică, Kosta a refuzat să facă unul dintre exerciții și iar acest
lucru l-a enervat pe profesor, care l-a jignit pe Kosta și a fost nepoliticos față de
greutatea și neîndemânarea lui. Profesorul de educație fizică a mai fost
nepoliticos și în alte situații, insultând alți elevi, care nu se descurcau bine la orele
de educație fizică.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Kosta în această situație și de ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Cunoașteți un băiat sau o fată care a avut parte de o experiență similară la școală cu un
profesor?
4. Împărtășiți ceea ce ați face într-o situație similară.
Fiecare grup desemnează un lider care să prezinte cazul și să vorbească despre discuția purtată în
interiorul grupului mic. O discuție generală este organizată în cadrul întregului grup cu privire la
întrebările formulate în studiile de caz.

Moderatorul face un rezumat: ce tip de abuz este, care ar fi opțiunile pentru a
căuta ajutor și care ar putea fi comportamentul alternativ în astfel de situații.
Studiul de caz 6 descrie un caz de violență fizică între elevi de aceeași vârstă, iar Tedi a asistat
la un abuz fizic. Când asistăm la abuz împotriva unei alte persoane, ne îngrijorăm de ceea ce am
văzut. Acesta constituie abuz psihologic.
Studiul de caz 7 prezintă un caz de abuz psihologic (emoțional) de către un elev de aceeași
vârstă. Când un coleg ne insultă și este nepoliticos vorbim de abuz emoțional.
Studiul de caz 8 este un exemplu de abuz psihologic (emoțional) din partea unui adult - în acest
caz, un profesor. Atunci când un adult insultă sau este nepoliticos cu un copil - vorbim, de
asemenea, de un abuz emoțional.

Activitatea 3: Joc de asociere
Obiectiv: Dezvoltarea relațiilor din cadrul grupului pentru a încuraja împărtășirea de experiențe
între participanți. Concluziile trase din joc pentru a fi folosite atunci când lucrăm la comunicare:
uneori interpretăm greșit ceea ce face o altă persoană. Nu este suficient să ne respectăm unii pe
alții - trebuie să vorbim pentru a ne înțelege.
Instrucțiunile moderatorului: fiecare participant trage un bilețel pe care sunt scrise câteva
sentimente (tristețe, fericire, bucurie, rușine). Sarcina lor este să explice celorlalți participanți, fără
cuvinte, ceea ce este scris pe bilețel. Participanții, la rândul lor, trebuie să recunoască sentimentul
explicat.
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Activitatea 4: Încheierea sesiunii și feedback-ul. Joc „Mercedes”
Obiectiv: Feedback asupra sesiunii, verificând starea de spirit a participanților, ceea ce au găsit
util, dificultățile existente. Încheierea sesiunii.
Instrucțiunile moderatorului: Fiecare participant primește o foaie de hârtie pentru a desena
logo-ul Mercedes. În prima secțiune a stelei, ei răspund la întrebarea: Ce mi-a plăcut?, în
următoarea Ce a cauzat dificultăți? și în cel de-al treilea Ce am constatat?
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Anexa Nr 4
Studii de caz - handout
Studiu de caz nr. 6.
Tedi are 13 ani. În timpul pauzei mari, ea devine martoră într-o situație în care un
băiat din clasa a 11-a pălmuiește o fată de clasa a9-a în fața toaletei fetelor. Acest
lucru s-a mai întâmplat în această școală.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Tedi? De ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Știți pe cineva din școala dvs. care a asistat în mod accidental la un astfel de caz între elevii
de la școală?
4. Ce ați face dacă ați fi Tedi? De ce?

Studiu de caz nr. 7.
Tina este adolescentă; ea are adesea schimbări de dispoziție, este tensionată, nu se
înțelege cu colegii ei. Nici ei nu o iubesc pentru că ea uneori țipă și îi jignește. În
timpul pauzei, Tina se ceartă cu Emi, colega ei, deoarece Emi a refuzat să-i dea Tinei
să îi copieze tema. Tina s-a supărat și a jignit-o. Nu este prima dată când Tina este
nepoliticoasă cu Emi.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Emi în această situație și de ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune? Aveți vreo idee despre motivul pentru care Tina se
comportă așa? Notați-le.
3. Cunoașteți un băiat sau o fată care a avut parte de o experiență similară?
4. Împărtășiți ceea ce ați face într-o situație similară.

Studiu de caz nr. 8.
Kosta este un elev de clasa a 8-a, dar este obez și are dificultăți în timpul orelor de
educație fizică. Profesorul de educație fizică face adesea comentarii cu privire la greutatea
lui Kosta și țipă când nu poate face față antrenamentelor. Ultima dată, la ora de educație
fizică, Kosta a refuzat să facă unul dintre exerciții și iar acest lucru l-a enervat pe profesor
care l-a jignit pe Kosta și a fost nepoliticos față de greutatea și neîndemânarea lui.
Profesorul de educație fizică a mai fost nepoliticos și în alte situații, insultând și alți elevi,
care nu se descurcau bine la orele de educație fizică.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Kosta în această situație și de ce?
2. Puteți spune cum se numește acest tip de acțiune?
3. Cunoașteți un băiat sau o fată care au avut o experiență similară la școală cu un profesor?
4. Împărtășiți ceea ce ați face într-o situație similară.
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SESIUNEA 5.
Eu și Corpul meu
Objective:
Conștientizarea schimbările care au loc în organismul lor.
Perceaperea sentimentele legate de propriul corp, de propriile experiențele și de
propriul comportament.
Introducerea temei: Cultura sexuală.
Dezvoltarea de abilități care să îi ajute să recunoască o atingerea bună de una rea.
Să înțeleagă puterea presiunii exercitate de ceilalți.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deschiderea sesiunii:
Evaluarea stării de spirit a participanților. Joc: „Ce culoare sunt eu?”
Sarcina individuală de desenat – autoportretul de mărimea vieții, înainte
și după, prezentare și discuții
Lucrul pe studii de caz în două grupuri – prezentarea lucrărilor, discuțiilor
și a rezumatului moderatorului;
Joc: „30 de modalități de a opri violența”
Sarcină de grup – Atingere bună sau rea desen animat sau joc de rol
Încheierea sesiunii și feedback-ul. Joc: „Ce culoare sunt eu?”
Durata totală

Durata
(minute)
5 min.
20 min.
35 min.
10 min.
20 min.
5 min.
95 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Evaluarea stării de spirit a grupului;
Instrucțiunile moderatorului: participanții primesc cartonșe în cele 5 culori de bază, fiecare
dintre ele având de ales culoarea care corespunde cel mai bine stării lor de spirit. Moderatorul
sintetizează starea de spirit a grupului, așteptările din sesiune și explică pe scurt obiectivele și
programul sesiunii de lucru.

Activitatea 2: Sarcină individuală de desenat – Autoportretul mărimii
vieții: Corpul meu înainte și după – prezentare și discuții
Obiectiv: Participanții dezvoltă abilități care să le permită să înțeleagă corpul care se schimbă,
părțile și funcțiile sale din copilărie până la adolescență. Ajutați adolescenții să învețe cum să
recunoască asemănările și diferențele dintre ceilalți și ei înșiși ca parte naturală a dezvoltării și
identității noastre. Încurajați adolescentul să se descrie grafic și verbal și să-și exprime
sentimentele (pozitive sau negative) despre corpul lor care se schimbă în perioada adolescenței.
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Instrucțiunile moderatorilor: fiecărui participant i se dă o foaie de hârtie și carioci, cu sarcina de ași desena propriul corp așa cum era când era copil (acum 13 ani) și cum era ca adolescent (după 13
ani). Cereți-le să împartă foaia în două și să scrie pe ambele jumătăți titlurile Eu – înainte și Eu – acum.
După ce au terminat, cereți-le să povestească despre ei înșiși, despre cum arăta corpul lor înainte și
cum arată acum. Discuția se concentrează asupra modului în care fiecare participant s-a imaginat pe
sine, ce gânduri și sentimente a avut în timp ce desena și care este rezultatul final.
Puteți orienta conversația și schimbul de informații spre schimbările corporale care apar la adolescenți:
creșterea părului corporal, a mușchilor sau a părților rotunjite la fete, dezvoltarea caracteristicilor
sexuale secundare. Este posibil ca unii participanți să reflecte schimbarea în mod clar în desenele lor, în
timp ce alții nu. Puteți începe o discuție despre dacă ne simțim bine în ceea ce privește schimbarea
corpului sau ce ne poate ajuta să acceptăm această schimbare; ne place sau încă ne deranjează, ce nu ne
place legat de schimbarea corpului nostru și de ce? există cineva cu care putem vorbi despre această
schimbare, ne ajută acest lucru etc.

Este posibil ca participanții să evite numirea părților intime deoarece se simt incomodați, pot face
glume despre acest lucru sau pot folosi cuvinte cinice atunci când se referă la acestea. Ajutați-i
sugerându-le să le numească părți intime sau zone intime.

Activitatea 3: Lucrul pe studii de caz în două sau patru grupuri –
prezentarea lucrărilor, a discuțiilor și sinteza;
Obiectiv: Lucrând asupra cazului, participanții trebuie să facă distincția între atingerea "bună" și
"rea".
Instrucțiuni: Participanții se împart în două sau patru grupuri. Ei lucrează asupra următoarelor
studii de caz și asupra întrebărilor puse.
Handout-urile cu studiile de caz pot fi găsite în Anexa nr. 5.

Studiu de caz 9. Povestea unei fetei pe nume Mimi
Mimi are 13 ani și îi place să danseze. Se înscrie într-o clasă de dans la școala ei,
împreună cu prietena ei. Totul merge bine, ele fac progrese rapide și ușoare,
instructorul de dans este bun și amabil cu ele. Într-o zi, o roagă pe Mimi să vină în
biroul lui și începe să-i spună vorbe dulci și să o atingă pe diferite părți intime ale
corpului. Mimi este foarte surprinsă și confuză de comportamentul instructorului.
Nu este sigură cum să reacționeze.
Întrebările:
1. Cum credeți că s-a simțit Mimi în legătură cu ce cele întâmplate? Credeți că ea va vorbi cu
cineva? Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Mimi? Ajutați-o pe Mimi să ia decizia corectă.
3. Cum credeți că se numește acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia să nu se
confrunte cu situații similare?
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Studiu de caz 10. Povestea Minei
Mina are 13 ani, dar deja pare mai mare decât este. Copiii din clasele superioare
devin interesați de ea și încep să-i spună lucruri despre corpul ei. Într-o zi, un elev din
clasa 10-a o oprește pe Mina în capătul coridorului, lângă scări, când nu era nimeni și
începe să-i spună că ar vrea să aibă relații sexuale cu ea. Mina este confuză de
comportamentul elevului mai mare. Nu știe ce să facă.
Întrebări:
1. Cum crezi că s-a simțit Mina în legătură cu cele întâmplate? Credeți că ea va vorbi
cu cineva? Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Mina? Ajutați-o pe Mina să ia decizia corectă.
3. Cum se numește este acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia
să nu se confrunte cu situații similare?

Studiu de caz 11. Povestea lui Kosta
Kosta are 15 ani și este interesat de studii, sport și muzică rock; preferă să fie
prieten cu băieți și arareori iese cu fete. Îl cunoaște pe Todor, un elev de 18 ani
dintr-o clasă mai mare, care îl însoțește adesea pe Kosta la locul lui și îi pune
întrebări despre viața lui, despre relațiile sale cu fetele și despre sex. Fac schimb
de numere de telefon și Todor începe să-i trimită videoclipuri porno. Într-o zi,
Todor îi propune lui Kosta să facă sex după școală și să-i arate cum se face. În
mod surprinzător pentru Kosta, Todor începe să-și atingă părțile intime, vorbind
despre excitare și cât de mult îi place de el. Kosta reușește să plece.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Kosta în legătură cu ce cele întâmplate? Credeți că el va vorbi cu
cineva? Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Kosta? Ajutați-l pe Kosta să ia decizia corectă.
3. Cum se numește acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia
să nu se confrunte cu situații similare?

Fiecare grup desemnează un lider care să prezinte cazul și discuția care a avut loc. Se organizează
o discuție la nivelul întregului grup cu privire la întrebările ridicate în studiile de caz.
Mențiuni pentru moderator:
În ceea ce privește tipul de abuz: studiul de caz 9 descrie o situație de molestare a copiilor, care
este interzisă prin lege și este considerată drept comportament inacceptabil al unui adult față de un
copil cu vârsta sub 14 ani.
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Studiul de caz 10 prezintă o situație de abuz sexual verbal asupra unei fete minore de către un
băiat mai mare. Studiul de caz I1 descrie o altă situație de molestare a unui băiat minor de către
un adult, exercitarea presiunii și încercarea de constrângere sexuală.
Atrageți atenția asupra întrebării numărul 4: Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de
la școală, astfel încât să nu se confrunte cu situații similare? Ea este legată de următorul joc din
Activitatea 4, unde vom încuraja adolescenții să se gândească la alternative pentru a opri abuzul
(vezi Activitatea 4).

Activitatea 4: Să ne gândim la 30 de modalități pentru a opri violența
Obiectiv: de a ajuta participanții să se gândească la cât mai multe opțiuni posibile pentru a
proteja copiii și adolescenții de comportamentul sexual inadecvat față de aceștia din partea
colegilor sau a adulților de pe teritoriul școlii.
Instrucțiunile moderatorului: împărțiți participanții în trei grupuri aleatorii, dați fiecărui grup
bucăți mici de hârtie și pixuri. Dați-le următoarele instrucțiuni: Vă rugăm să vă gândiți la 30 de
moduri diferite de a opri abuzul asupra copilului în școală. Aveți 5 minute să veniți cu idei și să le
scrieți pe bucățile de hârtie primite. Vă rugăm să scrieți fiecare idee pe o altă bucată de hârtie.
Încurajați participanții să se gândească la tot felul de opțiuni și chiar la idei ciudate. Dați fiecărui
grup 5 minute să le citească și să le lipească pe un poster mare. În cele din urmă, numărați toate
ideile diferite, luând în considerare faptul că ar putea exista unele asemănătoare. Acesta va fi
scorul grupului. Puteți petrece încă 5 minute pentru a împărți ideile în două coloane: în prima
coloană cele utile și care pot fi puse în practică iar în coloana a doua cele dăunătoare și imposibile
de realizat.
Mențiuni pentru moderator:
Pregătește din timp bucățele de hârtie și pixuri necesare pentru joc la fel și un poster unde să
poată fi lipite hârtiuțele.

Activitatea 5: Opțiunea 1.
Sarcina grupului:
Efectuați un desen animat despre atingerea "bună" și "rea".
Obiectiv:
Să-și dezvolte încrederea că trupurile lor le aparțin numai și numai lor; să dezvolte abilitatea de a
spune nu la contacte neplăcute și de a evalua acțiunile lor în situații particulare. Dezvoltarea unei
abilități pentru a distinge între atingerea bună și rea.
Instrucțiunile moderatorului:
Împărțiți participanții în grupuri mici de 3-4 participanți și rugați-i să facă un desen animat pentru
adolescenți, prezentând o atingere potrivită și una nepotrivită. Spuneți-le să facă un desen cu 2-3
atingeri plăcute și 2-3 cu atingeri neplăcute.

Dacă le este dificil, puteți să arătați grupurilor mici câte o copie a cărții Eu și Corpului meu și să îi
lăsați să o răsfoiască ca mai apoi să deseneze propria bandă desenată.
Discuția trebuie să se concentreze asupra refuzului de a-și împărți corpul atunci când nu doresc și
totodată să găsească cuvintele potrivite pentru a se opune contactelor neplăcute. Discutați cu
tinerii despre dificultatea de a vorbi despre contactele neplăcute, motivele pentru care acest lucru
este dificil și ajutați-i să conceapă conversații model care ar putea să le fie de folos în situații
similare, care implică presiuni sau atingeri nedorite.
Facilitați discuția și încurajați participanții să împărtășească, să se abțină de la a critica sau de a
comenta opinia altor persoane; să vorbească despre ei înșiși sau să explice modul în care văd ei
lucrurile. Ceea ce este important este stabilirea unui mediu relaționar și de încredere în cadrul
grupului.
Mențiuni pentru moderator:
Utilizați următoarele materiale: It’s my Body de Lory Freeman.

Opțiunea 2 – Joc de rol și discuții
Obiectiv: Dezvoltarea de abilități de refuzare a contactelor neplăcute și de a evalua aceste
gesturi în situații specifice. Dezvoltarea de abilități cu scopul de a distinge atingerea bună de cea
rea.
Orientare: Împărțiți participanții în grupuri mici de câte trei și dați-le copii ale cărții "It’s my
body". Cereți-le să distribuie rolurile unui părinte (mamă sau tată), a copilului - în vârstă de 5-6 ani
și a unui observator. Cereți părintelui să prezinte cartea copilului său și să vorbească cu el despre
atingerea bună și rea. Observatorul își notează modul în care jocul de rol se derulează - ceea ce
este greu și ceea ce este ușor. Apoi cereți-le să schimbe rolurile.
Jocul va fi urmat de o discuție generală în cadrul grupului cu toți participanții, despre ceea ce au
constatat că este ușor și ceea ce li s-a părut dificil. Cereți-le să vorbească despre modul în care s-au
simțit în fiecare rol și care ar fi motivul; dacă acest exercițiu i-a ajutat să învețe ceva nou sau să
înțeleagă anumite lucruri mai bine. Discutați și despre cum și când au vorbit despre aceste lucruri cu
părinții lor: intimitate, atingere adecvată și neadecvată. Ce ar recomanda: care este modalitatea
adecvată de a discuta tema intimității cu adolescenții?

Mențiune pentru moderator:
Utilizați următoarele materiale: It’s my Body de Lory Freeman.

Activitatea 6: Încheierea sesiunii și feedback-ul jucând: Care sunt
lucrurile utile pentru mine în aceste întâlniri?
Obiectiv: Feedback asupra sesiunii; verificați starea de spirit a participanților, ce au găsit folositor și
ce li s-a părut dificil. Încheierea sesiuni.
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Orientare:
Adolescenții primesc aceleași bucăți de hârtie la fel ca la începutul sesiunii, toți alegând o culoare
care corespunde cel mai bine stării lor. Apoi, cereți-le să scrie pe hârtie ceea ce au considerat util în
legătură cu această întâlnire și despre lucru în echipă. Moderatorul rezumă starea de spirit a
grupului la sfârșitul sesiunii și îl compară cu starea inițială.

Anexa nr. 5

Studiu de caz 9. Povestea unei fetei pe nume Mimi
Mimi are 13 ani și îi place să danseze. Se înscrie într-o clasă de dans la școala ei,
împreună cu prietena ei. Totul merge bine, ele fac progrese rapide și ușoare,
instructorul de dans este bun și amabil cu ele. Într-o zi, o roagă pe Mimi să vină în
biroul lui și începe să-i spună vorbe dulci și să o atingă pe diferite părți intime ale
corpului. Mimi este foarte surprinsă și confuză de comportamentul instructorului. Nu
este sigură cum să reacționeze.
Întrebările:
1. Cum credeți că s-a simțit Mimi în legătură cu cele întâmplate? Credeți că ea va vorbi cu
cineva? Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Mimi? Ajutați-o pe Mimi să ia decizia corectă.
3. Cum credeți că se numește acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia să nu se
confrunte cu situații similare?

Studiu de caz 10. Povestea Minei
Mina are 13 ani, dar deja pare mai mare decât este. Copiii din clasele superioare
devin interesați de ea și încep să-i spună lucruri despre corpul ei. Într-o zi, un elev din
clasa 10-a o oprește pe Mina în capătul coridorului, lângă scări, când nu era nimeni și
începe să-i spună că ar vrea să aibă relații sexuale cu ea. Mina este confuză de
comportamentul elevului mai mare. Nu știe ce să facă.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Mina în legătură cu cele întâmplate? Credeți că ea va vorbi cu cineva?
Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Mina? Ajutați-o pe Mina să ia decizia corectă.
3. Cum se numește este acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia să
nu se confrunte cu situații similare?

Studiu de caz 11. Povestea lui Kosta
Kosta are 15 ani și este interesat de studii, sport și muzică rock; preferă să fie prieten
cu băieți și arareori iese cu fete. Îl cunoaște pe Todor, un elev de 18 ani dintr-o clasă
mai mare, care îl însoțește adesea pe Kosta la locul lui și îi pune întrebări despre viața
lui, despre relațiile sale cu fetele și despre sex. Fac schimb de numere de telefon și
Todor începe să-i trimită videoclipuri porno. Într-o zi, Todor îi propune lui Kosta să
facă sex după școală și să-i arate cum se face. În mod surprinzător pentru Kosta,
Todor începe să-și atingă părțile intime, vorbind despre excitare și cât de mult îi place
de el. Kosta reușește să plece.

Întrebări:
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Kosta în legătură cu ce cele întâmplate? Crezi că el va spune cuiva? Motivează.
2. Ce crezi că ai face dacă ai fi Kosta? Ajută-l pe Kosta să ia decizia corectă.
3. Cum se numește este acest tip de acțiune?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia să nu se confrunte cu

Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Kosta cu ceea ce s-a întâmplat? Credeți că va vorbi cu
cineva? Motivați.
2. Ce credeți că ați face dacă ați fi Kosta? Ajutați-l pe Kosta să ia decizia corectă.
3. Cum se numește acest tip de acțiune potrivit dvs.?
4. Ce credeți că se poate face pentru a proteja copiii de la școală, astfel încât aceștia
să nu se confrunte cu situații similare?
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SESIUNEA 6.
Intimitatea și sexualitatea - comportament adecvat și
neadecvat
Obiectiv:
Introducerea temei de cultură sexuală participanților și dezvoltarea unor abilitățile
cu scopul de a putea fi capabili să diferențieze conceptele de dragoste, intimitate,
sex, sexualitate.
Furnizarea informațiilor necesare adolescenților cu scopul de a-și îmbunătăți
cultura și de a dezvolta abilități care să le permită să identifice și să se protejeze de
abuzul sexual.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.
4.
5.

Deschiderea sesiunii :
Joc: „Înapoi în timp”
Joc: „Schimbarea locurilor pe baza unei caracteristici comune”
Lucrul pe studii de caz în două grupuri – prezentarea lucrării grupului;
discuție și sinteză;
Joc: „Ajutor pentru Toshko și Vera ”
Încheierea sesiunii Joc: „Impulse”
Durata totală

Durata
(minute)
5 min.
10 min.
35 min.
35 min.
5 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Participanții să-și amintească cele mai importante concluzii rezultate din sesiunile
anterioare, ideile esențiale, scriind tipurile de violență pe postere.
Instrucțiunile moderatorului: fiecare participant vorbește despre ceea ce i-a impresionat în
timpul sesiunilor anterioare; a existat o situație similară cu cea prezentată în studiile de caz; au
continuat să se gândească la ceva care a fost discutat în timpul sesiunilor sau a rămas vreun subiect
nediscutat.
Tipurile de violență despre care participanții au discutat în timpul sesiunilor anterioare sunt scrise
pe un poster. Se mai pot adăuga și altele până la sfârșitul programului.
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Mențiuni pentru moderator:
Păstrați posterul deoarece veți avea nevoie de el în timpul ultimei sesiuni de încheiere.

Activitatea 2: Joc: „Schimbarea locurilor pe baza unei
caracteristici comune”
Obiectiv: Joc axat pe dinamica grupului.
Instrucțiunile moderatorului: participanții fac un cerc. Unul dintre ei sta în mijloc fără scaun. El
oferă instrucțiuni celorlalți: Toți cei care ... (de exemplu, poartă pantofi negri, ochelari, au păr negru etc.)
își schimbă locurile. Toți care îndeplinesc acest criteriu comun trebuie să își schimbe locurile.
Participantul, care nu reușește să se așeze pe un scaun, stabilește următoarea caracteristică comună.

Activitatea 3: Lucrul pe un studiu de caz în două grupuri
Obiectiv: Introducerea temei culturii sexuale adolescenților.
Dezvoltați abilitățile pentru a diferenția conceptele de dragoste, intimitate, sex și sexualitate.
Oferiți participanților informații cu scopul de a-și îmbunătăți cunoștințele și de a crea abilități care
să le permită să identifice abuzurile și să prevină abuzul sexual.
Instrucțiunile moderatorului: participanții se împart în două sau patru grupuri, în funcție de
numărul acestora. Ei lucrează la următoarele studii de caz și la întrebările adresate acestora. Dațile handout-urile cu studiile de caz din anexa nr. 6.

Studiu de caz 12. Povestea băiatului pe nume Toshko
Toshko are 14 ani și este un copil foarte sociabil, dar are o întârziere de
dezvoltare din cauza unei boli. Îi place să se plimbe singur după școală în cartier,
nu departe de curtea școlii. Într-o după-amiază, băieții mai mari din școală l-au
invitat într-un garaj pentru a vedea un aparat foto special. Toshko a avut șansa să
îl țină și chiar să facă o fotografie cu el. Apoi băieții l-au obligat să-și dea jos
hainele și i-au facut fotografii dezbrăcat. Toshko era atât de confuz, încât nu știa
cum să reacționeze. S-a simțit foarte rușinat și umilit. Băieții l-au amenințat că
dacă va spune cuiva, toată școală va vedea fotografiile cu el dezbrăcat.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Toshko despre ceea ce s-a întâmplat? Credeți că va vorbi cu
cineva despre aceasta? Motivați.
2. Ce tip de comportament considerați că este cel a băieților mai mari din școala lui Toshko.?
3. Vă simțiți în siguranță în școală și în zona din jurul ei? Motivați.

35

Studiu de caz 13. Povestea Verei
Vera are 15 ani, este studioasă și se descurcă foarte bine la școală. Într-o zi îi spune
prietenei sale, Mimi, că un coleg de clasă, cu care iese de obicei, i-a cerut să își facă
niște fotografii și să i le dea. Ea a făcut fotografiile, dar lui nu i-au plăcut fotografiile
astfel că i-a dat instrucțiuni cum și cu ce părți ale corpului să se fotografie din nou.
Fotografiile prezintă diferite părți ale corpului și a zonelor ei intime. Fotografiile pot fi
descrise ca fiind indecente. Ea i-a spus prietenei despre acest lucru pentru că băiatul
continuă să ceară mai multe fotografii și a început să o amenințe. Vera o roagă pe
prietena ei să nu spună nimănui nimic pentru că este un secret. Vera este hotărâtă să
nu deranjeze pe nimeni cu problemele ei fiind sigură că va găsi o modalitate de a face
față singură. Lui Mimi îi pasă foarte mult de prietena ei Vera.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face prietena Verei, Mimi, și de ce?
2. Dacă ați fi prietena Verei, Mimi, ce ați face în această situație, de ce? Motivați.
3. Cum se numește gestul colegului de clasă al Verei?
4. Cunoașteți oameni care se află într-o situație similară? Dați un exemplu.
5. Ce credeți despre prietenia dintre Mimi și Vera? De ce?
Fiecare grup desemnează un reprezentant care să prezinte cazul și discuția care a avut loc. O
discuție generală este organizată cu privire la întrebările puse în studiile de caz.

Moderatorul sintetizează (concluziile studiilor de caz):
Despre studiul de caz 12:
Fapta băieților este considerată o infracțiune conform legii. Astfel de fotografii sunt interzise și
sunt pedepsite. Amintiți-vă că Toshko este un băiețel cu dezvoltare întârziată, ceea ce îl face și
mai vulnerabil și neajutorat. Prin urmare, în condițiile legii, dacă cineva profită de o persoană
bolnavă și slabă, un astfel de comportament este considerat mai grav și mai dăunător.
Foarte des în astfel de situații, ne simțim rușinați, jenați și confuzi. Nu ne așteptăm să fim tratați
în acest mod de oamenii. Uneori avem impresia că este vina noastră că ne fac astfel de lucruri
simțindu-ne și mai rău. Este posibil să fim amenințați pentru a păstra secretul despre cele
întâmplate, la fel cum băieții l-au amenințat pe Toshko. Acest lucru ne poate speria și mai mult;
Ne poate crea frică și confuzie. Acesta este exact modul în care s-a simțit Toshko și de aceea
este important să povestim unui adult, în care avem încredere, ceea ce s-a întâmplat.
Trebuie să știți că acțiunile băieților mai mari, care l-au cunoscut pe Toshko, sunt considerate
drept ofense împotriva copiilor și sunt pedepsite mai sever. Nimeni nu ne poate obliga să ne
dezbrăcăm și să facem fotografii cu anumite părți intime ale corpului, mai ales atunci când
suntem încă minori, copii sau adolescenți.

36

Hai mai bine să vorbim

Despre studiul de caz 13:
Ceea ce a făcut acest băiat este o încălcare a legii și se pedepsește prin lege. Această situație
implică multe idei confuze despre prietenie, intimitate și încredere. Foarte adesea, tinerii se
rănesc reciproc trădând încrederea pe care o aveau în relațiile lor și abuzează de intimitatea pe
care o au.
Dacă se întâmplă să fim implicați într-o astfel de situație, este posibil să ne simțim rușinați,
jenați și să ne fie frică să vorbim despre acest lucru cu adulții sau cu oameni în care avem
încredere. Foarte adesea căutăm sfatul prietenilor, care sunt de aceeași vârstă și nu au multă
experiență de viață. Prin urmare, aceștia nefiind în măsură să ne dea sfaturi corecte și potrivite.
Amintiți-vă: Este important să căutați un sfat, doar așa ne putem proteja pe noi înșiși și putem
chiar proteja alți copii sau tineri de astfel de acțiuni!

Activitatea 4: Joc de rol “Ajutându-i pe Toshko și pe Vera”
Obiectiv: Scopul jocului este de a oferi adolescenților ocazia de a repeta ceea ce au învățat și de
a-și dezvolta abilități de căutare a ajutorului și de a reacționa în situații care implică violență
împotriva lor la școală sau în apropierea școlii.
Instrucțiunile moderatorului: împărțiți participanții în două grupuri. Rugați-i să răspundă rapid la
întrebările: Dacă Toshko sau Vera vă cer ajutorul, ce le-ați recomanda să facă? Notați-le răspunsurile fără a
face comentarii. Sintetizați ceea ce au spus. Propuneți participanților să interpreteze unele dintre
variantele de ajutor pentru Toshko și Vera. Notați instrucțiunile pe 4 bucăți de hârtie pregătite din
timp. Dați 2 bilețele cu instrucțiuni unei grupe, care lucrează la cazul lui Toshko și 2 celuilalt grup, care
lucrează la cazul Verei.

Instrucțiuni pentru grupa unu:
1) Începeți o conversație între Toshko și părintele său, când Toshko va împărtăși ceea ce i s-a
întâmplat.
2) Începeți o conversație între Toshko și unul dintre cei mai buni prieteni ai acestuia cărora le
împărtășește ceea ce i s-a întâmplat.
Instrucțiuni pentru grupul doi:
1) Imaginați-vă o conversație între Vera și prietena ei Mimi, unde Mimi o ajută pe Vera să ceară
ajutor de la un adult în care are încredere pentru a putea rezolva această situație.
2) Imaginați-vă o conversație între Vera și operatorii de telefonie de urgență 112, pe care Vera i-a
sunat ca să ceară ajutor.
Indicații pentru moderator:
Dacă participanții se gândesc la o altă situație interesantă, o puteți adăuga la cele de mai sus sau
puteți înlocui unele dintre ele cu cele propuse de participanți. Dați indicații participanților pentru
jocul de rol pe care îl vor interpreta cu privire la situația dată.
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Activitatea 5: Încheierea sesiunii. Joc: „Impulse”
Obiectiv: Jocul vizează detensionarea și relaxarea la sfârșitul sesiunii. Încheierea sesiunii.
Instrucțiunile moderatorului: Toți participanții se ridică și se țin de mâna într-un cerc. Unul
dintre lideri dă un semn fără ca restul grupului să observe. El/ea strânge mâna persoanei de lângă
el/ea. El ea face același lucru cu persoana următoare și așa mai departe până când semnul ajunge la
persoana care a început. Semnele pot fi strângeri de mână asemănătoare codului Morse: trei
strângeri lente, două rapide și una lentă, etc. Semnul este repetat până când devine fad, dar nu mai
mult de 4-5 ori.
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Anexa nr. 6
Studii de caz pentru imprimare
Studiu de caz 12. Povestea băiatului pe nume Toshko
Toshko are 14 ani și este un copil foarte sociabil, dar are o întârziere de
dezvoltare din cauza unei boli. Îi plăcea să se plimbe singur după școală în cartier,
nu departe de curtea școlii. Într-o după-amiază, băieții mai mari din școală l-au
invitat într-un garaj pentru a vedea un aparat foto special. Toshko a avut șansa să
îl țină și chiar să facă o fotografie cu el. Apoi băieții l-au obligat să-și dea jos
hainele și i-au facut fotografii dezbrăcat. Toshko era atât de confuz, încât nu știa
cum să reacționeze. S-a simțit foarte rușinat și umilit. Băieții l-au amenințat că
dacă va spune cuiva, toată școală va vedea fotografiile cu el dezbrăcat.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Toshko despre ceea ce s-a întâmplat? Crezi că va vorbi cu cineva
despre aceasta? Motivați.
2. Ce tip de comportament considerați că este cel a băieților mai mari din școala lui Toshko.?
3. Vă simțiți în siguranță în școală și în zona din jurul ei? Motivați.

Studiu de caz 13. Povestea Verei
Vera are 15 ani, este studioasă și se descurcă foarte bine la școală. Într-o zi îi spune
prietenei sale, Mimi, că un coleg de clasă, cu care iese de obicei, i-a cerut să își facă
niște fotografii și să i le dea. Ea a făcut fotografiile, dar lui nu i-au plăcut fotografiile
astfel că i-a dat instrucțiuni cum și cu ce părți ale corpului să se fotografie din nou.
Fotografiile prezintă diferite părți ale corpului și a zonelor ei intime. Fotografiile pot
fi descrise ca fiind indecente. Ea i-a spus prietenei despre acest lucru pentru că
băiatul continuă să ceară mai multe fotografii și a început să o amenințe. Vera o
roagă pe prietena ei să nu spună nimănui nimic pentru că este un secret. Vera este
hotărâtă să nu deranjeze pe nimeni cu problemele ei fiind sigură că va găsi o
modalitate de a face față singură. Lui Mimi îi pasă foarte mult de prietena ei Vera.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face prietena Verei Mimi și de ce?
2. Dacă ați fi prietena Verei, Mimi, ce ați face în această situație, de ce? Motivați.
3. Cum se numește gestul colegului de clasă al Verei?
4. Cunoașteți oameni care se află într-o situație similară? Dați un exemplu.
5. Ce credeți despre prietenia dintre Mimi și Vera? De ce?
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SESIUNEA 7.
Intimitate și sexualitate – abuzul
sexualității adolescenților
Obiectiv:
Dezvoltarea abilităților de identificare a abuzului sexual prin conștientizarea
adolescenților și obținerea de cunoștințe despre diferența dintre conceptele de
dragoste, intimitate, sex, sexualitate.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.
4.
5.

Deschiderea sesiunii:
Joc: „Înapoi în timp”
Joc: „Găsește pe cineva asemănător ție”
Lucrând pe studii de caz în două grupuri
Joc: „O scrisoare către mine”
Încheierea sesiunii cu feedback
Durata totală

Durata
(minute)
5 min.
10 min.
40 min.
35 min
5 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv:
Participanții să-și amintească concluziile importante din sesiunile anterioare.
Instrucțiunile moderatorului: fiecare participant vorbește despre ceea ce i-a impresionat în
timpul sesiunilor anterioare; a existat o situație similară cu cea prezentată în studiile de caz; au
continuat să se gândească la ceva care a fost discutat în timpul sesiunilor sau dacă a rămas vreun
subiect nediscutat. Tipurile de violență despre care participanții au discutat în timpul sesiunilor
anterioare sunt scrise pe un poster. Se mai pot adăuga și altele până la sfârșitul programului.
Mențiuni pentru moderator:
Păstrați posterul deoarece veți avea nevoie de el în timpul sesiunii de incheiere.
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Activitatea 2: Joc: „Găsește pe cineva asemănător ție”
Obiectiv: Jocul axat pe dinamica grupului
Instrucțiunile moderatorului:
Pregătiți bilețele cu numele unor personaje de film, figuri literare sau istorice. De exemplu: 1)
Othello 2) Desdemona; 3) Romeo; 4) Julieta; 5) Brad Pitt; 6) Angelina Jolie; 7) Charlie Chaplin; 8)
Shrek, 9) Fiona; 10) Cenușăreasa; 11) Motanul încălțat; 12) 007; 13) Jackie Chan; 14) Zorro; 15)
Frumoasa din pădurea adormită etc.
Alegeți un număr par de personaje în funcție de numărul de participanți din grup și scrieți de două
ori numele unuia dintre personaje - de ex. scrieți Zorro pe două bilețele, astfel încât atunci când
participanții vor extrage, doi dintre ei vor fi Zorro. Sarcina lor este să se găsească fără a vorbi,
folosind doar sunete, mimică sau gesturi pentru a-și prezenta personajul și pentru a-și găsi
perechea.

Activitatea 3: Lucru pe studii de caz în două grupuri
Obiectiv:
Dezvoltarea de abilități pentru a identifica tipurile de abuz sexual și abilitățile necesare pentru a
preveni violența și abuzul sexual.
Instrucțiunile moderatorului:
Participanții se împart în trei grupe, în funcție de numărul lor. Ei lucrează asupra următoarelor studii de
caz și asupra întrebărilor puse. Dați grupului studiile de caz prezentate în anexa 7.

Studiu de caz 14. Povestea lui Lucy
Lucy are 17 ani. Locuiește cu mama și bunica. Într-o zi, îi povestește unei colege
de clasă, o prietenă apropiată, că a primit bani și cadouri de la un bărbat după ce a
făcut sex cu el.
Întrebări:
1. Ce credeți că a făcut-o pe Lucy să facă asta?
2. Dacă erați prietenul/prietena lui Lucy, ce ați face și de ce?
3. Când un om face astfel de lucruri, cum se numește acest lucru?
4. Ce credeți că o poate ajuta pe Lucy pentru ca ea să nu mai treacă printr-o situație similară?
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Studiu de caz 15. Povestea Anei
Ana are 15 ani. Nu are prea mulți prieteni la școală. Ana are o origine etnică
diferită, ceea ce o face să se simtă diferit de ceilalți elevi. Ana nu a mai fost la
școală timp de două săptămâni până când și-a întâlnit o colegă de clasă din
întâmplare, căreia i-a spus că a renunțat la școală și că trăiește împreună cu un
bărbat ca soție.
Întrebări:
1. Ce credeți că a făcut-o pe Ana să facă asta?
2. Dacă ați fi colegul de clasă al Anei, ce ați face și de ce?
3. Cum se numește atunci când un bărbat începe să locuiască cu o fată sub 16 ani?
4. Credeți că Ana este destul de mare ca să ia o astfel de decizie pe cont propriu? De ce?

Studiu de caz 16. Povestea lui Sasho
Sasho are 15 ani și provine dintr-un sat. El pleacă să studieze într-un oraș mare și
locuiește într-un cămin. De multe ori el se simte singur. Cineva care îl cunoaște,
în vârstă de 18 ani, și care locuiește în același dormitor, îl invită adesea să iasă și să
vorbească cu el despre viața de lux. Sasho este timid și pare să fie sărac. Într-o zi,
cunoștința lui îi oferă un loc de muncă pentru a câștiga niște bani. Sasho își dă
seama că oferta implică servicii sexuale contra plată. Sasho hotărăște să
vorbească despre asta cu cel mai bun prieten al său.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Sasho? De ce?
2. Dacă erați cel mai bun prieten al lui Sasho, ce l-ați fi sfătuit? De ce?
3. Cum se numește fapta cunoștinței lui Sasho?
4. Ce credeți despre decizia lui Sasho de a vorbi cu un prieten despre situația în care
a fost implicat? De ce?
5. Cunoașteți și alți tineri care se află într-o situație similară?

Fiecare grup își alege un reprezentant care să prezinte cazul și discuția care a avut loc. Se
organizează o discuție generală în cadrul întregului grup legată de întrebările puse la fiecare studiu
de caz.
Sinteza moderatorului (concluziile studiilor de caz):
Despre studiul de caz 14:
Cazul lui Lucy ne arată că ea a devenit victima unui abuz sexual. Legea interzice astfel de acte
sexuale prin care copiii sau adolescenții sub 18 ani se angajează în acte sexuale cu scopul de a
obține beneficii materiale.
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De fapt, bărbatul care a întreținut relații sexuale cu Lucy în schimbul unor cadouri sau bani,
comite o infracțiune. De multe ori, băieții și fetele tinere nu își dau seama că devin subiectul
unor intențiilor sexuale care constituie o infracțiune conform legii. Adulții, care oferă bani și
cadouri tinerilor în schimbul sexului, de cele mai multe ori se prezintă ca fiind foarte amabili, își
expun viața luxoasă și comportamentul lor este captivant.
Adolescenții sunt pe cale să devină adulți, cu toate acestea, ei încă nu au o experiență de viață
suficientă pentru a distinge între autentic și fals, prin urmare, ei pot confunda ipocrizia cu grija,
atenția, interes, prin urmare, ar putea să nu identifice imediat abuzul. Atunci când cineva profită
de o persoană sub 18 ani cu scopul de a întreține realții sexuale oferindu-i cadouri, promisiuni
și bani este considerat prin lege drept comportament extrem de grav și dăunător.
Când dragostea și intimitatea implică respectul pentru demnitatea umană, când există iubire
autentică bazată pe atracție reciprocă, relațiile se bazează în mod normal pe încredere,
sinceritate, onestitate, răbdare, egalitate, libertate, dorință reciprocă, libertatea de a refuza până
se simte pregătit la fel ca și dreptul de a alege atunci când vine vorba de intimitate fără
presiune, seducție, manipulare și control.
Despre studiul de caz 15:
Povestea Anei descrie, de asemenea, un tip de abuz. Legea interzice tinerilor sub 16 ani să aibă
relații sexuale în scopul căsătoriei sau coabitării, deoarece la acea vârstă adolescenții nu sunt
suficient de maturi și cu experiență pentru a lua o decizie atât de importantă.
În afară de aceasta, oamenii confundă maturitatea sexuală și fizică cu maturitatea emoțională.
Decizia de a intra în coabitare sau în relația maritală trebuie luată fără presiune, manipulare, fără
să se grăbească și nu datorită tradițiilor sau obiceiurilor culturale. Aceasta este o decizie care
necesită o alegere conștientă și o anumită maturitate.
Există multe motive pentru care o tânără poate alege să facă un astfel de pas: caracteristici
culturale, sociale, emoționale sau personale, sarcină timpurie, motive economice etc. Legea
interzice o astfel de practică, deoarece este foarte greu ca o fată să facă o astfel de alegere sub
presiune, fără a se gândi foarte mult sau fără să ia în calcul nevoile dezvoltării personalității.
Este important ca adolescenții să fie conștienți de faptul că perioada de dinainte ca ei să
împlinească 16 ani este momentul în care ei trebuie să își dezvolte personalitatea și să-și
construiască viitorul. Acesta este momentul în care este bine ca ei să-și concentreze eforturile
asupra investițiilor în dezvoltarea lor personală și incluziunea socială prin educație și dobândire
de cunoștințe și abilități.
Despre studiul de caz 16:
Povestea lui Sasho descrie tot un tip de abuz sexual. Legea interzice incitarea sau provocarea
copiilor sau a adolescenților minori în activități sexuale cu terțe persoane sau să fie folosiți
pentru satisfacerea sexuală a unor terțe persoane care plătesc pentru folosirea corpurilor
băieților și fetelor sub 18 ani.
Povestea lui Sahso este foarte asemănătoare cu cea a Anei. Este important ca adolescenții să fie
conștienți de faptul că există persoane care ar putea profita de sexualitatea acestora pentru a
obține beneficii personale, lucru care poate să nu fie evident din prima.
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Această preocupare legată de bunăstarea materială a adolescenților este adesea motivată de
propriul interes, iar adolescentul nu este tratat ca o ființă umană demnă și unică, ci ca o sursă
pentru a obține beneficii personale.
Fiți conștienți de faptul că tipul de comportament al „prietenului” lui Sasho este considerat a fi
proxenetism, deoarece îl provoacă pe Sasho să se angajeze în activități sexuale cu terțe
persoane. Proxenetismul este pedepsit prin lege. Persoanele care incită/provoacă alte persoane
la activități sexuale sunt de obicei prietenoase, amabile și pot părea chiar îngrijorate de
persoana respectivă. Acest lucru poate fi confuz în ceea ce privește valorile și convingerile
noastre, cu scopul de a ne induce în eroare față de adevăratele lor intenții. Practica dezvăluie
faptul că proxeneții sau persoanele care îi implică pe adolescenți sau tineri în activități sexuale
cu o altă persoană recurg la diferite tipare comportamentale. Unii sunt agresivi și violenți,
folosesc constrângere, forță și amenințare, însă alții folosesc seducția, preocuparea, amabilitate
făcând persoana în cauză să se simtă specială. Acesta este un alt tip de violență și abuz în care
victima nu știe că este influențată. Îi puteți recunoaște prin faptul că încep să comenteze și să
pună întrebări indiscrete într-un mod neplăcut cu privire la viața sexuală. S-ar putea să fiți
refractari sau incomodați să discutați aceste aspecte cu ei, însă ei vor simula că nu le pasă.
Datorită schimbărilor hormonale și a creșterii corporale în timpul adolescenței, tinerii își
descoperă sexualitatea și pot deveni activi sexual, căutând experiențe sexuale, plăceri sexuale,
adeseori îndrăgostindu-se. Totuși, acest lucru îi face mai vulnerabili. De aceea este foarte
important ca ei să poată împărtăși și discuta probleme legate de intimitate, sexualitate și
dragoste nu numai cu prieteni de aceiași vârstă, dar și cu adulți bine intenționați, care îi
respectă și iau în considerare interesele cele mai bune pentru adolescent. Acesta este un
principiu încorporat în Convenția privind drepturile copilului și este un angajament al tuturor
adulților care lucrează cu copiii.
Acordați atenție deosebită faptului că Sasho decide să vorbească despre ce s-a întâmplat cu
prietenul său. Aceasta este o decizie foarte bună fiind foarte important să putem discuta situații
dificile cu oamenii din jurul nostru în care avem încredere. Acest lucru ne va proteja într-o
anumită măsură de decizii pripite sau de cineva care dobândește controlul sau abuză de noi și
de personalitatea noastră. Desigur, este important să căutăm sfatul oamenilor, nu numai al
colegilor noștri, ci și al celor cu mai multă experiență și care sunt bine intenționați. Aceștia pot
fi adulți importanți pentru noi, care ne pot susține în momente importante. Prezența unor astfel
de adulți în viața noastră constituie un factor de reziliență.

Activitatea 4: Joc: „Scrisoare către mine” – lucru individual și apoi
în grupuri mici pentru a crea o versiune a scrisorii grupului.
Obiectiv: Scopul jocului Scrisoare către mine este acela de a ajuta adolescenții să pună în practică
noile cunoștințe dobândite și să le exprime într-o manieră adecvată pentru ei, precum și să
practice ceea ce au învățat din studiile de caz și din discuții.
Instrucțiunile moderatorului : Jocul este împărțit în două părți. Mai întâi, cereți fiecăruia
dintre participanți să lucreze individual pentru aproximativ 5-7 minute și să încerce să-și scrie o
scrisoare către ei înșiși.
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Ideea este să se adreseze lor înșiși în această scrisoare și să ofere câteva sfaturi importante despre
sine și despre relația cu oamenii din jurul lor cu privire la relațiile intime, sexuale și de iubire.
Cereți-le să scrie scrisoarea pe bucăți de hârtie. Apoi împărțiți participanții în două sau trei grupuri
mici și lăsați-i pe fiecare dintre ei să împărtășească ceea ce și-au scris pentru ei înșiși. Lăsați-i să
facă schimb de idei și apoi să scrie o scrisoare de grup adolescenților, care să includă mesaje
comune. Scrisoarea de grup poate începe cu: "Dragi adolescenți sau tineri, care se alătură vieții
adulților, acceptați sfatul „bătrânilor” care au trăit înainte să vă nașteți ... Aveți grijă cu ...;
Întotdeauna fiți ...; Niciodată ...; ". Utilizați aceste fraze ca idei principale pentru scrisoarea grupului.
Desigur, puteți alege să nu luați în considerare aceste aspecte și să vă gândiți la o structură diferită.
Dați fiecărui grup ocazia de a-și prezenta munca. Discutați despre scrisorile de grup și ce ar dori
să facă cu ele.

Activitatea 5: Încheierea sesiunii
Obiectiv:
Obțineți feedback de la grup. Încheiați sesiunea.
Instrucțiunile moderatorului :
Moderatorul rezumă ceea ce s-a făcut în timpul întâlnirii și apoi îi dă cuvântul fiecărui participant
pentru a spune Ce a fost nou și care dintre lucrurile pe care le-am făcut astăzi mi-a dat de gândit?
Cereți fiecărui participant să folosească un cuvânt pentru a-și descrie starea de spirit.
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Anexa nr. 7
Studii de caz pentru printare.
Studiu de caz 14. Povestea lui Lucy
Lucy are 17 ani. Locuiește cu mama și bunica. Într-o zi, îi povestește unei colege de
clasă, o prietenă apropiată, că a primit bani și cadouri de la un bărbat după ce a
făcut sex cu el.
Întrebări:
1. Ce credeți că a făcut-o pe Lucy să facă asta?
2. Dacă erați prietenul/prietena lui Lucy, ce ați face și de ce?
3. Când un om face astfel de lucruri, cum se numește acest lucru?
4. Ce credeți că o poate ajuta pe Lucy pentru ca ea să nu mai treacă printr-o situație similară?

Studiu de caz 15. Povestea Anei
Ana are 15 ani. Nu are prea mulți prieteni la școală. Ana are o origine etnică
diferită, ceea ce o face să se simtă diferit de ceilalți elevi. Ana nu a mai fost la
școală timp de două săptămâni până când și-a întâlnit o colegă de clasă din
întâmplare, căreia i-a spus că a renunțat la școală și că trăiește împreună cu un
bărbat ca soție.
Întrebări:
1. Ce credeți că a făcut-o pe Ana să facă asta?
2. Dacă ați fi colegul de clasă al Anei, ce ați face și de ce?
3. Cum se numește atunci când un bărbat începe să locuiască cu o fată sub 16 ani?
4. Credeți că Ana este destul de mare ca să ia o astfel de decizie pe cont propriu? De ce?
Studiu de caz 16. Povestea lui Sasho
Sasho are 15 ani și provine dintr-un sat. El pleacă să studieze într-un oraș mare și
locuiește într-un cămin. De multe ori el se simte singur. Cineva care îl cunoaște, în
vârstă de 18 ani, și care locuiește în același dormitor, îl invită adesea să iasă și să
vorbească cu el despre viața de lux. Sasho este timid și pare să fie sărac. Într-o zi,
cunoștința lui îi oferă un loc de muncă pentru a câștiga niște bani. Sasho își dă
seama că oferta implică servicii sexuale contra plată. Sasho hotărăște să
vorbească despre asta cu cel mai bun prieten al său.
Întrebări:
1. Cum credeți că s-a simțit Sasho? De ce?
2. Dacă erați cel mai bun prieten al lui Sasho, ce l-ați fi sfătuit? De ce?
3. Cum se numește fapta cunoștinței lui Sasho?
4. Ce credeți despre decizia lui Sasho de a vorbi cu un prieten despre situația în care a fost
implicat? De ce?
5. Cunoașteți și alți tineri care se află într-o situație similară?
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SESIUNEA 8.
Siguranța internetului - este posibil acest lucru?
Obiectiv:
Conștientizarea adolescenților de principalele riscuri cu care se pot confrunta pe
internet, precum și dezvoltarea unor deprinderi pentru a se proteja de abuzurile
fizice ca urmare a stabilirii unor contacte cu străini pe Internet.
Structura sesiunii
Nr. Activitate
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deschiderea sesiunii:
Colaj pe tema internetului
Lucrând pe studii de caz în două grupuri
Prezentarea moderatorului pe tema siguranței internetului
Joc: „Proprietarul unui Internet Café”
Încheierea sesiunii și feedbackul. Joc: „Elefantul, Iepurele și Palmierul”
Încheierea lucrului în grup
Durata totală

Durata
(minute)
20 min.
25 min.
10 min.
20 min.
5 min.
10 min.
90 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Pregătiți participanții și examinați atitudinea lor față de subiectul de discuție.
Instrucțiunile moderatorului: Participanții primesc tema colajului - Internetul. Sarcina lor este
să folosească fotografii și litere tăiate, expresii, pentru a-și prezenta interpretarea despre ceea ce
înseamnă prietenia pentru ei. Lipesc fotografiile pe o foaie de hârtie. Aceștia pot folosi carioci
pentru a desena și finaliza colajul pe care l-au făcut. După ce echipele își completează colajele, le
prezintă grupului mare. Aceasta este urmată de o discuție pe tema Internetului, oferind
participanților ocazia de a-și împărtăși sentimentele și atitudinile într-o manieră neprovocativă.

Activitatea 2: Lucru în grup pe un studiu de caz
Obiectiv: Furnizarea de informații participanților cu scopul de a-și îmbunătăți cunoștințele și de a
crea abilități care să le permită să identifice eventuale abuzuri care ar putea să îi transforme în
victime ale internetului.
Instrucțiunile moderatorului : Participanții se împart în două sau patru grupuri, în funcție de
numărul lor. Ei lucrează la următorul studiu de caz și la întrebările legate de acesta. Dați-le studiile
de caz prezentate în anexa nr. 9.
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Studiu de caz 17. Povestea lui Lilly
Lilly are 13 ani, dar și-a făcut un cont pe Facebook ca o fată de 16 ani. Îi place să își
facă contacte pe Internet. Într-o zi primește o invitație de la Pesho ca să
vorbească și așa s-au întâlnit pe Internet. El i-a spus că are aceeași vârstă și că își
dorește o iubită. Mai târziu, s-a dovedit că era mult mai în vârstă și că vrut să se
întâlnească cu ea cu intenția de a avea relații intime.
Întrebări:
1. Credeți că Lilly va merge la această întâlnire – dacă da, de ce? dacă nu. De ce? Motivați.
2. Cunoașteți vreun băiat sau vreo fată care a avut parte de o experiență similară? Dați un exemplu.
3. Ați fost vreodată într-o situație similară sau într-o altă situație neplăcută pe Internet? ce ați făcut
și de ce?
4. Cum credeți că se numește acest tip de comportament? Și cel a lui Lilly ?
5. Ce sfat i-ați da luiLilly?

Studiu de caz 18. Povestea lui Dido
Dido are 15 ani. Îi place să se distreze. Adesea își schimbă cercul de prieteni
pentru că vrea să cunoască oameni noi. Îi plac petrecerile care implică alcool și
fete. Așa l-a cunoscut la o petrecere, pe Kiro, în vârsta de 25 de ani. Odată, Dido
s-a dus la o petrecere cu Kiro și cu prietenii lui Kiro. După petrecere, Dido
constată că aceștia au amestecat amfetamine în timpul petrecerii după care Dido
nu-și mai amintește ce s-a întâmplat. I s-a spus că s-au distrat, și-a depășit limitele.
O lună mai târziu, Dido găsește pe Internet un film pornografic cu el și cu alți
oameni prezenți la petrecere. Dido este confuz.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Dido? De ce? De ce credeți că este confuz?
2. Cunoașteți un băiat sau o fată care au avut o experiență similară? Dăți un exemplu.
3. Ați fost într-o situație similară sau altă situație neplăcută care implică internetul? Ce ați făcut și
de ce?
4. Cum credeți că se numește acest tip de comportament ?
5. Ce sfat i-ați da lui Dido?
Fiecare grup desemnează un lider care să prezinte cazul și dezbaterile care au avut loc. Întregul
grup discută studiile de caz și se opresc asupra întrebărilor ridicate.
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Mențiuni pentru moderator, privind desfășurarea discuției generale:
Pe studiul de caz 17:
Ceea ce a făcut bărbatul de pe internet este numit "ademenire", adică incitarea prin intermediul
internetului pentru a se angaja în activități ilegale cu copii. Adulților li se interzice să încurajeze
copii și adolescenți să se angajeze în activități sexuale; în general, legea interzice oamenilor să se
angajeze în jocuri de dragoste sau alte activități sexuale în schimbul unor remunerări sau
cadouri.
Discutați despre etica mesajelor pe Internet: limbajul și mesajele ofensatoare de pe internet, pe
care copiii, care de obicei sunt din aceeași clasă și școală, le folosesc unul împotriva celuilalt.
Conduceți discuția către modul în care adolescenții percep alte persoane pe internet și cum
comunică cu ei.
Conduceți discuția spre încrederea și împărtășirea între adolescenți și părinți dacă se simt
amenințați de ceva.
Discutați despre hărțuirea telefonică la școală: trimiterea de mesaje ofensatoare; fotografii, etc.
Pe studiul de caz 18:
Acest studiu de caz descrie numeroase activități, pedepsite prin lege și care implică tineri sub
18 ani. Este considerată infracțiune incitarea unui adolescent, Dido (în vârstă de 15 ani),
angajajarea acestui în activități sexuale sub influența alcoolului, producerea unui videoclip pe
care să îl încărce pe Internet. Acest lucru se consideră distribuție de pornografie și este
sancționat de lege drept crimă.
Dido este minor și acest lucru agravează în continuare faptele comise împotriva lui. În afară de
aceasta, având în vedere că Dido se afla sub influența drogurilor și a alcoolului și chiar dacă
acesta și-a dat consimțământul în acte sexuale și filmarea videoclipului, acest consimțământ nu
are nicio valoare din punct de vedere juridic .
Legea interzice consumul de droguri și, în plus, utilizarea alcoolului de către tinerii minori. În
această situație, Dido se simte inconfortabil să povestească părinților ceea ce i s-a întâmplat, din
cauza consumului de droguri și alcool.
Foarte adesea, în asemenea situații, adolescenții nu caută ajutor deoarece sunt jenați și se simt
vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Ei pot fi supărați pe ei înșiși. În astfel de situații, adolescenții ar
trebui să știe că încrederea, corpul și personalitatea lor au fost abuzate. Este important să
solicitați ajutor și sfaturi.

Activitatea 3: Prezentarea moderatorului pe tema internetului sigur
Obiectiv: Conștientizarea copiilor de principalele amenințări ale internetului pentru a putea
identifica un posibil abuz din partea unui coleg de clasă, precum și pentru a afla despre
comportamentul sigur pe internet.
Instrucțiunile moderatorului:
Consultați materialul pentru moderator din anexa nr. 8.
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Puteți găsi materiale suplimentare în "Ghidul pentru părinți - 10 mituri despre Internetul
înfricoșător", publicat de Asociația Părinților.

Activitatea 4: Joc: „Proprietarul unui Internet Café”
Obiectiv: Îmbunătățirea abilitățile adolescenților de a se ajuta unul pe celălalt și de a oferi sfaturi
utile despre siguranța pe internet.
Instrucțiunile moderatorului:
Împărțiți participanții în grupuri aleatorii de trei-patru persoane. Spune-le să-și imagineze că sunt
proprietarii unui internet-café vizitat de adolescenți. Lilly merge și ea acolo. Cereți-le să elaboreze
reguli de utilizare a internetului pentru vizitatorii cafenelei. Pe care și Lilly le va citi. Regulile pot
explica ce ar trebui să facă utilizatorii de internet și la ce să fie atenți atunci când folosesc
Internetul. Lăsați-i să facă un draft cu reguli scurte și să le prezinte grupului. Îndemnați-i să
elaboreze reguli scurte, care să conțină 2-3 sfaturi pentru adolescenți. Timp alocat: 10 min. pentru
redactarea regulilor și încă 10 minute pentru a le prezenta grupului.

Activitatea 5: Încheierea sesiunii. Joc: „Elefantul, Iepurele și
Palmierul”
Obiectiv: Îmbunătățirea muncii în echipă și a comunicării între membrii grupului. Practicați
concentrarea și rămâneți concentrați. Poate fi folosit pentru relaxare si încurajarea grupului.
Instrucțiunile moderatorului :
Participanții implicați în joc fac un cerc; unul dintre participanți este ales să stea în mijloc. Sarcina
lui este de a alege un participant din cerc căruia îi va spune cum să acționeze:
PALMIERUL: participantul selectat își pune mâinile deasupra capului pentru a forma un acoperiș
de casă, iar jucătorii din dreapta și din stânga fac mișcări ondulate cu mâinile, imitând frunzele
de palmier.
IEPURELE: participantul selectat își folosește degetele pentru a arăta mustățile iepurelui, iar
jucătorii de la dreapta și de la stânga arată urechile iepurașului cu două degete.
ELEFANTUL: participantul selectat imită trompa de elefant, jucătorii din dreapta și din stânga
fac urechile de elefant prin plasarea unui semicerc aproape de capul participantului din mijlocul
cercului.
Explicați participanților că:
1) ei trebuie să încerce să se miște cât mai repede posibil.
2) primul dintre cei trei membri ai grupului care face o greșeală sau este ultimul care reacționează
la sarcina dată, merge în mijloc. Odată aflat în mijlocul cercului, acesta alege următorul jucător
care urmează să imite.
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3) explicarea regulilor de joc participanților privindu-i direct în față astfel încât toată lumea să poată
vedea moderatorul.

Activitatea 6: Încheierea sesiunii
Obiectiv:
Încheiați sesiunea acordând timp pentru un scurt feedback.
Instrucțiunile moderatorului:
Dați fiecărui participant o foaie albă de hârtie. Solicitați-le să și-o lipească pe spate, apoi fiecare
dintre ei să scrie o dorință sau un mesaj pe foaia de hârtie a celorlalți participanți. Dați-le timp să
se citească mesajele și să spună cum s-au simțit în timp ce au lucrat în acest grup. Moderatorii
scriu, de asemenea, un mesaj către participanții. Verificați starea de spirit a grupului.
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Anexa nr. 8
Materiale pentru moderator

Principalele amenințări
Cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui copil pe internet este abuzul fizic. Din fericire, acest
lucru se întâmplă foarte rar, dar răul făcut este grav. Copilul trebuie să fie conștient de acest risc
și să fie avertizat să nu dea niciodată informații personale: numele, numărul de telefon, adresa,
numele școlii. Trebuie să știe că unii oameni se pot preface că sunt altcineva.
Este mai probabil să "dea peste" oameni agresivi pe unele chat-uri sau forum-uri, să "audă" limbaj
ofensator sau să devină "martor" la comportamentul huliganilor. De cele mai multe ori acest
comportament este cel al unor copii tot minori. Ei nu ar trebui să se simtă inconfortabil să
împărtășească și să ceară sfaturi.
Ei vor da în mod inevitabil peste materiale sexuale, pornografice sau abuzive. Acest lucru face
necesar ca discuțiile pe aceste subiecte delicate să fie făcute mai devreme decât se făceau înainte.
Percepțiile despre iubire și sex trebuie să fie strâns legate în minte înainte ca pornografia să le
asocieze cu modele comportamentale agresive, brutale, vulgare, repulsive și confuze pentru copil.
În cazul în care întâlniți reclame despre alcool și țigări care vizează în mod deliberat copii, puteți și
trebuie să faceți o plângere.

Reguli de siguranță
Părinții și profesorii trebuie să vorbească cu copilul despre posibilele probleme existente online. În
timp ce controlul este mai strict la școală, din motive întemeiate, situația la domiciliu este diferită.
Părinții trebuie să petreacă mai mult timp cu copilul lor în fața calculatorului. Copilul trebuie să
aibă posibilitatea de a-și arăta site-urile preferate de pe net.
Calculatorul de acasă nu trebuie lăsat în dormitorul copilului. Este mai bine să fie plasat acolo
unde părinții au un control vizual direct.
Părinții trebuie să fie familiarizați cu soluțiile software de siguranță disponibile, aplicabile și siteurilor pentru copii, fără a se baza pe acestea 100%.
Părinții și copiii ar trebui să creeze împreună conturile de e-mail și abonamentele la diferite siteuri și forum-uri, vizitate de copiii lor. Astfel, părinții vor ști unde navighează copiii, vor putea să le
controleze datele personale și să le cunoască parolele pentru a le verifica corespondența din când
în când.
Important de știut: copiii trebuie să fie familiarizați cu site-uri și programe utile. Trebuie să fie
conștienți de faptul că camerele de chat nu înseamnă totul. Astfel, copilul va avea mai multă
încredere și respect pentru cunoștințele părinților și profesorilor. Ar trebui să fie clar că nu
copilul este responsabil pentru mesajele trimise pe mailul lor, de conținutul disponibil pe internet
sau de comportamentul oamenilor de acolo. Copilul trebuie să fie învățat cu atitudinile și reacțiile
corecte - nu cele de rușine sau de groază, ci de alegerile echilibrate și conștiente pentru a ignora
și evita.

52

Hai mai bine să vorbim

Câteva reguli simple, pe care copilul trebuie să le respecte și să fie conștient de faptul
că îl vor menține în siguranță:
Nu acceptați niciodată o întâlnire offline cu o persoană pe care ați cunoscut-o online fără
permisiunea părintelui. Când se întâlnesc pentru prima dată, trebuie să se asigure că își aduc
părintele cu ei sau un alt adult apropiat.
Niciodată nu vă postați fotografiile, nu dați numele, adresa, numele școlii sau nr. de telefon.
Nu deschideți niciodată fișiere provenite din surse necunoscute
Nu răspundeți la e-mailuri sau mesaje cu conținut sexual, agresiv, vulgar, ofensator.
Amintiți-vă întotdeauna că tot ceea ce citiți pe internet poate fi o minciună.
Apelați întotdeauna la părinții ori de câte ori ceva sau cineva pe internet vă deranjează.
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Anexa nr. 9
Studii de caz pentru participanți
Studiu de caz 17. Povestea lui Lilly
Lilly are 13 ani, dar și-a făcut un cont pe Facebook ca o fată de 16 ani. Îi place să își
facă contacte pe Internet. Într-o zi primește o invitație de la Pesho ca să
vorbească și așa s-au întâlnit pe Internet. El i-a spus că are aceeași vârstă și că își
dorește o iubită. Mai târziu, s-a dovedit că era mult mai în vârstă și că vrut să se
întâlnească cu ea cu intenția de a avea relații intime.
Întrebări:
1. Credeți că Lilly va merge la această întâlnire – dacă da, de ce? dacă nu. de ce? Motivați.
2. Cunoașteți vreun băiat sau vreo fată care a avut parte de o experiență similară? Exemplificați.
3. Ați fost vreodată într-o situație similară sau într-o altă situație neplăcută pe Internet?
Ce ați făcut și de ce?
4. Cum credeți că se numește acest tip de comportament? Și cel a lui Lilly ?
5. Ce sfat i-ați da luiLilly?

Studiu de caz 18. Povestea lui Dido
Dido are 15 ani. Îi place să se distreze. Adesea își schimbă cercul de prieteni
pentru că vrea să cunoască oameni noi. Îi plac petrecerile care implică alcool și
fete. Așa l-a cunoscut la o petrecere, pe Kiro, în vârsta de 25 de ani. Odată, Dido
s-a dus la o petrecere cu Kiro și cu prietenii lui Kiro. După petrecere, Dido
constată că aceștia au amestecat amfetamine în timpul petrecerii după care Dido
nu-și mai amintește ce s-a întâmplat. I s-a spus că s-au distrat și-a depășit limitele.
O lună mai târziu, Dido găsește pe Internet un film pornografic cu el și cu alți
oameni prezenți la petrecere. Dido este confuz.
Întrebări:
1. Ce credeți că va face Dido? De ce? De ce credeți că este confuz?
2. Cunoașteți un băiat sau o fată care au avut o experiență similară? Dați un exemplu.
3. Ați fost într-o situație similară sau altă situație neplăcută care implică internetul? Ce ați făcut și
de ce?
4. Cum credeți că se numește acest tip de comportament ?
5. Ce sfat i-ați da lui Dido?
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SESIUNEA 9.
Este timpul să investim - concluziile sesiunii
Obiectiv:
Stabiliți concluziile în urma activității de grup și sintetizați experiența dobândită de
participanți. În linii mari, scopul acestei sesiuni este de a deconecta grupul din
modul de lucru, astfel încât acesta să petreacă mai mult timp cu moderatorul;
participanții pot, în cadrul unei petreceri, să împărtășească perspectivele și
planurile lor de viitor.
Structura sesiunii
Nr

Activitate

1.

Deschiderea sesiunii:
Joc: „Aeroportul”
Analizați tipurile de violență afișate pe poster și propuneți alte tipuri pe care le cunoașteți.
Alcătuiți trei grupuri pentru studiul de caz, discutați și formulați opinii prin joc de rol.
10 min.
Joc: „Investitorul”
35 min
Joc de final
15 min.
Încheierea sesiunii și organizarea unei petreceri pentru participanți
15 min.
Durată totală
90min.

2.

3.
4.
5.

Durata
(minute)
15 min.

Activitatea 1: Deschiderea sesiunii
Obiectiv: Construirea relațiilor de încredere între participanții grupului; perceția spațială;
coordonarea și rapiditatea minții.
Instrucțiuni pentru moderator: Liderul jocului stabilește perimetrul zonei de joc. Participanții
se împart în două echipe și se aliniază unul în fața celuilalt, pe marginile opuse zonei de joc.
Liderul explică regulile jocului, pregătește activitățile cu o scurtă introducere:
„Imaginați-vă că sunteți în aeroportul Heathrow din Londra, unde traficul este aglomerat iar
avioanele aterizează și decolează încontinuu. Veți prelua rolul controlorilor de trafic aerian și pe
cel al avioanelor. Paricipanții care au rolul de avioane își vor închide ochii și vor asculta comenzile
(vocea) controlorului lor de trafic aerian, care se adresează avionului lor după nume. Folosind
numai comenzi și instrucțiuni, fiecare controlor va trebui să-și ghideze avionul în siguranță și cât
mai repede pe lângă diferitele obstacole aflate în zona de joc. Primul avion care ajunge la final este
câștigătorul. După ce ajunge și ultimul avion la destinație, participanții schimbă rolurile și se joacă
din nou. "
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Activitatea 2: Analizați tipurile de violență afișate pe poster și
propuneți alte tipuri pe care le cunoașteți.
Obiectiv: Participanții împărtășesc impresiile în urma sesiunilor, situațiile similare celor discutate
în cadrul studiilor de caz, cu care aceștia se confruntă; participanții vorbesc despre lucrurile
neclare sau nediscutate.
Participanții vor propune și alte tipuri de violență în afara celor scrise pe poster.
Instrucțiuni pentru moderatori: Împărțiți participanții în trei grupuri mici. Fiecare grup trebuie
să își aleagă un tip de violență de pe poster și să îl interpreteze printr-un joc de rol. Dacă copiii nu
se pot gândi la o situație pe care să o prezinte dintre tipurile de violență discutate, moderatorul le
poate propune câteva studii de caz.
Prezentările grupurilor vor fi urmate de o discuție la care vor lua parte toți participanții și vor
acorda feedback jocurilor de rol, subliniind ceea ce au simțit participanții în timpul interpretării.
Moderatorul va sintetiza sesiunea, concentrându-se asupra sentimentelor pe care participanții leau experimentat ca agresori sau ca victime.

Activitatea 3: Jocul „Investitorul”
Obiectiv: Încurajarea adolescenților să reflecteze asupra ideilor de proiect, precum și
dezvoltarea competențelor de gândire și prezentare.
Instrucțiuni pentru moderator:
Participanții se vor împărți în două grupuri:
Primul grup cuprinde investitorii (oamenii care au banii și doresc să investească în ceva bun și
valoros);
Cel de-al doilea grup cuprinde beneficiarii (cei care propun ideile în care merită să se
investească).
Participanții din grupul al doilea vor analiza toate ideile propuse până acum despre modul în care
școala lor se poate transforma într-un loc mai sigur pentru adolescenți și vor alege 5 idei pentru
care doresc finanțare.
Apoi, ei trebuie să se pregătească pentru a-și prezenta ideile în fața investitorilor, să facă o listă cu
punctele forte și punctele slabe ale fiecărei idei. Moderatorul va trebui să asiste participanții dacă
aceștia întâmpină dificultăți.
În același timp, celălalt moderator va colabora cu primul grup de investitori, care trebuie să
elaboreze criterii pentru a decide ce idee să respingă și în care să investească. Moderatorul trebuie
să îi ajute cu criterii de eșantion: este util pentru mulți tineri; este fezabil, etc. realizarea acestuia
depinde de persoanele prezente sau de cele din școală; nu este exorbitant de costisitor; etc.
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Timpul de pregătire pentru ambele grupuri nu trebuie să depășească 10 minute. Timpul de discuție aproximativ 20 de min. și la sfârșit, luarea unei decizii finale (ce idee va fi selectată) și feedback-ul - 5
min.

Activitatea 4: Jocul de final
Obiectiv:
Deconectarea grupului din modul de lucru.
Instrucțiunile moderatorului: Pregătește un poster mare, în care fiecare participant este
invitat să lase ceva cu care poate fi asociat, de ex. o amprentă sau un alt simbol. Grupul trebuie să
se gândească la fundalul posterului - acesta poate fi un copac, o casă, o barcă etc. ei trebuie să dea
un nume posterului și grupului.
Mențiuni pentru moderator:
Organizați o mică petrecere pentru a marca sfârșitul instruirii.
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Jocuri
suplimentare
de desenat

concepute pentru a
lucra cu copii și
adolescenții

1. “Transmiteți un desen de grup”
Materiale necesare: creioane colorate, carioci, acuarele, hârtie
Instrucțiunile moderatorului: Materialele de desen sunt plasate în mijloc, astfel încât toți
participanții să le poată folosi. Fiecare participant primește o foaie de hârtie. Se poate alege o
temă de grup sau participanții pot desena spontan. Toată lumea desenează pe bucata lui de hârtie
timp de două sau trei minute, iar moderatorul spune "Transmiteți-o" și fiecare participant
transmite desenul lor persoanei din dreapta. Toată lumea desenează pe bucata de hârtie care le
este transmisă, iar procesul continuă până când toată lumea a putut desena pe desenele tuturor
participanților. Transferul se încheie atunci când membrii grupului primesc înapoi desenul pe care
l-au început și care are acum contribuția și simbolurile unice ale tuturor celorlalți participanți. În
cazul în care grupul este prea mare, îl puteți împărți în două mai mici.
Discuție/obiectiv:
Participanții grupului împărtășesc modul în care s-au simțit în legătură cu schimbarea și desenele
adăugate la desenul lor inițial.
Participanții trebuie să fie încurajați să povestească despre contribuția lor proprie la fiecare desen.
Se poate explora tema comunității, ideea de a deveni o echipă și idea de îngrijire.
Sursa: A Practical Art Therapy, Susan I. Buchalter; Psychosocial Support Centre.

2. “Desenați furia”
Instrucțiunile moderatorului: Participanților li se dă cuvântul "furie" iar aceștia trebuie să
deseneze furia (cum arată sau cum se simt în legătură cu aceasta) folosind forme, linii și culori. În
plus, pot desena situațiile când ei s-au simțit furioși.
Discuție/obiective:
Discuția se poate concentra asupra modului în care diferiți oameni își exprimă furia și metodele
de gestionare a furiei.
Sursa: A Practical Art Therapy, Susan I. Buchalter; Psychosocial Support Centre.
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3. „Desenați un cadou pentru un alt
participant din cadrul grupului”
Instrucțiunile moderatorului: Fiecare participant primește o bucată de hârtie cu numele unui
alt participant pe el. Cereți participanților să deseneze un cadou pentru persoana al cărei nume i-a
fost dat. Cadoul poate fi un obiect, cum ar fi o mașină sau poate fi o dorință sau un gând pozitiv,
cum ar fi sănătate bună, mai multă energie etc.
Discuție/obiective: Participanții discută despre semnificația cadourilor. Se poate purta o discuție
cu privire la dorințele, nevoile și aspirațiile participanților. Accentul poate fi pus pe metodele de a
face față orientate spre probleme, în conformitate cu tema programului.
Sursa: A Practical Art Therapy, Susan I. Buchalter; Psychosocial Support Centre.

4. „Gândiți-vă la o vacanță de grup”
Instrucțiunile moderatorului: Participanții hotărăsc unde vor să plece în vacanță. Aceștia trebuie să
decidă ce oraș, district, țară etc. ce să viziteze, cum să ajungă acolo (cu mașina, trenul, avionul etc.), cât
va costa, unde vor sta (hotel, motel etc.) și cât timp vor petrece acolo. Ei trebuie să decidă ce vor face
în timpul vacanței (vizitarea obiectivelor turistice etc.).

Discuție/obiective: Discuția implică explorarea desenului și modul în care acesta reprezintă
vacanța de grup. Obiectivele includ îmbunătățirea abilităților de comunicare, interacțiune și
rezolvare a problemelor. Accentul este pus pe obișnuința de a lucra într-o echipă.
Sursa: A Practical Art Therapy, Susan I. Buchalter; Psychosocial Support Centre.
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