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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas tematica modelului IMPACT şi a structurii curriculare a modelului IMPACT pe care 
facilitatorii (liderii), împreună cu membrii IMPACT, le implementează în cadrul întâlnirilor IMPACT.

INTRODUCERE - MODELUL IMPACT
ŞI STRUCTURA CURRICULARĂ

A MODELULUI IMPACT

1.
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MODELUL IMPACT ŞI STRUCTURA CURRICULARĂ A MODELULUI IMPACT

Prezenta lucrare a fost realizată de Fundaţia Noi Orizonturi în cadrul  proiectului 
„IMPACT – model de educație extracurriculară nonformală în România” (2010-2012), 
finanţat de Romanian-American Foundation (RAF). Conţinutul  acestul material nu 
reprezintă în mod necesar poziţia oficială a RAF. Prima ediţie a fost realizată în cadrul 
proiectului „IMPACT – Noi Orizonturi pentru Tineri” (2010) prin programul de finanţare 
„Facilitatea de tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând 
minorităţilor şi grupurilor dezavantajate” al Uniunii Europene.

Prezentul curriculum  se adresează unuia dintre cele patru obiective de învăţare 
ale Programului IMPACT, dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi. Obiectivul pentru care a 
fost dezvoltat acest curriculum este cetăţenia activă.

Programul IMPACT (Implicare, Motivare, Acţiune, Comunitate, Tineri) este un 
program de educaţie prin experienţă, constând într-o reţea de cluburi de iniţiativă 
comunitară pentru tineri. Cluburile IMPACT combină învăţarea, distracţia şi serviciul în 
folosul comunităţii pentru a ajuta tinerii cu vârste între 12 şi 18/19 ani să-şi dezvolte abilităţi 
de viaţă. Prin intermediul IMPACT, tinerii sunt învăţaţi şi motivaţi să se dezvolte pe patru 
componente cheie: cetăţenie activă, angajabilitate, antreprenoriat social şi leadership. 
IMPACT îi ajută pe tineri să devină agenţi ai schimbării, capabili să-şi transforme propria 
viaţă şi comunitatea în care trăiesc în mod pozitiv. Membrii IMPACT se implică direct în 
comunitate, fiecare club IMPACT implementând anual trei proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii.

Clubul IMPACT se întâlneşte o dată sau de două ori pe săptămână, după caz. 
Întâlnirile de club IMPACT includ: o activitate distractivă şi de învăţare în echipă (un joc), 
o povestire de dezvoltare a caracterului; urmate de procesarea rezultatelor jocului şi ale 
povestirii, alte metode de educaţie nonformală (dezbateri, lucru pe grupe, brainstorming, 
etc.), toate în strânsă legătură cu proiectele de serviciu în folosul comunităţii. Întâlnirea 
IMPACT se finalizează cu lucrul la un proiect de serviciu în folosul comunităţii, acesta 
reprezentând instrumentul principal de învăţare în IMPACT. Fiecare club este format din  
aproximativ 15 membri şi patru lideri de club (facilitatori sau animatori socio-educativi). 
Modelul IMPACT este uşor replicabil, putând fi implementat atât în sistemul şcolar (şcoli 
generale şi licee), cât şi în alte structuri (organizaţii non guvernamentale, biserici etc.).

Facilitatorii, sau „liderii de club” cum sunt denumiţi în IMPACT, sunt voluntari. 
Aproximativ 80% din liderii de club IMPACT sunt profesori, alături de asistenţi sociali, 
preoţi, părinţi, studenţi, etc. Liderii de club IMPACT (facilitatorii) îşi desfăşoară activitatea 
în urma parcurgerii unui set de trei module de formare care le oferă abilităţile necesare 
coordonării activităţii unui astfel de club şi cu ajutorul unor instrumente de lucru 
dezvoltate de Fundaţia Noi Orizonturi: manualul IMPACT, curriculum IMPACT pe patru 
componente, o baza de jocuri şi povestiri.  
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Ce este un curriculum IMPACT? 

Contextul modelului de dezvoltare de abilităţi de viaţă IMPACT

Un curriculum IMPACT este o experienţă planificată de educaţie având ca 
scop  dezvoltarea de competenţe în rândul copiilor şi tinerilor membri ai Programului 
IMPACT, folosind educaţia prin experienţă şi ca metodologie de bază  serviciul în folosul 
comunităţii, în vederea atingerii celor patru obiective generale IMPACT (vezi mai jos).

Curriculumul IMPACT îşi propune:
 să ofere  o experienţă de învăţare unui grup larg de tineri (12-18/19 ani), în 

special grupului 14-18/19 ani;
 să  fie un instrument de lucru flexibil şi bine structurat pentru a fi folosit cu 

uşurinţă;
 să atingă obiectivele Programului IMPACT;
 să respecte obiectivele şi misiunea Fundaţiei Noi Orizonturi;
 să fie bazat pe ceea ce vrem ca tinerii să ştie, să facă şi să fie (cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini, comportamente);
 să folosească resursele cele mai potrivite pentru a satisface nevoile 

beneficiarilor;
 să ţină cont de caracteristicile vârstelor beneficiarilor finali (membrii IMPACT);
 să fie un instrument de lucru calitativ, nu cantitativ, bazat pe ceea ce tinerii 

dobândesc în materie de competenţe, nu pe cât de mult este livrat către ei;
 să demonstreze ceea ce tinerii au învăţat/dobândit.

Curriculumul IMPACT este structurat pe patru componente majore care reflectă şi 
obiectivele generale ale Programului IMPACT:

CETĂŢENIE ACTIVĂ  ANGAJABILITATE ANTREPRENORIAT 
SOCIAL

LEADERSHIP

 
Prezentul curriculum este dezvoltat pentru componenta de cetăţenie activă a 

Programului IMPACT. Mai jos sunt prezentate toate cele patru componente, ce reprezintă şi 
ce îşi propune fiecare dintre ele.

COMPONENTE IMPACT/OBIECTIVE GENERALE IMPACT
Prin cetăţenie activă, IMPACT sprijină tinerii să-şi dezvolte acele competenţe, prin 
intermediul proiectelor de serviciu în folosul comunităţii, pentru a deveni cetăţeni 
responsabili, de încredere, integri şi plini de compasiune, capabili să contribuie la 
bunăstarea şi binele comunităţii.
Prin angajabilitate, IMPACT sprijină tinerii să-şi dezvolte competenţe sociale, 
organizaţionale şi tehnice pentru a  le creşte şansele de succes pe o piaţă competitivă 
a muncii.
Prin antreprenoriat social, IMPACT sprijină tinerii să devină antreprenori creativi şi 
curajoşi care să aibă în vedere, dincolo de dobândirea profitului, atingerea unor scopuri 
sociale şi de mediu.

√

√

√
√
√

√

√
√

√
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Prin leadership, IMPACT oferă tinerilor oportunităţi de implicare în activităţi de 
facilitare şi/sau coordonare în cadrul programelor Fundaţiei Noi Orizonturi sau a altor 
organizaţii, care să dezvolte competenţele specifice unor lideri capabili să urmărească 
pe termen lung binele şi bunăstarea comunităţii.

COMPETENŢE CHEIE ÎN IMPACT

Pornind de la aceste obiective generale, prin implementarea curriculumului IMPACT 
ne propunem dezvoltarea a 5 competenţe cheie, care sunt în acelaşi timp şi competenţe 
transversale. Acestea  pot fi atinse în diverse proporţii de către membrii IMPACT dacă în 
cadrul clubului sunt organizate  întâlniri IMPACT pe fiecare din cele patru componente 
IMPACT ( cetăţenie, angajabilitate, antreprenoriat social şi leadership). Transversabilitatea 
reprezintă capacitatea unei competenţe de a putea fi atinsă la niveluri diferite.

Înainte de a merge mai departe, este important să înţelegem ce înseamnă 
competenţele ca rezultat final al învăţării pe care ne propunem să îl atingem prin 
intermediul Programului IMPACT, inclusiv prin componenta cetăţenie activă. Rezultatele 
învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la 
finalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin competenţele 
dobândite.

COMPETENŢA = cunoştinţe +  abilităţi + valori & atitudini
Reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, 

abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes 
a unei anumite categorii de situaţii care ne ajută să ne dezvoltăm personal şi 

profesional.
Cunoştinţele reprezintă rezultatul 

asimilării, prin învăţare, a unui ansamblu 
de fapte, principii, teorii şi practici legate 

de un anumit domeniu de interes.

Abilitatea reprezintă capacitatea de a 
aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru 
a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a 

rezolva diverse situaţii.
Valori/atitudini - Atitudinea exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite 

aspecte ale realităţii şi vieţii şi implică reacţii afective, cognitive şi comportamentale.  
Mai pot fi definite ca principii generale şi abstracte despre ceea ce este important şi 
de preţuit în viaţă, despre cum ar fi de recomandat ca oamenii să se comporte şi să 

aprecieze situaţiile, evenimentele, persoanele, precum şi obiectele naturale şi sociale.

Convingerea generală este că în şcoala românească se acumulează prea multe 
cunoştinţe, dar nu se dezvoltă structurat competenţe care să atingă în special sfera 
abilităţilor şi a valorilor sau atitudinilor. În acest sens, curriculumul IMPACT pune în special 
accent pe dezvoltarea de valori şi abilităţi, atingând tangenţial şi sfera cunoştinţelor. 
Schema prezentată în continuare - ROATA ÎNVĂŢĂRII ÎN IMPACT - reflectă obiectivele 
generale IMPACT, cele cinci competenţe cheie şi valorile de bază care sunt cuprinse în 
cele cinci competenţe IMPACT. (vezi FIGURA 1.)
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Figura nr. 1 - Roata învăţării în IMPACT

COMPETENŢELE CHEIE care se doresc a fi atinse prin parcurgerea curriculumului 
IMPACT sunt următoarele:

COMPETENŢE DIN SFERA 
MANAGEMENTULUI DE PROIECT 

(proiecte de serviciu în folosul comunităţii 
şi proiecte de antreprenoriat social)

Reflectă competenţele necesare membrilor 
IMPACT pentru a identifica şi a se ocupa 
de nevoi specifice ale comunităţii prin 

proiecte de serviciu în folosul comunităţii şi 
antreprenoriat social.

COMPETENŢE DIN SFERA 
COMUNICĂRII

Reflectă competenţe necesare 
membrilor IMPACT pentru a se exprima 
şi a comunica eficient la nivel individual 

şi de grup, adaptându-se diferitelor 
situaţii care necesită abilităţi de 

comunicare.
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COMPETENŢE DIN SFERA TEHNICĂ

Reflectă competenţele necesare membrilor 
IMPACT pentru a putea folosi diferite 

metode şi instrumente necesare în 
comunicarea şi implementarea diferitelor 
proiecte de serviciu în folosul comunităţii 

sau proiecte de antreprenoriat social.

COMEPTENŢE DIN SFERA 
MANAGEMENTULUI PERSONAL ŞI DE 

GRUP
Reflectă competenţele necesare 
membrilor IMPACT pentru a se 

autoevalua, pentru a dezvolta şi 
implementa un plan personal de 

învăţare, împreună cu abilitatea de a 
lucra în echipă pentru un scop comun.

COMPETENŢE DIN SFERA INOVAŢIEI ŞI CREATIVITĂŢII
Reflectă competenţele necesare membrilor IMPACT pentru a identifica şi aborda idei 

creative, inovatoare, necesare în diferite situaţii şi în rezolvarea unor probleme.

Descrierea detaliată a competenţelor cheie  IMPACT  atinse prin cele patru componente 
IMPACT:

Competenţe din sfera managementului de proiect (proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii sau proiecte de antreprenoriat social)

Reflectă competenţele necesare pentru a identifica şi a se ocupa de nevoi 
specifice ale comunităţii prin proiecte de serviciu în folosul comunităţii sau proiecte de 
antreprenoriat social.

 Identifică nevoi realiste şi abordabile de către un club IMPACT în comunitate;
 Are iniţiativă şi ia decizii referitoare la proiectele IMPACT;
 Stabileşte obiective clare şi rezultate în cadrul unui proiect IMPACT;
 Alocă oameni şi resurse în cadrul unei activităţi;
 Planifică utilizarea eficientă a resurselor în cadrul proiectului;
 Participă la îmbunătăţirea continuă a planului unui proiect IMPACT;
 Participă la scrierea unui proiect IMPACT;
 Dezvoltă un plan personal de învăţare asociat fiecărui proiect IMPACT;
 Prevede riscurile unui proiect, evaluează alternative şi aplică criterii de 

evaluare;
 Gândeşte critic şi are o abordare pozitivă în rezolvarea de probleme;
 Colectează, analizează şi organizează informaţii.

Competenţe din sfera comunicării

Reflectă competenţele necesare pentru a se exprima eficient, pentru a-i înţelege 
pe ceilalţi, răspunzând corespunzător diferitor oameni în situaţii diferite.

 Ascultă activ şi înţelege;
 Vorbeşte clar şi direct (asertiv);
 Negociază activ şi responsabil;
 Negociază conflicte în cadrul clubului;

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
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 Empatizează cu membrii clubului;
 Este persuasiv, aduce şi prezintă eficient argumente în diferite situaţii;
 Utilizează mijloacele de comunicare IMPACT (reţeaua NING);
 Caută şi împărtăşeşte informaţii relevante cu membrii clubului;
 Vorbeşte şi scrie într-un mod creativ (foloseşte creativitate în comunicare);
 Oferă şi primeşte feedback de la membrii grupului, dar şi de la lideri: îşi comunică 

nevoile, aşteptările şi temerile;
 Participă la discuţiile de grup;
 Foloseşte un limbaj care dovedeşte respect faţă de ceilalţi membri ai clubului;
 Foloseşte eficient limbajul corpului şi limbajul vorbit;
 Dezbate şi foloseşte mijloace de argumentare.

Competenţe din sfera tehnică

Reflectă competenţele necesare pentru a utiliza diferite instrumente şi metode 
necesare în comunicarea şi implementarea unui proiect IMPACT (de serviciu în folosul 
comunităţii sau un proiect de antreprenoriat social).

 Se documentează şi foloseşte diferite instrumente importante în cadrul clubului: 
lista de prezenţă, procesul verbal al întâlnirii, template-ul de proiect, chestionare 
de evaluare, scrisori de intenţie, redactarea poveştilor de succes, a CV-urilor, etc.;

 Utilizează tehnologii şi instrumente de comunicare IMPACT: website, platformă 
de comunicare NING, newslettere, grupuri de discuţii, e-mail, etc.;

 Utilizează operaţii matematice pentru bugetare şi management financiar pentru 
a rezolva diverse probleme specifice unui proiect IMPACT, dar şi pentru a ţine 
bugete personale;

 Foloseşte diferite programe IT creative pentru a dezvolta diverse materiale de 
promovare în cadrul clubului IMPACT;

 Foloseşte diferite instrumente de căutare şi cercetare de oportunităţi (în special 
pe internet).

Competenţe din sfera managementului personal şi al managementului de grup

Reflectă competenţele necesare pentru a se autoevalua, pentru a dezvolta un plan 
de învăţare personală, dar şi la nivel de grup, alături de abilitatea de a  lucra în echipă 
pentru un scop comun.

1. Competenţe din sfera managementului personal
    a. Autoevaluare

Conştientizează nevoia de a învăţa pentru a susţine dezvoltarea atât la nivel 
personal, cât şi la nivelul comunităţii;

 Monitorizează şi evaluează propriile performanţe în cadrul clubului IMPACT;
 Identifică noi oportunităţi de dezvoltare în cadrul clubului IMPACT;
 Evaluează şi îşi planifică timpul personal, dar şi timpul clubului IMPACT. 

    b. Stabilire de scopuri
 Planifică scopuri personale şi de grup în cadrul clubului IMPACT;

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
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 Este responsabil şi investeşte timp în învăţarea personală; 
 Îşi propune diverse niveluri de performanţă în cadrul clubului IMPACT.

2. Compentenţe din sfera managementului de grup
    a. Lucru în echipă

 Lucrează şi colaborează cu persoane diferinte ca: vârstă, gen, rasă, religie, etc;
 Respectă ceilalţi membri ai clubului;
 Lucrează eficient individual, dar şi ca membru al echipei;
 Identifică rolurile sale şi ale celorlalţi în cadrul echipei;
 Utilizează competenţele de lucru în echipă în diferite situaţii de conflict sau criză, 

etc.
     b. Facilitare 

 Facilitează un joc, o poveste sau alte metode în cadrul clubului sau în afara 
acestuia;

 Adaptează metode la nevoile grupului;
 Motivează membrii clubului sau alte persoane;
 Cunoaşte diverse metode de educaţie nonformală pentru a lucra cu tinerii;
 Manageriază informaţii şi timp (personal sau al grupului);
 Deleagă sarcini în cadrul grupului dacă este necesar;
 Reprezintă clubul sau grupul în diverse situaţii (întâlniri, seminarii, conferinţe, 

prezentări, etc.);
 Împarte leadershipul grupului sau al clubului cu alţi membri;
 Organizează şi planifică întâlniri;
 Ia decizii etice în cadrul clubului.

Competenţe din sfera creativităţii şi inovaţiei

Reflectă competenţele necesare pentru a putea colecta şi evalua informaţii necesare 
dezvoltării ideilor creative şi inovatoare în vederea rezolvării diverselor probleme. 

 Gândeşte creativ (abilitatea de a dezvolta idei originale şi soluţii inovatoare);
 Abordează problemele şi soluţiile într-un mod flexibil;
 Rezolvă probleme (aplică o gamă de strategii inovatoare pentru a rezolva 

problemele);
 Riscă şi învaţă din riscuri;
 Transformă ideile bune în acţiuni concrete;
 Priveşte în afara „cutiei” şi are o abordare practică/pragmatică;
 Ia decizii (abilitatea de a aduna informaţii, de a evalua opinii cu scopul de a lua 

decizii cât mai argumentate).

ABORDAREA CURRICULUMULUI IMPACT

În aplicarea curriculumului IMPACT  trebuie să ţinem cont de următoarele reguli:
1. Curriculumul IMPACT este structurat în patru părţi: 

  Curriculum cetăţenie activă;
  Curriculum angajabilitate;

√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√
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  Curriculum antreprenoriat social;
  Curriculum leadership.

2. Curriculumul este structrat pe două categorii:
 Curriculum obligatoriu - care se regăseşte în cadrul „Curriculumului IMPACT 

pe componenta cetăţenie activă” şi cuprinde primele patru module IMPACT (11 
întâlniri IMPACT, din care nouă din tematica cetăţeniei active şi două din tematica 
angajabilităţii). Orice club IMPACT trebuie să parcurgă cele 11 întâlniri IMPACT 
obligatorii indiferent dacă este un club nou sau un club cu vechime în Programul 
IMPACT.

 Curriculum opţional - reprezintă curriculumul sau întâlnirile IMPACT care pot fi 
parcurse de un club IMPACT la alegerea membrilor IMPACT şi a liderilor facilitatori, 
în afara celor 11 întâlniri obligatorii, cu menţiunea că după finalizarea fiecărui 
proiect de serviciu în folosul comunităţii alegerea temelor/modulelor opţionale 
se face după parcurgerea întâlnirii de evaluare (vezi „Curriculum obligatoriu  pe 
componenta Cetăţenie activă”).
Pe parcursul unui an şcolar IMPACT (septembrie - septembrie) se pot realiza 28 - 31 

de întâlniri IMPACT conform standardului de calitate IMPACT.  În FIGURA 2., Structura 
logică a întâlnirilor IMPACT, se poate vizualiza modul de structurare şi abordare a 
curriculumului IMPACT astfel încât, după finalizarea fiecărui proiect de serviciu în folosul 
comunităţii, să aibă loc întâlnirea de evaluare a proiectului şi a competenţelor dobândite 
şi, implicit, alegerea unor noi module din curriculumul opţional IMPACT.

CUM ESTE STRUCTURAT CURRICULUMUL IMPACT

Curriculumul IMPACT este structurat pe:
4 componente  sau obiective generale;
28 de module în cadrul celor 4 componente;
fiecare modul este format din întâlniri IMPACT, în total 91 de întâlniri IMPACT 

acoperind  activităţi pentru 3 ani, respectând standardele de calitate IMPACT.
Vezi modul de structurare a modulelor mai jos.

C O M P O N E N T A 
IMPACT

MODULE IMPACT ÎNTÂLNIRI IMPACT

Cetăţenie activă (38) MODULE OBLIGATORII IMPACT
1. Eu şi IMPACT (3) 1.1. Prima întâlnire IMPACT

1.2. Descoperă IMPACT
1.3. Implicarea mea contează

2. Eu şi comunitatea (5) 2.1. Analiza comunităţii mele
2.2. Paşii proiectului de serviciu în 
folosul comunităţii
2.3. Obiectivele şi activităţile 
unui proiect de serviciu în folosul 
comunităţii
2.4. Strângerea de fonduri şi 
vizibilitatea proiectului IMPACT
2.5. Proiectul IMPACT de succes

√
√

√

√

√
√
√
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3. Întâlnirea de evaluare 
(o dată la 3 luni) (1)

3.1. Autoevaluare: individual, club, 
proiectul de serviciu în folosul 
comunităţii

MODULE OPŢIONALE CETĂŢENIE ACTIVĂ IMPACT
4. Diversitate/ Incluziune/
Interculturalitate (8)

4.1. Diversitate
4.2. Identitate
4.3. Etnocentrism
4.4. Stereotip şi prejudecăţi
4.5. Prejudecăţile formate în mass-
media
4.6. Solidaritate
4.7. Valorile personale
4.8. Excluziune

5. Mediu (3) 5.1. Relaţia cu mediul înconjurător
5.2. Mediul - parte din viaţa mea
5.3. Principii de reducere a 
deşeurilor

6. Violenţa (3) 6.1. Violenţa în societate
6.2. Cauzele violenţei
6.3. Eu şi violenţa

7. Sănătate (6) 7.1. Viaţa sănătoasă - o privire 
generală
7.2. Alimentaţia
7.3. Apă, aer, soare
7.4. Activitatea - exerciţii fizice, 
odihna
7.5. Temperanţa – consumul şi 
abuzul de substanţe, dependenţa
7.6. Fără stres

8. Advocacy (2) 8.1. Advocacy – campanii de 
advocacy
8.2. Advocacy şi lobby - diferenţe

9. Corupţie (4) 9.1. Explorarea corupţiei
9.2. Prejudiciul corupţiei
9.3. Explorarea integrităţii
9.4. Explorarea metodelor 
anticorupţie

10. Alte tematici opţionale 
(3)

10.1. Locuinţa mea
10.2. Familia
10.3. Prietenia
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11. Ateliere opţionale (4)  
– sunt mini-traininguri de 
weekend care prezintă 
metode specifice de 
educaţie nonformală care 
se pot folosi în cadrul 
proiectelor IMPACT

11.1. Atelier de Teatru Forum 
11.2. Atelier de animaţie stradală 
11.3. Atelier de produse 
manufacturate Artzi-partzi 
11.4. Atelier de vânătoare de 
comori 

MODUL OBLIGATORIU ANGAJABILITATE IMPACT
Angajabilitate (20) 12. Reţeaua IMPACT (2) 12.1. Comunicare – ascultarea 

activă şi feedback-ul
12.2. Instrumente de comunicare 
în IMPACT - reţeua NING

MODULE OPŢIONALE ANGAJABILITATE IMPACT
13. Profesia mea (3) 13.1. Eu în viitor

13.2. Scrierea creativă
13.3. Competenţele şi motivaţia 
mea

14. Noi şi comunicarea (2) 14.1. Comunicare - percepţie şi 
feedback
14.2. Comunicare - rezolvarea 
conflictelor

15. Luarea deciziilor (2) 15.1. Cine decide
15.2. Luarea deciziilor

16. Dezbatere şi 
argumentare (4)

16.1. Dezbatere şi argumentare (1)
16.2. Dezbatere şi argumentare 
- (2)
16.3. PR în IMPACT (1)
16.4. PR în IMPACT (2)  
Comunicatul de presă în IMPACT

17. Inovaţie şi creativitate 
(2)

17.1. Inovaţie şi creativitate (1)
17.2. Inovaţie şi creativitate (2)

18. Contabilitate (3) 18.1. Contabilitatea personală (1)
18.2. Contabilitatea personală (2)
18.3. Contabilitatea personală (3)

19. Managementul 
timpului (2)

19.1. Managementul timpului (1)
19.2. Managementul timpului (2)
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Antreprenoriat social
 (24)

MODULE OPŢIONALE ANTREPRENORIAT SOCIAL IMPACT
20. Introducere în 
antreprenoriatul social

20.1. Progres şi posibilităţi: idei 
care au schimbat lumea, portrete 
de antreprenori sociali
20.2. Antreprenori sociali - 
portrete
20.3. Dezvoltarea unei afaceri 
sociale - de la inspiraţie la realitate 

21. Potenţialul meu de 
antreprenor (3)

21.1. Spiritul antreprenorial în 
exemple de lângă noi
21.2. Trăsături comune 
antreprenorilor performanţi
21.3. Pot fi eu un antreprenor de 
succes?

22. Nevoile şi dorinţele 
comunităţii (4)

22.1. Grupuri de persoane şi 
nevoile lor
22.2. Resursele comunităţii
22.3. Schimbarea socială
22.4. Priorităţi în alegerea unei 
probleme

23. Ideea mea de afaceri 
(3)

23.1. Inovaţie şi creativitate
23.2. Generarea unei idei viabile
23.3. Testarea ideii de afaceri

24. Planul meu de afaceri 
(7)

24.1. Importanţa planificării şi 
planul pentru elaborarea planului 
de afaceri
24.2. Definirea produsului şi a 
serviciului
24.3. Analiza pieţii
24.4. Proiecţii financiare
24.5. Planul de marketing
24.6. Resurse umane şi 
administrarea afacerii clubului 
IMPACT
24.7. Finanţarea afacerii

25. Operaţiuni de afaceri 
(4)

25.1. Evidenţe financiare şi 
raportări
25.2. Vânzare de produse şi servicii
25.3. Aspecte legale
25.4. Împărţirea profitului/
reinvestirea profitului
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MODULE OPŢIONALE LEADERSHIP IMPACT
Leadership (9) 26. Leadership (2) 26.1. Liderii în lume

26.2. Stiluri de lideri şi rolurile 
liderilor

27. Grup (2) 27.1. Stagiile dezvoltării grupului 
27.2. Tehnici de motivare a 
grupului

Total: 91 de întâlniri 
IMPACT  şi 4 
ateliere de metode 
nonformale

28. Facilitare (5) 28.1. Învăţarea prin experienţă
28.2. Facilitare şi procesare/
debrifing avansat (1)
28.3. Facilitare şi  procesare/
debriefing avansat (2)
28.4. Stiluri de învăţare
28.5. Oportunităţi în şi în afara 
IMPACT

Cum  citim întâlnirile din cadrul curriculumului, implicit a curriculumului pe tematica 
cetăţeniei active

Fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi alege din cele patru întâlniri 
propuse activităţile şi metodele pe care le consideraţi cele mai relevante pentru clubul 
IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrii IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor;
 stilul facilitatorilor (liderilor);
 secvenţa activităţilor;
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul de 
serviciu în folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din 
interiorul modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri 
este de asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de 
mai multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√
√
√
√
√
√

   Recomandare importantă!!!

Alegerea metodelor pentru fiecare întâlnire IMPACT este flexibilă. Apreciem 
creativitatea liderilor facilitatori ai întâlnirilor în alegerea altor metode, chiar 
şi adaptarea obiectivelor de învăţare astfel încât să fie atins scopul general al 
modulului.
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În tabelul de mai jos puteţi vizualiza modul de construcţie a fiecărei întâlniri IMPACT.

Numele întâlnirii Durata întâlnirii Modul
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:
Ce ar trebui să știe să facă sau să cunoască 
membrii IMPACT după parcurgerea 
întâlnirii. 
Acestea sunt mai tangibile și evaluabile 
după derularea programului. 

Concepte:
Cuvinte care vor 
trebui explicate 
și care reprezintă 
concepte noi și 
important de 
învățat într-o 
lecție. 

Materiale de lucru:
Orice instrument 
necesar pentru 
derularea 
corespunzătoare 
a întâlnirii IMPACT 
(ex. caiete, markere, 
flipchart-uri scrise, filme, 
etc).

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Aici sunt listate metodele nonformale folosite şi timpul recomandat pentru fiecare metodă 
în parte.
Descrierea fiecărei activităţi:
Prezintă pas cu pas fiecare activitate pe care ar putea să o facă 
liderul de club pentru a  atinge obiectivele de învățare din cadrul 
fiecărei întâlniri.

Aspecte constante, care apar în cadrul fiecărei întâlniri 
IMPACT:
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii.

Aspecte administrative: verificarea atingerii obiectivelor 
întâlnirii, completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

Întrebări de procesare/
debriefing:
Aici regăsim întrebările 
de procesare sau 
debriefing pe care 
liderii IMPACT este 
recomandat să le 
folosească după 
activităţi pentru a 
atinge obiectivele 
de învăţare. Aceste 
întrebări sunt foarte 
importante pentru 
procesul de învăţare al 
membrilor IMPACT.

Alte recomandări/idei:
Aici se regăsesc diverse recomandări 
de activităţi sau alte aspecte de luat în 
considerare pentru întâlnirea respectivă.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
Această secțiune oferă pentru cei interesați 
surse cu informații suplimentare şi bibliografie 
pentru fiecare întâlnire.

Cum citim sinteza acestui curriculum

Pentru o parcurgere cât mai uşoară, la începutul fiecărei componente a 
curriculumului puteţi vizualiza structura tabelară a acestuia. În structura tabelară sunt 
cuprinse: 

 componenta sau obiectivul general de învăţare vizat;
 denumirea modulului şi numărul acestuia pentru fiecare componentă în parte;
 numărul şi denumirea întâlnirii IMPACT (un modul e format din mai multe 

întâlniri IMPACT);
 competenţele care se dezvoltă şi care pot fi măsurabile (valori, abilităţi, 

√
√
√

√
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cunoştinţe);
 metodele prin care se ating aceste competenţe;
 etapa în care clubul IMPACT ar putea să se afle la momentul respectiv (E.P = 

etapa de planificare, E.I.= etapa de implementare, E.E.= etapa de evaluare, E.C.= 
etapa de celebrare); etapa de evaluare coincide de cele mai multe ori cu întâlnirea 
de evaluare din curriculumul obligatoriu IMPACT (vezi curriculum obligatoriu 
cetăţenie activă).

Curriculumul pe componenta cetăţenie activă este structurat în două parţi şi este 
prezentat în continuare, începând cu următorul capitol:

 Curriculum obligatoriu IMPACT pe componenta cetăţenie activă - cuprinde 3 
module IMPACT şi 9 întâlniri (la care se adaugă două întâlniri care  sunt specifice 
şi componentei angajabilitate);

 Curriculum opţional IMPACT pe componenta cetăţenie activă - cuprinde 7 
module şi aproximativ 29 de întâlniri IMPACT.

√
√

√

√





CURRICULUM IMPACT
PE COMPONENTA CETĂŢENIE ACTIVĂ

– MODULE OBLIGATORII
A
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Modul 
IMPACT

Tema 
întâlnirii 
IMPACT

COMPETENŢE Metodele 
folosite

Proiect 
de servi-

ciu în 
folosul 

comuni-
tăţiiValori/Atitudini Abilităţi Cunoştinţe

1. Eu şi 
IMPACT
(total întâlniri 
- 3)
 obligatorii

1. Prima 
întâlnire 
IMPACT

C - Defi neşte 
ce este un 
club IMPACT, 
obiectivele 
şi benefi ciile 
implicării în 
cadrul clubului
C - Identifi că 
liderii şi 
potenţialii 
membri ai 
clubului 
IMPACT

• Conversa-
ţie euristică
• Poveste 
IMPACT 
• Joc de 
cunoaştere
• PPT/ 
fl ipchart 
/fi lm 
• Joc de 
echipă

E.P.

2. Desco-
peră 
IMPACT

V - Demon-
strează  
dorinţa de 
implicare în 
IMPACT 

A - Exersează 
abilitatea 
de a lucra în 
echipă
A – Identifi că 
ce tipuri de 
competenţe 
şi-ar putea 
dezvolta prin 
implicarea în 
IMPACT

C - Defi neşte 
ce înseamnă 
un proiect 
în folosul 
comunităţii 
şi serviciul 
în folosul 
comunităţii 
(service 
learning)
 C - Listează 
câteva 
exemple 
de proiecte 
IMPACT care 
se pot realiza 
în cadrul unui 
club

• Joc de 
cunoaştere 
• Chestionar 
IMPACT 
• Joc de 
echipă
• Lucru pe 
grupe
• Povestire

E.P.

3. Implica-
rea mea 
contează 
(win-win)

V - Demon-
strează respon-
sabilitate şi 
implicare

A - Îşi face 
un plan 
personal 
de învăţare 
în cadrul 
clubului 
IMPACT
A - Constru-
ieşte 
contractul 
de valori al 
grupului

C - Defi neşte 
ce înseamnă 
o comunitate 
şi tipurile de 
comunităţi 
în care pot 
dezvolta un 
club IMPACT
C - Defi neşte 
ce înseamnă 
conceptul 
câştig-câştig 
(win-win)

• Joc de 
cunoaştere
• Povestire 
- Munca ta 
contează
• Lucru 
individual 
- Planul 
personal de 
învăţare
• Contractul 
de valori
• Lucru pe 
grupe

E.P.
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2. Eu şi 
comunitatea

(total 
întâlniri: 5)
obligatorii

1. Analiza 
comunită-
ţii mele

V - Exersează 
responsabi-
litatea şi 
implicarea 
(iniţiativa)

A - Demon-
strează 
abilitatea 
de a lucra în 
echipă
A - Ia decizii 
şi selectează 
nevoile 
cele mai 
relevante ale 
comunităţii

C-  Defineşte 
ce înseamnă 
analiza SWOT 
şi avantajele 
acesteia 
în analiza 
comunităţii

• Joc de 
energizare 
• Brainstor-
ming
• Povestire
• Lucru pe 
grupe
• Ice 
breaker

E.P.

2. Paşii 
proiectului 
în folosul 
comuni-
tăţii

V - Exersează  
creativitatea şi 
perseverenţa

A - Exersează 
abilităţi 
de lucru 
în echipă, 
comunicare 
şi abilitatea 
de a lua 
decizii
A - Colectea-
ză, analizea-
ză şi orga-
nizează 
informaţii
A - Transpu-
ne idei în 
acţiuni 
concrete

C - Exemplifică 
ciclul de viaţă 
al unui proiect 
şi care sunt 
conceptele 
cheie generale 
ce trebuie 
asimilate 
pentru a 
realiza un 
proiect 
în folosul 
comunităţii 
C - Defineşte 
o  problemă 
sau o nevoie în  
comunitate  
C - Identifică 
ce înseamnă 
selecţia 
grupului 
ţintă şi a 
beneficiarilor 
unui proiect

• Joc de 
energizare
• Joc de 
echipă 
- Căsuţa cu 
pitici
• PPT/lucru 
pe grupe
• PPT/lucru 
pe grupe

E.P.

3. Obiec-
tivele şi 
activităţile 
unui 
proiect 
în folosul 
comuni-
tăţii

V - Demon-
strează o 
atitudine 
orientată spre 
rezolvarea de 
probleme

A - Exersează 
abilităţi 
de  lucru în 
echipă şi 
comunicare
A - Identifică 
activităţi 
pentru 
fiecare 
obiectiv în 
parte 
A - Foloseşte  
diagrama 
Gantt în 
planificarea

C - Descrie 
detaliile cu 
privire la 
modul de 
folosire a 
bugetului 
pe care îl va 
primi clubul, 
procedura 
de primire şi 
decontare a 
banilor
C - Exemplifică
ce înseamnă 
scopul, o

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• PPT/Lucru 
pe echipe 
• PPT/Lucru 
pe grupe

E.P./E.I.
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activităţilor 
A - Calculea-
ză un buget 
simplu de 
proiect 
în folosul 
comunităţii 
pe baza 
activităţilor 
construite
A - Planifi că 
şi  organi-
zează resur-
se, inclusiv 
timpul

activitate/o 
sarcină şi o 
metodă în 
cadrul unui 
proiect

4. Strânge-
rea de 
fonduri şi 
vizibilita-
tea proiec-
tului 
IMPACT

V - Exersează 
un grad ridicat 
de responsabi-
litate şi impli-
care
V - Exersează 
încrederea 
şi respectul 
faţă de colegii 
IMPACT

A - Lucrează 
în echipă
A -  Identifi că 
cel puţin 10 
modalităţi 
de strângere 
de fonduri 
care vor 
putea fi  
folosite în 
cadrul unui 
club IMPACT 
şi ce riscuri 
pot exista

C - Listează 
modalităţile 
prin care 
proiectul 
lor poate fi  
promovat şi 
făcut vizibil în 
comunitate

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Lucru pe 
echipe
• Joc de 
energizare/
cunoaştere
• Lucru pe 
grupe

E.P./E.I.

5. Proiectul 
IMPACT de 
succes

V - Dă 
dovadă de 
corectitudine 
şi integritate 
în evaluarea 
proiectului

A - Demon-
strează 
abilitatea 
de a scrie 
un proiect 
IMPACT în 
template-ul 
IMPACT

C - Descrie 
ce conţine 
un template 
IMPACT,  
mijloacele de 
monitorizare 
şi evaluare ale 
proiectului
C - Descrie 
elementele 
care 
transformă 
un proiect 
într-un proiect 
de serviciu 
în folosul 
comunității de 
calitate
C - Descrie 
standardele 
de calitate ale 
unui proiect 
IMPACT

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Prezentare 
PPT
• Brainstor-
ming
• Prezentare 
• Povestire 
• Brainstor-
ming 
proiect 
distractiv

E.P./E.I.



Structură curriculum obligatoriu cetăţenie activă

28

Structură curriculum obligatoriu cetăţenie activă

3. Întâlnirea 
de evaluare 
după 
proiectul 
în folosul 
comunităţii 
(total întâlniri 
-1)

1. Întâlni-
rea de 
evaluare

V – Conştienti-
zează  nevoia 
de a învăţa 
pentru a atinge 
dezvoltarea 
atât la nivel 
personal cât 
şi la nivelul 
comunităţii

A - Monitori-
zează şi 
evaluează 
propriile 
performanţe 
în cadrul 
clubului 
IMPACT şi 
în cadrul 
proiectului 
de serviciu 
în folosul 
comunităţii
A - Identifică 
noi 
oportunităţi 
de 
dezvoltare 
în cadrul 
clubului 
IMPACT
A - Demon-
strează 
abilitatea de 
a planifica 
scopuri 
personale 
şi de grup 
în cadrul 
clubului 
IMPACT
A - Identifică 
întâlnirile 
IMPACT la 
care ar dori 
să participe 
A - Foloseşte 
instrumen-
tele specifice 
curriculu-
mului 
IMPACT: 
lista de 
competenţe 
IMPACT 
şi valorile 
IMPACT

• Prezentare
• Maxima 
celebră
• Joc
• Conversa-
ţie euristică

E.E.
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4. Reţeaua 
IMPACT 
-Comunicare 
în IMPACT
(specifi c 
curriculu-
mului pe 
tematica 
angajabili-
tăţii)

1. Comuni-
care - 
Ascultarea 
activă şi 
feedback

V -  Conştienti-
zează 
importanţa 
comunicării 
efi ciente 

A - Ascultă 
activ
A - Oferă 
și primește 
feedback

C – Listează 
elementele 
procesului de 
comunicare

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Poveste
• Exerciţiu

E.P.

2. Instru-
mente de 
comuni-
care online 
în IMPACT

V - Exersează 
cooperarea, 
participarea şi 
lucrul în echipă

A - Creează 
și folosește 
un cont 
în reţeua 
IMPACT 
NING

C - Explică ce 
este o rețea 
socială și 
cum poate 
fi  folosită 
rețeaua 
socială IMPACT

• Povestire 
• Joc - 
Puzzle
• Joc de rol 
• PPT

E.P.

E.P. = etapa de plani� care, E.I. = etapa de implementare, E.E. = etapa de evaluare, 
E.C. = etapa de celebrare
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2.
Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 

facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 
acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 
descrie pas cu pas trei întâlniri obligatorii pe tematica „Eu şi IMPACT”, pe care facilitatorii (liderii), 

împreună cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

MODULUL EU ŞI IMPACT



Modulul Eu şi IMPACT
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Scopul modulului „Eu şi IMPACT” este să stimuleze interesul tinerilor faţă de 
Programul IMPACT.

Obiectivele generale de învăţare ale modulului pentru membrii IMPACT sunt:
 să descrie ce este IMPACT, obiectivele programului şi beneficiile implicării în 

IMPACT;
 să identifice ce ar putea să înveţe în cadrul clubului IMPACT (obiectivele de 

învăţare şi competenţele cheie);
 să recunoască beneficiile clubului IMPACT şi să identifice modalităţi personale şi 

la nivel de grup de implicare în comunitate prin IMPACT.

Structura modulului  pe întâlniri: 
Întâlnirea 1 – Prima întâlnire IMPACT
Întâlnirea 2 – Descoperă IMPACT
Întâlnirea  3 – Implicarea mea contează

Cum  citim acest curriculum: fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege dintre activităţile şi metodele propuse pe acele pe care le consideraţi cele mai 
relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfășurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore și 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  
în folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibili în alegerea activităților din cadrul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ținând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanților, stilul de învățare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1. Prima întâlnire IMPACT

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi IMPACT
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

C - definească ce este un club IMPACT,  
obiectivele şi beneficiile implicării în 
cadrul clubului;
C - identifice liderii şi potenţialii membri 
ai clubului IMPACT.

Concepte:

•  Club de iniţiativă 
comunitară 
IMPACT;
• Serviciu 
în folosul 
comunităţii;
• Educaţia prin 
experienţă/
educaţia prin 
aventură.

Materiale de lucru:
1. Flipchart, markere, 
fotografii (la alegere, 
în funcţie de metoda 
folosită);
3. Flipchart, foi 
colorate, markere;
4. Foi colorate, scotch 
de hârtie, pixuri sau 
creioane colorate;
5. Videoproiector, 
pânză/ecran de 
proiecţie, boxe, 
prelungitor sau 
flipchart/foi colorate;
7. Lista de prezenţă 
şi dosarul clubului 
IMPACT.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Desen/PPT- Bine aţi venit - prezentarea liderilor (5 minute)
Discuţie liberă - sondarea cunoştinţelor despre IMPACT (3 minute)
Prezentare flipchart - prezentarea structurii întâlnirii (2 minute)
Povestire IMPACT (10 minute)
Joc de cunoaştere (20 minute)
PPT/ flipchart /film - Prezentare generală club IMPACT (30 minute)
Joc de echipă (20 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Bine aţi venit - prezentarea liderilor:  după ce au sosit toţi 
potenţialii membri IMPACT în sală, aceştia vor fi invitaţi să se 
aşeze (de preferat în cerc sau semicerc, pe scaune). Liderii 
IMPACT se vor prezenta, folosind o metodă cât mai relaxantă 
sau dinamică. Se pot alege mai multe metode de a se 
prezenta: prezentare liberă vorbită, prezentare cu fotografii 
şi imagini din viaţa liderului astfel încât să sublinieze câteva 
caracteristici ale liderului (proiecţie), se mai poate face un 
desen pe o foaie de flipchart care să îl reprezinte pe liderul 
IMPACT. Prezentarea trebuie să includă o serie de elemente 
obligatorii: numele, ocupația, motivul pentru care este la 
întâlnire, câteva caracteristici, experienţa în activităţi de

Întrebări de procesare/
debriefing:
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educaţie nonformală (dacă există) şi un mesaj încurajator 
către potenţialii membri IMPACT.

2. Sondarea cunoştinţelor despre IMPACT: participanţii vor 
fi întrebaţi dacă ştiu motivul pentru care se află la această 
întâlnire, dacă ştiu ce înseamnă un club de iniţiativă 
comunitară IMPACT. Scopul acestei activităţi este  de a le 
oferi participanţilor oportunitatea de a-şi expune opiniile 
cu privire la ce înseamnă un club IMPACT şi a sonda motivul 
pentru care au fost interesaţi să participe. Activitatea este 
introductivă pentru actvităţile care urmează.

3. Prezentarea structurii întâlnirii: liderii IMPACT vor prezenta 
pe scurt care este structura acestei întâlniri pentru ca 
participanţii să ştie la ce să se aştepte în ora care urmează. 
Exemplu -„Ne vom cunoaşte mai bine, veţi afla informaţii 
despre Programul IMPACT (ce este un club IMPACT, ce puteţi 
învăţa voi într-un club, cum vă puteţi distra, cum vă puteţi 
dezvolta, cum se desfăşoară întâlnirile, beneficiile implicării 
în IMPACT)”. Structura întâlnirii poate fi scrisă pe un flipchart 
astfel încât să fie vizibilă tuturor sau pe nişte cartoane colorate,  
eventual pe un PPT etc. - la alegerea liderilor. Elementele 
vizuale sunt foarte importante deoarece participanţii reţin 
mai uşor aspectele cele mai relevante.

4. Joc de cunoaştere: după ce participanţii au aflat cu cine stau 
de vorbă şi care este structura acestei întâlniri, vor fi invitaţi la 
un joc de cunoaştere.  Pentru această etapă a întâlnirii pot fi 
alese diverse jocuri de cunoaştere:
Varianta 1: Fiecare participant primeşte un pix şi o foaie de 
hârtie  pe care va face un desen/simbol reprezentativ pentru 
el. De asemenea, pe foaie vor trebui să îşi scrie numele întreg 
şi datele de contact (telefon, e-mail). Vor avea la dispoziţie 
câteva minute să facă desenul şi să-şi scrie datele. După ce 
toată lumea a terminat, fiecare va trebui să se prezinte şi să 
prezinte desenul pe scurt. Ceilalţi participanţi trebuie să fie 
atenţi. Foile se vor aşeza pe un perete la vedere sau vor fi 
strânse de lideri.
Varianta 2: Grupul se va aşeza în cerc/semicerc în ordine 
alfabetică a prenumelui şi de la un capăt la celelalt fiecare va 
trebui să îşi  spună numele, vârsta şi o trasătură reprezentativă 
a sa care începe cu litera prenumelui . Exemplu: „Sunt Ana, am 
14 ani şi sunt Activă.” 
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5. Prezentarea generală a clubului IMPACT – imediat ce 
s-a terminat jocul de cunoaştere se va face o prezentare a 
clubului IMPACT. În acest sens se pot folosi mai multe metode 
printre care:
a) Se poate proiecta unul dintre filmele IMPACT dupa care se 
poate susţine o prezentare PPT a clubului IMPACT ( vezi PPT-
ul şi filmele IMPACT de la coordonatorul local sau vezi filmul 
IMPACT aici: http://impact-clubs.ning.com/video/impact-
program-de-educatie).
b) Dacă nu există videoproiector se poate face o prezentare 
pe flipchart, cât mai colorată, care să surprindă elementele 
esenţiale a ceea ce reprezintă IMPACT, atingând aspectele 
prezentate în PPT. Se pot proiecta fotografii pe fundalul 
PPT-ului. (vezi fotografii de la  proiectele cluburilor IMPACT 
- http://www.noi-orizonturi.ro/impact/sample_projects.asp). 
Cele mai relevante aspecte legate de modelul IMPACT le 
puteţi găsi în partea de introducere a acestui curriculum.
După prezentare, participanţii vor fi invitaţi să pună întrebări 
în legătură cu prezentarea la care tocmai au asistat. Se 
recomandă cel puţin 5 minute ca timp de gândire  pentru a 
răspunde întrebărilor care vor veni din partea participanţilor.

6. Joc de cunoaştere: Toţi vecinii mei - participanţii se vor 
aşeza pe scaune într-un cerc. Un jucător va fi în mijloc (de 
preferat un lider pentru a demonstra jocul). Toţi ceilalţi 
participanţi vor fi aşezaţi pe scaune. Scopul jucătorului din 
mijloc este să ocupe un loc pe unul din scaune spunând o 
afirmaţie de genul: „Toţi vecinii mei care au fraţi”. Toţi cei care 
au fraţi trebuie să se ridice de pe scaune şi să ocupe un loc - 
altul decât cel pe care l-au avut inițial. Persoana din mijloc va 
încerca să ocupe cât de repede unul din locurile libere. Cine 
va rămâne fără scaun va fi în mijloc. Cel rămas în mijloc va 
continua cu afirmaţii de tipul: „Toţi vecinii mei cărora le place 
muzica clasică”. Jocul continuă în acest mod până cel puţin 
jumătate dintre participanţi au ocupat poziţia din mijloc.

7.  Aspecte administrative - Încheierea întâlnirii: Se va 
mulţumi participanţilor pentru prezenţa la această întâlnire. 
Se va anunţa când şi unde vor avea loc întâlnirile IMPACT şi se 
va completa o listă de prezenţă anunţându-se de asemenea 
care vor fi tematicile următoarelor întâlniri. Pe baza listei de 
prezenţă se va trimite ulterior un e-mail participanţilor pentru 
a le reaminti când are loc următoarea întâlnire IMPACT.
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Alte recomandări/idei:
1. Bine aţi venit: recomandăm ca 
atmosfera să fie cât mai destinsă, 
relaxată, să fie anunţaţi că „nu se pun 
note”, să se creeze un cadru nonformal. 
Modul de prezentare depinde şi de stilul 
de abordare al fiecărui lider IMPACT. 
Recomandăm ca prima întâlnire să se 
facă într-un cadru mai festiv.
2. Se recomandă ca atunci când pregătiţi 
afişele de promovare sau anunţaţi prima 
întâlnire IMPACT, să fie specificat că 
durează 1h şi 30 min.
3. Dacă grupul este foarte mare 
- depăşeşte 20 de participanţi - se 
recomandă alegerea unui joc de 
cunoaştere care durează mai puţin. Se 
poate alege orice alt joc de cunoaştere 
pe care îl consideraţi potrivit.
4. De reţinut că prezentarea nu trebuie 
să fie plictisitoare, ci cât mai activă, astfel 
încât participanţii să poată interveni cu 
întrebări.
7. Este recomandat chiar de la prima 
întâlnire să se alcătuiască un dosar în care 
să se păstreze toate listele de prezenţă şi 
documentele necesare clubului IMPACT.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. www.noi-orizonturi.ro
2. http://impact-clubs.ning.com/video/
impact-program-de-educatie 
3. http://www.noi-orizonturi.ro/impact/
sample_projects.asp - aici pot fi descărcate/
salvate modele de proiecte ale altor cluburi 
IMPACT care pot fi prezentate la prima 
întâlnire IMPACT.
4. Manualul IMPACT - Prima Întalnire 
- pagina 247- pentru a afla mai multe 
informaţii despre prima intâlnire IMPACT 
(Atenţie: la prima intâlnire IMPACT nu 
se aplică chestionarul iniţial - la a doua 
întâlnire se aplică chestionar).
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Descrierea fiecărei activităţi:
IMPORTANT: începând de la a doua sau a treia întâlnire IMPACT 
este recomandat ca fiecare membru IMPACT să aibă un caiet 
IMPACT/jurnal IMPACT pe care să îşi noteze cele mai relevante 
aspecte din cadrul clubului cum ar fi: membrii clubului şi datele 
lor de contact, datele şi orele întâlnirilor, reflecţiile din cadrul 
întâlnirilor, sarcinile pe care le vor avea pentru proiecte şi alte 
aspecte relevante pentru ei.

1. Joc de cunoaștere: Sunt unic. Participanţii se vor aşeza 
într-un cerc, pe scaune. Fiecare participant îşi va lua 2 minute 
să se gândească la ceva care îl face pe el unic în cadrul grupului. 
După ce fiecare s-a gândit la ceea ce îl face unic, va trebui să 
spună de ce este unic. De exemplu: „Sunt unic pentru că am 
zburat cu avionul”. Fiecare pe rând va spune de ce este unic. 

Întrebări de procesare/
debriefing:

1. Cum vi s-a părut 
exerciţiul? Aţi aflat ceva 
nou despre colegii 
voştri? De ce credeţi 
că e important să ne 
cunoaştem? Ce spune 
acest exerciţiu despre 
noi? Cum putem să 
folosim aceste informaţii 
în cadrul grupului 
nostru IMPACT?

Numele întâlnirii

2. Descoperă IMPACT

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi IMPACT
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - demonstreze  dorinţa de implicare în 
IMPACT;
A - exerseze abilitatea de a lucra în 
echipă;
A - identifice ce tipuri de competenţe 
şi-ar putea  dezvolta prin implicarea în 
IMPACT;
C - definească ce înseamnă un proiect în 
folosul comunităţii şi serviciul în folosul 
comunităţii (service learning);
C - listeze câteva exemple de proiecte 
IMPACT care se pot realiza în cadrul 
unui club.

Concepte:

• serviciul 
în folosul 
comunităţii 
(service learning)
• tipuri de 
proiecte IMPACT

Materiale de lucru:

2. Chestionarul IMPACT 
printat în x exemplare 
(x este numărul de 
participanţi la club)
3. 2-3 farfurii de plastic;
4. Foi de flipchart, 
markere, scotch, 
printuri sau PPT cu 
competenţele de 
dezvoltat în cadrul 
clubului IMPACT;
5. IMPACT - Jocuri şi 
povestiri, ediţia I;
6. Lista de prezenţă, fişa 
de înscriere, scrisorile 
pentru părinţi.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de cunoaştere (15 minute)
Chestionar IMPACT (30 minute)
Joc de echipă - Farfuria zburătoare (30 minute)
Lucru pe grupe - serviciul în folosul comunităţii (20 minute)
Povestire (10 minute)
Administrative (10 minute)
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Dacă mai este cineva care a făcut același lucru trebui să ridice 
mâna ca să fie vizibil.
Alternativa: Bingo-ul uman. 
Facilitatorul pregăteşte materialele pentru joc - un chestionar 
care solicită răspunsuri la întrebări de genul: cine și-a vopsit 
părul, şi-a decorat recent casa, cui îi place să gătească, cine a 
călătorit într-o altă ţară europeană, cine trăieşte împreună cu 
alţi membrii ai familiei, cine citeşte în mod regulat ziarele, cine 
îşi calcă singur(ă) hainele, cine are animale de casă, cine cântă 
la un instrument muzical, cine are părinţi sau bunici care s-au 
născut într-o altă ţară, cine poate vorbi o limbă străină, cine 
a călătorit în afara Europei, etc. Fiecare participant trebuie să 
aibă la dispoziţie un astfel de chestionar şi un pix/creion.
Scopul este ca fiecare persoană să vorbeasca cu cât mai multe 
persoane diferite pentru a afla răspunsuri la fiecare întrebare 
din chestionar. Participanţii trebuie să se plimbe prin cameră 
şi să vorbească şoptit între ei (nu să strige sau să vorbească 
tare, pentru ca ceilalţi să afle răspunsuri fără a întreba direct). 
Pentru fiecare întrebare trebuie să identifice cel puţin o 
persoană şi să completeze cel puţin un nume.

2. Chestionar IMPACT: vezi chestionarul de aplicare disponibil 
la coordonatorul local din regiunea ta. Chestionarul IMPACT 
se aplică pentru a putea observa impactul programului 
asupra participanţilor cu vechime de peste 6 luni sau 1 an.

3. Joc de echipă. Farfuria zburătoare: Grupul mare se împarte 
în două sau trei grupe (minim 5, maxim 7 participanți la un 
grup).  Se va povesti participanţilor că în Haiti a avut loc un 
cutremur devastator, în urma căruia sute de mii de oameni au 
rămas fără mâncare. Voi, ca grup, aveţi posibilitatea să trimiteţi 
mâncare pentru 100 de copii din Haiti cu ajutorul unei farfurii 
zburătoare. Nu vă cunoasteţi prea bine dar numai în grupurile 
acestea puteți să trimiteţi farfuria din România în Haiti. Se 
va demarca un spaţiu pe podea pentru fiecare grup care 
reprezintă România şi un spaţiu care reprezintă Haiti. Fiecărui 
grup i se va da o farfurie de plastic - simbolic cu mâncare (de 
aceeaşi mărime fiecărui grup). Farfuria de plastic va fi aşezată 
pe podea în spaţiul desemnat a fi România. Scopul fiecărei 
echipei va fi să ridice farfuria de pe podea atingând marginile 
farfuriei doar cu vârfurile degetelor arătătoare. Fiecare 
membru al echipei mici va trebui să aibă ambele degete sub 
marginea farfuriei dar nu mai mult de 5 cm din deget sub 
farfurie. Cele două degete arătătoare trebuie să fie în

3. Cum aţi găsit soluţia 
la acest exerciţiu? 
Ce dificultăţi aţi 
întâmpinat? Cum 
v-aţi simţit în timpul 
exerciţiului? Cum v-ați 
simțit în încercarea 
de a ajuta nişte copii 
din Haiti? Ce aţi aflat 
despre voi în acest 
exerciţiu? Ce aţi învăţat 
despre ceilalţi? Ce v-a 
rămas în urma acestui 
exerciţiu, ce aţi învăţat? 
Cu ce anume  din 
viaţa voastră seamănă 
acestui exerciţiu?
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permanenţă în contact cu farfuria pe durata parcurgerii 
traseului din România până în Haiti. Scopul echipei este să ia 
farfuria de jos și să o mute din România în Haiti, ţinând cont de 
regulile de mai sus. Cele două locuri de plecare din România şi 
locurile de sosire din Haiti trebuie să fie diferite pentru ambele 
echipe pentru a nu se suprapune pe acelaşi traseu. Ambele 
echipe (sau cele trei echipe) pornesc în acelaşi timp şi au la 
dispoziţie maxim 10 minute să ducă sarcina la îndeplinire. 
Dacă farfuria a căzut pe podea, echipa va porni de la început 
jocul. După finalizarea exerciţiului are loc debriefing-ul.
La sfârşitul exerciţiului, după debriefing se va face legătura 
între acest exerciţiu şi ceea ce înseamnă IMPACT - prin 
intermediul clubului IMPACT: putem să aducem un serviciu 
celor care au nevoie sau un serviciu comunităţii din care 
facem parte fiind în permanenţă provocați, învăţând din 
provocare dar şi simţindu-ne bine împreună în echipă. De 
la acest exerciţiu se va face trecerea la serviciul în folosul 
comunităţii.

4. Lucru pe grupe - Serviciul în folosul comunităţii şi 
beneficiile acestuia: Membrii clubului vor fi întrebaţi dacă 
ştiu ce este un proiect social/comunitar/de serviciu în folosul 
comunităţii, fiind rugaţi, de asemenea, să dea nişte exemple. 
După ce se dau exemple, membrii clubului vor fi împărţiţi în 
patru grupe de lucru. Se vor distribui fiecărui grup de lucru foi 
de flipchart şi markere. Participanţii trebuie să se gândească 
în echipă şi să pună pe foaia de flipchart răspunsurile la 
următoarele întrebări (întrebările vor fi scrise pe flipchart 
ca să fie la vedere): ce este serviciul în folosul comunităţii 
aşa cum îl înţeleg sau percep ei şi care ar fi beneficiile unui 
astfel de proiect, atât pentru comunitatea respectivă cât şi 
pentru ei, ca membri IMPACT care se implică în activităţi de 
serviciu în folosul comunităţii. Fiecare grupă are la dispoziţie 
aproximativ 15 minute să lucreze şi să scrie pe foaia de 
flipchart răspunsurile la întrebările de mai sus. Din cadrul 
fiecărei grupe, se vor delega unul sau doi reprezentanţi care 
vor trebui să vină să prezinte rezultatele în maxim 3 minute. 
La sfârşit, se va trage o concluzie generală punând accent 
pe faptul că un proiect de învăţare prin serviciu în folosul 
comunităţii (service learning) aduce foarte multe beneficii, 
atât pentru  comunitate  cât şi pentru cei care implementează 
un proiect de acest tip. 

Vi s-a întâmplat 
vreodată să trebuiască 
să ajutaţi pe cineva? 
Pe cine? Puteţi da 
nişte exemple? Cât 
de greu este să fii de 
ajutor cuiva? Cum 
vă simţiţi de obicei 
când reuşiţi să fiţi de 
ajutor cuiva? Cum aţi 
pune în practică ce aţi 
învăţat în urma acestui 
exerciţiu?  Cum credeţi 
că seamănă acest 
exerciţiu cu IMPACT?
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Liderul va pune foarte mult accent pe competenţele pe care un 
membru IMPACT le poate dobândi în urma implicării în cadrul 
unui astfel de proiect, de ex.: competenţe de lucru în echipă, 
planificare, comunicare, bugetare, strângere de fonduri, 
negociere, PR, etc. - se va reaminti lista de competenţe. 
Cu cât mai mulţi membri IMPACT vor dezvolta aceste competenţe 
şi relaţii între ei, cu atât nivelul capitalului social va creşte, ceea ce 
va duce şi la creşterea şi dezvoltarea comunităţii. Se va reaminti 
încă o dată lista de competenţe şi valori care se vor dezvolta în 
cadrul clubului IMPACT (vezi PPT). Se vor prezenta aici cele patru 
componente (cetăţenie, angajabilitate, antreprenoriat social 
şi leadership) dar şi cele cinci competenţe cheie pe care ei le 
pot dobândi, cu explicaţiile aferente (management de proiect, 
comunicare, management personal şi de grup, competenţe 
tehnice, inovaţie şi creativitate).
După ce ne asigurăm că toată lumea a înţeles metodologia 
de la baza clubului IMPACT (service learning) liderul va 
putea să prezinte câteva modele de proiecte IMPACT. Se  vor 
prezenta de către lider câteva proiecte de serviciu în folosul 
comunităţii realizate de câteva cluburi IMPACT (vezi pe www.
noi-orizonturi.ro - acestea pot fi printate şi prezentate ca 
exemplu).

5. Povestire IMPACT- Parabola persoanelor în pericol de 
înec  (vezi „IMPACT – Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie 
nonformală”, ediţia I, - pagina 205 sau pe www.noi-orizonturi.
ro la secţiunea resurse):
Un bărbat a văzut o persoană înecându-se într-un râu şi a sărit 
în apă să o salveze. În ziua următoare, o altă persoană a fost 
luată de curenţi şi încă o dată curajosul trecător a plonjat în 
apele râului pentru a salva victima care se zbătea disperată.
În următoarea zi, erau trei persoane în prag de a se îneca 
în rau şi de această dată trecătorul a trebuit să ceară ajutor 
pentru a salva oamenii aflaţi în pericol. În ziua următoare erau 
zece persoane care trebuiau salvate şi mulţi dintre localnici 
au trebuit să se alăture echipelor de salvare. În curând râul era 
plin de persoane care erau în pericol de a se îneca şi tot orașul 
a lucrat neîncetat la salvarea lor.
În final, cineva a spus: „Ar trebui să mergem în susul râului 
să vedem de unde vin aceşti oameni care sunt în prag de a 
se îneca.” Dar alţii au răspuns: „Nu putem! Suntem mult prea 
ocupaţi să salvăm vieţi aici, în josul râului!”

5. Despre ce este vorba 
în povestire? Ce soluţie 
au găsit oamenii când 
din ce în ce mai mulţi 
oameni erau în pericol 
de înec? De ce cineva 
a propus să se meargă 
în susul râului? De ce ar 
fi mai bine să meargă 
în susul râului? Cu ce 
situaţie din viaţa reală 
seamănă povestea 
aceasta? Ce credeți că 
semnifică susul râului? 
Cum am putea noi ca 
viitori membri IMPACT 
să mergem „în susul 
râului” prin proiectele 
pe care le facem?
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Scopul acestei povestiri este de a-i ajuta pe participanți 
să înţeleagă că IMPACT înseamnă: implicare directă în 
problemele comunităţii, ceea ce este contrariul indiferenţei şi 
al apatiei; mai mult de atât, prin implicare se înţelege implicare 
la nivelul de bază al problemelor, astfel încât pe termen lung 
să contribuim şi la prevenirea acestora.

6.  Administrative: Se completează lista de prezenţă a clubului 
şi se dă fişa de înscriere care cuprinde şi aprobarea părinţilor. 
Se reaminteşte când are loc urmatoarea întâlnire.

Alte recomandări/idei:
5. Se recomandă ca povestea să fie citită 
de un participant la întâlnire.

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 
1. IMPACT – Jocuri şi povestiri. Metode de 
educaţie nonformală, ediţia I,  pag. 23-31 
(jocuri de cunoaştere)
2. IMPACT – Jocuri şi povestiri. Metode de 
educaţie nonformală, ediţia I, pag 205
3. http://www.noi-orizonturi.ro/resources/
index.asp 
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Numele întâlnirii

3. Implicarea mea contează 
(câştig-câştig)

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi IMPACT

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - demonstreze responsabilitate şi 
implicare;
A - facă un plan personal de învăţare în 
cadrul clubului IMPACT;
A - construiască contractul de valori al 
grupului;
C - definească ce înseamnă o 
comunitate şi tipuri de comunităţi în 
care pot ei dezvolta un club şi proiecte 
IMPACT;
C - definească ce înseamnă conceptul 
câştig-câştig.

Concepte:

• win-win/win-lose;
• plan de învăţare 
personal;
• comunitate: 
comunitatea poate 
fi reprezentată 
în multe feluri: 
şcoala, cartierul, un 
bloc de locuitori, 
o clasă de elevi, 
o comunitate 
etnică, un grup de 
oameni, totalitatea 
locuitorilor unei 
ţări; reprezintă în 
general un grup 
de oameni cu 
interese, valori, 
norme, probleme 
şi preocupări 
comune.

Materiale de lucru:

1. Şervețele de 
hârtie pentru fiecare 
participant;
2. IMPACT – Jocuri şi 
povestiri. Metode de 
educaţie nonformală, 
ediţia I, foi A4 pentru 
fiecare participant, 
pixuri, plicuri pentru 
fiecare participant, 
flipchart, markere;
3. Flipchart, markere, 
scotch de hârtie.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de cunoaştere (20 minute)
Povestire - Munca ta contează (15 minute)
Planul personal de învăţare (20 minute)
Contractul de valori (30 minute)
Semnificaţia comunităţii (20 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare: Batista ucigaşă (vezi „IMPACT – Jocuri 
şi povestiri. Metode de educaţie nonformală” - pagina 48 sau 
http://www.noi-orizonturi.ro/resources/index.asp). Fiecare 
persoană îşi atârnă câte un șervețel în buzunarul din spate. 
Trebuie pus astfel încât să permită celorlalţi jucători să îl poată 
trage afară. Explică grupului doar această situaţie: „Șervețelul 
reprezintă tot ce aveţi nevoie ca să trăiţi în această lume 
(mâncare, adăpost, bani, dragoste etc.). Dacă șervețelul v-a 

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Câştig-câştig: Ce 
s-a întâmplat în cadrul 
jocului? Care au fost 
regulile? Este cineva 
care are mai multe 
batiste? Este cineva 
care a rămas fără 
batistă? 
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fost luat, muriți instantaneu şi ieşiti din joc.” Fără alte explicaţii, 
liderul spune: „Pe locuri, fiţi gata, start!” Inevitabil, toți fug 
încercând să îşi fure şerveţelele unul altuia. Când o singură 
persoană a rămas în viaţă, întreabă ce s-a întâmplat, repetă 
regulile şi începe o altă rundă. Continuă să joci până când 
cuiva îi va veni ideea că nu are de ce să moară şi că nu are 
nevoie de mai mult decât are deja.
Imediat, fiecare va prinde ideea. Câțiva participanţi s-ar putea 
chiar să formeze grupuleţe pentru a se proteja.
Scopul acestui joc este de a-i ajuta pe participanţi să 
înţeleagă principiile care stau la baza metodologiei IMPACT 
şi a serviciului în folosul comunităţii: câştig-câştig (win-win). 
Teoria „win-win” spune că prin cooperare şi compromis două 
părți pot câștiga împreună comparativ cu situaţia în care o 
parte poate câştigă (+1) şi o parte pierde (-1), ceea ce conduce 
la zero (0) rezultate. „Win-win” vine din teoria jocurilor (http://
www.wisegeek.com/what-is-a-win-win-situation.htm). Cel mai 
probabil este ca în timpul acestui joc (dacă instrucţiunile sunt 
urmate ca atare) cei mai mulţi participanţi să îşi păzească 
batista sau să alerge să ia batista celorlalţi. De cele mai multe 
ori oamenii merg să ia batista celorlalţi, unii având prea multe, 
altii nerămânând cu nimic (situaţie win-lose). 
Exerciţiul îşi propune să scoată în evidenţă prin debriefing 
faptul că în cadrul unui club IMPACT creăm în comunitate o 
situaţie „win –win”. Câştigă şi comunitatea dar şi noi, ca membri 
IMPACT, câştigăm competenţe, experienţă, dezvoltare 
personală, oportunităţi de implicare, ceea ce poate duce pe 
termen lung chiar şi la dezvoltare economică, mai ales dacă 
devenim mai competenţi şi mai pregătiţi.

2. Povestire – Munca ta contează („IMPACT – Jocuri şi 
povestiri. Metode de educaţie nonformală” - pag. 213 sau  
http://www.noi-orizonturi.ro/resources/index.asp).
Povestirea se va citi până la întrebarea: „Dar dumneavoastră ce 
credeţi că s-a întâmplat?” după care va avea loc debriefingul. 
După punerea întrebărilor de debriefing se poate citi şi a 
doua parte a povestirii până la sfârşit după care debriefingul 
continuă.
La sfârşit se va face legătura între această activitate şi planul 
personal de învăţare în IMPACT.

Cum vă simţiţi cu mai 
multe batise? Cum 
vă simţiţi cu niciuna? 
Seamănă acest joc 
cu o situaţie reală din 
viaţa voastră? Puteţi 
să ne daţi un exemplu 
cand voi aţi pierdut 
şi altcineva a câştigat 
sau invers? Puteţi să 
ne daţi un exemplu în 
care voi aţi câştigat şi 
altcineva a câştigat? 
Ce aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? Ce 
ar trebui să facem ca 
o situaţie „win-lose” să 
se transforme într-o 
situaţie „win-win”? Ce 
aţi putea să faceţi voi 
la nivel personal ca să 
aplicaţi acest principiu 
în viaţa de zi cu zi? 
În ce fel credeţi că 
IMPACT îşi propune să 
aplice principiul „win-
win”?

2. Despre ce este vorba 
în povestire? Voi ce 
credeţi că s-a întâmplat 
cu cei trei zidari peste 
ani de zile? Dacă ar fi să 
faceți portretul fiecărui 
zidar cum ar arăta ei? 
Ce îi diferențiază pe 
cei trei zidari unul de 
celălat? Voi ce fel de 
„zidar” vă vedeţi în 
viitor? Ce aţi vrea să 
deveniţi în viitor? Care 
este meseria pe care aţi 
vrea să o urmați?



Modulul Eu şi IMPACT

45

Modulul Eu şi IMPACT

3. Planul personal de învăţare - Munca mea contează: 
„Scrisoare către mine”- peste 6 luni.

Scopul acestui exerciţiu este de a-i ajuta pe tinerii participanţi 
să îşi facă un plan personal de învăţare în cadrul IMPACT şi 
să-i motiveze să rămână mai mult timp în cadrul clubului 
urmărind atingerea acestui plan de dezvoltare personală.
Liderul va da fiecărui participant o foaie de hârtie şi un plic, 
împreună cu lista de competenţe şi de întâlniri IMPACT, 
dezvoltată la clubul IMPACT pentru doi ani de activităţi 
(această listă poate fi distribuită câte una la trei participanţi).  
Această listă de competenţe o găsiţi în introducerea acestui 
curriculum la cele cinci competenţe cheie şi explicaţiile 
acestora. Fiecare participant va trebui să îşi scrie individual 
pe foaia de hârtie ce fel de abilităţi şi competenţe ar vrea să 
îşi dezvolte în cadrul clubului IMPACT în următoarelele luni, 
ce ar dori să înveţe şi să câştige la nivel personal în urma 
implicării în cadrul clubului, uitându-se la lista de întâlniri 
pe fiecare componentă IMPACT (cetăţenie, anagajabilitate, 
antreprenoriat social şi leadership). Pe o foaie de flipchart, 
liderul va scrie mare următoarele întrebări de ghidaj la care 
participanţii vor trebui să-şi răspundă individual pe hârtie:

 Ce cunoştinţe noi ai vrea să acumulezi în cadrul 
clubului? (a şti/a cunoaşte)

 Ce abilităţi noi ai vrea să îţi dezvolţi? (a face)
 Cum vrei să evoluezi după şase luni de IMPACT? (a 

fi/a deveni) - valori, atitudini
 Ce întâlniri din lista de întâlniri IMPACT ţi-au atras 

atenţia?
De recomandat este ca liderul să dea un exemplu pentru a fi 
mai clar exerciţiul pentru fiecare participant.

Se va explica că exerciţiul este individual, fiecare participant 
va trebui să găsească un spaţiu în cameră să stea în linişte 10 
minute şi să se gândească la aceste întrebări. Foaia de hârtie 
cu răspunsul la întrebări va deveni o scrisoare personală către 
sine însuşi dar și către lideri. După ce sarcina a fost îndeplinită 
fiecare foaie se va băga în plic şi fiecare îşi va scrie numele pe 
plic. După şase luni, la una din întâlnirile IMPACT vor fi aduse 
aceste scrisori şi se vor înapoia celor care le-au scris pentru 
a evalua dacă şi-au atins competenţele pe care doreau să 
dezvolte.

√

√
√

√

Cum ar trebui să 
vă pregătiţi pentru 
meseria aceasta?
Se va citi povestirea 
în continuare după 
care se continuă 
debriefingul. Care 
credeţi că este 
elementul principal/
valorile care vă conduc 
în viaţă? Ce te face 
ceea/cine eşti? Cum te 
vezi peste 10 ani? Ce ai 
învăţat în urma acestei 
povestiri? Cum vei 
folosi ce ai învăţat pe 
mai departe?
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4. Semnificaţia comunităţii: Membrii IMPACT se vor împărţi 
în 3-4 grupuri apoi vor primi o foaie de flipchart şi multe 
culori. Fiecare grup va avea la dispoziţie 5-10 minute să facă 
un desen care să reprezinte definiţia cuvântului  „comunitate” 
aşa cum îl înţeleg ei (desenul trebuie să cuprindă cât mai 
multe caracteristici). Când au finalizat, fiecare grupă va trebui 
să prezinte desenul şi să explice ce este o comunitate prin 
intermediul desenului. După ce fiecare grupă a prezentat se 
va concluziona asupra a ceea ce este o comunitate şi mai ales 
că o comunitate poate fi reprezentată în multe feluri: şcoala, 
cartierul, un bloc de locuitori, o clasă de elevi, o comunitate 
etnică, un grup de oameni, totalitatea locuitorilor unei ţări; 
în general, un grup de oameni cu interese, valori, norme, 
probleme şi preocupări comune. 
Liderul va menţiona că în cadrul clubului IMPACT ei vor 
aborda diferite comunităţi şi probleme ale acestora în funcţie 
de capacitatea de acţiune a clubului, în funcţie de resursele 
pe care le au la dispoziţie sau le pot procura, astfel încât să 
contribuie la diminuarea sau rezolvarea unor probleme din 
comunitate respectând principiul „win-win” (vezi la întâlnirea 
anterioară). Prin debriefing, membrii IMPACT vor fi conduşi 
spre aceste concluzii sau idei.
Alternativ: în loc de desen li se poate cere participanţilor să 
aleagă o modalitate mai artistică de a reprezenta comunitatea: 
poate fi scenetă, mimă, cântec, etc. 
De la acest exerciţiu se trece la următorul, introducând ideea 
că dacă un club IMPACT doreşte să lucreze împreună, să facă 
proiecte pentru comunitate vor stabili de comun acord nişte 
reguli de grup - se va trece la contractul de valori ( un instrument 
foarte important pentru un club IMPACT) - vezi în „Manualul 
IMPACT - Educaţie non-formală, ediţia a II-a”, la anexe, modele 
despre cum se poate face un contract de valori.

5. Contractul de valori: Se va împărţi grupul în două. Pentru 
fiecare grup se va da o foaie de flipchart pe care este desenat 
un contur de om. Primul grup va trebui să se gândească 
împreună şi să scrie în interiorul omului desenat cum este 
şi ce ar trebui să facă un membru IMPACT în general și, mai 
ales, în cadrul întâlnirilor IMPACT. Al doilea grup va trebui să 
scrie în afara acelui contur (tot pe flipchart), ce crede că nu ar 
trebui să facă sau să fie un membru IMPACT atât în timpul 
întâlnirilor IMPACT cât şi după. Fiecare echipă va trebui să îşi ia 
rolul foarte în serios. Această activitate este foarte importantă 
pentru club. 

Cum ar trebui să 
vă pregătiţi pentru 
meseria aceasta?
Se va citi povestirea 
în continuare....
după care se mai 
continuă debriefingul. 
Care credeţi că este 
elementul principal/
valorile care vă conduc 
în viaţă? Ce te face 
ceea/cine eşti? Cum te 
vezi peste 10 ani? Ce ai 
învăţat în urma acestei 
povestiri? Cum vei 
folosi ce ai învăţat pe 
mai departe?

4. Ce tipuri de 
comunităţi pot fi? Ce 
face o comunitate 
să fie o comunitate? 
Puteţi sa daţi nişte 
exemple de comunităţi 
pe care le ştiţi voi? 
Cu ce comunităţi v-ar 
plăcea să activaţi prin 
proiectele voastre 
de la IMPACT? De ce 
credeţi că serviciul în 
folosul comunităţii este 
important?



Modulul Eu şi IMPACT

47

Modulul Eu şi IMPACT

Fiecare echipă va prezenta foaia de flipchart cu explicaţii 
pentru fiecare afirmaţie, iar ceilalţi vor trebui să fie de acord sau 
să negocieze asupra acestor elemente. În final, cu aprobarea 
grupului se va semna contractul de valori (dacă grupul este 
pregătit). La acest instrument se va reveni de fiecare dată 
când este nevoie mai ales atunci când simţiţi că clubul vostru 
este într-o etapă de „furtună” ( „storming”). Pentru mai multe 
informaţii despre cum se poate face un contract de valori vezi 
„Manual IMPACT - Educaţie non-formală, ediţia a II-a”, Anexa 
1.

6. Aspecte administrative: amintiţi-vă să completaţi lista de 
prezenţă la întâlnire, să anunţaţi ce s-ar putea întâmpla în 
următoarea întâlnire. Se reaminteşte când are loc următoarea 
întâlnire.

Alte recomandări/idei:
2. Această activitate trebuie condusă 
cu mare responsabilitate şi seriozitate 
pentru că de această activitate depinde 
motivaţia şi implicarea copiilor în cadrul 
clubului. Participanţii trebuie să îşi intre 
foarte bine în rol atunci când vor petrece 
timpul singuri pentru a identifica ce vor 
să înveţe în cadrul clubului.
5. De obicei, contractul de valori se 
afişeaza la club pe perete sau se aduce la 
fiecare întâlnire IMPACT (este intrument 
de reglare conflicte şi nu numai).

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 

1. http://www.wisegeek.com/what-is-a-
win-win-situation.htm 
2. Definiţii ale comunităţii: http://www.scn.
org/mpfc/modules/emp-coru.htm
3. http://dex.infoportal.ro/~cuvant-
Comunitate.html
4. Manualul IMPACT - Educaţie non-formală, 
ediţia a II-a, Anexa 1
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas cinci întâlniri obligatorii pe tematica „Eu şi comunitatea” pe care facilitatorii (liderii), 
împreună cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

MODULUL EU ŞI COMUNITATEA

3.
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Scopul modulului „Eu şi comunitatea” este de a stimula interesul membrilor 
IMPACT faţă de problemele comunităţii şi găsirea de soluţii practice de diminuare a 
acestora prin implementarea proiectului de serviciu în folosul comunităţii.

Obiectivele generale ale modulului pentru membrii IMPACT:
 să se familiarizeze cu conceptele legate de analiza comunităţii şi proiectul de 

serviciu în folosul comunităţii;
 să își dezvolte abilităţi de redactare a unui proiect de serviciu în folosul comunităţii 

conform modelului IMPACT;
 să se familiarizeze cu elementele unui proiect de succes IMPACT.

Structura modulului: 
Întâlnirea 1 - Analiza comunităţii mele
Întâlnirea 2 - Paşii proiectului de serviciu în folosul comunităţii
Întâlnirea 3 - Obiectivele şi activităţile unui proiect de serviciu în folosul 

comunităţii
Întâlnirea 4 - Strângerea de fonduri şi vizibilitatea proiectului IMPACT
Întâlnirea 5 - Proiectul IMPACT de succes

Cum  citim acest curriculum: fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege din activităţile şi metodele propuse pe cele pe care le consideraţi cele mai relevante 
pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăţurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore şi 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul 
de serviciu în folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităților 
din interiorul modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei 
întâlniri este de asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ținând 
cont de mai multe aspecte ca: vârsta participanților, stilul de învățare al participanţilor, 
dinamica grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, 
etc.

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1. Analiza comunităţii mele

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi comunitatatea
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - exerseze responsabilitatea și 
implicarea (iniţiativa);
A - demonstreze abilitatea de a lucra în 
echipă;
A - ia decizii şi să selecteze nevoile cele 
mai relevante ale comunităţii;
C - definească ce înseamnă analiza 
SWOT şi avantajele ei în analiza 
comunităţii.

Concepte:

• Analiza SWOT

Materiale de lucru:

2. Foi de flipchart, 
markere;
3. Baza de date de 
povestiri;
4. Flipchart, markere, 
scotch de hârtie;
5. Cărţi de joc, scaune;
6. Lista de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare (15 minute)
Brainstorming - analiza comunităţii (30 minute)
Povestire - Nevăzătorii şi elefantul (15 minute)
Lucru pe grupe - selectarea problemei din comunitate (30 minute)
Joc de spargere a gheţii - La o parte (25 minute)
Aspecte administrative (5 minute) 
Descrierea fiecărei activităţi:

1.  Icebreaker: Grupuri, ridicaţi-vă! - vezi „IMPACT – Jocuri şi 
povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 36
Partenerii stau spate în spate, așezaţi pe jos. Ei vor încerca să 
se ridice ajutându-se unul pe celălalt dar fără să se folosească 
de mâini. Cere-le să încerce până reușesc. Apoi se încearcă 
acelaşi lucru pe rând cu patru şi cu opt persoane. E un joc 
distractiv care pune în valoare puterea de sincronizare a 
participanților și se poate discuta despre munca în echipă.
Alternativă: Curentul electric - „IMPACT – Jocuri şi povestiri. 
Metode de educaţie nonformală”, pag. 41.

2. Analiza comunităţii - După ce identifică ce înseamnă o 
comunitate, membrii IMPACT vor fi provocaţi să aleagă o 
comunitate care este de interes pentru ei şi asupra căreia ei 
pot acţiona în această etapă. Se va face o listă pe flipchart 
cu toate problemele pe care ei le identifică în comunitatea 
respectivă, după care se vor analiza punctele tari, punctele 
slabe, riscurile şi oportunităţile (analiza SWOT).

Întrebări de procesare/
debriefing:

1. Ce a trebuit să faceţi 
în acest exerciţiu? Cât 
de uşor sau greu a fost? 
Cum aţi găsit soluţia 
până la urmă? De ce 
a fost nevoie ca să 
reuşiţi? Ce aţi învăţat 
în urma acestui joc? 
Cu ce situaţie din viaţă 
seamănă? Cum poţi 
să pui în practică ce ai 
învăţat în urma acestui 
exerciţiu?
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De exemplu, se va alege drept comunitate şcoala sau cartierul. 
Pentru descrierea acestei activităţi şi modul în care ea poate fi 
condusă vezi  mini-trainingul IMPACT - analiza SWOT (pe care 
îl puteţi cere de la coordonatorul regional IMPACT).

Puncte tari
  Atribute ale persoanei 

sau grupului care ajută la 
atingerea obiectivelor

Puncte slabe
   Atribute ale persoanei 
sau grupului care sunt 

dăunătoare în atingerea 
obiectivelor

Oportunități
Condiții externe ce sunt 
ajutătoate în atingerea 

obiectivelor

Amenințări
Condiții externe ce sunt 

nocive în atingerea 
obiectivelor

Alternativă: Comunitatea în care trăiesc - vezi „IMPACT – 
Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 53.

Fiecare participant desenează harta propriului oraş sau sat, 
începând cu casa în care locuieşte, adăugând apoi locurile 
şi clădirile importante, drumurile de acces şi magazinele, 
spaţiile de distracţie etc. Apoi va adăuga locurile mai puţin 
plăcute sau pe cele periculoase. În grupuri mici, participanții 
vor compara hărţile realizate discutând despre caracteristicile 
cele mai importante ale comunității în care trăiesc şi reflectând 
asupra echipamentelor comune şi cum sunt ele utilizate de 
către oamenii comunităţii. Fiecare grup va alege un aspect al 
comunităţii care a fost prezentat și pe care vor să-l schimbe. 
Acest lucru se va realiza prin intermediul unei campanii. 
Campania poate îmbrăca mai multe forme şi poate utiliza 
diverse instrumente: afişe, conferințe, strângere de fonduri. 
Fiecare grup prezintă campania realizată.

3. Povestire: Nevăzătorii şi elefantul: vezi „IMPACT – Jocuri 
şi povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 215 sau 
http://www.noi-orizonturi.ro/resources/index.asp.

Scopul acestei povestiri este de a atrage atenţia asupra 
faptului că singuri nu putem să vedem în ansamblu şi că 
împreună, cu competenţe şi talente diferite, putem să avem 
o imagine de ansamblu, chiar şi un proiect IMPACT.
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4. Selectarea problemei din comunitate: În urma analizei 
SWOT, se va împărţi grupul mare în două grupe şi fiecare 
grupă va trebui să selecteze din comunitatea aleasă (şcoală, 
cartier, clasă, oraş, etc.) doar două probleme mai importante 
pe care vor dori să le rezolve și care sunt abordabile de către 
clubul lor IMPACT. Acesta va fi primul proiect de serviciu 
în folosul comunităţii. Fiecare grupă, va trebui să vină cu 
argumente de ce ar trebui să aleagă aceste probleme, de ce 
sunt ele prioritare şi să le prezinte celorlalţi. În cele din urmă, 
se vor stabili maxim două probleme pe care clubul doreşte să 
le abordeze, care, în cele din urmă se vor transforma în idei de 
proiecte IMPACT. Este important ca membrii clubului IMPACT 
să înţeleagă însă că fiecare proiect, până va fi finalizat, va trebui 
să treacă prin mai multe etape iar în cadrul clubului vor lua 
fiecare etapă în parte pentru a o duce la capăt. Dar să vedem 
ce este un proiect, care sunt paşii proiectului şi ce cuprinde 
un proiect din punctul de vedere al conceptelor de care 
trebuie să ţinem cont. Liderii vor avea grijă ca participanţii 
să înţeleagă că trebuie să selecteze probleme la care pot 
contribui prin diminuarea sau reducerea acestora (pe măsura 
capacităţii lor). 

5. Icebreaker: La o parte - vezi „IMPACT – Jocuri şi povestiri. 
Metode de educaţie nonformală”, pag. 45. Toată lumea stă într-
un cerc pe scaune. Liderul se plimbă în jurul camerei şi arată 
fiecărei persoane o carte de joc diferită, schimbând cartea 
de la suprafaţa pachetului, astfel încât fiecare participant să 
primească o carte la întâmplare. Fiecare trebuie să-şi ţină 
minte culoarea cărţii sale (ex.: romb, treflă, inimă neagră 
sau inimă roşie). Liderul amestecă apoi cărţile şi începe să 
întoarcă deasupra pachetului câte o carte. De fiecare dată 
când întoarce o carte, spune ce culoarea are. Când culoarea 
ta e strigată trebuie să te muţi cu scaunul la dreapta. Dacă 
cineva stă deja acolo, (la început, desigur, toate scaunele sunt 
ocupate) vei sta în braţele altcuiva. În cazul în care cartea ta e 
strigată în timpul în care cineva stă în braţele tale, nu te poţi 
muta. Prima persoană care înconjoară cercul până la locul de 
unde a plecat, câştigă. Variaţie: în loc să folosim carţi de joc, 
liderul spune diferite afirmaţii. Dacă afirmaţia este adevărată 
pentru tine, te muţi cu un scaun mai departe.

6. Aspecte administrative: completarea listei de prezenţă, 
evaluarea întâlnirii (dacă le-a plăcut participanţilor şi dacă şi-au 
atins obiectivele), anunţarea următoarelor întâlniri IMPACT.

3. Despre ce este vorba 
în poveste? Ce ați 
reţinut? Ce v-a uimit 
în mod special? Cum 
s-a termint povestirea? 
V-ați aflat vreodată 
într-o situaţie similară 
în care v-aţi contrazis 
cu cineva? Care a fost 
soluţia? Ce aţi învăţat 
din această poveste? 
Ținând cont că veţi 
face proiecte împreună 
ce ar trebui să reţinem 
din poveste pe viitor?
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Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. vezi mini training IMPACT „Scrierea unui 
proiect”- vezi la coordonatorul regional
2. vezi materiale de curs de la modulul de 
proiect susţinut de coordonatorul regional

 Numele întâlnirii

2. Paşii proiectului de serviciu în 
folosul comunităţii

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi comunitatatea

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - exerseze creativitate şi perseverenţă;
A - exerseze abilităţi de lucru în echipă, 
comunicare şi abilitatea de a lua decizii;
A - colecteze, analizeze şi să organizeze 
informaţii;
A - transpună idei în acţiuni concrete;
C - exemplifice care este ciclul de viaţă 
al unui proiect şi care sunt conceptele 
cheie generale prin care se va trece 
pentru a realiza un proiect în folosul 
comunităţii;
C - definească o problemă sau o nevoie 
în comunitate;
C - identifice corect ce înseamnă 
selecţia grupului ţintă şi a beneficiarilor 
unui proiect.

Concepte:

• ciclul unui 
proiect: concepţie, 
planificare, 
implementare, 
evaluare, 
încheiere 
(sărbătorire);
• proiectul 
presupune un 
set de activităţi 
într-o perioadă de 
timp determinată, 
planificate şi 
controlate, 
care au ca scop 
producerea unei 
schimbări în bine 
a situaţiei unui 
grup de persoane;
• orice proiect 
presupune: 
problemă, 
scop, obiective, 
activităţi, buget, 
riscuri, evaluare, 
monitorizare.

Materiale de lucru:

2. 20 de cutii de 
chibrituri, 10 cărţi 
de joc, un flipchart 
(pentru fiecare echipă);
3. PPT proiect în folosul 
comunităţii/flipchart 
cu informaţiile din PPT;
4. PPT proiect în folosul 
comunităţii/flipchart 
cu informaţiile din PPT;
5. Listă de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare (15 minute)
Joc de echipă - Căsuţa cu pitici (50 minute)
PPT/lucru pe grupe - Copacul problemei - Identificarea problemei (15 minute)
PPT/lucru pe grupe - Identificarea grupului ţintă şi a beneficiarilor (15minute)
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Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare: Persoana dispărută - vezi „IMPACT – 
Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 73.
Grupul se împarte în două echipe. Fiecare echipă primeşte o 
geantă plină de obiecte cât mai diferite. Conducătorul jocului 
anunţă că aceste genţi au fost aduse la secţia de poliție şi nu 
se cunoaşte identitatea posesorului deoarece nu s-a găsit 
niciun act în ele. Fiecare echipă trebuie să descopere cât mai 
multe amănunte despre persoana care şi-a pierdut geanta, 
obiectele din aceasta ajutându-i să facă diferite conexiuni. În 
final, câte un detectiv din fiecare echipă urmează să prezinte 
rezultatele cercetărilor - cât mai multe amănunte despre 
acea persoană, motivând presupunerile făcute cu ajutorul 
obiectelor din geantă.

2. Căsuţa cu pitici: Separăm participanţii în două sau trei 
echipe mixte (să fie un număr egal de membri în fiecare grupă 
- se pot organiza şi ei în echipe însă li se dă termen 1 minut 
pentru a fi într-o echipă). Fiecare echipă va primi o descriere 
a exerciţiului. Nu le dăm prea multe explicaţii legate de 
acest exerciţiu. Participanţii trebuie să construiască o căsuţă 
pentru piticii străzii în termen de o jumătate de oră, având 
la dispoziţie 20 de cutii de chibrituri, 10 cărţi de joc pentru 
fiecare grupă şi o foaie de flipchart pe care se construieşte 
căsuţa. Au la dispoziţie 45 de minute.
Reguli: fiecare pitic trebuie să stea într-o cameră separată. 
Casa trebuie sa aibă podea, tavan şi fiecare cameră să aibă 
patru pereţi. De asemenea, trebuie construită podeaua. Foaia 
de flipchart reprezintă pământul pe care se contruieşte casa.
Criteriile de evaluare ale casei sunt: trăinicia casei – 10 
puncte (se va face testul de rezistenţă zdruncinând masa 
- construcţia va fi aşezată pe o masă - sau prin zguduirea 
foii); numărul de nivele – câte 10 puncte pentru fiecare nivel; 
creativitatea construcţiei – 10 puncte.
Liderul IMPACT urmăreşte fără implicare desfăşurarea 
exerciţiului. Le precizăm foarte hotărât participanţilor că nu 
vor exista prelungiri de timp şi că atât cât au făcut, atât se va 
nota. La expirarea timpului ne asigurăm că toţi au încheiat 
munca şi facem un tur pentru a da nota cuvenită fiecăruia, 
verificând trăinicia casei prin mişcarea foii de flipchart sau a 
mesei. După notare, începe discuţia propriu-zisă în grupul 
mare astfel încât sa fie atenţi. Le punem întrebări legate de 
acest exerciţiu, legat de ce s-a întâmplat în timpul lucrului.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum a fost jocul? Ce 
aţi descoperit? Cât de 
greu a fost să faceţi un 
portret? Vi se intâmplă 
în unele situaţii să 
trebuiască să faceţi 
astfel de asocieri? Ce 
abilităţi credeţi că ar 
trebui să aveţi pentru 
un astfel de exerciţiu? 
Cum aţi putea să vă 
dezvoltaţi aceste 
abilităţi?

2. Mergem pe analiza 
procesului din fiecare 
grup (debriefing). Vom 
desface tot exerciţiul 
în bucăţi încercând 
să ajungem prin 
întrebări, împreună cu 
ei, la concluzia că toate 
căsuţele au trecut 
prin aceleaşi faze: 
concepţie, planificare, 
implementare, 
evaluare - încheierea. 
Întrebarea este: prin 
ce etape credeţi că am 
trecut ca să ajungem 
la final? Etapele 
identificate se vor 
trece pe o foaie de 
flipchart astfel încât 
să fie vizibile (vezi 
PPT). Fiecare proiect 
urmăreşte aceste 
etape. Se va întreba în 
acelaşi timp: 
Care a fost problema 
abordată? 
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3. Identificarea problemei/nevoii în comunitate: Liderul 
IMPACT expune câteva slide-uri PPT despre ce presupune 
etapa de concepţie  în cadrul ciclului de viaţă al proiectului, 
menţionând că se va discuta pe rând fiecare aspect - începând 
cu problema propusă spre rezolvare şi modul în care aceasta 
poate fi identificată şi formulată corect. Liderul IMPACT împarte 
din nou grupul în echipe în funcţie de cele două probleme 
alese şi preferinţele membrilor de a lucra pe cele două idei de 
proiect - în final trebuie să rămână cu o singură idee. Se vor 
afișa în PPT întrebările pentru identificarea problemei pentru 
a uşura munca participanților, modul în care se exprimă o 
problemă, exemple de probleme exprimate corect și greşit 
(vezi PPT). De asemenea, liderul va anunţa că fiecare grup 
va trebui să se gândească la problema lor şi să încerce să o 
scrie corect. După scrierea problemei se va desena un copac 
(vezi PPT) iar la rădăcinile copacului membrii trebuie să scrie 
cauzele care duc la apariţia acestei probleme (dar să fie nişte 
cauze pe care clubul lor le-ar putea rezolva sau diminua). În 
rădăcinile copacului vor fi trecute efectele pe care această 
problemă le-ar creea dacă ei nu ar încerca să o rezolve. Acesta 
se numeşte „copacul problemei”.
În acest sens, liderul le spune că trebuie să aibă în vedere 
(atunci când se gândesc la cauze) și resursele de care dispune 
în mod real un club IMPACT, dar şi faptul că ei pot şi ar trebui să 
mai obţină finanţare sau alte materiale şi din alte surse. Dacă 
nu se poate folosi PPT se vor prezenta elementele teoretice 
pe foi de flipchart.

4. Identificarea grupului ţintă şi a beneficiarilor: Liderul 
IMPACT expune câteva slide-uri despre grupul ţintă şi 
beneficiari şi va da exemple (specifice unui club IMPACT 
sau altele identificate de lideri - vezi ppt). Liderul le cere 
participanţilor să revină în grupurile de lucru, să identifice 
grupul ţintă şi beneficiarii pentru problema respectivă. Li 
se acordă 10 minute pentru a-şi duce sarcina la bun sfârşit. 
Bineînţeles, fiecare grup deleagă un participant să prezinte în 
plen, după care li se dau 3 minute/echipă pentru prezentarea 
în faţa grupului. 

5. Administrativ:  completarea listei de prezenţă, evaluarea 
întâlnirii (dacă le-a plăcut participanţilor şi dacă şi-au atins 
obiectivele), anunţarea următoarei întâlniri IMPACT.

Piticii au o problemă 
- deci orice proiect 
abordează o problemă 
sau o nevoie.
De ce s-au construit 
căsuţe piticilor? 
Scopul proiectului 
- orice proiect are un 
scop: reducerea sau 
diminuarea problemei. 
De ce am avut nevoie 
ca să ducem proiectul 
la sfârşit? Orice 
proiect are nevoie de: 
echipă, materiale de 
construcţii, bani pentru 
resurse - buget, un 
interval de timp, etc. 
Ce aţi făcut ca să 
vă asiguraţi că ceea 
ce aţi construit va 
sta în picioare? 
Managementul 
riscului. 
Cine a verificat dacă 
stă în picioare căsuţa 
construită? Orice 
proiect IMPACT este 
evaluat dacă este 
sau nu un proiect 
de calitate care 
îndeplineşte nişte 
standarde - lucru 
care se va realiza și la 
IMPACT.
În cele din urmă se 
defineşte împreună 
cu membrii clubului 
ce este un proiect și 
se trage concluzia că 
fiecare proiect
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are un ciclu de viaţă: 
concepţie, planificare, 
implementare, 
evaluare - încheiere 
(sărbătorire). Toate 
acestea vor fi valabile 
pentru fiecare proiect 
IMPACT (în urma căruia 
sprijinim comunitatea, 
dar deprindem și 
niște competenţe la 
nivel personal). De 
asemenea, se va stabili 
că fiecare proiect 
trebuie să pornească 
de la o problemă, să 
aibă un scop, obiective, 
nişte activităţi, un 
buget, etc. Toate aceste 
lucruri înseamnă etapa 
de concepţie din 
ciclul de viaţă al unui 
proiect.

Alte recomandări/idei:
5.  Dacă nu doriţi să folosiţi Căsuţa cu 
pitici pentru a explica ciclul proiectului 
şi conceptele generale ale unui proiect 
puteţi alege alt joc care presupune 
realizarea unei construcţii în grupuri 
mici.

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 
1. vezi mini training IMPACT  „Scrierea unui 
proiect”- vezi la coordonatorul regional;
2. vezi materiale de curs  de la modulul de 
proiect susţinut de coordonatorul regional.
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Numele întâlnirii

3. Obiectivele şi activităţile unui 
proiect

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi comunitatatea

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - demonstreze o atitudine deschisă, 
orientată spre rezolvarea de probleme;
A - exerseze abilităţi de lucru în echipă 
şi comunicare;
A - identifice activităţi pentru fiecare 
obiectiv în parte; 
A - foloseasca  digrama Gantt în 
planificare activităţilor;
A - calculeze un buget simplu de 
proiect în folosul comunităţii pe baza 
activităţilor construite;
A - planifice şi să organizeze resurse, 
inclusiv resursa de timp;
C - descrie detalii despre modul de 
folosire a bugetului pe care ei îl vor 
primi pe club, procedura de primire şi 
decontare a banilor;
C - exemplifice ce înseamnă scopul, 
o activitate/o sarcină şi o metodă în 
cadrul unui proiect.

Concepte:

• un obiectiv se 
atinge în mai mult 
de două activităţi;
• activitatea se 
compune din mai 
multe sarcini;
• diagrama 
Gantt este un 
instrument bun 
de planificare a 
proiectului;
• calcularea 
bugetului alocat 
clubului IMPACT; 
• suplimentarea 
bugetului din alte 
surse (strângere 
de fonduri).

Materiale de lucru:

1. Baza de date de 
jocuri;
2. PPT proiect/ flipchart 
cu informaţiile din PPT;
3. PPT proiect/ flipchart 
cu informaţiile din PPT;
4. PPT proiect/ flipchart 
cu informaţiile din PPT;
5. Lista de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii (15 minute)
PPT/Lucru pe echipe - identificare obiective și impact proiect  (30 minute)
PPT/Lucru pe grupe - activităţi/Gantt/ buget  (40 minute)
Lucru pe grupe - bugetul (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)

Descrierea activităţilor:

1. Icebreaker – Banditul: vezi „IMPACT – Jocuri şi povestiri. 
Metode de educaţie nonformală”, pag. 76.

2. Identificarea scopului şi a obiectivelor: Liderul va expune 
câteva slide-uri PPT despre scop şi va prezenta cele mai 
importante idei despre scopul unui proiect şi cum trebuie 
formulat, precum şi exemple concrete din activitatea unui 

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum a fost jocul? 
A fost distractiv? De 
ce aveaţi nevoie în 
acest joc pentru a nu 
fi jucătorul special 
(cel din mijloc)? În ce 
contexte trebuie să
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club sau alte exemple pe care le lăsăm la latitudinea liderului 
(vezi PPT).La partea practică, membrii IMPACT vor avea un alt 
exerciţiu, care vine ca o continuare a copacului problemei. 
Liderul va da câte o foaie de flipchart şi un marker şi le va 
cere membrilor IMPACT să deseneze acum copacul soluţiilor, 
care presupune de fapt pozitivarea copacului anterior. 
Astfel, problema se va transforma în scop. Liderul va trebui 
să meargă de la grupă la grupă şi va încerca să sesizeze 
blocaje sau nereguli. Îi va atenţiona pe participanţi acolo 
unde greşesc şi va fi pregătit cu exemple. Ca perioadă de 
timp, participanţii vor avea 5 minute după care vor delega 
un membru al grupului pentru a împărtăşi rezultatul lor 
grupului. Liderul va expune câteva slide-uri despre obiective 
(vezi PPT) şi va prezenta cele mai importante idei despre cum 
trebuie formulate obiectivele. La partea practică, membrii vor 
continua exerciţiul cu copacul soluţiei (vezi PPT). Astfel, ei vor 
folosi aceeaşi foaie de flipchart şi vor transforma cauzele în 
obiective (cel puţin trei obiective), iar efectele în impactul pe 
care îl va avea atingerea scopului prin pozitivarea cauzelor şi 
a efectelor. Pentru această sarcină vor avea la dispoziţie 20 de 
minute. Şi de data aceasta, liderul va trebui să meargă de la 
grupă la grupă şi va încerca să sesizeze blocaje sau nereguli, 
atenţionându-i pe participanţi acolo unde greşesc şi având 
exemple pregătite. După această perioadă, participanţii vor 
delega un membru al grupului pentru a împărtăşi rezultatul 
lor grupului – prezentarea nu va dura mai mult de 3 minute 
pe grupă, oferindu-se de asemenea feedback.

3. Activităţi/sarcini - Liderul va expune câteva slide-uri 
despre ce înseamnă activităţi, sarcini şi metode şi va oferi 
exemple concrete (vezi PPT). Pentru a pune în practică partea 
teoretică prezentată de lideri în PPT sau de pe flipchart, 
membrii IMPACT vor fi invitaţi din nou să lucreze pe grupele 
de proiect. Liderul le va cere să facă planul de activităţi 
pentru obiectivele propuse. Liderul va prezenta şi diagrama 
Gantt astfel încât activităţile proiectului să fie puse de echipe 
direct în diagrama Gantt. Diagrama va cuprinde: activitatea, 
intervalul de timp, reponsabilul de activitate şi resursele 
financiare (buget). Apoi, membrii IMPACT vor indentifica 
sarcinile şi metodele prin care activităţile pot fi realizate 
precum şi responsabilii din club pentru fiecare acţiune. Pentru 
această sarcină vor avea la dipoziţie 20 de minute. Şi de data 
aceasta liderii vor trebui să meargă de la grupă la grupă şi vor 
încerca să sesizeze blocaje sau nereguli. Liderii  îi  vor

fiţi atenţi? Ce puteţi 
face ca să vă dezvoltaţi 
atenţia?
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atenţiona acolo unde greşesc şi se vor pregăti cu exemple. Li 
se va reaminti membrilor clubului că bugetul pe care un club 
IMPACT îl are la dispoziţie o dată la 3 luni este de 350 lei pentru 
proiect şi 350 lei pentru materiale consumabile. După cele 
20-30 de minute de lucru, vor delega un membru al grupului 
pentru a împărtăşi rezultatul lor grupului – prezentarea nu 
va dura mai mult de 10 minute pe grupă. Întrucât a rămas un 
singur proiect pe care se lucrează, clubul se va decide până 
la urmă care activităţi sunt mai potrivite pentru proiectul ales 
de club.

4. Bugetul: Liderul va expune câteva slide-uri şi despre buget 
şi modele de buget şi va oferi şi un exemplu de buget (la 
latitudinea liderului). Liderii vor cere membrilor clubului să se 
organizeze astfel încât să calculeze un buget pentru proiectul 
la care au lucrat pe baza activităţilor stabilite în proiect, 
analizând de asemenea şi posibilele surse de obţinere a 
bugetului şi din alte surse decât cele oferite prin IMPACT 
(se va face un brainstorming despre posibilităţile care există 
pentru a obţine finanţări şi din alte surse). 
Se va prezenta de asemenea membrilor IMPACT procedura 
de cheltuire a bugetului alocat din partea FNO şi modul de 
decontare, împreună cu aspectele de care ei trebuie să ţină 
cont pentru a învăţa din această experienţă (procedura 
presupune următoarele: pentru orice obiect sau serviciu 
achiziţionat se aduce bon cu ştampilă, pentru orice achiziţie 
în valoare de peste 100 lei se aduce factură cu datele Fundaţiei 
Noi Orizonturi ca beneficiar).

5.  Administrative: se verifică dacă obiectivele întâlnirii au 
fost atinse, se completează lista de prezenţă şi se anunţă 
următoarea întâlnire.

Alte recomandări/idei:
• se recomandă ca membrii clubului să ajungă la o 
singură idee de proiect în final;
• grupurile de lucru pot să rămână aceleaşi sau se pot 
schimba în funcţie de context;
• activităţile acestei întâlniri se vor ordona astfel încât să 
aibă o succesiune logică;
• puteţi să oferiţi mai mult sau mai puţin timp pentru 
fiecare sarcină în funcţie de grup (diagrama Gantt, buget 
şi riscuri);
• de recomandat să se calculeze bugetul concomitent cu 
planul Gantt.

Bibliografie/Resurse pentru 
documentare: 
1. vezi mini training IMPACT  
„Scrierea unui proiect”- vezi 
la coordonatorul regional;
2. vezi materiale de curs  
de la modulul de proiect 
susţinut de coordonatorul 
regional.
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Numele întâlnirii

4.   Strângere de fonduri şi 
vizibilitatea  proiectului IMPACT

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi comunitatea

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - exerseze un grad ridicat de 
responsabilitate şi implicare;
V - exerseze încrederea şi respectul 
faţă de colegii IMPACT;
A - lucreze în echipă;
A - identifice cel puţin zece modalităţi 
de strângere de fonduri care vor putea 
fi folosite în cadrul unui club IMPACT şi 
ce riscuri pot exista;
C - listeze modalităţile prin care 
proiectul lor poate fi promovat şi făcut 
vizibil în comunitate.

Concepte:

• fundraising/
strângere de 
fonduri;
• promovare/
vizibilitate.

Materiale de lucru:

2. Flipchart, markere;
3. Foi de hârtie, pixuri;
4.Flipchart, markere, 
pixuri, creioane, ziare, 
poze, etc
7. Listă de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii (15 minute)
Lucru pe echipe - strângere de fonduri (30 minute)
Joc de energizare (15 minute)
Lucru pe grupe/desen - promovarea (35 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunitaţii (20 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de spargere a gheţii: Mersul orbeşte - vezi „IMPACT – 
Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 81.
Se împarte grupul în perechi, câte un membru al fiecărei 
perechi fiind legat la ochi. Partenerul îl va ajuta pe partenerul 
legat la ochi să meargă. Plimbarea va trebui să fie animată 
cu obstacole cum ar fi: mese peste care trebuie să se treacă, 
scaune pe sub care trebuie să se treacă, mersul pe scări, pe 
un grilaj, etc.

2. Strângere de fonduri/co-finanţarea la proiect: se va 
reaminti membrilor clubului care este bugetul pe care îl vor 
primi prin Programul IMPACT (350 lei pentru proiect, 350 lei 
pentru consumabile), după care, grupul se va împărţi în 2-3 
echipe.

Întrebări de procesare/
debriefing:

1. Cum a fost 
exerciţiul? Cât de greu 
vi s-a părut? Care a 
fost cel mai provocator 
aspect? Cum te-ai 
simţit? Ce ai învăţat din 
acest exerciţiu? Crezi că 
a trebuit să ai încredere 
în partenerul tău? De 
ce crezi că încrederea e 
importantă? 
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În aceste grupe vor trebui să lucreze împreună şi să se 
gândească la cel puţin şase metode prin care ar putea să aducă 
noi surse de finanţare la proiectul/proiectele începute de ei. 
Fiecare grup îşi va prezenta ideile. Vor fi încurajaţi să prezinte 
şi membri ai clubului care nu au avut ocazia să prezinte 
până în acest moment. După ce ambele echipe vor prezenta 
rezultatele, cu facilitarea liderului, se vor alege metodele de 
strângere de fonduri cele mai potrivite pentru proiect şi se vor 
numi reponsabilii pentru realizarea acestei activităţi.

3. Joc de energizare/joc de cunoaştere - Acrostihul colegilor: 
vezi „IMPACT – Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie 
nonformală”, pag. 139.
Aveţi nevoie de câte un creion şi o coală de hârtie pentru fiecare 
participat. Pe aceste hârtii va fi scris, pe verticală în jos, un 
cuvânt – numele copilului, numele grupului, numele unei cărţi 
– orice are o semnificaţie pentru persoana în cauză. Încercaţi 
să stabiliţi împreună câte litere trebuie să conţină cuvântul. 
După scrierea cuvântului, fiecare participant va merge la 
ceilalţi, rugându-i să scrie ceva despre ei înşişi în dreptul unei 
litere. Participantul care şi-a completat primul acrostihul şi ştie 
să spună cine a scris fiecare rând este declarat caştigător.

4. Promovare: Se va face la clubul IMPACT recapitularea a ceea 
ce s-a lucrat la ultimele întâlniri. Se va face un brainstorming 
cu întregul club despre ce metode s-ar putea folosi pentru a 
promova un proiect IMPACT în general. Se vor lista astfel toate 
metodele de promovare posibile şi se va discuta importanţa 
promovării şi a vizibilităţii proiectului. După listare, se va 
decide cu întregul grup care ar fi metodele cele mai potrivite 
pentru promovare pentru primul proiect IMPACT şi care sunt 
cele mai realiste având în vedere grupul ţintă al proiectului, 
capacitatea şi competenţele clubului de a promova proiectul. 
După ce s-a stabilit care sunt metodele cele mai potrivite, la 
faţa locului se vor împărţi participanţii în echipe şi vor lucra la 
realizarea unui pliant sau a unui comunicat de presă sau la o altă 
metodă de promovare şi vizibilitate pentru proiectul clubului 
lor. De reţinut că, pentru început, clubul IMPACT va primi o 
serie de afişe pentru promovarea proiectelor. Ei vor trebui să 
găsească şi alte modalităţi prin care proiectul lor să fie vizibil. 
De exemplu: scrisori către profesori, diplome de participare la 
proiect, participarea la o emisiune locală de radio, organizarea 
un flashmob, etc.

În cine ai încredere 
de obicei? Cum se 
câştigă încrederea? Ce 
ai reţinut/învăţat din 
acest exerciţiu? Cu ce 
se aseamănă traseul 
din viaţa voastră? Cine 
ar putea fi persoana 
care v-a condus? Ce aţi 
spune cuiva care nu a 
făcut acest exerciţiu?
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5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei:
• Membrii clubului trebuie pregătiţi 
pentru posibile modificări în cadrul 
proiectului;
• În situaţia în care primele două întâlniri 
din acest modul nu au fost suficiente 
pentru a trece prin tot conţinutul şi toate 
obiectivele, această întâlnire poate fi 
folosită pentru recuperare.

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 

Numele întâlnirii

5. Proiectul IMPACT de succes

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Eu şi comunitatea

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:
V - exerseze corectitudine şi integritate 
în evaluarea proiectului;
A - demonstreze abilitatea de a scrie 
un proiect IMPACT în template-ul 
IMPACT;
C - descrie ce conţine un template 
IMPACT, mijloacele de monitorizare şi 
evaluare ale proiectului;
C - descrie care sunt elementele 
care fac un proiect să fie un proiect 
de serviciu în folosul comunității de 
calitate;
C - descrie standardele de calitate ale 
unui proiect IMPACT.

Concepte:

• Template de 
raportare IMPACT
• Monitorizare şi 
evaluare
• Standard de 
calitate al unui 
proiect IMPACT/ 
club IMPACT

Materiale de lucru:

1. Bazele de date de 
jocuri și povestiri;
2. PPT proiect/flipchart 
cu informaţii de pe 
PPT, template de 
proiect în folosul 
comunităţii; 
3. Anexa – Standardul 
de calitate al unui  
proiect;
7. Listă de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii (20 minute)
Prezentare PPT/brainstorming (20 minute)
Prezentare (15 minute)
Povestire (15 minute)
Brainstorming proiect distractiv (20 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (25 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
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Descrierea fiecărei activităţi:

1. Icebreaker - Ultimul detaliu: vezi „IMPACT - Jocuri şi povestiri. 
Metode de educaţie nonformală”, pag. 118.
Cere-le participanţilor să îşi aleagă fiecare câte un partener şi să 
se aşeze în faţa lui. Dă-le 3 minute la dispoziţie pentru a studia 
cum este îmbrăcat partenerul. Apoi vor trebui să se întoarcă sau 
să iasă din încăpere, timp în care partenerul va schimba cinci 
lucruri în îmbrăcămintea sa. Din nou, partenerii vor sta faţă 
în faţă şi vor încerca să vadă ce s-a schimbat. După ce au fost 
lămurite schimbările produse, partenerii pot face schimb de 
roluri. Se va face legătura între acest exerciţiu şi monitorizare şi 
evaluare: detaliile sunt importante şi, mai ales, este important 
să observaţi cum s-a schimbat o situaţie de la momentul 1 la 
momentul 2, chiar dacă modificările pot fi uneori insesizabile 
(dar de cele mai multe ori importante). Se face aici analogia 
cu proiectele IMPACT: chiar dacă sunt mici, ele pot produce o 
schimbare importantă.

2. Monitorizare şi evaluare - Membrii IMPACT vor fi întrebaţi 
dacă ştiu ce înseamnă „monitorizare” şi „evaluare” şi se vor 
nota aceste informaţii pe flipchart. După ce s-au listat toate 
opiniile membrilor IMPACT, se va prezenta informaţia din PPT 
cu privire la monitorizare şi evaluare. După ce ne asigurăm că 
membrii clubului au înţeles ce înseamnă cele două concepte, 
se va decide împreună cu grupul cum se va face monitorizarea 
şi evaluarea proiectului şi cine va fi responsabil de această 
componentă a proiectului. În acest context, se va prezenta 
şi template-ul de raportare IMPACT, alături de formularul de 
proiect IMPACT şi vor fi încurajaţi să folosească acest template 
de raportare pentru proiectul pe care tocmai l-au scris. Se 
va da o sarcină clară ca până la următoarea întâlnire IMPACT, 
unul sau doi membri să aducă proiectul scris în acest template. 
Folosirea template-ului este o competenţă pe care ei trebuie să 
o dobândească în cadrul unui club IMPACT. Este recomandată 
încurajarea participanţilor să îl scrie. Pentru a asigura această 
sarcină se poate delega un membru IMPACT care să ia notiţe 
de la toate întâlnirile de mai sus pentru a avea tot ce s-a lucrat 
pe flipcharturi. Cele două documente sunt disponibile la 
coordonatorul regional IMPACT.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum vi s-a părut 
exerciţiul? Aţi reuşit 
să remarcaţi toate 
detaliile? Cum aţi 
reuşit? Ce aţi învăţat în 
urma acestui exerciţiu? 
În ce contexte trebuie 
să fiţi atenţi la detalii? 
Cum credeţi că vă 
ajută această abilitate 
în cadrul proiectului 
vostru IMPACT?
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3. Standardul de calitate al unui proiect de serviciu în folosul 
comunităţii IMPACT: Membrii clubului vor fi întrebați ce cred 
că înseamnă un proiect (de calitate) de învățare prin serviciu în 
folosul comunității. Se vor nota toate răspunsurile după care 
se va prezenta lista cu elementele unui proiect de succes (vezi 
în PPT unde se găsește documentul şi în Manualul IMPACT 
la capitolul  „Proiectul în folosul comunităţii”) şi standardul 
pentru un proiect de succes (cere sprijinul coordonatorului 
tău regional în caz de nevoie). Vezi la resurse suplimentare de 
documentare.
După ce se va analiza de către club această listă (pe grupe 
mici sau în grupuri mari), clubul va face o pre-evaluare a 
proiectului: dacă proiectul, aşa cum este planificat la acel 
moment, atinge cât mai multe puncte. Se vor propune 
îmbunătăţiri pentru proiect pentru a deveni un proiect de 
„învățare prin serviciu în folosul comunității” de calitate mai 
ridicată. Se va menţiona că pe baza acestei liste, împreună 
cu liderii de la club, se va evalua dacă proiectul a fost un 
proiect de calitate la sfârşitul implementării acestuia (vezi 
întâlnirea de evaluare de după proiect). Scopul acestei liste 
este de a face proiectul cât mai provocator. După finalizarea 
acestei activităţi, membrii clubului se vor uita încă o dată 
pe planificarea Gantt a proiectului şi vor recapitula cine ce 
trebuie să facă, până când, cu ce resurse. Vor începe apoi să 
implementeze efectiv proiectul, ţinând cont de planificarea 
pe care au făcut-o până acum, de riscurile posibile şi de 
resursele avute la dispoziţie.

4. Povestire - Oricine, Cineva, Toată Lumea: vezi „IMPACT – 
Jocuri şi povestiri. Metode de educaţie nonformală”, pag. 225.
Aceasta este o poveste despre patru oameni pe care îi chema 
Toată Lumea, Cineva, Oricine şi Nimeni. A apărut o problemă 
foarte importantă şi Toată Lumea trebuia să o rezolve. Toată 
Lumea era sigură că Cineva o să o facă. Oricine putea să o 
facă dar Nimeni nu a făcut-o. Cineva s-a enervat din cauza 
asta pentru că era treabă pentru Toată Lumea. Toată Lumea a 
crezut că Oricine poate să o facă dar Nimeni nu a realizat că 
Toată Lumea o să stea deoparte.
În cele din urmă Toată Lumea a dat vina pe Cineva şi Nimeni 
n-a facut ceea ce Oricine putea să facă.

4. Despre ce este vorba 
în poveste? Ce aţi 
înţeles din poveste? 
Care este mesajul 
poveştii? Ce învăţăm 
din această poveste? 
Acum, când avem un 
proiect în faţă, cum 
credeţi că puteţi evita 
ca toată lumea să 
fie implicată sau ca 
nimeni să nu facă ce   
s-a stabilit prin proiect?
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5. Liderii de la club vor discuta despre etapa de încheiere a 
proiectului şi despre posibilitatea de a organiza o activitate  
distractivă de încheiere a proiectului, care poate fi de diferite 
tipuri: karaoke, excursie, film, petrecere, etc. Și planificarea unei 
astfel de activităţi pentru finalul proiectului este motivatoare 
pentru clubul IMPACT. Membrii vor fi încurajaţi să realizeze 
un brainstorming pentru idei de activităţi distractive pentru 
finalizarea proiectului, mai mult, cineva din club poate să îşi ia 
o sarcină în acest sens pentru pregătirea între timp şi a acestei 
activităţi distractive. 

6. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

7. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei:
De reţinut că ar fi recomandabil ca 
activitatea distractivă să fie discutată ca 
modalitate de încheiere şi sărbătorire a 
proiectului.

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 
• Modelul de template de proiect poate 
fi cerut de la coordonatorul local sau de 
pe www.noi-orizonturi.ro la directorul 
cluburilor IMPACT - http://www.noi-
orizonturi.ro/impact/sample_projects.asp 
• Puncte de atins în realizarea proiectelor – 
vezi „Manualul IMPACT- Proiectul în folosul 
comunităţii” sau  http://www.noi-orizonturi.
ro/impact/sample_projects.asp 
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas o întâlnire obligatorie pe tematica evaluării în IMPACT pe care facilitatorii (liderii), 
împreună cu membrii IMPACT trebuie să o implementeze în cadrul întâlnirilor IMPACT, după 

�nalizarea �ecărui proiect de serviciu în folosul comunităţii.

MODULUL ÎNTÂLNIREA DE EVALUARE IMPACT

4.
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Scopul întâlnirii de evaluare este  de a stimula interesul membrilor IMPACT 
pentru autoevaluare dar și de a evalua rezultatele la care a ajuns un club IMPACT în urma 
implementării unui proiect în folosul comunităţii.

DE REŢINUT! De modul în care se desfăşoară această întâlnire depinde calitatea 
clubului IMPACT, motivaţia implicării membrilor săi pe termen lung şi calitatea procesului 
de învăţare. Este foarte important ca această întâlnire să aibă loc după fiecare proiect 
de serviciu în folosul comunităţii, încercând să adapteze metodele mai ales după prima 
evaluare. Întâlnirea de mai jos este recomandată în special după primul proiect de serviciu 
în folosul comunităţii. Pentru următoarele întâlniri încercaţi să adaptaţi structura acesteia 
astfel încât participanţii să îşi urmărească planul personal de învăţare şi să fie permanet 
conştienţi de competenţele pe care le pot dezvolta în cadrul clubului IMPACT.

Obiectivele generale ale întâlnirii de evaluare pentru membrii IMPACT sunt:
 să conştientizeze nevoia de a învăţa pentru a determina dezvoltare atât la nivel 

personal, cât şi la nivelul comunităţii;
 să fie capabili să monitorizeze şi să evalueze propriile performanţe în cadrul 

clubului IMPACT;
 să identifice noi oportunităţi de dezvoltare în cadrul clubului IMPACT;
 să fie capabili să-şi planifice scopuri personale şi de grup în cadrul clubului 

IMPACT;
 să fie capabili să își asume responsabilităţi și să investească timp în procesul de 

dezvoltare personală. 

Cum  citim acest curriculum: fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege din activitățile și metodele propuse pe cele pe care le consideraţi cele mai relevante 
pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăţurare;
 materialele necesare, etc. 

√

√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1. Întâlnirea de evaluare IMPACT

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Întâlnirea de 
evaluare IMPACT 

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - conştientizeze nevoia de a învăţa 
pentru a realiza o dezvoltare atât 
la nivel personal cât şi la nivelul 
comunităţii;
A - monitorizeze şi evalueze propriile 
performanţe în cadrul clubului IMPACT 
şi în cadrul proiectului de serviciu în 
folosul comunităţii;
A - identifice noi oportunităţi de 
dezvoltare în cadrul clubului IMPACT;
A - demonstreze abilitatea de a planifica 
scopuri personale şi de grup în cadrul 
clubului IMPACT;
A - identifice întâlnirile IMPACT la care ar 
dori să participe;
A - folosească instrumentele specifice 
curriculumului IMPACT: lista de 
competenţe IMPACT şi valorile IMPACT.

Concepte:

• Competenţe = 
cunoştinte + abilităţi 
+ atitutdini;
• Modulul IMPACT 
este format din 
mai multe întâlniri 
IMPACT.

Materiale de lucru:

1. Foi colorate - 
diverse culori;
2. Foi de flipchart, 
markere, anexa 1 
printată;
3. Anexa 2 printată, 
flipchart, markere, 
flipchart;
4. Anexa 3 printată.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Prezentare - Introducere în importanţa întâlnirii (2 minute)
Joc de evaluare (10 minute)
Conversaţie euristică/debrifing (30 minute)
Moment solo - Competenţele mele până acum (20 minute)
Moment solo - Competenţe pe care vreau să mi le dezvolt (15 minute)
Lucru pe grupe - Alegerea modulelor IMPACT (20 minute)
Joc - Cercul feedback-ului personal (30 minute)
Joc de verificare a proiectului (5 minute)
Lucru pe grupe - Lista de verificare a proiectului de serviciu în folosul comunității (15 
minute)
Aspecte administrative (5 minute)
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Descrierea fiecărei activităţi:

1. Introducere în importanţa acestei întâlniri: liderii vor 
prezenta membrilor importanţa acestei întâlniri IMPACT:

 Această întâlnire este importantă deoarece clubul poate 
să-şi evalueze calitatea activităţilor până la momentul 
respectiv;

 Întrucât clubul poate decide care vor fi următoarele 
întâlniri pe care le vor alege din perspectiva nevoilor de 
a  se dezvolta la nivel personal, ţinând cont şi de nevoile 
comunităţii.

2. Joc interactiv de evaluare: Membrii IMPACT vor fi invitaţi să 
stea în picioare în cerc. În sală se vor aşeza nişte foi colorate pe jos 
(roşu, galben, verde, albastru, portocaliu, alb, etc.). Când liderul 
va spune START, fiecare participant va trebui să se aşeze în sală 
în dreptul unei culori pe care o consideră cea mai reprezentativă 
pentru proiectul pe care tocmai l-au implementat. Toţi cei care 
s-au aşezat la o culoare vor trebui să discute în acel grup mic 
şi să spună de ce au ales această culoare. După ce se dicută în 
grupuri mici 3-4 minute, fiecare grup va spune de ce grupul din 
care face parte a ales acea culoare.
Varianta 2: fiecare participant se poate uita în jur şi poate alege 
un obiect  care să fie reprezentativ pentru modul în care s-a 
desfăşurat proiectul lor, cum au lucrat în echipă. Fiecare va trebui 
să descrie proiectul făcut de ei prin asocierea cu un obiect.
Menţiune importantă: după fiecare proiect de serviciu în folosul 
comunităţii încheiat, se recomandă alegerea unei alte metode 
de evaluare de introducere în activitate. 

3. Povestire despre evaluare: Liderul va pune pe jos foi printate 
(vreo trei exemplare) cu acest citat: „Dacă nu ştii unde vrei să 
ajungi, orice plan este bun”. Membrii IMPACT vor fi întrebaţi ce 
înţeleg ei prin acest citat, ce au  învăţat ei din această  maximă. 
Fiecare va împărtăşi ce a înţeles în grupul mare.

4. Procesare/Debriefing proiect în folosul comunităţii: 
Liderul IMPACT va anunţa membrii clubului că vor urma o 
serie de întrebări la care ei sunt invitaţi să reflecteze şi să 
găsească răspunsuri. Regulile după care se va răspunde sunt 
următoarele:

√

√

Întrebări de 
procesare/
debriefing:

1. Ce a trebuit 
să faceţi în acest 
exerciţiu? Cât de 
uşor sau greu a fost? 
Cum aţi găsit soluţia 
până la urmă? De ce 
a fost nevoie ca să 
reuşiţi? Ce aţi învăţat 
în urma acestui 
joc? Cu ce situaţie 
din viaţă seamănă? 
Cum poţi să pui în 
practică ce ai învăţat 
în urma acestui 
exerciţiu?



Modulul Întâlnirea de evaluare IMPACT

74

Modulul Întâlnirea de evaluare IMPACT

 fiecare se va exprima începînd astfel „Părerea mea este 
că….”;

 părerile, opiniile şi sentimentele descrise de fiecare 
membru  nu pot fi contrazise de către ceilalţi membri 
pentru că sunt personale;

 fiecare membru IMPACT are dreptul la o opinie 
personală şi fiecare o împărtăşeşte atunci când simte 
nevoia, fără să fie forţat.

Liderul IMPACT va pune întrebări pe categorii (evenimente, 
personale, ceilalţi, muncă,  probleme ale societăţii şi relaţiile 
între cetăţeni) şi poate selecta din întrebările de mai jos la 
alegere. Nu este nevoie să treacă prin toate întrebările, ci doar  
prin cele pe care le consideră relevante în funcţie de proiect. 
Este recomandat să pună măcar două întrebări din fiecare 
categorie şi să lase timp membrilor IMPACT să  reflecteze şi să 
ofere răspunsuri.
Lista disponibilă a elementelor pentru reflecţia unui proiect 
anume este foarte amplă; în orice caz, una dintre ipostazele 
obişnuite care ar putea fi folosită ca punct de reper pentru 
reflecţie include următoarele:
*Evenimente/ *Personal/ *Alţii/ *Muncă/ *Probleme ale 
societăţii/ *Relaţii între cetăţeni.

Aceste ipostaze oferă o diversitate de domenii în care poţi folosi 
reflecţia la proiectul tău ca punct de reper. Întrebările enunţate 
sunt exemple care pot fi schimbate, extinse şi adăugate pentru 
a afla nevoia de reflecţie a grupului tău.
Se recomandă, de asemenea, ca o parte din aceste întrebări să 
fie folosite măcar o dată la două săptămâni în timp ce membrii 
IMPACT deja implementează un proiect în folosul comunităţii 
pentru a le încuraja procesul de reflecţie asupra proiectului pe 
care îl implementează în momentul desfăşurării acestuia.
1. Reflecţia asupra evenimentelor ne prezintă ceea ce s-a întâmplat 
atunci când proiectul a fost pus în aplicare. Această ipostază este 
folosită ca punct de intrare în reflecţia mai profundă.

 Ce s-a întâmplat la proiect în această săptămână/lună?
 Cum au răspuns oamenii?
 Ce fel de probleme ai experimentat?
 Cum ai răspuns problemelor?
 Ce succes ai experimentat?
 Care este cea mai mare provocare în acest proiect?
 Care sunt planurile tale pentru săptămâna viitoare?

√

√

√

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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2. Reflecţia asupra sinelui îi ajută pe membrii IMPACT să devină 
conştienţi de creşterea personală pe care o experimentează şi 
să-şi evalueze eficienţa personală în proiect.

 Cum te-ai simţit participând la muncă/proiect 
săptămâna/luna aceasta?

 Ce cunoştinţe ai folosit să-i ajuţi pe alţii?
 Ce ai făcut săptămâna/luna aceasta?
 Ce aspecte ale activităţii tale ai găsit a fi cele mai 

interesante?
 Ce aspecte ale activităţii tale ţi s-au părut cele mai 

provocatoare?
Ce talente sau cunoştinţe ar creşte abilitatea ta de a 

face „diferenţa”?
3. Reflecţia asupra altora îi face pe participanţi să dezvolte 
respectul şi compasiunea pentru ceilalţi participanţi de-a lungul 
proiectului.

 Cine sunt oamenii care lucrează la acest proiect?
 Care sunt valorile, lucrurile în care cred, speranţele şi 

visele?
 Ce au în comun ca grup?
 Prin ce se deosebesc ei ca indivizi?
 Cum fac ei faţă nevoilor şi problemelor lor?
 Cu cine muncesc pentru schimbarea din viaţa lor?
 Ce forţe împiedică realizările lor?

4. Reflecţia asupra muncii ajută participanţii să evalueze 
eficienţa serviciului şi să-şi îmbunătăţească abilităţile în viitor.

 Ce câştigă ajutându-i pe alţii?
 Cum beneficiază alţii de efortul lor?
 A face diferenţa este uşor sau dificil? În ce fel?
 Cine sau ce te-ar ajuta să faci „diferenţa”?
 Cine sau ce îţi îngreunează situaţia de a face 

„diferenţa”?
 Crezi că toată lumea ar trebui să-şi ajute comunitatea? 

Explică.
 Ce valori sau lucruri în care crezi sunt cele mai impor-

tante în a-i ajuta pe ceilalţi?
5. Reflecţia asupra problemelor societăţii este de ajutor atunci 
când, în cazul unui lobby şi a proiectelor de politică publică, 
membrii clubului reuşesc să înţeleagă cum munca lor schimbă 
ceva. În orice caz, se pot folosi şi proiectele directe sau indirecte 
care să ajute participanţii să se gândească la problemele 
implicate în proiectul lor.

a.

b.
c.
d.

e.

f.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
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3. Despre ce este 
vorba în poveste? 
Ce ați reţinut? Ce 
v-a uimit în mod 
special? Cum s-a 
termint povestirea? 
V-ați aflat vreodată 
într-o situaţie 
similară în care v-aţi 
contrazis cu cineva? 
Care a fost soluţia? 
Ce aţi învăţat din 
această poveste? 
Ținând cont că 
veţi face proiecte 
împreună ce ar 
trebui să reţinem din 
poveste pe viitor?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
• vezi mini training IMPACT  „Scrierea unui 
proiect”- vezi la coordonatorul regional
• vezi materiale de curs de la modulul de 
proiect susţinut de coordonatorul regional

 

 Cărei probleme se adresează proiectul tău?
 Dacă proiectul tău are succes ce diferenţă va face 

pentru oameni?
 Ce cunoştinţe/abilităţi sau atitudini noi crezi că ai 

dobândit în urma acestei experienţe?
 Această problemă aduce rezolvări la problemele sau 

nevoile oamenilor?
 Ce evenimente istorice sunt legate de această 

problemă?
După părerea ta care sunt cele mai bune mijloace de a 

schimba ceva referitor la această problemă?
6. Reflecţia asupra relaţiei dintre cetăţeni şi democraţie îi ajută 
pe participanţi să vadă importanţa serviciului social atât la 
nivel personal, cât şi la nivelul întregii comunităţii.

 Ce este un cetăţean bun?
 Cum pot cetăţenii să îşi ajute comunitatea?
 Cum depinde democraţia de participarea civică a unei 

mase mari de oameni?
 Ce s-ar întâmpla în democraţie dacă toată lumea ar 

încerca să facă lucrurile mai bine?
 Ce s-ar întâmpla în democraţie dacă nimeni nu ar ajuta 

pe nimeni?
 Care este relaţia dintre munca în folosul comunităţii şi 

a fi un cetăţean bun?
 (adaptat din Wade, pag. 99-102)

După finalizarea debrifingului se poate trece la exerciţiul 
următor.

4. Competenţele mele până acum (moment solo): Fiecare 
membru IMPACT va primi o copie a celor cinci competenţe 
cheie în IMPACT şi a celor opt valori IMPACT (vezi anexa 1 de 
mai jos) şi vor trebui să le citească cu atenţie şi să se gândească 
care dintre abilităţile sau atitudinile⁄valorile  descrise  au  fost 
exersate de ei după implementarea acestui proiect și la cel nivel 
(pe o scară de la 1 la 5).
De asemenea, liderii îi vor încuraja pe membrii IMPACT ca pentru 
fiecare întâlnire IMPACT să aibă un caiet/jurnal numai pentru 
club, iar la întâlnirea de evaluare este important ca ei să aibă 
un caiet al lor sau nişte foi pe care să le folosească numai pentru 
IMPACT. Este important ca membrii IMPACT să poată lua notiţe la 
fiecare întâlnire. Fiecare membru IMPACT îşi va lua 10-15 minute 
singur în sală şi, în linişte, se va gândi la el şi la ce competenţe 
(cunoştinţe, abilităţi, atitudini) a obţinut în urma implementării 
proiectului de serviciu în folosul comunităţii IMPACT.

a.
b.

c.

d.

e.

f.

a.
b.
c.

d.

e.

f.

4. Cât de greu v-a 
fost să identificaţi 
competenţele pe 
care le-aţi dezvoltat 
până acum în cadrul 
clubului? E ceva nou ce 
aţi descoperit despre 
voi? De ce credeţi că ne 
ajută să identificăm ce 
am învăţat până acum?
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Liderii se vor asigura că sarcina a fost înţeleasă bine şi se va 
explica seriozitatea acestei sarcini şi importanţa ei.
Liderul poate desena pe o foaie de flipchart un tabel pentru 
a-i ghida pe membrii IMPACT atunci când se gândesc la 
competenţele dobândite (vezi exemplul de mai jos). De 
asemenea, este forte important să se mai explice încă o dată 
membrilor diferenţa între cunoştinţe (ce ştiu), abilităţi (ce pot 
să fac cu ce ştiu) şi atitudini⁄valori (ce sau cum sunt /devin).

Nume: Maria

COMPETENŢELE MELE PÂNĂ ACUM
cunoştinţe 

despre... (a ști)
abilitatea de a... 

(a face)
valori /atitudini 

(a fi)
despre ce 
înseamnă un 
proiect

de a desena 
felicitări

sunt mai 
respectuoasă

despre ce 
înseamnă 
ecologia

de a planifica 
activităţi

sunt mai atentă la 
ceilalţi

ce este un 
obiectiv

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

După ce fiecare membru IMPACT s-a gândit în detaliu la 
competenţele pe care le-a dobândit, grupul se va întoarce 
în cercul mare şi cei care doresc să împartăşească ce au 
învăţat sunt invitaţi să prezinte. Este important să menţineţi 
o atmosferă decentă şi respectuoasă în grup pentru că este o 
activitate cu încărcătură emoţională pentru unii membri. De 
asemenea, e bine să vă asiguraţi ca după ce fiecare membru 
a împărtăşit ce a învăţat să i se mulţumească. Dacă cineva nu 
simte nevoia să împărtăşească nimic nu trebuie forţat. Foile 
printate cu competenţele şi valorile IMPACT vor rămâne la 
membrii IMPACT pentru activitatea următoare.

5. Competenţele pe care vreau să mi le dezvolt în IMPACT 
(vezi anexa 1): Liderul va cere membrilor IMPACT după ce s-au 
gândit ce competenţe şi-au dezvoltat, să se gândească la 
ce competenţe ar dori să îşi dezvolte mai departe din lista 
din anexa 1 pe care au dat o notă. De asemenea, vor avea 
la dispoziţie 10-15 minute să se uite pe lista de competenţe 
şi valori oferite de IMPACT şi să se gândească ce şi-ar dori să  
mai dezvolte și la ce nivel (de exemplu niște competențe
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dezvoltate după primul proiect pot să fie dezvoltate la un 
nivel mai înalt). Vor trebui să listeze astfel în tabelul de mai 
jos ce vor să dezvolte pornind de la anexa 1. De preferat să nu 
listeze mai mult de cinici-şase cunoștințe, abilităţi, atitudini 
care s-ar putea dezvolta într-un interval de trei luni.

Nume: Maria

COMPETENŢELE MELE DUPĂ PROIECTUL IMPACT
cunoştinţe 

despre... (a ști)
abilitatea de a... 

(a face)
valori /atitudini 

(a fi)
ce înseamnă 
corupţie

a scrie un proiect 
integral

vreau să fiu mai 
perseverentă

despre sănătate a scrie un CV vreau să am mai 
mult curaj

monitorizarea 
unui proiect

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

Membrii IMPACT vor fi încurajaţi să fie sinceri cu ei. Cine 
doreşte să împărtăşească ceva va fi invitat să o facă. Li se va 
mulţumi celor care au împărtăşit din experienţa lor şi vor fi 
încurajaţi şi ceilalţi să povestească.
Această activitate este foarte importantă pentru a introduce 
următoarea activitate. În acest sens, liderul IMPACT va 
avea pregătită lista de module și întâlniri IMPACT pe cele 
patru componente de dezvoltare: cetățenie, angajabilitate, 
antreprenoriat şi leadership. Astfel, liderii pot spune  că unele 
competenţe pe care ei doresc să şi le dezvolte pot fi găsite 
în modulele şi întâlnirile pe care pot să le aleagă (aleg nişte 
tematici specifice la IMPACT care le pot dezvolta anumite 
competenţe noi sau pot să aprofundeze unele competenţe 
pe care le au dar nu la un nivel foarte dezvoltat). Pentru că 
va fi foarte greu ca membrii clubului să fie total de acord cu 
alegerea aceloraşi module sau întâlniri IMPACT pe care să 
meargă mai departe, liderii ar trebui să ajute clubul să aleagă  
nişte module în funcţie de nevoile din comunitate pe baza 
cărora vor face un proiect, dar şi pe baza nevoilor membrilor 
(ce îşi doresc ei să îşi dezvolte în cadrul clubului). 

De exemplu: Dacă Maria vrea să scrie un CV acesta se poate face 
dacă clubul îşi doreşte să aleagă o întâlnire de la componenta 
de cetăţenie unde există o întâlnire despre cum se scrie un CV.
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Din această activitate liderii IMPACT îşi vor putea da seama 
ce nevoie de dezvoltare are clubul în general, dar şi la nivel 
personal, şi în acest sens îi vor încuraja  pe membri să meargă 
spre nişte module şi întâlniri IMPACT care să le satisfcă nevoile 
atât la nivel personal cât și la nivelul comunităţii.
Anexa 1 trebuie printată pentru fiecare membru în parte şi va 
rămâne la aceştia, iar la următoarea întâlnire se vor uita pe listă 
să vadă dacă au mai îmbunătăţit ceva folosind aceleaşi metode 
ca în această întâlnire.

6. Modulele şi întâlnirile IMPACT care urmează: liderii vor da 
în copie (câte o copie la 3-4 membri) modulele IMPACT care 
se fac în IMPACT la cetăţenie, angajabilitate, antreprenoriat 
social şi leadership. Pentru cluburile noi se recomandă 
să se abordeze în majoritate modulele de la cetăţenie şi 
angajabilitate. Pentru cluburile care doresc să dea proiectului 
lor şi o componentă de antreprenoriat social pot să încerce şi 
câteva tematici din antreprenoriatul social.
Astfel, în grupuri de câte 3-4 membri se uită pe liste şi aleg 
primele două module (aşa cum le înţeleg ei din descriere) pe 
care ar dori să le facă în următoarele trei luni. Acest lucru îi 
ajută pe membri să aleagă ce îşi doresc, împuternicind clubul 
să meargă într-o direcţie comună. În acelaşi timp şi liderii au 
posibilitatea să încurajeze şi spre alte module acolo unde 
consideră că membrii clubului s-ar putea îmbunătăţi şi în 
funcţie de nevoile din comunitate.
Vezi Modulele IMPACT din partea de introducere a curriculu-
mului IMPACT.
Fiecare grup va alege nişte module iar liderii vor facilita 
unul, maxim două module, pentru următoarele trei luni de 
activitate. Se va specifica membrilor IMPACT că lucrurile se 
mai pot schimba pe parcurs şi că atât ei, cât şi liderii, pot veni 
cu diverse propuneri de activităţi pe lângă cele care sunt în 
curriculumul IMPACT aşa cum le-au stabilit  în urma întâlnirii 
de evaluare - aceste module şi întâlniri sunt flexibile.

7. Cercul feedback-ului personal: Membrii IMPACT se vor 
împărţi  în două grupe după care se vor aşeza sub forma a două 
cercuri concentrice (un cerc înăuntru, un cerc în exteriorul 
primului). Cercul din interior va sta cu faţa în afara cercului,  
iar cercul din exterior va sta cu faţa în interiorul cercului. La un 
start al liderului, cei care sunt faţă în faţă vor trebui să îşi ofere 
unul altuia un feedback constructiv de genul:

7. Cât de greu a fost 
să vă oferiți feedback 
unul altuia? Cum v-ați 
simțit să dați feedback? 
Când v-ați mai 
confruntat cu o situație 
în care trebuia să dați 
feedback?
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1. 2 mere şi o ceapă: adică fiecare îi va spune celui din faţa sa 
două calităţi pe care le are şi crede că le-a manifestat până 
acum şi ceva ce ar putea să îşi îmbunătăţească.
De exemplu: Ana, cred că eşti organizată, eşti zâmbitoare şi 
ne ajută când muncim la proiect dar cred că ai putea să te 
implici un pic mai mult.
Regula: persoana care primeşte feedback trebuie să spună 
mulţumesc după care dă şi ea feedback persoanei din faţa 
ei. Nu se mai adaugă nimic şi nu se justifică nimic celui care a 
dat feedback-ul.
2. La un semn al liderului cercul din afară va trebui să se 
rotească spre dreapta până ajunge în faţa altcuiva, iar cercul 
interior rămâne pe loc. Cei care au ajuns faţă în faţă vor trebui 
să respecte aceeaşi procedură.
3. Se va continua aşa de mai mult ori, astfel încât, cât mai mulţi 
participanţi să reuşească să dea şi să primească feedback.

8. Joc de evaluare a proiectului: se va explica membrilor 
IMPACT că trebuie să îşi imagineze pe o podea o linie lungă de 
aproximativ 5 metri (numerotată imaginar de la 1 la 10) care 
din dreapta începe cu 1 și continuă spre  stânga până la 10. Ei 
vor trebui să se aşeze pe această linie în dreptul notei pe care 
consideră că ar trebui să o primească  proiectul implementat 
de ei. După ce fiecare se aşează în linişte fiecare trebuie să 
spună nota pe care a dat-o.
ATENŢIE: dacă membrii consideră că proiectul nu a fost 
unul de succes se va face un debrifing despre: ce înseamnă 
eşec şi succes? Cum pot progresa? Cum fac ca acest eşec 
să nu-i demotiveze? Cum îi fac să îşi amintească de ce fac 
voluntariat?
Dacă membrii clubului au avut  succes, se va face un debriefing 
despre: cum pot să folosească succesul? Cum fac să nu se 
piardă pe drum din cauza succesului? Cum pot să ajungă la 
un nivel mai înalt de performanţă?
În acest sens, în următoarea etapă se vor prezenta care sunt 
elementele unui proiect de serviciu în folosul comunităţii și 
vom vedea dacă ei au atins cât mai multe elemente.

9. Lista de verificare a unui proiect în folosul comunităţii 
(anexa 2): se va prezenta membrilor IMPACT anexa 2 şi în 
grupuri de câte patru vor trebui să citească fiecare element 
din anexa 2, să îşi dea seama despre ce e vorba și să bifeze la 
ce nivel cred ei că se află proiectul lor.

Ce aţi învăţat din acest 
exerciţiu? Cum puteţi 
folosi ce aţi învăţat  şi 
în alte contexte sau  în 
alte proiecte pe care le 
vom face împreună la 
IMPACT?
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Dacă textul e prea greu, liderul va încerca să citească și 
membrii să bifeze orientativ dacă sunt la nivel începător, 
intermediar sau avansat. Pornind de la aceste aspecte 
încercăm să încurajam membrii IMPACT să meargă de la un 
proiect de nivel începător la un proiect de nivel intermediar 
sau avansat. În acelaşi timp, se va specifica faptul că un club în 
primul an de activitate este normal să fie la nivel începător.

10. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei:
2. Se recomandă, de asemenea, ca o 
parte din aceste întrebări să fie folosite 
măcar o dată la două săptămâni în timp 
ce membrii IMPACT deja implementează 
un proiect în folosul comunităţii pentru 
a încuraja procesul de reflecţie asupra 
proiectului pe care îl implementează.
7. Este foarte important să respectaţi 
regulile: nu se dă nicio replică la feedback 
în afară de „mulţumesc”. Atmosfera 
trebuie să fie liniştită pentru că acesta 
este un exercitiu emoţional.
9. Această activitate este numai pentru 
a ajuta membrii clubului să îşi propună 
întodeauna ca pentru următorul proiect 
să ajungă la un alt nivel de performanţă 
în proiect. Dacă e prea complicat, se 
poate simplifica acest tabel.

Bibliografie/Resurse pentru documentare: 



Modulul Întâlnirea de evaluare IMPACT

82

Modulul Întâlnirea de evaluare IMPACT

ANEXE
Anexa nr. 1: Întâlnirea nr. 1, Întâlnirea de evaluare IMPACT 

5 competenţe cheie în IMPACT

Dragi membri IMPACT, vă rugăm să selectaţi printr-un X maxim 20 de competenţe 
pe care doriţi să le dobândiţi în cadrul clubului IMPACT în următoarele şase luni de 
activitate.
Nume membru:............................
Club IMPACT:...............................

Competenţe cheie Descrierea competenţelor Selectează cu X 
competenţe pe care 
simţi că le-ai dezvoltat 
până acum şi la ce nivel 
pe o scară de la 1 (cel 
mai mic) la 5 (cel mai 
mare)

Selectează 
cu X 
competen-
ţele pe care 
vrei să le 
dezvolţi sau 
dobândeşti

1 2 3 4 5

1. Competenţe 
din sfera 

managementului 
de proiect 

(proiectul de 
serviciu în folosul 

comunităţii 
sau proiecte de 
antreprenoriat 

social)
Reflectă 

competenţele 
necesare 

membrilor IMPACT 
pentru a identifica 

şi a se ocupa de 
nevoi specifice 
ale comunităţii 
prin proiecte de 

serviciu în folosul 
comunităţii 

sau proiecte de 
antreprenoriat 

social.

Identific nevoi realiste şi 
abordabile ale comunităţii

Iau iniţiativă şi decizii 
referitoare la proiectele 
IMPACT pe care le 
implementăm

Stabilesc obiective clare 
şi rezultate în cadrul unui 
proiect IMPACT

Pot aloca oameni şi 
resurse în cadrul unei 
activităţi

Pot planifica utilizarea 
eficientă a resurselor în 
cadrul proiectului, inclusiv 
timpul (ca resursă)

Particip la îmbunătăţirea 
continuă a planului unui 
proiect IMPACT

Particip la scrierea unui 
proiect IMPACT

Dezvolt un plan 
personal de învăţare 
asociat fiecărui proiect
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Prevăd riscurile unui 
proiect, evalueaz 
alternative şi aplic criterii 
de evaluare

Gândesc critic şi am o 
abordare pozitivă în 
rezolvarea de probleme

Colectez, analizez şi 
organizez informaţii

2. Competenţe din 
sfera comunicării

Reflectă 
compentenţele 

necesare 
membrilor IMPACT 

pentru a se exprima 
eficient, pentru 
a-i înţelege pe 

ceilalți, răspunzând 
corespunzător 

diferitor persoane, 
în situaţii diferite.

Dau şi primesc feedback 
membrilor grupului dar 
şi liderilor, îmi comunic 
nevoile, aşteptările şi 
temerile

Vorbesc clar şi direct 
(asertiv)

Negociez activ şi 
responsabil

Negociez conflicte în 
cadrul clubului

Empatizez cu membrii 
clubului

Sunt persuasiv şi prezint 
eficient argumente în 
diferite situaţii

Utilizez mijloacele de 
comunicare IMPACT 
(reţeaua NING)

Caut şi împărtăşesc 
informaţii cu membrii 
clubului

Vorbesc și scriu într-un 
mod creativ (folosesc 
creativitate în comunicare)

Ascult activ şi înţeleg

Particip la discuţiile de 
grup

Folosesc un limbaj care 
dovedeşte respect faţă de 
ceilalţi membri ai clubului

Folosesc eficient limbajul 
corpului şi limbajul vorbit
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3. Competenţe din 
sfera tehnică

Reflectă 
competenţele 

necesare 
membrilor IMPACT 

pentru a utiliza 
diferite instrumente 
şi metode necesare 

în comunicarea 
şi implementarea 

unui proiect 
IMPACT (serviciul în 
folosul comunităţii 
sau un proiect de 

antreprenoriat 
social)

Mă documentez 
şi folosesc diferite 
instrumente importante 
în cadrul clubului: lista de 
prezenţă, procesul verbal 
al întâlnirii, template-ul 
de proiect, descrierile 
cluburilor, chestionare 
de evaluare, scrisori 
de intenție, redactarea 
poveştilor de succes, a CV-
urilor, etc.

Utilizez tehnologii de 
comunicare IMPACT: 
website, platforma 
de comunicare NING, 
newslettere, grupuri de 
discuţii, e-mail, etc.

Utilizez matematica 
în procese precum 
bugetarea şi 
managementul financiar 
pentru a rezolva diverse 
probleme specifice unui 
proiect IMPACT, dar și 
pentru a ţine bugete 
personale

Sunt capabil să folosesc 
diferite programe IT 

Folosesc soluţii creative 
pentru a dezvolta diferite 
materiale de promovare 
sau vizibilitate în cadrul 
clubului IMPACT

Am abilitatea de a folosi 
diferite instrumente de 
căutare şi cercetare de 
oportunităţi (în special pe 
internet)
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4. Competenţe 
din sfera 

managementului 
personal și al 

managementului 
de grup
Reflectă 

competenţele 
necesare 

membrilor 
IMPACT pentru 

a se autoevalua, 
pentru a dezvolta 

un plan de învăţare 
personală, dar și 
la nivel de grup, 

împreună cu 
abilitatea de a 
lucra în echipă 
pentru un scop 

comun.

1. Competenţe din 
sfera managementului 
personal
a. Autoevaluare

Conştientizez  nevoia de 
a învăţa pentru a atinge 
dezvoltarea atât  la nivel 
personal cât şi la nivelul 
comunităţii

Sunt capabil să 
monitorizeze şi să–mi 
evaluez propriile 
performanţe în cadrul 
clubului IMPACT

Identific noi oportunităţi 
de dezvoltare în cadrul 
clubului IMPACT

Sunt capabil să-mi evaluez 
şi să-mi planific timpul 
personal

b. Stabilire de scopuri

Sunt capabil să-mi planific 
scopuri personale şi de 
grup în cadrul clubului 
IMPACT

Sunt capabil să fiu 
responsabil şi să investesc 
timp în învăţarea  personală

Îmi cresc nivelul de 
performanță  în cadrul 
clubului IMPACT

2. Competenţe din sfera 
managementului de grup
a. Lucrul în echipă

Lucrez şi colaborez cu 
persoane diferite ca: 
vârsta, gen, rasă, religie, 
etc.

Îi respect pe ceilalţi 
membri ai clubului

Lucrez eficient individual 
dar şi ca membru al 
echipei
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Ştiu care sunt rolurile 
mele în cadrul echipei şi  
identific rolurile celorlalţi 
în cadrul echipei

Aplic competenţele de 
lucru în echipă în diferite 
situaţii de conflict sau 
criză, etc.

b. Facilitare

Facilitez un joc, o poveste 
sau alte metode în cadrul 
clubului sau în afara 
acestuia

Adaptez metode la 
nevoile grupului

Motivez membrii clubului 
sau alţi oameni

Ştiu diverse metode 
nonformale pentru a lucra 
cu tinerii

Administrez informaţii 
şi timp (personal sau al 
grupului)

Deleg sarcini în cadrul 
grupului dacă este 
necesar

Reprezint clubul sau 
grupul în diverse situații 
(întâlniri, seminarii, 
conferinţe, prezentări, 
etc.)

Împart leadershipul 
clubului cu alţi membri

Organizez şi planific 
întâlniri IMPACT

Iau decizii etice în cadrul 
clubului

5. Competenţe din 
sfera creativităţii 

şi inovaţiei

Gândesc creativ - 
abilitatea de a dezvolta 
idei originale şi soluţii 
inovatoare
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2. Selectează din tabelul de mai jos maxim cinci valori pe care vrei să le dezvolţi în cadrul 
clubului IMPACT în următorele şase luni de activităţi în cadrul clubului.

Nr. Valoarea IMPACT Selectează maxim cinci valori pe care vrei să le 
dezvolţi alături de competenţele de mai sus în 
următorele şase luni la IMPACT

1 Respect
2 Resposanbilitate
3 Integritate
4 Încredere
5 Lucru în echipă
6 Curaj
7 Participare
8 Compasiune
9 Perseverenţă
10 Altruism
11 Punctualitate
12 Cooperare
13 Autodisicplină
14 .................................. 

(altele decât cele de mai sus)

Reflectă 
competențele 

necesare 
membrilor

IMPACT pentru a 
putea aduna și 

evalua informații 
necesare pentru 

a dezvolta 
idei creative și 
inovatoare în 

vederea rezolvării 
diverselor 
probleme.

Abordez probleme şi 
soluţii într-un mod flexibil

Rezolv probleme - aplic 
o gamă de strategii 
inovatoare pentru o 
problemă

Risc şi învăţ din riscuri

Transform ideile bune în 
acţiuni concrete

Privesc în afara „cutiei” şi 
am o abordare practică/
pragmatică

Iau decizii - abilitatea de 
a aduna informaţii, de a 
evalua opinii în scopul 
de a lua decizii cât mai 
argumentate
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ANEXE
Anexa nr. 2: Întâlnirea nr. 1, Întâlnirea de evaluare IMPACT

Puncte de atins în realizarea proiectelor: Check list
 
Următoarea listă oferă un ghid general pentru alegerea şi construirea unui proiect de 
serviciu în folosul comunităţii. Deşi nu este nevoie ca  toate aceste caracteristici să fie 
întâlnite în fiecare proiect, ar trebui să fie luate în considerare de fiecare dată când se 
porneşte la drum cu un proiect. În timp ce grupul tău IMPACT se dezvoltă şi se maturizează, 
ar trebui să încerci să încorporezi cât mai multe dintre caracteristicile acestea în toate 
proiectele. Fiecare din aceste puncte de pe listă sunt explicate în detaliu mai jos:

Nume proiect de serviciu în folosul comunităţii:______________________________
Data întâlnirii de evaluare (o dată la 3 luni):__________________________________
Indicatori Explicaţie

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

1. Implică proiectul toate 
mijloacele de informare în 
masă şi/sau alte forme de 
educaţie publică?
Chiar dacă un proiect 
nu necesită implicarea 
comunităţii, fiecare proiect 
este o oportunitate pentru 
a educa publicul local 
în privinţa problemelor 
comunităţii. Gândeş-
te-te cum fiecare proiect 
poate fi utilizat pentru a 
promova reputaţia IMPACT 
în comunitate şi dezvoltă 
simţul de răspundere al 
comunităţii şi grija pentru 
problemele sociale.

Proiectul nostru 
de serviciu 
în folosul 
comunităţii 
a folosit 
elementele 
de identitate 
IMPACT (logo) 
şi credem că 
am asigurat 
o vizibilitate 
minimă a lui.

În proiectul de 
serviciu în folosul 
comunităţii am 
folosit pliante 
şi afişe pentru 
a-l promova. 
Elementele 
de identitate 
IMPACT au fost 
folosite în mod 
consistent.

În cadrul 
proiectului 
am folosit 
comunicate 
de presă şi alte 
mijloace pentru 
a promova 
proiectul (articole 
în presă, etc). 
Elementele de 
identitate ale 
clubului IMPACT 
au fost foloste 
foarte consistent.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

2. Proiectul încorporează/
dezvoltă capitalul social de 
tip intergrupuri?
De câte ori este posibil, 
proiectele ar trebui să 
implice parteneriat cu alte

Am implicat în 
proiectul nostru 
şi alte persoane 
din afara clubului  
precum: părinţi, 
prieteni, colegi, 
etc.

Clubul a creat 
parteneriate 
formale sau 
informale cu 
diverse instituţii 
precum:

Clubul nostru 
a încheiat 
parteneriate 
cu mai mult de 
două insituţii şi 
preconizăm că
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grupe sau persoane 
individuale din afara 
grupului IMPACT. În afară 
de crearea mai multor 
oportunităţi pentru 
IMPACT şi serviciul în 
folosul comunităţii, acesta 
este o oportunitate pentru 
membrii IMPACT să înveţe 
să se alieze cu organizatori 
externi şi să dezvolte relaţii 
cu cei diferiţi faţă de ei.

altă şcoală, o 
firmă, etc.

aceste partene-
riate vor putea 
fi folosite şi în 
cadrul unui 
alt proiect (ex. 
primăria, poliţia, 
alţi decidenţi 
locali).

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

3. Îi face pe membrii 
comunităţii să 
conştientizeze şi să 
înţeleagă mai bine 
problema în cauză?
Proiectele IMPACT ar 
trebui să caute să se 
adreseze cauzelor mai 
mult decât efectelor 
unei probleme, să creeze 
lucruri care să dureze în 
schimbul celor care au 
succes doar de moment. 
Ca proiect de învăţare 
prin experienţă, ar trebui 
să încurajeze învăţarea la 
ambele nivele: individual 
şi la nivel de comunitate, 
facilitând reflecţia activă şi 
încurajând schimbarea pe 
termen lung.

Clubul nostru a 
făcut o analiză 
a problemei 
din comunitate, 
luând în 
considerare 
cauzele şi 
efectele ei.

Clubul nostru 
a învăţat din 
experienţa 
proiectului şi 
îşi propune 
să meargă 
mai departe 
cu un proiect 
mai elaborat. 
Începem să 
ne propunem 
proiecte pe mai 
multe teme 
pornind de la 
problema de 
bază.

Clubul nostru 
alege proiecte 
mai complexe şi 
în urma fiecărui 
proiect clubul 
conştientizează 
importanţa celor 
învăţate în urma 
fiecărui proiect. 
Cercetăm prin 
date şi informaţii 
statistice 
realitatea 
problemei din 
comunitatea 
noastră, ne 
documentăm 
în comunitate, 
ne întâlnim 
cu beneficiarii 
înainte de a scrie 
proiectul.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

5. Proiectul include 
elementul distractiv?
IMPACT este unic pentru

Ca membrii ai 
clubului IMPACT 
suntem bucuroşi

Ne place foarte 
mult proiectul în 
care am fost

După fiecare 
proiect se face o 
celebrare
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programele de învăţare 
prin experienţă pentru că 
încorporează distracţia 
şi, în special, educaţia 
prin serviciu în folosul 
comunităţii ca element 
cheie în strategia 
educaţională. Distracţia 
este o componentă care 
atrage copii şi tinerii 
voluntari la IMPACT şi îi 
învaţă cum să îşi pună în 
valoare dorinţa de a se juca 
în tot felul de activităţi care 
includ şi muncă în folosul 
comunităţii.

că putem 
participa la 
IMPACT şi în 
mod vizibil ne 
bucurăm de 
participarea şi 
implicarea 
într-un proiect.

implicați și se 
simte o atmosferă 
prietenoasă 
care se menține 
pe perioadă 
îndelungată. 
După fiecare 
proiect clubul se 
bucură şi învaţă 
din rezultatele 
proiectului.

a proiectului și se 
stabilesc direcţiile 
spre care se va 
merge pentru 
următoarele 
proiecte. Chiar 
modalităţile 
de celebrare 
sunt elaborate 
şi necesită o 
pregătire mai 
intensă ca: 
petrecere cu 
invitaţi, camping 
de weekend, hike, 
etc.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

6. Este proiectul strategic 
gândit pentru dezvoltarea/
promovarea „educaţiei 
prin serviciu în folosul 
comunităţii’’ în România în 
cadrul Fundaţiei?
În etapele de început 
ale unui club IMPACT, 
a fi strategic înseamnă 
a avea un impact şi o 
vizibilitate mare pentru a 
construi baza unui sprijin 
solid al comunităţii. Pe 
termen lung, pe măsură 
ce IMPACT-ul se dezvoltă, 
sunt lucruri care îl împing 
spre advocacy şi spre 
implicarea în comunicarea 
cu autorităţile locale.

Clubul nostru 
este conştient 
de beneficiile 
pe care 
implementarea 
unui proiect 
în folosul 
comunităţii le 
are atât asupra 
membrilor, 
cât şi asupra 
comunităţii. 
Clubul este 
conştient de 
competenţele 
care se pot 
dezvolta 
printr-un proiect.

Clubul nostru 
este interesat să 
ştie mai multe 
despre proiectul 
de serviciul 
în folosul 
comunităţii şi 
promovează 
în activităţile 
sale concepte 
ca  „serviciu 
în folosul 
comunităţii”.

Clubul nostru 
îşi propune să 
aibă un proiect 
cu vizibilitate 
cât mai mare 
şi să convingă 
şi alţi tineri să 
se implice în 
activităţi de 
serviciu în folosul 
comunităţii. 
Organizăm 
activităţi de 
promovare a 
voluntariatului 
şi a serviciului 
în folosul 
comunităţii. 
Dorinţa de 
învăţare a 
membrilor 
clubului este din 
ce în ce mai mare 
şi ne propunem 
din curriculumul
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IMPACT activităţi 
din ce în ce mai 
elaborate.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

7. Proiectul întruneşte 
nevoile reale ale 
comunităţii în mod 
transparent? (Ex: nu este 
partizan al unui interes 
care vine din interiorul 
organizaţiei)?
Serviciul ar trebui să 
îmbunătăţească calitatea 
vieţii beneficiarilor şi să 
ofere aspecte pozitive 
îndepărtând aspecte 
negative din vieţile lor. 
Proiectul nu trebuie să 
fie interpretabil ca un 
lucru făcut în interese 
proprii, împlinind doar 
nevoile celor din cadrul 
clubului IMPACT sau 
obţinând o compensaţie 
pentru grupul IMPACT. De 
asemenea, proiectele ar 
trebui să-i ajute pe ceilalţi 
- în special pe cei care sunt 
neglijaţi sau pur şi simplu 
diferiţi.

Am ales un 
proiect care 
reflectă o nevoie 
identificată în 
urma ideilor şi 
nevoilor  clubului 
nostru şi avem 
un impact pozitiv 
în viaţa unui 
număr restrâns 
de beneficiari.

Proiectul ales 
de clubul nostru 
a reieşit în 
urma analizei 
comunităţii şi 
relevă problema 
comunităţii, dar, 
în acelaşi timp, 
şi  interesele 
de învăţare ale 
clubului nostru.  

Clubul nostru 
a implementat 
un proiect 
care nu relevă 
doar nevoile 
comunităţii dar şi 
nevoile celor mai 
puţin norocoşi 
(persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane 
infestate cu HIV, 
etc.).

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

8. Proiectul are acordul 
întregului grup IMPACT?
Alegerea unui proiect ar 
trebui să nu creeze certuri 
între membrii unui grup 
sau între lideri şi membri. 
Este esenţial ca membrii 
IMPACT să deţină controlul 
asupra proiectului. Chiar 
dacă liderii prezintă ideea, 

În clubul 
nostru avem 
posibilitatea să 
ne exprimăm 
opinia în 
alegerea 
proiectelor. 
Există un 
sistem prin care 
ajungem la  un

Clubul este 
implicat în 
fiecare etapă 
a proiectului. 
Liderii sunt din 
ce în ce mai 
puţin implicaţi 
în alegerea şi 
implementarea 
proiectelor.

Tinerii din clubul 
nostru sunt total 
responsabili 
şi se implică 
în alegerea şi 
implementarea 
proiectului. 
Putem evalua 
calitatea şi 
eficienţa
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membrii trebuie să o 
considere a lor şi să i se 
dedice.        

consens atunci 
cand alegem 
proiectele şi 
direcţia în care 
care vrem să 
meargă clubul.

proiectelor pe 
care le realizăm. 
Implicarea 
liderilor este din 
ce în ce mai mică 
în proiecte.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

9. Are proiectul rezultate 
măsurabile?
Cum vom şti dacă proiectul 
a avut succes? Cum arată 
succesul? Aceste întrebări 
trebuie să aibă răspunsuri 
pe măsură. De exemplu, 
încearcă să înlocuieşti 
„dacă vine multă lume” 
cu „vin cel puţin o sută de 
oameni”.

Proiectul nostru 
a fost apreciat 
de membrii 
clubului dar şi 
de alte persoane 
sau instituţii sau 
parteneri.  La 
proiectul nostru 
au participat mai 
multe persoane 
pe lângă 
membrii clubului 
nostru.

Proiectul nostru  
atinge nevoile 
unui număr 
îndeajuns 
de mare de 
persoane - cel 
puţin 50. Pe 
lângă membrii 
clubului, au 
participat şi alţi 
voluntari.

Clubul nostru 
atinge nevoile 
unui număr 
destul de mare de 
persoane - minim 
100.

Bifaţi nivelul care 
consideraţi că a fost atins

Proiect nivel 
începător

Proiect nivel 
mediu

Proiect nivel 
avansat

10. Proiectul include o 
componentă de advocacy?
Deşi nu fiecare proiect 
trebuie să includă acest 
element, un club IMPACT 
stabil trebuie să îşi facă 
o ţintă din a încorpora 
aspecte de advocacy cel 
puţin într-un proiect pe an.

Clubul nostru 
începe să 
reflecteze 
asupra a ceea ce 
înseamnă alte 
structuri sociale 
pe care ar putea 
să le influneţeze 
pentru a realiza 
o schimbare 
socială pas 
cu pas, prin 
schimbări mici 
(instituţii publice, 
şcoală, etc.).

Clubul nostru 
organizează 
proiecte care se 
conectează între 
ele încercând 
să meargă cât 
mai aproape 
de efectele 
problemelor 
pe care le-am 
identificat în  
alte proiecte. 
Începem să 
încheiem  
parteneriate cu 
alte instituţii.

Clubul nostru 
este în contact 
cu alte instituţii 
publice şi 
comunică 
direct cu aceste 
instituţii publice, 
lucrând împreună 
pentru a aduce 
o schimbare. 
Redactăm 
petiţii, scrisori 
de intenţie către 
instituţii publice, 
etc.
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Scopul modulului  „Reţeaua IMPACT - Comunicare în IMPACT” este de a dezvolta 
competenţele necesare membrilor IMPACT pentru a se exprima efi cient, pentru a-i 
înţelege pe ceilalţi răspunzând corespunzător diferitor persoane, în situaţii diferite.

Obiectivele generale ale modulului pentru membrii IMPACT:
 să demonstreaze abilităţi de comunicare şi ascultare activă;
 să demonstreaze abilitatea de a oferi şi de a primi feedback constructiv;
 să utilizeze instrumentele de comunicare online în IMPACT - reţeaua NING;
 să dovedească respect faţă de ceilalţi membri ai clubului IMPACT.

Structura modulului:
Întâlnirea 1 – Comunicarea - Ascultarea activă şi feedback-ul
Întâlnirea 2 - Instrumente de comunicare în IMPACT

Cum  citim acest curriculum: fi ecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege din activitățile și metodele propuse pe cele pe care le consideraţi cele mai relevante 
pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfășurare; 
 materialele necesare, etc.  

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore și 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  
în folosul comunităţi). Aveţi posibilitatea să fi ţi fl exibil în alegerea activităților din 
interiorul modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri 
este de asemenea fl exibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ținând cont de 
mai multe aspecte ca: vârsta participanților, stilul de învățare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se afl ă grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1. Comunicarea – Ascultarea activă şi 
feedback-ul 

Durata întâlnirii

1 h 50 minute

Modul

Reţeaua IMPACT 
- Comunicare în 

IMPACT
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V – conştientizeze importanţa 
comunicării eficiente;
A –  îşi dezvolte abilităţile de ascultare 
activă;
A –  își dezvoltă abilităţile de a da și a de 
primi feedback;
C – identifice elementele procesului de 
comunicare.

Concepte:

• Comunicare
• Bariere în 
comunicare
• Ascultare activă
• Feedback

Materiale de lucru:

1. 4 fişe cu textul 
ales de lideri pentru 
exerciţiu;
2. Bileţele cu diverse 
situaţii (numărul 
de biletele = ½ din 
numărul elevilor);
5. Lista de prezenţă.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii - Mesajele (15 minute)
Poveste - Povestea iepuraşului  (30 minute)
Exerciţiu - Primeşte şi oferă (20 minute)
Lucru la proiectul  de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de spargere a gheţii - Mesajele: Se împarte grupul în 
patru echipe care vor fi repartizate în colţurile sălii. Fiecare 
echipă îşi alege un reprezentant care va sta în spatele 
grupului din colţul opus (pe diagonală). Reprezentanţilor li se 
înmânează câte o fişă cu mesaje pe care trebuie să le comunice 
oral echipelor de care aparţin. La un semnal al liderului, cei 
patru încep concomitent „comunicarea” (cu cât se face mai 
multă gălăgie, cu atât mai bine). Mesajele pot fi fragmente de 
text, care, pentru o mai mare confuzie pot fi aceleaşi pentru 
toate echipele. Jocul se termină atunci când fiecare echipă 
reproduce exact textul iniţial al reprezentantului. 
Scopul exerciţiului este ca membrii să aprecieze condiţiile 
minime pentru comunicare şi barierele în comunicare.

2. Poveste – Povestea iepuraşului: Această poveste este 
despre un iepuraş care dorea să-şi gătească opt ouă, însă nu 
avea o tigaie în care să le prepare. Stă el, se gândeşte şi îşi 
aduce aminte că ursul are o tigaie.

Întrebări de procesare/
debriefing:

1.Cum v-aţi simţit (atât 
cei care au transmis 
mesajul, cât şi cei care 
l-au primit)? Cum a 
fost să transmiteţi/
primiţi mesajul? Ce 
v-a împiedicat să 
transmiteţi/primiţi 
mesajul corect? Care 
credeţi că sunt alte 
bariere în comunicare? 
Cum vă răspundeau 
colegii atunci când 
primeau mesajul 
(atât verbal, cât şi 
nonverbal)? 
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Bucuros, pleacă spre bârlogul ursului să-i ceară tigaia cu 
împrumut. Mergând, iepuraşul se întreabă:
-Dacă ursul îmi cere în schimbul tigăii două ouă? Eh… asta e, îi 
dau lui două ouă, mai rămân eu cu şase şi asta e, îmi ajung şase! 
Merge el ce merge şi se întreabă din nou:
-Dar dacă îmi cere patru ouă? Asta nu-i bine deloc! Dar ce să fac, 
ursul e singurul din pădure care îmi poate împrumuta tigaia! 
Apoi, aşa e în afaceri, câştigul se împarte jumate-jumate! Fie şi 
aşa, dacă-mi cere patru mai rămân şi eu cu patru…hmm.. îmi 
ajung și astea până la urmă!
Mai avea puţin până să ajungă la bârlogul ursului şi-i veni o 
nouă idee:
-Din ce-l cunosc eu pe urs, acesta va lua şi pielea de pe mine. În 
plus, e şi cam nesimţit, cred că o să-mi lase doar două ouă! Of… 
Doamne, şi eu care aveam opt ouă! Să rămân doar cu două 
ouă? Delicată situaţie dar asta e! Până la urmă decât să mor de 
foame, îi dau lui şase şi eu sunt mai mic, rămân cu două ouă! 
Aceste ouă o să-mi ţină de foame astăzi!
În sfârşit, iepuraşul ajunse în faţa bârlogului! Căzu din nou pe 
gânduri, era din ce în ce mai stresat, pentru că în tot acest 
timp el s-a gândit să-l împace şi pe urs şi pe el şi a tras nişte 
concluzii clare. Dar nu-şi pusese o singură întrebare:
-Dacă ursul îmi cere toate ouăle? Ce fac? Hmm… Asta ar fi  foarte 
delicat!
Se hotărăşte şi bate la uşa ursului, care iese cu un zâmbet larg 
şi spune:
-Zi-mi iepuraşule, ce problemă ai, cu ce te pot ajuta?
Iepuraşul:
-Măi, ursule, ştii ceva? Nici nu-mi trebuie tigaia ta. 
Apoi îi întoarse spatele şi plecă. 

Scopul povestirii este ca membrii IMPACT să conştientizeze 
prejudecăţile pe care le au în comunicarea cu ceilalţi şi 
să-i ajute atunci când se confruntă cu confl icte din aceste 
motive.

3. Exerciţiu – Primeşte şi oferă: Membrii IMPACT vor fi  
împărţiţi în echipe de câte doi. Fiecare echipă va primi de la 
lider un bileţel cu o situaţie, unul din membrii trebuind să 
ofere feedback (conform situaţiei de pe bileţel), iar celălalt 
să primească. După ce primul dintre ei a dat atât feedback 
negativ cât si pozitiv, vor schimba rolurile.  
Timp alocat: oferire feedback negativ – 2 minute, oferire 
feedback pozitiv – 2 minute.

Ce vi s-a părut greu 
la acest exerciţiu? Ce 
aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? Cum 
aţi putea să puneţi în 
practică ce aţi învăţat 
în acest exerciţiu?

2. Aţi fost în locul 
iepuraşului vreodată? 
Dar în locul ursului? 
Ce credeţi ca l-a 
determinat pe iepuraş 
să reacţioneze aşa? A 
existat un proces de 
comunicare în această 
poveste? Care credeţi 
că sunt elementele 
procesului de 
comunicare? (Emiţător, 
Receptor, Mesaj, 
Feedback). În această 
poveste, care dintre 
elementele procesului 
de comunicare se 
regăsesc? Credeţi 
ca i-a dat vreo şansă 
ursului să îşi spună 
părerea? Dacă aţi fi  
ursul din poveste, 
cum aţi reacţiona? 
Aţi avut prejudecăţi 
în comunicarea cu 
ceilalţi? Îi ascultaţi 
pe ceilalţi, le daţi 
posibilitatea să îşi 
spună părerea? Cum 
ați reacţiona în viitor 
într-o astfel de situaţie?

3. Cum v-aţi simţit 
când aţi oferit 
feedback? Cum v-aţi 
simţit când aţi primit
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Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Hart S., Hodson Kindle V. (2006); Ora de 
comunicare nonviolentă, Bucureşti, Elena 
Francisc Publishing
2. Lacombe, Fabrice (2005); Rezolvarea 
dificultăţilor de comunicare. Iasi, Polirom
3 www.cartiaz.ro http://www.scribd.com/
doc/19708725/Tehnici-de-comunicare
4. http://www.damaideparte.ro/index.php/
prejudecatile-in-comunicare-povestea-
iepurasului/418/

Înainte de a începe acest exerciţiu, liderii vor pregăti bileţele 
cu diverse situaţii, de exemplu:
- Colegul cu care faci echipă pentru o temă nu a realizat partea 
lui din tema respectivă.

A) dă-i un feedback negativ
B) dă-i un feedback pozitiv  

- Eşti profesor, iar unul din elevi face gălăgie în clasă la fiecare 
oră. 

A) dă-i un feedback negativ
B) dă-i un feedback pozitiv  

- Colegul tău îţi solicită feedback despre eseul pe care l-a realizat 
pentru ora de română. 

A) dă-i un feedback negativ
B) dă-i un feedback pozitiv  

- Angajatul tău trebuia să predea un raport acum două zile şi 
încă nu l-ai primit. 

A) dă-i un feedback negativ
B) dă-i un feedback pozitiv  

Exemplu: Cum se formulează un feedback constructiv:  Atunci 
când  tu nu ai făcut partea ta de temă (comportament), eu 
m-am simţit dezamăgit (sentimente/stări), m-am gândit că 
nu vrei să lucrezi cu mine şi pe viitor ţi-aş sugera să fii mai 
atent când avem de făcut o temă împreună (sugestie de 
îmbunătăţire).
Acest exemplu se va da pentru a-i ajuta pe membrii grupului 
să exerseze oferirea unui feedback corect.

4.  Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii 

5. Aspecte administrative: verificarea atingerii obiectivelor 
acestei întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

feedback? În care 
situaţie v-aţi simţit 
mai confortabil, atunci 
cand aţi oferit/primit 
feedback negativ sau 
pozitiv? Care sunt 
urmările feedbackului 
negativ? Dar ale celui 
pozitiv? Care credeţi 
că are un efect mai 
bun asupra celui care îl 
primeşte şi de ce? 
Cum veţi proceda în 
viitor atunci când veţi 
oferi/primi feedback?
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Numele întâlnirii

2. Instrumente de comunicare on-line 
în IMPACT

Durata întâlnirii

1 h 15 min

Modul

Reţeaua IMPACT- 
Comunicare în 

IMPACT
Obiective specifi ce de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - exerseze cooperarea, participarea şi 
lucrul în echipă;
A - creeze și să folosească un cont NING 
IMPACT;
C - explice ce este o rețea socială și cum 
poate fi  folosită rețeaua socială IMPACT.

Concepte:

• Comunicare 
online
• Rețele sociale

Materiale de lucru:

1. Textul poveștii din 
Curriculum;
2.  Poza – două copii 
ale unei fotografi i: una 
dintre ele tăiată în mai 
multe bucăți:
3. Foi de fl ipchart, 
markere, coli A4, bandă 
adezivă; 
4. Proiector și 
computer. Dacă nu 
exista proiector, 
facilitatorul poate afi șa 
prezentarea pe ecranul 
computerului. Dacă nu 
există nici acesta, se 
poate folosi ca model 
pentru o prezentare 
pe foi de fl ipchart 
pregătite anterior. 

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Povestire (15 minute)
Joc - Puzzle mut (20 minute)
Joc de rol - Project Management și comunicare online (20 minute)
Prezentare PowerPoint (10 minute)
Sesiune de întrebări și răspunsuri (10 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunitaţii (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fi ecărei activităţi:

1. Povestire: Când s-au dus conchistadorii și au descoperit 
un nou teritoriu, șeful lor s-a întâlnit cu șeful băștinașilor să 
discute. S-au înțeles prin semne:
Conchistadorul: ... [arată cu degetul în față, ca spre un 
interlocutor]

Întrebări de procesare/
debriefi ng:

1. Care credeți că a 
fost problema în acest 
proces de comunicare? 
Cum ar continua 
povestea?
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 Băștinașul: ... [arată două degete ca la cifra 2]
Conchistadorul: ... [unește vârfurile mâinilor în forma unui 
acoperiș]
Băștinașul: ... [ridică mâna cu palma întinsă și face un semn, ca 
și când ar gesticula „tot inainte”]
După discuție, fiecare s-a întors la grupul lui și au povestit ce 
au discutat:

Conchistadorul [cu cele patru gesturi, pe rând]: i-am zis: [arată 
cu degetul în față, ca spre un interlocutor] „O să vă alungăm 
de-aici!”, și mi-a zis: [arată două degete ca la cifra 2] „Suntem 
de două ori mai mulți”. Atunci eu i-am zis: [unește vârfurile 
mâinilor în forma unui acoperiș] „Vă dăm foc la case!” și el mi-a 
spus: [ridică mâna cu palma întinsă și face un semn, ca și când 
ar gesticula „tot înainte”] „Sărim cu topoarele!”.
Băștinașul [cu aceleași patru gesturi, pe rând]: a mers bine, 
sunt niște oameni foarte prietenoși. M-a întrebat  [arată cu 
degetul în față, ca spre un interlocutor] „Cum te cheamă?”, 
i-am zis: [arată două degete ca la cifra 2] „Cap de Iepure”. 
[unește vârfurile mâinilor în forma unui acoperiș]  „De casă?” 
[ridică mâna cu palma întinsă și face un semn, ca și când ar 
gesticula „tot înainte”] „Nu, de câmp”.

2. Puzzle mut: Înainte de activitate, liderul va tăia o poză 
(printată în prealabil) în mai multe bucăți. Poate fi folosită 
orice poză, cel mai ușor este de obținut de pe internet. 
Liderul va împărți bucățile de imagine membrilor, apoi va da 
startul. Scopul jocului este ca membrii să asambleze imaginea 
fără să vorbească. Jocul ar trebui să sublinieze importanța 
comunicării eficiente, beneficiile comunicării cu un grup de 
oameni și, în general, avantajele imediate ale comunicării.

3. Joc de rol - Project Management și comunicare online:
Liderul va împărți membrii în mai multe grupuri, astfel încât 
fiecare grup să aiba trei sau patru membri. După ce liderul dă 
startul, fiecare grup va avea la dispoziție 10 minute să planifice 
un proiect de o zi, precizând pe un flipchart şi printr-un desen: 
obiective, activități și surse de finanțare. După 7 minute, fiecare 
grup are la dispoziție un minut ca să prezinte proiectul. După 
fiecare prezentare, grupul poate da idei sau comentarii despre 
proiectele altor grupuri. Scopul activității este de a sublinia 
importanța împărtășirii de informații cu alții, schimbul de idei 
și cunoștințe.

Puteți să vă imaginați 
situații asemănătoare 
în viața reală? Ați avut 
o experiență negativă 
de comunicare cu 
cineva? Care au fost 
efectele și cum ați 
rezolvat problema?

2. Cum v-ați simțit când 
a trebuit să îndepliniți 
sarcina fără să vorbiți? 
Puteți să vă imaginați 
situații reale în care 
lipsa de comunicare 
a adus dificultăți în 
îndeplinirea unei 
sarcini? Ce efecte 
poate avea lipsa de 
comunicare între 
membrii IMPACT?
 
3. Au fost folositoare 
comentariile asupra 
proiectului? Ați avut 
vreodată nevoie de 
mai multe idei sau 
informații despre 
cum să dezvoltați un 
proiect? Cum credeți 
că puteți prezenta 
idei de proiect către 
membrii IMPACT ai 
unui club din alt oraș? 
De ce i-ar ajuta şi pe 
alţi membri IMPACT 
să ştie de proiectele şi 
activităţile desfăşurare 
de alţi membri IMPACT 
din ţară?
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4. Prezentare Power Point
Prezentarea Power Point poate fi  găsită pe grupul Gmail 
al liderilor, în secțiunea „Fișiere”, cu numele „ppt NING 
curriculum online communication”. Scopul acesteia este să 
ofere membrilor informație despre ce este o rețea socială în 
general și ce este NING IMPACT în particular, cine poate adera 
și ce pot face membrii în acest mediu. Pentru sprijin puteţi să 
cereţi ajutorul coordonatorilor locali IMPACT. De asemenea, 
ei vă pot pune la dispoziţie şi nişte tutoriale din care puteţi 
învăţa cum să vă faceţi un cont NING. 
De asemenea, dacă dispuneţi de conexiune la internet, puteţi 
înscrie un membru IMPACT în reţeaua NING intrând pe:

http://impact-clubs.ning.com/

Scopul este să încurajaţi cât mai mulţi membri IMPACT să se 
înscrie în reţeaua NING.
 
5. Sesiune de întrebări și răspunsuri: Înainte de fi nalul 
întâlnirii, membrii pot cere clarifi cări, iar liderul le va 
răspunde. 

6. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

7. Aspecte administrative: verifi carea atingerii obiectivelor 
acestei întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei: Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Joyce Lain Kennedy, Resumes for 
Dummies, p.48, available at http://books.
google.ro/books?id=8dXN0FAUooMC&pg
=PA48&dq=online+Social+networks&lr=&
ei=Q1h9S_baBY-IygT1-vSLCQ&cd=5#v=on
epage&q=online%20Social%20networks&
f=false
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Modul 
IMPACT

Tema 
întâlnirii 
IMPACT

COMPETENŢE Metodele 
folosite

Proiect 
de servi-

ciu în 
folosul 

comuni-
tăţiiValori/Atitudini Abilităţi Cunoştinţe

5. Diversitate 1. Diver-
sitatea

V - Acceptă 
diveristatea

A -Demon-
strează 
abilitatea 
de a crea 
conexiuni 
între idei 
A  - Identifi că 
gradul de 
deschidere 
la diversitate 
al clubului 
IMPACT

C - Defi neşte  
diversitatea

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Exercițiu 
de asociere 
• Joc

E.P.

2. Identita-
tea

V – Explorează 
acceptarea 
propriei  
identităţi

A - Sesizează 
conexiunea 
dintre 
identitate şi 
acceptarea 
diversităţii
A – Sesizează 
cele mai 
relevante 
aspecte ale 
identității 

C - Defi neşte 
conceptul 
- „Frunze de 
ceapă’’

• Exerciţiu 
de auto-
refl ecţie
• Povestire 
(fi lm)

E.P.

3. Egocen-
trismul

V - Apreciază 
şi respectă alte 
culturi

A- Identifi că 
efectele ego-
centrismu-lui 
şi ale pre-
judecăţilor

C - Defi nește 
ce sunt 
prejudecata şi 
egocentrismul

• Joc de 
energizare
• Povestire

E.P.

4. Stereo-
tipuri 
şi pre-
judecăţi

V - Dezvoltă 
respectul și 
toleranța 
față de alte 
persoane

A - Recunoa-
ște un 
stereotip 
A - 
Conștienti-
zează cum 
stereotipurile 
afectează 
relațiile 
interumane

C- Descrie 
efectele 
stereotipurilor

• Joc de 
grup
• Joc de 
grup

E.P.
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5. Prejude-
cățile 
formate 
de mass-
media

V - Ia atitudine 
împotriva  
discriminării 
și a prejudecă-
ților

A - Rezumă 
fapte, in-
formaţii și 
documen-
tează
A - Distinge 
prejudecăţile 
de faptele 
reale
A - Identifică 
felul în care 
mass-media 
influențează 
apariţia pre-
judecăţilor

• Joc de 
spargere a 
gheţii 
• Dezbatere
• Schiță/
Dezbatere

E.I.

6. Valorile 
personale

V - Acceptă 
valorile 
personale 
V - Respectă 
valorile 
celorlalți

A- Autoeva-
luează și 
negociază
A- Distinge  
legătura 
dintre 
valorile și 
atitudinile 
personale 
şi modul 
cum acestea 
influențează 
luarea 
deciziilor

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Povestire

E.I.

7. Solida-
ritatea

V - Exploreză 
egalitatea între 
oameni
V - Dezvoltă 
sentimentul 
de solidaritate 
cu cei aflaţi în 
nevoie
V - Exersează 
responsa-
bilitatea 
socială

A - Recunoa-
ște standar-
dele de viață 
diferite ale 
oamenilor
A - Gândește 
critic şi  
formulează 
opinii 
personale
A - Identifică 
modalităţi  
de luare a 
deciziilor 
condiționate 
de valorile 
personale 

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Povestire
• Studiu de 
caz

E.I.
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8. Exclu-
ziunea 
socială

V - Dezvoltă 
compasiunea 
față de 
persoanele 
care sunt în risc 
de excluziune 
socială
V - Dezvoltă 
toleranţa și 
respectul față 
de cei care sunt 
diferiți

A - Empati-
zează cu 
ceilaţi 

C - Defi neşte 
excluziunea 
şi incluziunea  
socială 
C - Descrie 
ce este 
discriminarea  
și care sunt 
efectele 
acesteia

• Joc de 
spargere a 
gheţii 
• Joc de rol  
• Bzz grup

E.I./E.E

E.C.

6. Mediu 1. Relaţia 
cu mediul 
încon-
jurător

V - Dezvoltă
respectul şi 
responsabilita-
tea faţă de 
natură 

A - Identifi că 
efectele 
acţiunii 
omului 
asupra 
mediului 

C - Enumeră 
cel puţin trei 
metode de 
protejare 
a mediului 
înconjurător 
C - Descrie 
relaţiile de 
dependenţă 
dintre diferitele 
componente 
ale mediului
C - Precizează 
care sunt 
componentele 
mediului

• Joc de 
energizare
• Lucru pe 
grupe 
• Turul 
galeriei
• Povestire 
• Joc de 
energizare

E.P.

2. Mediul 
– parte din 
viaţa mea

V - Dezvoltă 
responsa-
bilitatea față 
de mediu

A - Acţio-
nează 
protejând 
mediul 
înconjurător 

C - Listează 
cel puţin trei 
activități 
realizabile în 
viața de zi cu 
zi prin care pot 
proteja mediul 
înconjurător

• Joc de 
energizare
• Exerciţiu 
de asociere

E.P./E.I.

3. Principii 
de reduce-
re a deșe-
urilor

V - Dovedeşte 
responsabilita-
te față de 
mediu prin 
achiziționarea 
unor produse 
care au impact 
scăzut asupra 
mediului

A - Identifi că 
produse 
prietenoase 
cu mediul 
înconjurător 
(care să 
protejeze 
mediul 
înconjurător)

C - Listează 
principiile 
unui consum 
care limitează 
producerea de 
deșeuri

• Brainstor-
ming
• Lucru pe 
grupe
• Activitate 
creativă

E.I.
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4. Cumpă-
ră verde

A - Ia decizii 
personale  
cu privire la 
produsele 
pe care le 
consumă

C - Descrie 
şapte criterii 
ecologice 
după care să 
își ghideze 
opțiunile față 
de diverse 
produse

• Joc de 
energizare
• Interviu
• Turul 
galeriei
• Povestire

E.I/ E.E.

7. Sănătate 1. O viață 
sănătoasă 
-Privire 
generală

V - Explorează 
respectul 
față de viața 
personală, 
sănătatea 
proprie dar și a 
celorlalți

A - Identifică 
comporta-
mentele 
de risc, 
modalităţile 
de evitare 
a acestora 
și întărirea 
comporta-
mentelor 
sănătoase
A - Lucrează 
în echipă şi 
își dezvoltă 
creativitatea

C - Descrie 
starea de 
sănătate şi 
boală

• Exercițiu 
de spargere 
a gheții 
• Lucru pe 
grupe/
definiţie
• Foaie de 
lucru
• Cvintet/
poezie în 
rimă

E.P.

2. Alimen-
tația

V - Dezvoltă 
responsabilita-
tea în ceea 
ce privește 
alimentația 
corectă

A - Explică 
care este 
rolul sub-
stanțelor din 
alimente
A - Diferenți-
ază comp-
ortamentele 
sănătoase 
de compor-
tamentele de 
risc în ceea 
ce privește 
alimentația 

C - Precizează 
principii de 
bază ale 
alimentației, 
descrie 
beneficiile 
alimentației 
sănătoase, 
enumeră 
principalele 
elemente 
nutriente 
din cadrul 
diferitelor 
tipuri de 
alimente, 
precizează 
modul în care 
se formează 
kilocaloriile

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Lucru pe 
grupe
• Joc de 
energizare
• Exerciţiu
• Prezentare  

E.P.

3. Apă, aer, 
soare

V - Apreciează 
importanţa 
unor mijloace 
simple cum 
ar fi apa, 
aerul, lumina 
solară pentru 
promovarea 
sănătății

A - Utilizea-
ză factorii 
naturali 
enumerați 
(apa, aer, 
soare) în 
viața de zi 
cu zi

C - Descrie 
beneficiile 
apei, aerului și 
ale soarelui în 
promovarea 
sănătății 
proprii dar și a 
altora

• Lucru pe 
grupe 
• Prezentare  
• Exercițiu 
de energi-
zare (respi-
rație) 
• Lectură 
text 

E.I.
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4. Activita-
tea fi zică, 
odihna

V - Manifestă 
un comporta-
ment echilibrat 
în ceea ce 
privește activi-
tatea fi zică și 
odihna

A - Recunoa-
ște aspectele 
care afectea-
ză sănătatea 
din punctul 
de vedere 
al activității 
fi zice și al 
odihnei

C - Descrie 
importanţa 
activităților 
fi zice pentru 
promovarea 
sănătății, 
enumeră 
efectele 
pozitive pe 
care la aduce 
odihna în viața 
personală

• Ciorchi-
nele
• Exercițiu 
• Lucru pe 
grupe

E.I.

5. Tempe-
ranța / 
moderația, 
consumul 
de dro-
guri și 
substanțe 
toxice, 
depen-
dența

V - Ia atitudine 
împotriva 
consumului 
de droguri 
și substanțe 
toxice pentru 
organism, 
spune NU 
consumului de 
droguri

A - Identifi că 
consecințele 
consumului 
de droguri și 
al substan-
ţelor toxice 
asupra 
sănătății 
individuale
A - Gândește 
critic şi  
lucrează în 
echipă

C -  Enumeră 
cel puțin cinci 
efecte negative 
pe termen 
scurt și cinci 
efecte negative 
pe termen lung 
ale consumului 
de droguri și 
de substanțe 
toxice

• Discuţie 
liberă
• Poster
• Lucru pe 
grupe 
• Povestire

E.I.

6. Fără 
stres

V - Manifestă 
o atitudine 
încrezătoare 
în diferitele 
situații difi cile 
ale vieții

A - Dezvoltă 
capacitatea 
de autoeva-
luare și 
răspuns 
la situații 
stresante
A - Ientifi că 
și adoptă 
modalități 
de comba-
tere a 
situațiilor 
stresante

C  - Enumeră 
elementele 
care contribuie 
la construirea 
respectului de 
sine

• Exerciţiu 
• Lucru pe 
grupe

E.E./E.C.

8. Violența 1. Violența 
în societa-
te

V - Promovea-
ză nonviolenţa 
în viața 
personală

A - Identifi că 
şi recunoaşte 
violenţa 
şi formele 
acesteia de 
manifestare 
A - Analizea-
ză critic 
efectele 
violenței

C – Descrie 
violenţa şi 
impactul 
acesteia 
asupra 
societății

• Spărgător 
de gheaţă
• Exerciţiu 
de identifi -
care
• Studiu de 
caz 
• Exerciţiu 
de poziţio-
nare

E.P.
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2. Cauzele 
violenței

V - Manifestă 
o atitudine 
proactivă în 
promovarea 
nonviolenței

A - Explică ce 
este violenţa 
şi care sunt 
cauzele ei
A - Reflectea-
ză şi identi-
fică cele mai 
relevante 
aspecte ale 
violenţei

C - Enumeră 
cauzele care 
conduc la 
manifestări 
violente

• Lucru pe 
grupe
• Studiu de 
caz

E.I.

3. Eu și 
violența

V – Manifestă 
respect  și 
apreciere faţă 
de ceilalţi 
semeni, faţă 
de sine, faţă 
de mediul 
înconjurător 
şi faţă de 
animale

A - Explorea-
ză modul în 
care „ego-
centrismul” 
poate 
genera 
violenţă
A - Observă 
şi analizează 
relaţia 
completă 
cauză-
efect în 
manifestări 
violente

C - Defineşte 
violenţa 
şi efectele 
acesteia

• Joc 
spărgător 
de gheaţă 
• Film

E.I./E.V./
E.C.

9. Corupție 1. Explora-
rea corup-
ției

V - Dezvoltă 
sentimentul de 
integritate

 A - Gândeşte 
critic faţă de 
corupţie
A- Identifică 
modalităţi 
de a lucra cu 
instituțiile 
corupte

C – Descrie ce 
este corupția, 
domeniile 
corupţiei, 
efectele 
corupţiei, 
metode 
anticorupţie
C - Descrie 
conceptul de 
transparență

• Joc de 
spargere a 
gheţii 
• Turul 
galeriei 
• Lucru pe 
grupe 
• Studiu de 
caz (film)

E.P.

2. Prejudi-
ciile corup-
ției

V - Dezvoltă 
curajul în 
denunțarea 
faptelor de 
corupție

A - Ia atitudi-
ne în fața 
faptelor de 
corupție
A - Identifică 
situații 
în care 
drepturile  
au fost 
încălcate
A - Lucreză 
în echipă

C - Descrie 
care sunt 
prejudiciile 
şi costurile 
corupției

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Prelegere 
interactivă
• Povestire
• Studiu de 
caz

E. P.
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3. Eu şi 
integrita-
tea

V - Explorează 
integritatea 
ca valoare de 
bază 
V - Se implică 
ca cetăţeni 

A - Vorbeşte 
în public şi 
argumen-
tează
A - Ia decizii 
şi lucrează în 
echipă

C - Defi neşte 
ce este 
intergritatea

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Joc de 
luare a 
deciziilor
• Dezbatere 
• Povestire/
Lucru în 
echipă

E.I.

4. Atitu-
dine 
împotriva 
corupției

V - Exersează 
incoruptibili-
tate
V - Demon-
strează 
curajul de a 
lua atitudine 
împotriva 
corupţiei

A - Identifi că 
soluţii de 
prevenţie 
şi acţiune 
pentru fapte 
de corupţie
A - Redactea-
ză o plânge-
re sau un 
denunț 
pentru fapte 
de corupţie
A - Argumen-
tează, 
gândește 
critic şi  
lucrează în 
echipă

C - Descrie 
elementele 
unei cereri 
(denunț sau 
plângere) 
şi identifi că  
instituțiile 
cărora  se pot 
adresa

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Studii de 
caz

E.I.

E.E./E.C.

10. Advocacy 1. Advoca-
cy - cam-
pania de 
advocacy

V -Conștien-
tizează 
importanţa 
metodelelor 
de implicare 
civică afl ate la 
dispoziția unui 
cetățean activ

A - Identifi că 
rolul şi 
importanţa 
metodelor 
de advocacy 
pentru 
proiectele 
de serviciu 
în folosul 
comunităţii

C - Listează 
ce înseamnă 
advcacy şi care 
sunt paşii unei 
campanii de 
advocacy

• Joc de 
energizare
• Joc de rol
• Povestire

E.P.

2. Advoca-
cy şi lobby 
– diferențe

V - Demon-
strează 
încredere în 
mijloacele 
democratice 
de participare 
și implicare 
cetățenească

A - Distinge 
între diferite 
forme de 
implicare 
publică: 
proiectul 
de serviciu 
în folosul 
comunității, 
campanii de 
advocacy și 
campanii de 
lobby

C - Listează 
diferențele 
dintre termenii 
de advocacy și 
cel de lobby

• Prezentare
• Joc de 
energizare
• Prezentare
• Brain-
storming
• Lucru pe 
grupe
• Fixare

E.P.
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11. Alte 
module 
opționale

1. Locuinţa 
mea

V - Îşi asumă 
responsabilita-
tea în ceea 
ce privește 
amenajarea 
propriei  
locuințe, 
în acord cu 
utilitatea și 
confortul   

A - Identifică 
punctele tari 
și punctele 
slabe ale 
habitatului 
și condițiilor 
de locuit, 
precum și 
modalități 
de dezvol-
tare 
personală 
în această 
privință

C - Defineşte 
importanța 
locuinței și a 
condițiilor de 
locuit pentru 
dezvoltarea 
personală

• Povestire
• Tehnica 
lotus

E.I.

2. Familia V - Îşi asumă 
responsa-
bilități în ceea 
ce privește 
pregătirea 
pentru viața de 
familie

A - Observă  
comporta-
mentele 
specifice 
rolului 
bărbatului 
și femeii 
în cadrul 
familiei

C - Identifică 
principiile 
esențiale 
în ceea ce 
privește 
familia și 
valorile care 
contribuie la 
construirea 
unei familii 
fericite

• Teatru cu 
imagini
• Lucru pe 
grupe
• Discuţie
• Prelegere 
activă

E.I.

3. Prietenia V - Manifestă 
deschidere spre 
prietenie

A - Recunoa-
ște benefi-
ciile şi 
provocările 
prieteniei 
A - Identifică 
asemănări 
şi deosebiri 
între oameni

C - Defineşte 
caracteristicile 
unui prieten

• Joc de 
spargere a 
gheţii
• Diagrama 
Venn
• Lucru pe 
grupe

E.I.

E.P. = etapa de planificare, E.I. = etapa de implementare, E.E. = etapa de evaluare, 
E.C. = etapa de celebrare



Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas opt întâlniri opționale pe tematica diversităţii pe care facilitatorii (liderii), împreună 
cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.
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Scopul modulului „Diversitate” pentru membrii IMPACT este de a creşte gradul 
de cunoaștere şi apreciere a diversității ca resursă de creştere a capitalului social în 
comunitate.

Obiectivele generale de învăţare ale modulului pentru membrii IMPACT sunt:
 să recunoască şi să aprecieze diferențele individuale dintre oameni;
 să arate respect şi solidaritate pentru ceilalți, atât pentru indivizi cât și pentru 

membrii unor culturi diferite;
 să conştientizeze şi să aprecieze similarităţile şi diferențele dintre oameni;
 să îşi dea seama cum prejudecăţile, stereotipurile și discriminarea afectează 

relațiile interpersonale și comportamentul față de ceilalți;
 să conştientizeze responsabilitatea de a se implica ca cetăţeni activi în activități 

de incluziune socială.

Structura întâlnirilor despre diversitate:
Întâlnirea 1 – Diversitate
Întîlnirea 2 – Identitate
Întâlnirea 3 – Egocentrism
Întâlnirea 4 – Stereotipuri și prejudecăți
Întâlnirea 5 – Prejudecățile formate de mass-media
Întâlnirea 6 – Solidaritate
Întâlnirea 7 – Valorile personale
Întâlnirea 8 - Excluziune

Cum  citim  acest curriculum pe tematica diveristăţii: fi ecare întâlnire este construită 
astfel încât să puteţi alege dintre cele opt întâlniri propuse activitățile şi metodele pe 
care le consideraţi cele mai relevante pentru clubul IMPACT, ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăţurare; 
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii: este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul 
în folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fi ţi fl exibili în alegerea activităților din 
interiorul modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri 
este de asemenea fl exibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ținând cont de 
mai multe aspecte ca: vârsta participanților, stilul de învățare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se afl ă grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1.  Diversitatea

Durata întâlnirii

1 h 50 minute

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - accepte diveristatea;
A - demostreze abilitatea de a crea 
conexiuni între idei; 
A - identifice gradul de deschidere la 
diversitate al clubului IMPACT;
C - definească diversitatea. 

Concepte:

• Percepţie
• Diversitate

Materiale de lucru:
1. Facilitatorul are 
nevoie de un ceas, 
fiecare participant are 
nevoie de un scaun;
2. Hârtie, instrumente 
de scris, flipchart, tablă 
magnetică;
3. Desenul/imaginea 
unui termometru, o 
serie de enunțuri scrise 
(vezi mai jos).

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii - „60 sec = 1 min” (10 minute)
Exercițiu de asociere (15 minute)
Joc - Termometrul Diversității IMPACT (30  minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (50 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. 60 secunde = 1 minut: Participanții sunt rugați să lase 
deoparte ceasurile și telefoanele mobile sau alte obiecte care 
indică timpul. Apoi, toți sunt rugați să exerseze de câteva ori 
să se aşeze pe scaune cu ochii închiși, fără să scoată niciun 
zgomot. După ce  tot  grupul exersează de câteva ori, începe 
jocul. Toată lumea stă în picioare, cu ochii închiși. La comanda 
„Start” fiecare participant trebuie să numere în gând până la 
60 și când a terminat să se așeze pe scaun. Pentru ca acest 
exercițiu să aibă succes, este foarte important ca pe toată 
durata acestuia să fie liniște. Participanții pot deschide ochii  
după ce s-au așezat pe scaun, dar nu înainte. Facilitatorul 
observă când participanții se așează în timpul exercițiului. 
După ce s-a aşezat şi ultimul participant se opreşte jocul.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Ce s-a întâmplat în 
timpul exercițiului? De 
ce credeți că percepția 
timpului este diferită 
la fiecare persoană? 
Poți da un exemplu 
de situație când tu 
și o altă persoană ați 
avut percepții diferite 
asupra unui lucru? Ce 
înseamnă o percepție 
diferită asupra 
aceluiași lucru pentru 
noi? Ce putem face 
știind că timpul este 
relativ pentru fiecare 
persoană? Ce aţi 
învăţat în urma acestui 
exerciţiu? În ce fel vă 
ajută acest exerciţiu în
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2. Exercițiu de asociere: Facilitatorul explică exercițiul. Etapa 
individuală: participanții au la dispoziție 5-10 minute să 
scrie pe o foaie de hârtie cât mai multe cuvinte care le vin 
în minte legate de ideea de diversitate (cel puţin 10). După 
ce au fi nalizat, se trece la următoarea etapă. Etapa de grup: 
fi ecare participant împărtășește grupului primele cinci 
cuvinte scrise. Facilitatorul poate scrie aceste cuvinte pe o 
foaie de fl ipchart și o poate păstra în sala de întâlniri IMPACT. 
Când participanții termină de împărtășit cuvintele scrise de 
fi ecare, se poate începe discuția de concluzionare a ceea ce 
înseamnă diversitatea. Ca facilitator, trebuie să afl i cât mai 
multe cuvinte de la participant pentru că acesta este un prim 
pas în a duce discuția mai departe și în a vorbi despre alte 
concepte în întâlnirile viitoare.

3. Joc - Termometrul Diversității IMPACT: Desenează pe 
podea un termometru din hartie (cu grade cu tot). Dacă vrei, 
îl poți face să arate cât mai real, cu roșu și albastru; dacă nu, o 
linie sau o bucată de sfoară pe care să fi e marcate „gradele” 1, 
2, 3, 4, 5, 6 sunt sufi ciente. Numărul 1 înseamnă „NU sunt de 
acord cu...”, numărul 6 înseamnă „Sunt complet de acord cu…”, 
iar numerele cuprinse între 1 și 6 sunt grade de acord sau 
dezacord. Citește cu voce tare enunțurile de mai jos, pe rând, 
și roagă participanții să se așeze de-a lungul termometrului, 
în funcție de părerea pe care o au. Ei trebuie să se așeze în 
dreptul unui număr, nu între numere. Începe cu enunțuri 
generale și spre sfârșit păstrează-le pe cele mai complicate. 
După fi ecare enunț, roagă câțiva participanți să își justifi ce 
alegerea. La început un singur participant este de ajuns; apoi, 
cu cât enunțurile sunt mai complicate, cu atât este mai bine 
să lași mai mulți participanți să își justifi ce alegerile, apoi se 
trece treptat la o discuție cu toți. Participanții au nevoie de 
timp să se obișnuiască să își împărtășească părerile fără să fi e 
forțați să comunice, mai ales cănd este vorba de subiecte mai 
complexe.
Tipuri de enunțuri:
Este distractiv să mergi la întâlnirile IMPACT. 
Spațiul nostru de întâlniri este deschis oricărei persoane care ar 
putea deveni membru IMPACT.
Orice persoană poate deveni membru IMPACT.
Este ușor să îi convingi pe alții să devină membri IMPACT.
IMPACT te lasă să fi i tu însuți.
IMPACT te învață să pui la îndoială unele reguli nescrise (contract 
de valori).

alt context?
2. Câte cuvinte ați scris 
legate de diversitate? 
Credeți că putem 
defi ni diversitatea cu 
acele cuvinte? De ce 
credeți că este greu 
de găsit anuminte 
cuvinte? Ce am putea 
învăța din acest 
exercițiu? Ce înseamnă 
faptul că am găsit atât 
de multe cuvinte? Ce 
luaţi cu voi din acest 
exerciţiu?

3. Cum v-ați simțit în 
timpul jocului? Ce v-a 
plăcut? Ați întâmpinat 
difi cultăţi? Cum credeţi 
că ar trebui să fi m 
noi la IMPACT atunci 
când vine vorba de 
diversitate? Este ceva 
ce doriţi să adăugaţi 
la contractul de valori 
IMPACT?
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Membrii IMPACT se descurcă bine când vine vorba de 
diversitate.
Este ușor să fii nou în IMPACT atunci când celorlalți le pasă de 
tine.
IMPACT atrage un anumit tip de persoane.
Membrii IMAPCT schimbă comunitatea.
Toți membrii IMPACT sunt tratați la fel.

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii 

5. Aspecte administrative: verificarea atingerii obiectivelor 
acestei întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
2. Pornind de la acest exercițiu (nr. 2) 
puteți discuta cu paricipanții despre 
conceptul de „identitate” și despre cum 
faptul că descoperindu-ți identitatea 
poți înțelege și identitatea celorlalți.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Burns Kasper M. 2005, Them’nes - A 
Toolkit on diversity in Scouting, Svenska 
Scoutradet
2. www.scout.org/en/content/
download/8033/71167/file/
Them%20’n%20Us.pdf

Numele întâlnirii

2. Identitatea

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V – exploreze acceptarea propriei  
identităţi;
A – identifice conexiunea dintre 
identitate şi acceptarea diversităţii;
A – identifice cele mai relevante aspecte 
ale identității; 
C - explice conceptul „frunze de ceapă’’.

Concepte:

• Identitatea
• Modelul „frunze 
de ceapă”

Materiale de lucru:

1. Flipchart și creioane 
colorate;
2. Scenariul printat al 
filmului de animație 
Shrek – mai multe 
copii. Filmul Shrek 
(capitolul 6 -
00:25:14- 00:27:45)

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Exerciţiu individual/autoreflecţie - Față în față cu IDENTITATEA (40 minute)
Povestire - Fațete ale identității - Shrek - Căpcăunul (40 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (35 minute)
Administrative (5 minute)
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 Descrierea fi ecărei activităţi:

1. Față în față cu identitatea: fi ecare participant primește 
jumătate de foaie de fl ipchart și creioane colorate. Fiecare 
trebuie să se deseneze pe el însuşi pe foaia de fl ipchart 
(poate fi  și simbolic, orice dorește participantul). Participantul 
trebuie să se gândească la anumite aspecte ale identității lui, 
lucruri pe care le va desena. Timpul trebuie să fi e sufi cient 
pentru a putea permite participanţilor să refl ecteze asupra 
mai multor elemente ale identității lor (familie, naționalitate, 
educație, sex, religie, roluri jucate în societate, apartenențe 
la anumite grupuri). Participanții trebuie încurajați să se 
gândească la aspectele personale pe care le apreciază, dar și 
la cele care le displac. Pot fi  directionați spre anumite aspecte 
cu următoarele întrebări (care pot fi  scrise și afi șate pe o foaie 
de fl ipchart): Care sunt elementele care te caracterizează pe 
tine ca persoană? Cum te-ai descrie? Care sunt valorile morale 
importante pentru tine? Ce te face pe tine să fi i cine ești acum? 
Ce te face să te simți confortabil sau inconfortabil? Cum te simți 
acum, în acest moment? Cine și ce te infl uențează cel mai mult?
După scurgerea timpului (cel puțin 10 minute petrecute 
în liniște), participanții sunt rugați să se grupeze în grupuri 
mici (2-5 persoane) și să își împărtășească impresiile despre 
desenul făcut, atâta cât vor ei: cum se văd pe ei, cum sunt 
văzuți de ceilalți, ce îi infl uențează, care sunt punctele lor de 
referință, cum atitudinile și percepțiile se schimbă în timp și 
de ce, cum se produc schimbările și ce legături se creează, 
care este atitudinea față de lucrurile care le displac la ei însuși 
și de unde vin aceste aspecte. Asigură-te că în fi ecare grup 
este un facilitator (lider) care poate să faciliteze discuția și să 
dea șansa fi ecărui membru să vorbească despre desenul său. 
După fi nalizarea exerciţiului în grupul mic, vă întoarce-ţi în 
grupul mare şi urmează procesarea.

2. Fațete ale identităţii – Shrek – Căpcăunul: La această 
activitate invitatul este Shrek, un personaj de desene 
animate cunoscut tuturor. El va vorbi participanţilor despre 
conceptul de identitate şi îl va explica cu ajutorul fi lmului 
„Shrek Căpcăunul” şi al unei metafore: o ceapă cu mai multe 
foi/straturi. Iată scenariul:
Măgarul: Nu înţeleg. De ce nu foloseşti nişte trucuri d-ale tale, 
de căpcăun, asupra Lordului Farquaad? Calcă-l în picioare, 
asediază-i cetatea, macină-i oasele şi fă-ţi pâine din ele, chestii 
d-astea de capcăun.

Întrebări de procesare/
debriefi ng:
1. Cum te-ai simţit în 
timpul exerciţiului? 
Care a fost cel mai ușor 
lucru despre tine la 
care să te gândești? 
Dar cel mai difi cil? 
Care sunt benefi ciile 
auto-refl ecției? De ce 
identitatea este atât 
de importantă pentru 
mine și pentru ceilalți? 
De ce este necesar să 
ne înțelegem mai întâi 
pe noi ca să  putem să  
îi înțelegem pe ceilalți? 
În ce alte contexte 
reuşiţi să vă gândiţi la 
identitatea voastră? 
Ce aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu şi 
cum puteţi folosi cele 
învăţate în viaţă?

2.  Ţi s-a întâmplat 
vreodată să
fi i limitat doar la unul 
dintre straturile/
caracteristicile tale? 
Ce s-a întâmplat? Cum 
ai reacţionat? Ce-ai fi  
putut face altfel? 
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Shrek: Ah, da, ştiu ce să fac. Să decapitez tot satul… şi să le pun 
capetele pe un băţ, apoi, cu un cuţit, să le tai splina şi să le beau 
sângele. Ce zici de asta, sună bine?
Măgarul: A..nu, nu sună bine, chiar nu.
Shrek: Pentru cultura ta generală, căpcăunii sunt altfel decât 
cred oamenii.
Măgarul: De exemplu?
Shrek: Exemplu? Bine, hmmm, căpcăunii sunt precum cepele.
Măgarul: [adulmecând] Miros urât? 
Shrek: Da… Nu!
Măgarul: Te fac să plângi?
Shrek: Nu!
Măgarul: Dacă le laşi la soare se îngălbenesc şi încep să 
încolţească?
Shrek: Nu! Cu straturi! Ceapa are straturi! Căpcăunii au straturi! 
Ceapa are straturi! Înţelegi? Şi capcăunii şi ceapa au straturi! 
(oftează)
Măgarul: Ah, amândoi aveţi straturi. Aha! (adulmecă). Dar 
ştii, ceapa nu place tuturor. Prăjiturile însă da! Toata lumea e 
înnebunită după prăjituri. Şi prăjiturile au straturi.
Shrek: Nu mă interesează…ce place tuturor. Căpcăunii nu sunt 
ca prăjiturile.
Măgarul: Ştii ce le mai place tuturor? Îngheţata. Ai întâlnit tu 
vreodată vreo persoană căreia să-i zici: „Hai să mâncăm nişte 
îngheţată” şi ea să zică: „Nu, nu-mi place îngheţata!”? Îngheţata 
e delicioasă!
Shrek: Nu! Creatură minusculă şi iritantă ce eşti! Căpcăunii sunt 
ca cepele. Punct. Pa-pa! La revedere!
Măgarul: Dar îngheţata este cel mai delicios lucru de pe 
pământ!
Cu acest fragment poţi deschide discuţia despre modelul foii 
de ceapă. Poţi desena o „diagramă a cepei”, în care straturile 
să fie:

A. Aspecte vizibile - îmbrăcăminte, felul în care mănâncă, 
etc.;
B. Limbajul şi simbolistica – felul în care vorbeşte şi cum 
foloseşte cuvintele, etc.;
C. Acţiuni repetitive, rutină, ritualuri – mersul la biserică, 
mersul la magazin, etc.;
D. Eroi şi modele;
E. Valori, norme morale, standarde sociale.

Poţi lucra cu un exemplu concret – poţi ruga un participant să 
deseneze o ceapă în care să-şi reprezinte caracteristicile: cele 
mai importante către interior şi cele mai puţin importante/

Diferenţa dintre 
caracteristicile 
identităţii tale este 
clară, bine definită? Ce 
înseamnă acest lucru? 
Celelalte caracteristici 
sunt asemănătoare 
sau rămân la fel? 
Este important ca 
acestea să rămână 
neschimbate? Care 
sunt avantajele şi 
dezavantajele acestui 
lucru?
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superfi ciale, către exterior. Scopul acestei activităţi este de a-l 
face pe participant să înţeleagă că identitatea unei persoane 
este alcătuită din mai multe caracteristici şi este unică. 
Câteodată oamenii se concentrează asupra unui singur 
aspect al unei persoane şi atribuie un anumit caracter acelei 
persoane doar pe baza aceleiaşi caracteristici, în timp ce 
persoana respectivă are mai multe „straturi”. Este nedrept să 
fi  redus doar la un anumit aspect al personalităţii tale.
Exemplu: o persoană rroma este un bun dansator. Acest aspect 
nu are nimic de-a face cu etnia sau cultura din care face parte 
și, în nici un caz, cu culoarea pielii; dar cu siguranță are o 
strânsă legătură cu interesele și abilitățile personale, poate și cu 
orientarea profesională (poate fi  dansator sau coregraf) sau cu 
familia și prietenii săi (poate sunt interesați de acest domeniu).

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunității

4. Administrative: verifi carea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
Aceste activități sunt recomandate 
membrilor IMPACT cu vârste între 14-19 
ani. În cazul în care participanții au între 
12-14 ani discuția trebuie simplifi cată 
pentru a le permite înțelegerea temei. 
Este recomandat ca facilitatorii să dea 
exemplul personal în cazul diagramei 
pentru ca participanții să înțeleagă. 
Pentru mai multe detalii studiați 
documentația opțională.

Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, 
Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet Ideas 
for Inclusion& Diversity, http://www.salto-
youth.net/download/1050/IDbooklet.pdf
2. Gillert A.   Haji-Kella M. Maria de Jesus 
Cascão Guedes, Raykova A. Schachinger 
C. Taylor M. T-Kit 4 Intercultural Learning, 
2000, Council of Europe and European 
Commission Publishing, Bruxelles; http://
www.scribd.com/doc/15946379/TKit-
Invatarea-Intercultural-A



Modulul Diversitate

122

Modulul Diversitate

Numele întâlnirii

3. Etnocentrismul

Durata întâlnirii

1 h 50 min

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - aprecieze şi să respecte alte culturi;
A - identifice efectele egocentrismului şi 
ale prejudecăţilor;
C - definească ce este prejudecata şi 
egocentrismul.

Concepte:

Etnocentrism: 
Credința că 
propria cultură 
este superioară 
celorlalte. 
Percepția ta 
asupra lumii este 
singura validă în 
fața celorlalte.
Prejudecata: 
Atunci când 
îți formezi o 
părere despre o 
persoană pe baza 
unor prezumții 
asumate din 
cauza grupului 
din care face 
parte, fără ca tu să 
cunoști persoana 
respectivă. 
Prejudecățile sunt 
idei complexe 
însușite fără ca 
acestea să fie 
dovedite ca fiind 
adevărate. Mintea 
umană nu poate 
funcționa fără 
prejudecăți, dar, 
fiind conștienți de 
acestea, putem să 
le contracarăm. 

Materiale de lucru:

2. Textul poveștii 
printat în mai multe 
exemplare  sau 
redactat în Power 
Point și proiectat, 
foi A4 printate sau 
videoproiector.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare - Șarpele năpârlește (15 minute)
Povestire - Equiano (50 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (40 minute)
Administrative (5 minute) 
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Descrierea fi ecărei activităţi:

1. Şarpele năpârleşte: Aşează participanţii pe o linie, unul 
în spatele celuilalt. Spune-le să pună mâna dreaptă între 
picioare, la nivelul genunchilor, spune-le să prindă mâna celui 
din faţă cu mâna lor stângă. Acum au reuşit să întruchipeze 
un şarpe, dar acest şarpe trebuie să năpârlească - ultima 
persoană trebuie să ajungă în locul primei persoane, fără 
să-şi dea drumul la mâini. La sfârşit, spune-le că trebuie să 
„îmbrace” la loc şarpele.

2. Equiano: Pentru această activitate se folosesc extrase 
dintr-o carte scrisă de un african (Oladuah Equiano) în 
secolul al XIII-lea, la primul său contact cu o cultură europeană. 
Scopul acestei activităţi este de a oferi şansa participanţilor să-
şi examineze propriile concepţii culturale, propriul centrism. 
Nu le explica la început rolul activităţii şi nu le prezenta 
activitatea sub numele de Equiano, pentru că ar putea să-şi 
dea seama de la bun început de profi lul scriitorului. Spune-le 
că o să citească o serie de fragmente dintr-o carte care descriu 
experienţele unei persoane. Ei vor trebui să-şi imagineze 
personajul şi să îi alcătuiască un profi l. Fragmentele vor fi  
citite pe rând, unul câte unul. La sfârşitul fi ecărui fragment 
se va face o mică pauză pentru a le permite participanţilor să 
refl ecteze asupra textului şi asupra personajului. Roagă-i să 
scrie câteva notiţe ca să îi ajute la caracterizarea personajului. 
Este posibil să nu identifi ce numele personajului pentru că nu 
este o persoană cunoscută. Limbajul folosit este mai vechi, 
nu este tradus în engleza modernă, iar unele  fragmente din 
text au fost explicate în paranteză. Parantezele înlocuiesc 
fragmente din text care ar putea uşura activitatea. Roagă-i să 
nu vorbească în timp ce citesc textele şi dacă au nelămuriri să 
se adreseze direct facilitatorului.
Citeşte-le primul fragment şi arată-le şi fragmentul scris. 
Înainte de a începe, asigură-te că fi ecare participant a înţeles 
exact ce are de făcut. Apoi explică după fi ecare fragment ce 
au de facut din nou.

 „I feared I should be put to death (killed), the […] people 
looked and acted, as I thought, in so savage a manner.” (Îmi 
era frică că o sa fi u omorât, (…) oamenii arătau şi se purtau 
într-un mod sălbatic.)

„were we to be eaten by these […] men with horrible 
looks, […] faces, and loose hair?” (urma să fi m mâncaţi de 
aceşti (…) oameni cu înfăţişarea (…), feţele şi părul oribile?)

√

√

Întrebări de procesare/
debriefi ng:

2. Sunt două motive 
principale pentru care 
trebuie să discuţi pe 
marginea acestui text: 

a) În primul rând,  
participanţii
să-şi exprime 
nemulţumirea pe care 
ar putea să o simtă din 
cauza că au fost uşor 
păcăliţi de activitate, 
de felul în care este 
privită cultura lor.  
b) În al doilea rând, ca 
participanţii să vadă 
cât de uşor este să ne 
vedem ca „centrul” sau 
ca „regula”, atunci când 
întâlnim ceva diferit, 
punând accent pe 
faptul că noi, cu toţii, 
am experimentat ceva 
de genul acesta la un 
moment dat al vieţii 
noastre.
La sfârşit explică cum 
fi ecare dintre noi poate 
fi  văzut ca „celălalt” iar 
acesta este lucrul  care 
ne uneşte.
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 „I was amazed at their…..eating with unwashed 
hands….” (Eram uimit de felul în care mâncau fără să se 
spele pe mâini.)

 „I was amazed at their…..touching the dead.” (Eram 
uimit de felul în care se purtau cu oamenii morţi).

„.…we were totally unacquainted with (we knew 
nothing about) swearing (bad language), and all 
those terms of abuse..…which they use” (Eram total 
nefamiliarizaţi (nu ştiam nimic despre) cu înjurăturile lor 
(limbajul vulgar) şi toate cuvintele acelea abuzive pe care 
le foloseau.)

„I could not help remarking (noticing) the particular 
slenderness (thinness) of their women….. and I thought 
they were not so modest (pure) as [our] women.:” (Nu 
puteam să nu observ supleţea femeilor şi m-am gândit că 
nu erau la fel de modeste (pure) ca femeile noastre.)

În acest moment cere un feed-back de la grup. Cere câtorva 
membrii să împărtaşească grupului profilul alcătuit de ei şi să 
discute cine este de acord şi cine nu. Alcătuieşte în linii mari 
grupurile de opinie. Apoi mai poţi citi încă un fragment.

 „I was amazed at their not sacrificing, or making any 
offerings…” (Mă surprindea faptul că nu faceau nici un 
fel de sacrificiu şi nu aduceau nici un fel de ofrandă.)

Acum poţi începe discuţia întrebându-i pe participanţi dacă 
acest fragment le-a schimbat în vreun fel parerea formată 
anterior. Apoi pune-le mai multe întrebări despre profilul 
scriitorului ca să clarifici anumite aspecte şi să vezi care sunt 
părerile grupului. De exemplu:

 cum vă imaginaţi persoana?
 din ce secol credeţi că vine?
 credeţi că scriitorul este european sau nu?

De cele mai multe ori, nu întotdeauna însă, participanţii care 
provin dintr-un mediu cultural european alcătuiesc profilul 
unui explorator sau misionar european care vine în contact cu 
o cultură veche, non-europeană. În momentul în care grupul 
are o părere formată în legătură cu originea scriitorului, 
spune-le adevărul despre acesta şi despre originea textului:
„Viaţa lui Olaudah Equiano sau Gustavus Vassa, Africanul”, 
scris în 1789.

De asemenea, înmânează-le şi textele originale, incluzând 
fragmentele lipsă.

„I feared I should be put to death, the white people 
looked and acted, as I thought, in so a savage manner: 

√

√

√

√

√

√
√
√

√

Acum puteţi discuta 
despre ideile fiecărui 
participant, punând 
întrebări de genul:
• Aţi fost surprinşi sau 
şocaţi atunci când vi 
s-a dezvăluit 
identitatea scriitorului?
• V-aţi identificat 
cu scriitorul sau cu 
lucrurile descrise?
• Sunteţi surprinşi 
de felul în care sunt 
văzute culturile (vest) 
europene?
• Acest lucru ne 
învaţă ceva despre 
prejudecăţi –
prejudecăţile proprii?
• De unde vin aceste 
viziuni? Ce este 
prejudecata, mai 
exact? (poţi avea o 
foaie de flipchart  
pregătită cu definiţia 
prejudecăţii)
Care sunt efectele 
pe termen lung ale 
prejudecăţii?
• Poţi folosi ce-ai 
învăţat din aceste 
fragmente în viaţa de 
zi cu zi?
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were we to be eaten by these white men with 
horrible looks, red faces, and loose hair? I could not 
help remarking the particular slenderness of their 
women…..and I thought they were not so modest as 
the African women.” (Îmi era teamă că o sa fi u omorât, 
albii arătau şi se purtau, cum credeam eu, într-un mod 
foarte salbatic: urma să fi m mâncaţi de albi, aceştia 
care arătau groaznic, cu feţele roşii şi părul despletit? 
Nu puteam să nu observ supleţea femeilor lor şi mă 
gândeam că nu erau atât de inocente precum femeile 
africane.)

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verifi carea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
2. Fragmentele pot fi  înmanate xeroxate, 
sub formă de cartonaşe, vizualizate în 
PowerPoint sau proiectate. Este foarte 
important ca participanții să aibă și 
contact vizual cu textul.

Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Fletcher A. Knust K, 2006, Guide to 
Cooperative Games for Social Change, 
Common Action: www.commonaction.org
2. Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, 
Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet Ideas 
for Inclusion& Diversity, http://www.salto-
youth.net/download/1050/IDbooklet.pdf
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Numele întâlnirii

4. Stereotipuri şi prejudecăţi

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare 
- valori, abilităţi şi cunoştinţe 
(V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - dezvolte respectul şi toleranța 
față de alte persoane;
A - recunoască un stereotip;
A - conștientizeze cum stereotipurile 
afectează relațiile interumane;
C - descrie efectele stereotipurilor.

Concepte:

Stereotipurile: pot fi definite 
ca generalizări automate 
față de un grup de persoane 
atunci când presupunem 
că toți membrii grupului au 
aceleași caracteristici (fie ele 
pozitive sau negative).
Prejudecățile: sunt 
stereotipuri la care se 
adaugă emoții, sentimente. 
De asemenea, pot fi 
pozitive sau negative, 
dar de cele mai multe ori 
folosim acest cuvânt pentru 
a descrie un sentiment 
negativ față de un grup de 
persoane. Stereotipurile 
și prejudecățile fac parte 
din viața socială și sunt 
introduse la vârste fragede, 
sub forma influenței, de 
către familie, prieteni sau 
mass-media. De cele mai 
multe ori le adoptăm și le 
folosim inconștient, fapt care 
face schimbarea acestui tip 
de comportament și mai 
dificilă. 

Materiale de 
lucru:

1. Cel puțin 
două imagini 
cu persoane din 
ziare;
2. Etichete 
pe care să fie 
scrise tipuri de 
persoane sau 
caracteristici ale 
unor persoane.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de grup - Prima impresie (40 minute)
Joc de grup - Atribute și caracateristici (30- 40 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunității (40 minute)
Administrative (5 minute) 



Modulul Diversitate Modulul Diversitate

127

Descrierea fi ecărei activități:

1. Prima impresie: Roagă grupul să se aşeze într-un cerc. 
Dacă grupul este prea mare atunci împarte-l în două 
grupuri mai mici. Fiecare participant primeşte o foaie 
de hârtie cu un desen la care trebuie să se uite, fără să 
vorbească. Poţi alege pentru imagini, poze din ziare sau 
orice alte imagini potrivite pentru această activitate. 
După ce au primit imaginile, un participant scrie pe o 
foaie de hârtie prima impresie pe care a avut-o despre 
imaginea sa, apoi împachetează foaia astfel încât să nu 
se vadă ce a scris şi dă foaia mai departe. După ce fi ecare 
participant a făcut acest lucru, hârtia cu impresii ajunge 
la prima persoană, care trebuie să o desfacă şi să citească 
ce este scris despre imaginea pe care au primit-o. După 
ce acest exerciţiu se termină, puteţi începe discuţiile 
(dezbaterea).

2. Atribute și caracteristici: Spune-le participanţilor 
să închidă ochii. În acest timp, lipeşte-le pe frunte sau 
spate un post-it cu un cuvânt pe care ei nu îl pot vedea 
(dar vizibil pentru ceilalţi). Roagă-i apoi să se poarte 
între ei în conformitate cu cuvântul pe care îl văd scris 
pe fi ecare. Acum puteţi începe jocul pe care toţi îl 
cunosc sub numele de „Etichete”. Când au reuşit cu toţii 
să se poarte ca atare, dar înainte ca lucrurile să meargă 
prea departe, poţi opri activitatea. Roagă-i apoi pe 
participanţi să petreacă puţin timp în linişte, cu sine, şi 
să scrie pe o foaie de hârtie care cred ei că este cuvântul 
pe care îl poartă, cum s-au simţit faţă de modul în care 
au fost trataţi şi dacă le-a afectat comportamentul. De 
asemenea, trebuie să se gândească dacă au început să 
se poarte ca un grup. Exemple de cuvinte: o persoană 
de etnie rromă, o persoană cu dizabilităţi, o persoană în 
vârstă, etc.

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative:  verifi carea atingerii obiectivelor 
acestei întâlniri, completearea listei de prezență, 
anunțarea următoarei întâlniri, alte aspecte 
administrative.

Întrebări de procesare/
debriefi ng:

1. Aţi avut cu toţii aceeaşi 
impresie la început? Pe ce 
s-a bazat această impresie? 
Cum se raportează acest 
lucru la viaţa reală – pe
ce ne bazăm impresiile 
iniţiale? Cum credeţi că vă 
văd ceilalţi la început? Cum 
ne infl uenţează
prima impresie felul în 
care ne comportăm cu o 
persoană? Ce am învăţat în 
urma acestui exerciţiu? Ce o 
să facem data viitoare când
o să formulăm primele 
impresii despre cineva?

2. Ce caracteristici atribuim 
persoanelor din jurul nostru 
în viaţa de zi cu zi? Crezi că 
sunt caracteristici comune 
unui întreg grup de oameni? 
Cum crezi că te-ai simţi 
dacă ţi s-ar atribui o însuşire 
bazată pe faptul că aparţii 
unui anumit grup? Cărei 
persoane/cărui grup i se 
atribuie caracteristicile scrise 
de voi de către societate? 
Ţi s-a întâmplat vreodată 
să fi i caracterizat într-un 
anumit fel, cu care tu nu erai 
de acord? Cum afectează 
acest lucru relaţiile dintre 
oameni? Ce credeţi că este 
un stereotip? Ce anume 
aţi învăţat din această 
activitate? Cum putem să 
aplicam aceste învăţături în 
viaţa de zi cu zi?
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Alte recomandări/idei:
1. Alege imaginile gândindu-te la participanții tăi în 
special, ce crezi că le-ar stimula gândirea. Nu folosi 
imagini cu persone cunoscute, celebre.
2. Această activitate trebuie făcută cu un grup pe care 
îl cunoști sau despre care știi că membrii lui se simt 
confortabil în prezența celorlați. Această activitate 
poate scoate la iveală diferite sentimente. Ține cont 
și de faptul că unii participanți pot fi deranjați de 
„eticheta” primită, așa că asigură-te că dai etichetele 
în mod aleatoriu și că participanții știu acest lucru.

Bibliografie/Resurse pentru 
documentare:

1. Burns Kasper M. 2005, 
Them’nes - A Toolkit on diversity 
in Scouting, Svenska Scoutradet:
2. www. scout.org/en/content/
download/8033/71167/file/
Them%20’n%20Us.pdf

Numele întâlnirii

5. Prejudecățile şi mass-media

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - ia atitudine împotriva discriminarii și 
a prejudecăților;
A - rezume fapte, informaţii şi să 
argumenteze;
A - distingă prejudecățile de faptele 
reale;
A - identifice felul în care mass-media 
influențează apariţia prejudecăţilor.

Concepte:

• Prejudecată

Materiale de lucru:

1. Post-it-uri colorate/
bucățele de foi 
colorate.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii - Punctul negru (20 minute) 
Dezbatere - Patru colțuri (30 minute)
Schiță/Dezbatere (35 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunitaţii (30 minute)
Administrative (5 minute)
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 Descrierea fi ecărei activităţi:

1.  Punctul negru: Pregăteşte un număr de post-it-uri egal cu 
numărul participanţilor (de exemplu 13: 4 albastre, 4 galbene, 
4 roşii şi doar unul verde cu un punct mare negru în mijloc). 
Roagă-i pe participanţi să închidă ochii şi lipeşte-le câte un 
post-it pe frunte. Apoi roagă-i să se grupeze în funcţie de 
culoarea pe care cred că o au. Îşi vor da seamă că unii pot face 
parte dintr-un grup, iar alţii vor ramâne în afară (cel care are 
punctul negru). Apoi vă puteţi aşeza şi discuta despre ceea ce 
s-a întâmplat.

2. Patru colțuri: În această activitate fi ecare dintre cele 
patru colţuri ale camerei va reprezenta un punct de bază. 
Facilitatorul va expune o problemă grupului, iar participanţii 
trebuie să se grupeze într-unul din cele patru colţuri, care 
reprezintă câte o opinie faţă de problema expusă. Afi rmaţia 
- motivul principal din cauza căruia unele grupuri le judecă 
pe altele este: se tem unii de alţii, trăiesc separat, diferenţele 
culturale sunt mari, un „colț deschis”. Participanţii sunt rugaţi 
să meargă într-unul dintre colţurile alese de ei, în funcţie de 
opinia cu care sunt de acord. „Colţul deschis” nu înseamnă „nu 
ştiu” şi este pentru participanţii care au o altă părere sau o 
altă soluţie la problema expusă. Dacă există un participant 
care se găseşte singur într-un colţ, atunci este indicat ca tu, 
ca facilitator, să i te alături şi să începi discuţia din acel loc. 
Alăturându-te acelui participant demonstrezi că nu este greşit 
ca o persoană să aibă un anumit punct de vedere. Următorul 
pas este să îi faci pe participanţi să vorbească între ei şi să 
argumenteze de ce colţul/opinia lor este cea mai potrivită. 
Acesta este punctul asupra căruia participanţii trebuie să se 
concentreze şi nu de ce alte colţuri/opinii au o mai puţină 
importanţă. Dacă într-un colţ sunt prea mulţi participanţi 
atunci ar fi  bine să îi împarţi în grupuri mai mici. Lasă apoi 
grupul mare să vorbească şi să-şi exprime părerile. Este în 
regulă dacă vor să-şi schimbe colţurile/părerile, atât timp cât 
fi ecare participant a avut ocazia să-şi argumenteze alegerea.

3. Fabricarea știrilor: 1. Împarte grupul în două. 2. Unul dintre 
grupuri trebuie să joace o scenetă bazată pe o situaţie în care 
cineva a discriminat pe altcineva, dar într-un mod nu foarte 
clar.

Întrebări de procesare/
debriefi ng:
1. Cum te-ai simţit 
când ai întâlnit pe 
cineva care avea 
aceeaşi culoare de 
post-it cu a ta? Cum 
crezi că s-a simţit 
persoana cu punctul 
negru atunci când 
nu a găsit pe nimeni? 
Aţi colaborat ca să 
vă găsiţi partenerii? 
Cine poate face parte 
din aceste grupuri? 
Cine poartă „punctele 
negre” în societatea 
noastră? De ce? Aţi fost 
vreodată într-o situaţie 
în care să vă simţi 
excluși sau nefacând 
parte dintr-un grup? 
Cât de difi cil a fost? 
Ce aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? Cum 
puteţi să folosiţi ceea 
ce aţi învăţat şi în alte 
contexte?
2. Ce s-a întâmplat în 
timpul exerciţiului? 
Cât de difi cil a fost să 
alegi un colţ? Cum a 
decurs discuţia din 
interiorul grupului? 
Care a fost cea mai 
mare provocare pe 
care ai întâlnit-o? Cât 
de des te confrunţi cu 
situaţii în care trebuie 
să îţi argumentezi 
declaraţiile? Cum se 
sfârşeşte exerciţiul? De 
ce? 
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Acesta poate fi un subiect real sau unul inventat, dar care să 
implice două grupuri ce provin din culturi diferite şi cu stiluri 
de viaţă diferite. 3. Când grupul este gata, va prezenta sceneta 
în faţa celui de-al doilea grup, care va interpreta rolul unui 
reporter care se ocupă de acest incident. 4. Când sceneta 
ia sfârşit roagă reporterii să părăsească încăperea. Au la 
dispoziţie cinci minute în care să se gândească la ce au asistat 
şi să „fabrice“ ştirea pentru următorul buletin informativ. Ei nu 
au voie să scrie sau să comunice între ei. 5. Reporterii intră 
în sală, unul câte unul, şi prezintă ştirea. Fiecare are câte trei 
minute la dispoziţie. 6. Pe o foaie mare de flipchart facilitatorul 
ia notiţe despre fiecare ştire auzită. 7. După ce şi-au terminat 
reportajul, fiecare reporter poate rămâne în sală pentru a auzi 
ştirea relatată de ceilalţi participanţi. 8. După ce toţi reporterii 
şi-au terminat relatările afişează undeva, la vedere, foaia de 
flipchart cu notiţele fiecărui reporter. 9. Roagă  participanţii 
să compare ştirile şi să discute ce pot învăţa din această 
activitate. 
Evaluare: Începe prin a întreba reporterii: care a fost aspectul 
pe care ţi l-ai amintit cel mai repede/uşor şi care a fost cel 
mai uşor de relatat? Dar cel mai dificil? Ce ai făcut în cazul în 
care nu-ţi mai aminteai exact cele întâmplate? Apoi întreabă 
actorii: reporterii au uitat să relateze ceva semnificativ? 
Subiectul a fost relatat cu acurateţe?

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

Se schimbă ceva către 
sfârşitul exerciţiului 
faţă de începutul 
acestuia? Ce ai învăţat 
despre tine şi despre 
ceilalţi? Ce ai schimba 
dacă ar fi să începi 
exerciţiul din nou?

3. Ce aşteptai să fie 
prezentat în ştire 
- doar o relatare sau şi 
comentarii şi opinii ale 
reporterilor? Reporterii 
fac clară distincţia 
dintre relatare 
şi comentariu al  
evenimentului/ştirilor? 
Cât vă puteţi încrede 
în ştirile prezentate 
de mass-media (TV, 
internet, radio, ziare)? 
Aţi observat vreun 
aspect discriminatoriu 
în relatările  făcute? 
Ce credeţi că a cauzat 
prejudecata? Cum 
putem face distincţia 
între prejudecăţi 
şi faptele reale? Ce 
putem învăţa din 
aceasta activitate? 
Cum putem transfera 
ceea ce am învăţat în 
viaţa reală?

Alte recomandări/idei:
2. Pregătiţi informaţii şi exemple 
concrete de ştiri care au fost prezentate. 
Opţional: faceţi cadrul cât mai real printr-
o ramă care să reprezinte un televizor, un 
pupitru şi microfoane

Bibliografie/Resurse pentru documentare:

1. Burns Kasper M. 2005, Them’nes - A 
Toolkit on diversity in Scouting, Svenska 
Scoutradet:



Modulul Diversitate Modulul Diversitate

131

pentru reporter. Reporterii să reprezinte 
jurnalişti ai unor publicaţii din diferite 
zone: ziare de stânga, ziare de dreapta, 
ziare din străinătate, un reporter din altă 
ţară care să prezinte evenimentul. În 
timpul discuţiei dezbateţi şi punctele de 
vedere diferite.

2. www. scout.org/en/content/
download/8033/71167/fi le/
Them%20’n%20Us.pdf
3. Taylor  M. (2003), Dicovering Diversity 
Teachers’s Pack: http://doku.cac.at/
discoveringdiversity_teacherspack.pdf
4. http://www.aces.or.at/start.
asp?ID=120392&b=860

Numele întâlnirii

6. Valorile personale

Durata întâlnirii

1h 50 min

Modul

Diversitate
Obiective specifi ce de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - accepte valorilor personale;
V - respecte valorile celorlalți;
A - se autoevalueze și să negocieze;
A - distingă diferența dintre valorile 
și atitudinile personale şi modul cum 
acestea infl uenţează luarea deciziilor.

Concepte:

• Valorile 
personale ne 
infl uențează 
comportamentul 
și convingerile. 
Oamenii sunt 
diferiți pentru că 
au alte valori și 
alte  experiențe 
personale.

Materiale de lucru:

2. Povestea „Abigale” 
printată în mai 
multe exemplare 
(egale cu numărul 
participanților).

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii – Cercul valorilor (20 minute)
Povestire - Abigail (50 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (40 minute)             
Administrative  (5 minute)   
 Descrierea fi ecărei activităţi:

1. Cercul valorilor: Participanţii trebuie să stea aşezaţi pe 
scaune, într-un cerc. Toate scaunele trebuie să fi e ocupate. 
Unul dintre participanţi trebuie să stea în interiorul cercului, 
în picioare. El va spune o afi rmaţie de genul: „cred în prietenie” 
sau „nu cred în corupţie”. Ceilalţi membrii ai grupului care 
sunt de acord cu aceasta trebuie să-şi schimbe locurile foarte 
rapid (dar să nu se mute pe scaunul următor dacă acesta se 
eliberează). Persoana din mijloc trebuie şi ea să ocupe un 
scaun. Atunci va rămâne un alt participant în mijloc care 
trebuie să facă acelaşi lucru ca şi prima persoană. După ce

Întrebări de procesare/
debriefi ng:
1. Cum vi s-a părut 
activitatea? Cum vă 
simţiţi atunci când alte 
persoane au aceleaşi 
valori cu ale voastre? 
Cât de uşor este să 
găsiţi persoane cu 
valori personale
similare cu ale voastre? 
În ce fel credeţi că 
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majoritatea grupului (jumătate din grup) a fost în mijloc 
şi a făcut afirmaţii puteţi întrerupe activitatea.

2. Povestire: Abigale (17 ani) îl iubeşte pe Tom (36 ani) 
care trăieşte pe partea cealaltă a râului. O inundaţie 
puternică a distrus toate podurile de peste râu şi singura 
cale de comunicare cu malul celălalt este o barcă. Abigale îl 
roagă pe Sinbad, proprietarul bărcii, să o treacă pe partea 
cealaltă a râului. Sinbad este de acord cu o singura condiţie: 
ca fata să se culce cu el în schimbul trecerii râului. Abigale 
nu ştie ce să facă şi de aceea o întreabă pe mama sa ce ar 
fi de făcut. Mama sa îi spune însă că nu vrea să intervină în 
viaţa personală a fiicei sale. Disperată, Abigale se culcă cu 
Sindbad care, conform înţelegerii, o trece râul. Abigale se 
duce foarte fericită să îl vadă pe Tom şi să îi spună prin ce a 
trebuit să treacă pentru a ajunge la el. Tom însă o respinge 
şi Abigale fuge de la el. Nu departe de casa lui Tom, Abigale 
îl întâlneşte pe John, prietenul cel mai bun al lui Tom. Ea 
îi povesteşte tot ceea ce s-a întâmplat. John se duce la Tom 
şi îl ia la bătaie pentru felul în care acesta s-a purtat cu fata. 
Apoi John şi Abigale pleacă împreună.

Dă fiecărui participant câte o copie a poveştii. În timp ce 
citesc povestea nimeni nu are voie să vorbească sau să facă 
alte comentarii, pentru a se concentra cu toţii. După ce au 
terminat de citit şi după ce au înţeles povestea, fiecare 
participant trebuie să acorde câte o notă fiecărui personaj, 
după cum consideră: de la cine a acţionat cel mai corect 
până la cel care a acţionat cel mai puţin potrivit. După ce 
fiecare şi-a notat un scor, împarte grupul în grupuri mai 
mici (de 2-4 participanţi) şi roagă-i să discute despre felul 
în care au acordat punctajele fiecărui personaj şi roagă-i 
să facă un punctaj pentru grup. Cu siguranţă vor întâlni 
dificultăţi în a cădea de acord asupra punctajului. După 
aproximativ 15 minute poţi întrerupe discuţiile şi poţi 
scrie pe o foaie de flipchart punctajele date de fiecare 
grup. În acest moment poţi începe dezbaterea.

valorile diferite te 
afectează pe tine dar şi 
societatea în general?
2. Regula principală 
a debriefingului este 
următoarea: fiecare 
participant îşi exprimă o 
părere şi nu este întrerupt 
de alţii.
Cine vrea să spună 
punctajul dat fiecărui 
personaj? Toţi au plasat 
personajele pe aceleaşi 
locuri? Cum aţi hotărât 
ce personaj să obţină ce 
loc (atât individual cât şi 
în grup)? Cât de greu v-a 
fost să hotărâţi în grup un 
punctaj final? De ce credeţi 
că aţi ales diferit? Cine are 
valorile cele mai puternice 
dintre noi toţi? Cum 
ajungem să avem aceste 
valori? Aţi avut dificultăţi/
conflicte în grup? Credeţi 
că o persoană din Africa 
sau din Asia ar răspunde 
diferit faţă de voi? V-aţi 
confruntat cu cineva 
din cauza valorilor pe 
care le are? V-aţi întrebat  
vreodată de ce există 
acest conflict între valori? 
Ce aţi învăţat din această 
activitate? Credeţi că 
valorile se schimbă cu 
timpul? De ce trebuie să 
fim conştienţi de valorile 
personale? Care este 
legătura dintre cultură şi 
valori personale?
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3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verifi carea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
2. Dacă doriţi puteţi lărgi discuţia şi la 
diferenţele fi ecărui personaj şi valorile 
fi ecărui rol atunci când vorbim despre 
diversitate. De cele mai multe ori, valorile 
sunt văzute ca fundament al unei culturi 
şi sunt atât de înrădăcinate încât multor 
oameni le este greu să le schimbe. Atunci 
cum putem convieţui? Există valori 
comune asupra cărora putem cădea de 
acord.

Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, 
Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet Ideas 
for Inclusion& Diversity, http://www.salto-
youth.net/download/1050/IDbooklet.pdf

Numele întâlnirii

7. Solidaritatea

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Diversitate
Obiective specifi ce de învăţare 
- valori, abilităţi şi cunoştinţe 
(V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - exploreze egalitatea între 
oameni;
V - dezvolte sentimentul de 
solidaritatea cu cei în nevoie;
V - exerseze responsabilitatea față 
de cei în nevoie;
A - recunoască standardele de 
viață diferite ale oamenilor;
A - gândească critic şi să formuleze 
opinii personale;
A - identifi ce modalităţi de luare a 
deciziilor condiționate de valorile 
personale. 

Concepte:

• Solidaritate
• Incluziune/Excluziune 
socială: includerea socială 
este procesul prin care 
se încearcă integrarea 
în activităţi a tuturor 
membrilor societăţii, 
indiferent de experienţele 
acestora, pentru a-i ajuta 
să se dezvolte. Într-o 
societate, pentru a ajunge 
la includere, asigurarea 
unui venit şi a unui loc de 
muncă nu sunt sufi ciente. 
Gradul de includere pe 
care îl oferă o comunitate 
este dat şi de dorinţa de a 
reduce inegalitatea, de a 
ajunge la un echilibru între 
membrii comunităţii şi între 
drepturile şi obligaţiile pe

Materiale de 
lucru:

2. Hârtie şi 
creioane pentru 
fi ecare participant
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 Descrierea fiecărei activităţi:

1. Intrusul: Spune-le participanţilor să se grupeze în funcţie 
de culoarea ochilor. Grupul cu cei mai puţini participanţi (de 
exemplu cei cu ochii verzi) trebuie să iasă afară din cameră. 
Se va desemna câte un observator pentru fiecare grup (pot 
fi şi dintre facilitatori). Ceilalţi trebuie să formeze un cerc 
în care să nu permită pătrunderea altor participanţi. Cei 
de afară se întorc, unul câte unul, încercând să pătrundă în 
interiorul grupului mare. Observatorii trebuie să îşi noteze 
tacticile folosite atât de cei din grupul mare cât şi de cei care 
vor să pătrundă în interiorul acestuia. Observatorul trebuie 
să noteze şi replicile folosite de participanţi. Care au fost 
tacticile folosite de participanţi? Lasă activitatea să continue 
până majoritatea participanţilor a încercat rolul de intrus.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum te-ai simţit 
făcând parte din 
grupul mare? Cum 
te-ai simţit ca intrus? 
Care au fost tacticile 
folosite? Ce şi-au 
spus participanţii? 
Recunoaşteţi acest tip 
de comportament în 
viaţa reală? Cine sunt 
„intruşii” în societatea 
noastră? Ce aţi putea 
face voi pentru a ajuta 
la  integrarea intruşilor

care le are fiecare membru 
(Centrul pentru Includere 
Economică şi Socială, 2002; 
www.cesi.org).
Legea cu privire la refugiaţi 
a luat naştere în cadrul 
Convenţiei Naţiunilor 
Unite cu privire la Refugiaţi 
de la Geneva, din 1951. 
Refugiatul este acea 
persoană care în ţara sa 
riscă să fie persecutată pe 
motiv de rasă, naţionalitate, 
apartenenţă la un grup, 
religie, orientare politică 
şi din acest motiv nu se 
poate întoarce în ţara sa. 
Persecuţia poate fi făcută 
de autorităţi sau chiar de 
anumite grupuri din ţara 
respectivă. 

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii – Intrusul (20 minute)
Povestire - Evadarea (30 minute)
Studiu de caz – Dreptul la un standard de viață decent (30 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (35 minute)
Administrative (5 minute)



Modulul Diversitate Modulul Diversitate

135

2. Evadarea: Aceasta este o activitate despre a abandona și a 
lăsa totul în urmă și încercarea de a găsi un nou cămin. Fiecare 
participant trebuie să aibă o foaie de hârtie și un pix. Citește-le 
povestea de mai jos și spune-le să urmărească instrucțiunile 
scrise în poveste. După fi ecare instrucțiune oprește-te din 
citit și lasă-le puțin timp cât să scrie cerința. Acordă-le destul 
timp cât să se gândească la răspuns.
Povestea
În țara noastră a avut loc un război și cei care au preluat 
puterea au interzis orice formă de organizare. Tu, ca membru 
IMPACT, trebuie să părăsești fi e clubul, fi e țara. Știi cât de mult 
înseamnă clubul pentru tinerii care au trecut prin război și 
decizi să rămâi în IMPACT, dar pregătit să fugi (să evadezi). 
Pregătindu-te să fugi, trebuie să îți faci o listă cu cele mai 
importante zece lucruri pe care vrei să le iei cu tine.

1. Instrucţiuni: Acordă-le 3 minute pentru a scrie o listă cu cele 
zece lucruri pe care vor să le ia cu ei – pot fi  lucruri, valori, emoţii 
sau orice ar putea încăpea într-o valiză.
A sosit momentul evadării. Îl rogi pe un pescar să te ajute, el 
acceptă, dar pentru prețul de 10.000 euro şi poţi lua cu tine 
doar o geantă mică în care să-ţi încapă cele zece lucruri. Începi 
să strângi bani. Paşaportul şi banii îi ţii tot timpul asupra ta, 
chiar şi atunci când dormi. Într-o noapte auzi o maşină oprind 
în faţa casei tale. Eşti foarte speriat. Sari din pat şi începi să te 
îmbraci în mare grabă. În momentul următor auzi o bătaie în 
uşă şi pe cineva strigând afară. Îţi dai seama că trebuie să sari 
pe fereastră şi să fugi pe ieşirea din spate. Iei cu tine o geantă, 
câteva lucruri şi sari. Pentru că nu ai avut sufi cient timp nu ai 
luat decât cinci din cele zece lucruri pe care le pregătisei.

2. Instrucţiuni: Redu lista la cinci lucruri pe care le poţi lua cu 
tine.
Fugi în plină noapte, când toată lumea este agitată şi îţi dai 
seamă că dacă eşti văzut, eşti un om mort. Te strecori în port 
şi îl trezeşti pe marinar. El îţi spune că este prea riscant să 
plecaţi atunci şi că trebuie să aştepţi într-un container până a 
doua zi, alături de mai mulţi oameni care aşteaptă să fugă. El 
îţi va spune când puteţi porni în siguranţă. Dimineaţa foarte 
devreme vine şi spune că este timpul să plecaţi. Tu nu ai avut 
sufi cient timp să strângi toţi banii, dar pescarul este îngăduitor 
şi îţi spune că îi poţi da toţi banii pe care îi ai şi două dintre 
cele mai preţioase lucruri pe care le-ai luat cu tine. 

în societatea noastră? 
Care dintre cele două 
grupuri va veni cu cea 
mai bună soluţie? Este 
mai uşor să ajungi la o 
concluzie atunci când 
toată lumea gândeşte 
la fel sau atunci când 
sunt păreri diferite?

2. Cum te-ai simţit 
când a trebuit să alegi 
zece lucruri pe care le 
poţi lua cu tine? Ce ai 
simţit când a trebuit 
să mai renunţi la unele 
din ele? Ai cunoscut 
pe cineva care a trecut 
prin ceva asemănător? 
De cîte ori ai judecat 
un refugiat? Cum 
reacţionează românii 
când văd oameni de 
alte naţionalităţi în ţara 
lor?
Cunoaşteţi legea 
refugiaţilor/
imigranţilor în 
România? Credeţi că 
aţi putea fi  refugiaţi în 
ţara noastră (potrivit 
motivelor date de 
legea românească)?
De ce fel de ajutor ai 
avea nevoie atunci 
când eşti refugiat în 
altă ţară? Refugiaţii 
care vin la noi 
benefi ciază de acest 
ajutor? 
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3. Instrucţiuni: Mai scoate două lucruri de pe listă.
Ajungi în barcă şi vezi că sunt mult mai mulţi oameni care vor 
să fugă. Este foarte aglomerat şi miroase urât. Odată ajunşi în 
larg, din cauza valurilor şi a aerului închis, unora începe să li se 
facă rău. Un copilaş care stă lângă tine vomită chiar pe geanta 
ta. Iei geanta şi reuşeşti să salvezi doar două lucruri, cel de-al 
treilea fiind distrus, ca şi geanta.

4. Instrucţiuni: Lasă pe listă doar două lucruri.
Când te aşezi cu cele două lucruri rămase, barca se opreşte 
brusc şi cineva strigă că trebuie să părăsiţi ambarcaţiunea. 
Este foarte întuneric şi în fugă, te împiedici de ceva şi scapi 
din braţe cele două lucruri care ţi-au mai rămas.

5. Instrucţiuni: Lasă doar un lucru pe listă.
Părăseşti barca şi îi urmezi pe ceilalţi în pădure. Eşti rănit după 
cazătură şi nu vezi încotro mergi. Dintr-o dată apare ceva 
foarte luminos în faţa ta şi cineva strigă „Stop!” şi continuă 
să vorbească într-o limbă pe care nu o înţelegi. Te opreşti şi 
poliţistul care a strigat vine la tine. Te ia la secţie şi  începe 
să te interogheze. Nu înţelegi ce spun dar reuşeşti să le spui 
numele şi de unde eşti. Poliţiştii încep să vorbească între ei şi 
dintr-o dată te iau şi te duc în altă parte. Eşti confuz, obosit şi, 
mai ales, speriat. Acum îţi dai seama că ai ajuns undeva, dar 
nu ştii cât timp vei putea rămâne aici.

3. Dreptul la un standard de viață decent: Citeşte prima parte 
din Articolul 25: „Fiecare cetăţean are dreptul la un standard 
de viaţă decent şi adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea 
lui şi a familiei sale, incluzând mâncarea, îmbrăcămintea, 
locuinţa, îngrijirea medicală şi serviciile sociale necesare; are, 
de asemenea, dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, 
dizabilitate fizică, văduvie, bătrâneţe sau alte situaţii care 
nu apar din voinţa proprie.” Amnesty International a creat o 
versiune simplificată a Declaraţiei pentru a atinge obiectivele 
educaţionale: Articolul 25: „Fiecare are dreptul la un standard 
de viaţă adecvat şi asistenţă medicală în caz de nevoie.” Cere-
le participanţilor să citească cele două poveşti de mai jos:     

 Lindsey Grace trăieşte într-un cartier numit Fingals 
din Irlanda. Cartierul are reputaţia de a fi periculos, plin 
de găşti criminale, dar Lindsay şi prietenii ei sunt mai 
mult interesaţi de caii lor, care stau în grădinile caselor 
închiriate.

√

Ce am putea face noi, 
ca membri IMPACT 
şi ca oameni, pentru 
a veni în sprijinul  
refugiaţilor? Cum 
putem fi solidari cu ei?

3. Cum credeţi că 
decurg vieţile lor? 
Ce părere ai despre 
standardul de viaţă? 
Cum ai descrie un 
standard de
viaţă decent? Cum ai 
descrie standardul tău 
de viaţă? Oamenii au 
nevoie de un standard 
de viaţă ridicat pentru 
a fi fericiţi? Sunt mari 
diferenţele între 
standardele de viaţă 
din România? Dacă 
da, de ce credeţi că se 
întâmplă acest lucru? 
Credeţi că este necesar 
să se ia măsuri pentru a 
schimba acest fapt?
Am putea să lărgim 
discuţia la nivel global? 
De ce credeţi că există 
aceste discrepanţe 
între stilurile de viaţă 
ale oamenilor?
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 Akshay Deodhar din Mumbai, India, locuieşte în mijlocul 
oraşului, alături de cei mai săraci, dar şi cei mai bogaţi 
oameni din lume. Akshay are un yacht în faţa ferestrei şi 
lucrurile sale sunt toate împrăştiate pe podeaua casei.

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verifi carea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

√

Alte recomandări/idei:
1. Această activitate se transformă într-un 
energizer de cele mai multe ori – intrusul 
vrea din răsputeri să pătrundă în interiorul 
cercului. Nu contează foarte mult, dar 
trebuie să fi i foarte atent la discuţia de 
după şi să faceţi comparaţii cu situaţiile 
reale. Vorbiţi despre care este sentimentul 
de a fi  un intrus în realitate şi lărgiţi discuţia 
la societatea întreagă. Instrucţiunile date 
observatorilor sunt de asemenea de folos, 
atât în timpul activităţii cât şi la fi nal. Oricine 
poate fi  un intrus, dar trebuie ţinut cont şi 
cine este acceptat la început. Asigură-te că 
nu este cineva care este deja considerat un 
intrus în grupul mare.

2. Aceasta este o activitate foarte serioasă 
care poate genera emoţii puternice. Fă 
aceasta activitate doar cu un grup care 
se cunoaşte bine sau pe care îl cunoşti 
destul de bine şi într-un mediu şi context 
sigure. E de preferat să nu implici o 
persoană care a fost refugiat pentru că
poate trezi amintiri dureroase. Mai întâi 
discută cu persoana respectivă şi, dacă 
este de acord, include-o în activitate.

Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Taylor  M. (2003), Discovering Diversity 
Teacher’s Pack: http://doku.cac.at/
discoveringdiversity_teacherspack.pdf
2. Burns Kasper M. 2005, Them’nes- A 
Toolkit on diversity in Scouting, Svenska 
Scoutradet
3. www. scout.org/en/content/
download/8033/71167/fi le/
Them%20’n%20Us.pdf
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Numele întâlnirii

8. Excluziunea

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Diversitate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - dezvolte compasiunea față de 
persoanele care sunt în risc de 
excluziune socială;
V - dezvolte toleranţă și respect față de 
cei care sunt diferiți;
A - poată să empatizeze cu ceilaţi;
C - definească excluziunea şi 
incluziunea socială persoanelor cu mai 
puține șanse/oportunități;
C - descrie ce este discriminarea și care 
sunt efectele ei.

Concepte:

• Discriminarea:
înseamnă să 
judeci pe cineva 
și să acționezi 
asupra acestei 
persoane într-un 
mod negativ 
în baza unor  
caracteristici: 
culoarea pielii, 
genul, orientarea 
sexuală, 
naționalitate, 
statut social, etnie, 
etc.
• Excluziunea
• Incluziunea
• Solidaritatea

Materiale de lucru:

1. Cărți pentru jocul 
de rol, bomboane (cel 
puțin 100, de orice fel, 
dar mici);
2. Foi de flipchart, 
markere.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de rol – Strada IN-egalității (50 minute)
Bzz grup (15 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (50 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Strada IN-egalităţii: Principiul activităţii este acela de a 
pune participanţii în situaţia de a juca „rolul” altcuiva din 
societate şi a experimenta prin simulare o altă realitate 
socială, de a experimenta situaţia unui statut privilegiat sau 
excluderea din societate, de a da posibilitatea participanţilor 
să reflecteze cu privire la inegalitate, excludere socială, 
stereotipuri, stigmat. Începi această activitate prin a le cere 
participanţilor să stea într-un cerc (pe scaune sau pe jos).
Fiecărui participant i se dă un cartonş cu descrierea unui rol 
pe care trebuie să-l joace (să şi-l asume) pe durata activităţii. 
Ar fi bine ca participanţii să-şi atribuie câte un nume după ce 
îşi citesc rolul (o strategie de lucru ar fi ca fiecare participant 
să joace rolul unei persoane de sex opus).

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. În plen, roagă-i pe 
participanţi să spună 
cum s-au simţit. 
Împarte-i apoi în 
grupuri mai mici
şi spune-le să-şi 
prezinte rolurile lor.
Cum s-au simţit în 
roluri? S-au simţit 
confortabil sau excluşi? 
Cei care au rămas fără 
bomboane s-au simţit 
excluşi ?
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Asigură-te că participanţii au înţeles „rolurile”. Spune-le 
participanţilor că li se vor pune mai multe întrebări. Dacă trebuie 
să răspundă la o întrebare cu „Da”, atunci ei pot lua o bomboană 
din cutia care este aşezată în mijlocului cercului. Dacă trebuie 
să răspundă cu „Nu”, atunci ei trebuie să înapoieze o bomboană. 
Pentru că ei interpretează un rol, trebuie să ia anumite decizii 
atunci când răspund la întrebări, în conformitate cu rolul pe 
care îl interpretează, folosindu-şi propria experienţă de viaţă 
şi imaginaţia. Atunci când ei primesc bomboane trebuie să 
le adune într-o grămăjoară vizibilă pentru toată lumea. La 
început toţi participanţii primesc câte cinci bomboane. Dacă 
un participant rămâne fără bomboane, ea/el trebuie să facă 
un semn (poate ridicând mâna) ca să arate că „au ieşit din joc”. 
Tu poţi alege să „faci cunoscută” acea persoană, în funcţie de 
cât de mult doreşti să atragi atenţia asupra fenomenului de 
„excludere” – de exemplu poţi spune participantului să rămână 
cu mâna ridicată tot timpul activităţii. La sfârşit, participanţii 
trebuie să îşi numere bomboanele. Unii participanţi pot avea 
mult mai multe bomboane decât alţii.
Situaţiile vor fi  create cu ajutorul unor întrebări. Vei citi fi ecare 
întrebare de două ori şi te vei asigura că toată lumea a înţeles-o. 
Dacă participanţii nu sunt siguri de răspunsul lor, încurajează-i 
să se imagineze pe ei înşiși luând decizia potrivită. (Descrierile 
rolurilor sunt în Anexa 1.)

Iată o listă de întrebări (care poate fi  modifi cată în funcţie de 
ce vrei să scoţi în evidenţă):

 Ai drept de vot?
 Crezi că ai şanse să devii membru al Parlamentului?
 Te simţi confortabil să vorbeşti deschis despre 

orientarea ta sexuală?
 Te simţi în siguranţă când mergi singur/ă acasă, 

noaptea, pe întuneric?
 Ai şanse să mergi la facultate?
 Poţi să citeşti un ziar sau să completezi un formular?
 Ai dreptul la asistenţă medicală gratuită?
 Ai dreptul să călătoreşti în străinătate?
 Ai dreptul la educaţie gratuită până la 18 ani?
 Tu şi familia ta câştigaţi sufi cient cât să duceţi o viaţă 

decentă?
 Ai acces la internet?
Limba pe care o vorbeşti este limba ofi cială a ţării 

tale?

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

Cei care au rămas fără 
bomboane s-au simţit 
excluşi?
Pot explica mai bine 
ceea ce au simțit?
Credeţi că activitatea 
refl ectă viaţa reală?
Consideraţi că 
activitatea evidenţiază 
diferenţele şi 
inegalităţile din 
societate mai mult 
decât credeaţi
înainte?
Vi s-a părut uşor sau 
greu rolul pe care l-aţi 
interpretat (pentru că 
v-aţi putut idenifi ca 
cu personajul sau 
cunoaşteţi pe cineva 
într-o situaţie similară)?
Dacă v-a fost greu, 
de ce şi cum aţi luat 
deciziile? De unde 
provenea informaţia? 
Deciziile luate au fost 
bazate pe stereotipuri?
Dacă vi s-ar pune din 
nou întrebarea aţi
răspunde diferit?
V-aţi simţit incomod 
jucând acest rol – v-aţi 
văzut ca o victimă?
Aţi venit în contact 
cu cineva (persoană 
tânără) care avea o 
situaţie similară? Ce 
părere ai despre acea 
persoană în viaţa reală?
Întrebările pe care le 
pui depind foarte mult 
de ceea ce vrei să scoţi 
în evidenţă cu această
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 Te simţi parte integrantă a societăţii în care trăieşti?
 Ai un computer acasă?
 Îţi este uşor să foloseşti mijloacele de transport în 

comun?
 Vă este uşor, ţie sau părinţilor tăi, să vă găsiţi un loc 

de muncă?
Trebuie să ai la îndemână această listă cu întrebări, pe o foaie 
separată. Este evidentă paralela făcută între activitate şi viaţa 
reală – viaţa socială a celor privilegiaţi, puterea de a fi „inclus” 
în loc de „exclus”. De aceea am ales să numin această activitate 
„Strada IN-Egalităţii”, pentru că arată atât inegalitatea din 
societate cât şi privilegiul de a fi inclus în societate şi calitatea 
vieţii adusă de acest privilegiu/statut. Este mult mai simplu să îi 
pui pe participanţi să experimenteze includerea şi excluderea 
socială decât să îi pui să vorbească despre aceste concepte. 
Personajele acestei activităţi au fost concepute de către o 
persoană a cărei cultură şi experienţă socială s-au dezvoltat 
în viaţa urbană din Marea Britanie, dar desigur, puteţi adapta 
rolurile pentru a particulariza realităţile voastre culturale.

2. Bzz grup: La sfârşitul activităţii pune-i pe participanţi să 
formeze grupuri de câte doi şi timp de 5 minute să vorbească 
între ei dacă s-au simţit vreodată excluşi dintr-un grup/loc/
situaţie, dacă cunosc pe cineva în viaţa reală care a fost exclus, 
dacă exclud pe cineva în mod conştient sau inconştient. 
După ce s-au terminat cele 5 minute roagă-i să împărtăşească 
grupului mare ceea ce au discutat.

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

√
√
√

√

activitate. Facilitatorul 
poate influenţa direcţia 
înspre care se duce 
discuţia. Este foarte 
important să analizezi şi 
subiectul stigmatizării 
şi cum deciziile pe 
care le-au luat pentru 
personaj arată cum se 
folosesc stereotipurile, 
etichetările şi cum se 
subapreciază adevarata 
valoare a altor 
persoane. Întotdeauna 
când discutaţi la 
sfârşitul activităţilor 
unde s-au interpretat 
roluri, acordaţi-le puţin 
timp participanţilor 
ca să îşi iasă din rol, să 
se separe de personaj. 
În acest fel ei pot lăsa 
deoparte orice fel de 
emoţie negativă pe 
care au simţit-o în 
timpul jocului.
2. Ţi-a fost greu să 
te gândeşti la tine 
ca la o persoana 
discriminată? Ce este 
discriminarea? Cât 
de des discriminăm? 
Credeţi că este normal 
să discriminăm? Ce aţi 
învăţat din exerciţiul 
de azi? Ce putem 
face pentru a lupta 
împotriva discriminării 
– noi ca indivizi şi noi 
în cadrul grupului 
nostru? Care sunt 
cele mai discriminate 
grupuri în România?
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Alte recomandări/idei:
1. Acest exerciţiu este minunat dacă 
ai apucat să îl experimentezi. Este 
recomandat tinerilor peste 15 ani şi, 
pentru ca activitatea să aibă succes, 
este foarte important să îi faceţi pe 
participanţi să îşi ia rolurile în serios.

Bibliografi e/Resurse pentru documentare:
1. Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, 
Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet Ideas 
for Inclusion& Diversity, http://www.salto-
youth.net/download/1050/IDbooklet.pdf
2. Rapoarte de discriminare in Romania 
– 2009
3. http://www.cncd.org.ro/presa/Sondajul-
de-opinie-Fenomenul-discriminarii-in-
Romania-perceptii-si-atitudini-in-anul-
2009-30/
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ANEXE - DIVERSITATE
Anexa1:  Întâlnirea nr. 8 - Excluziunea - Strada IN-egalității - Cartonaşe

Chenarele marcate cu „M” sunt sunt roluri masculine, chenarele marcate cu „F” sunt 
personaje feminine.

Eşti un tânăr de 19 ani, ucenic la o tâmplărie; 
lucrezi pentru o companie. Mai ai doi ani până 
o să ajungi un tâmplar profesionist. Eşti singur 
şi stai într-o casa cu chirie, împreună cu alte 
trei persoane. De curând ai avut probleme cu 
poliţia, pentru că ai condus fără permis. Pentru 
a te duce la lucru trebuie să mergi cu maşina 
(să conduci), aşa că eşti destul de îngrijorat.

Ai 17 ani şi şcoala merge foarte bine. Speri să 
mergi la facultatea de drept şi să devii avocat. 
Dar în acelaşi timp eşti şi foarte bun la fotbal. 
Locuieşti cu mama ta. Mama ta este originară 
din Nigeria şi a sosit aici înainte să te naşti tu. 
Tatăl tău a rămas în Nigeria. Vorbeşti fluent 
două limbi şi cunoşti şi limba mamei tale.

Ai 18 ani şi te pregăteşti să termini şcoala. Vrei 
să lucrezi în poliţie şi ai abilităţile necesare. 
Acesta a fost visul tău de când aveai 12 sau 13 
ani. Ai fost un fel de lider în școala ta. Cu toate 
că toţi prietenii tăi au iubite, tu nu ai una, iar 
lumea consideră asta un lucru ciudat. Pentru 
tine nu e ciudat. Eşti homosexual şi ai un iubit 
despre care nu ştie nimeni.

Ai 17 ani şi te afli într-un centru de detenţie 
pentru minori. Ai de îndeplinit o sentinţă de 
un an pentru furt – furai de mult timp biciclete 
şi maşini. Nu ai nicio calificare. Când termini de 
ispăşit pedeapsa vrei să-ţi găseşti de muncă şi 
un loc al tău. Nu crezi că părinţii te-ar mai lăsa 
să stai cu ei (poate doar pentru câteva zile).

Locuieşti într-un centru pentru tineri cu nevoi 
speciale. Cu toate că ai 18 ani oamenii zic că te 
porţi ca un copil de 14 ani. Părinţii tăi au murit. 
Câteodată nu înţelegi unele lucruri, cum ar fi 
mersul trenurilor şi altele, dar este o fată de 
care eşti îndrăgostit şi cu care vrei să te însori. 
În atelierul de la centru faci mese şi scaune 
care sunt vândute, iar banii câştigaţi îi strângi 
pentru nunta ta.

Ai 23 de ani şi faci o cercetare post-universitară 
în embriologie. Eşti foarte interesat de aspectele 
etice ale acestui domeniu, cum ar fi feritlizarea 
in vitro (FIV), clonarea, selecţia genului, etc. 
Ai scris două eseuri pe care speri să le publici. 
Eşti de părere că publicul trebuie să ştie ce se 
întâmplă în domeniu şi că are un cuvânt de 
spus. Locuieşti în căminul universităţii şi cânţi 
într-o formaţie care te plăteşte foarte puţin.

Ai 19 ani şi lucrezi la un atelier auto ca instalator 
de sisteme hi-fi (DVD, CD, Audio). Eşti foarte 
bun în ceea ce faci şi lucrezi şi în particular. 
Locuieşti în acelaşi apartament cu fratele tău 
mai mic. Eşti un foarte bun jucător de tenis 
de masă. Ţi-ar plăcea ca viaţa ta să rămână 
neschimbată.

Eşti managerul unui magazin de încălţăminte. 
Nu este magazinul tău dar câştigi bine. La 21 de 
ani te simţi mulţumit de viaţa şi realizarile tale. 
Încă locuieşti cu părinţii tăi, dar te gândeşti să 
te muţi singur.  Ceea ce te interesează cel mai 
tare este asociaţia în care activezi pentru că 
eşti preşedintele asociaţiei. Asociaţia se ocupă 
de multe proiecte de mediu de care eşti foarte 
pasionat.

M

M

M

M

M

M

M

M
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Eşti un tânăr de 22 de ani, fără serviciu. Ai o 
diplomă în Artă Contemporană, dar de un 
an îţi cauţi de muncă şi nu găseşti nimic în 
domeniu. Locuieşti acasă, cu părinţii. Amândoi 
sunt pensionari, dar tatăl tău mai face şoferie 
pentru a câştiga sufi cienţi bani pentru plata 
facturilor. Tu lucrezi într-un bar, dar speri să 
găseşti o slujbă în domeniul tău.

Ai 16 ani şi locuieşti cu mama ta, bolnavă de 
Parkinson. Tatăl tău a murit în urmă cu un an. Cu 
toate că încerci să mergi la şcoală în fi ecare zi, 
cîteodată trebuie să stai acasă pentru a-ţi ajuta 
mama. Doctorul a spus că nu sunt şanse să îşi 
revină sau ca starea ei să se îmbunătăţească. 
Vecina ta, o tânără mamă, vine în sprijinul tău 
în caz de urgenţă. Ţie îţi este foarte greu să 
ieşi în oraş cu prietenii tăi pentru că te temi ca 
mama ta să nu aibă un accident.

Eşti un tânăr de 17 ani, singur la părinţi. Când 
aveai 7 ani ai suferit un accident de maşină şi ai 
rămas paralizat de la bust în jos. Părinţii tăi sunt 
divorţaţi şi locuieşti cu mama ta. Ai fost foarte 
bun la şcoală şi speri să mergi şi la facultate, dar 
nu crezi că mama ta te poate susţine fi nanciar. 
Eşti foarte sociabil – ai prieteni şi ai şi o iubita.

Eşti un tânăr de 19 ani. Ai terminat şcoala fără 
nicio califi care şi mama ta îţi spune că îţi pierzi 
timpul, dar tu de fapt nu ai fost încurajat să 
faci nimic. Tatăl tău este originar din altă ţară 
şi s-a mutat aici cu mult timp înainte ca tu să te 
naşti. Cu toate astea, unii oameni te tratează ca 
şi când ai fi  un străin. Ai un serviciu cu jumătate 
de normă într-un depozit.

Eşti o tânără de 23 de ani şi ai propria ta afacere 
în industria cosmetică. Călătoreşti pentru a 
vedea diverşi clienţi. Locuieşti cu partenerul 
tău în apartamentul tău. Tatăl tău a murit şi 
mama ta locuieşte singură, cu cele trei pisici. 
Eşti fericită cu viaţa ta.

Eşti o mamă singură de 17 ani – fi ica ta are 18 
luni. Locuieşti cu părinţii tăi, dar ţi-ar plăcea 
să fi i independentă. Iubitul tău locuieşte cu 
părinţii lui şi se pregăteşte să devină bucătar. 
Cu toate că aveţi un copil, nu vi se permite 
să locuiţi împreună în niciuna din case. Nu ai 
terminat şcoala, deci nu ai nicio califi care.

Ai 16 ani şi sora ta are 18. La şcoală ţi se spune 
că ai o inteligenţă medie. Mergi la o şcoală 
particulară şi s-ar putea să mergi şi la facultate 
(dacă vrei). Tatăl tău este judecător. Mama ta 
este consilier în educaţie. Părinţii tăi călătoresc 
în străinătate destul de des. Ultima dată când 
iubitul tău a venit la tine a rămas două nopţi. 
Părinţii tăi nu ştiu nimic despre asta.

Eşti o tânără de 19 ani şi ai un frate. Eşti 
refugiată. Nu ai cetăţenie, cu toate că eşti în 
ţară de şase ani. Vorbeşti trei limbi. Tatăl tău 
nu are serviciu iar mama ta câştigă nişte bani 
din coafură. De când ai venit aici ai schimbat 
şase locuinţe. Ai un iubit care nu face parte din 
aceeaşi cultură ca tine.

Eşti o studentă de 19 ani. Te distrezi de minune 
pentru că ai un grup de prieteni nemaipomeniţi, 
majoritatea fete, iar tu şi iubita ta vă gândiţi să 
călătoriţi în jurul lumii. Nu ai bani pentru asta 
dar nu încetezi să crezi că se va întampla. Vroiai 
să devii veterinar, dar toată viaţa de studentă 
ţi-a schimbat viziunile. Nu ştii dacă să-i spui 
sau nu mamei tale că eşti lesbiană.

Ai 18 ani şi lucrezi la ferma părinţilor tăi. Îţi place 
munca ta. Eşti însărcinată în două luni. Părinţii 
tăi nu ştiu. Iubitul tău vrea să vă căsătoriţi, dar 
tu nu eşti sigură. În viitor speri să ai o familie şi 
să fi i nevastă de fermier, dar....
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 Faci parte dintr-un grup etnic minoritar. Mama 
ta s-a întors în ţara ei, dar tu ai fost născută aici 
şi asta e ţara ta. Ai 19 ani şi lucrezi într-un centru 
de îngrijire a bătrânilor. Împarţi o cameră de 
hostel cu o altă femeie. Nu ai nicio pregătire 
profesională pentru că nu ţi-ai permis să mergi 
la facultate. Eşti interesată de drepturile femeii 
şi ţi-ar plăcea să intri într-un partid pentru a 
reprezenta femeile.

Eşti o tânără de 16 ani care a venit în ţara asta 
acum un an. Se întâmplau multe crime în ţara 
de unde ai venit. Acum locuieşti cu o familie 
foarte drăguţă dar care nu prea te înţelege 
– obiceiurile tale religioase sunt foarte diferite 
de ale lor. Ai învăţat limba la şcoală, dar îţi este 
destul de greu să scrii în limba de aici. Nu ştii ce 
se va întâmpla în viitor (când o să ai 18, 20, 25 
ani). Te vor trimite înapoi de unde ai venit?

Locuieşti cu sora ta – ai 19 ani şi ea are 22. 
Lucrezi la un cabinet veterinar unde faci 
practică pentru a deveni la rândul tău veterinar. 
Îţi place munca ta şi şeful tău este de treabă. Ai 
câţiva băieţi în viaţa ta, nimic prea serios, dar 
ţie îţi convine.

Ai 19 ani şi locuieşti cu părinţii. Lucrezi într-un 
supermarket, aranjezi marfa pe rafturi şi etichetezi 
produsele. Vroiai să lucrezi într-o bancă, dar nu ai 
cunoştinţe de matematică. Până şi matematica 
de bază ţi se pare foarte dificilă – de aceea nu te 
lasă să lucrezi la casă. Când încerci să calculezi 
ţi se pare că cifrele se mişcă şi totul este foarte 
frustrant. Câteodată iubitul tău te face proastă.

Ai 19 ani şi eşti secretară la o agenţie de turism. 
Vorbeşti limba ta natală, engleza şi limba mamei 
tale. Faci foarte multe lucruri administrative şi 
dai şi multe telefoane. Ai abandonat şcoala cât 
de repede ai putut, aşadar nu ai prea multe 
cunoştinţe, dar agenţia se bazează foarte 
mult pe tine. Îţi place ceea ce faci dar începi să 
crezi că ai putea face ceva mai interesant şi în 
domeniul culturii şi al turismului. Încă locuieşti 
cu părinţii tăi dar eşti foarte populară în rândul 
bărbaţilor.

Ai 21 de ani şi esti model de la 17 ani. La 
început ai pozat pentru cataloage, dar acum ai 
început să lucrezi pentru reviste internaţionale. 
Locuieşti în oraş într-un apartament foarte 
drăguţ, pe care speri să îl cumperi în viitor. 
Părinţii tăi locuiesc într-o căsuţă la ţară şi din 
când în când le dai bani. Asta te face să te simţi 
foarte mândră de tine.

Ai 22 de ani şi esti şofer de autobuze. Trebuie să 
auzi toate prostiile spuse despre femeile care 
conduc, dar tu eşti un foarte bun conducător 
auto (mai bună decât majoritatea bărbaţilor 
care se enervează foarte repede). Ai închiriat 
o cameră într-o casă cu grădină. Îţi place la 
nebunie grădina ta şi plantezi flori şi legume. 
Prietenii tăi cred că eşti o ciudată. În timpul 
liber studiezi şi meditaţia.

Ai 16 ani. Tatăl tău este taximetrist şi mama 
ta este bucătăreasă la o şcoală. La şcoală îţi 
merge bine. Nu ştii sigur ce vei face când vei fi 
mare dar toată lumea te forţează să iei decizii 
şi nu înţelegi de ce, când este atât timp! Îţi 
place foarte mult muzica, la fel ca prietenelor 
tale, iar băieţii pe care îi placi sunt cei care ştiu 
să danseze.

Ai 17 ani şi te urăşti câteodată. Da, te tai pe mâini cu lama de ras. Locuieşti cu mama ta, dar ea 
nu ştie că iubitul ei te abuzează de 2 ani. Încă mergi la şcoală dar nu poţi învăţa prea bine. Sunt 
câţiva băieţi pe care îi placi, dar par prea tineri.
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Scopul modulului „Mediu” pentru membri IMPACT este de a sprijini dezvoltarea 
cunoştinţelor privind protecţia mediului înconjurător şi a abilităţilor de protejare a 
acestuia în viaţa de zi cu zi.

Obiectivele generale de învăţare ale modulului pentru membrii IMPACT sunt:
 să  cunoască relaţiile de dependenţă dintre diferitele ecosisteme şi viaţa 

umană; 
 să arate respect faţă de natură şi mediul înconjurător;
 să conştientizeze efectele pe care viaţa umană le are aspra mediului 

înconjurător;
 să aibă abilitatea de a acţiona în conformitate cu principiile ecologice de astăzi.

Structura întâlnirilor cu tematica mediul înconjurător:
Întâlnirea 1 – Relaţia cu mediul înconjurător
Întâlnirea 2 – Mediul - parte din viaţa mea
Întâlnirea 3 – Principii de reducere a deşeurilor
Întâlnirea 4 – Cumpără verde 

Cum citim acest curriculum pe tematica mediului înconjurător: fiecare întâlnire 
este construită astfel încât să puteţi alege dintre cele patru întâlniri propuse, activitățile 
şi metodele pe care le consideraţi cele mai relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont 
de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor;
 spaţiul de desfășurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii: este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul 
în folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibili în alegerea activităților din 
interiorul modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri 
este de asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ținând cont de 
mai multe aspecte ca: vârsta participanților, stilul de învățare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.
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Numele întâlnirii

1. Relaţia cu mediul înconjurător

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Mediu
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - își dezvolte respectul şi 
responsabilitatea faţă de natură;
A - identifice efectele acţiunii omului 
asupra mediului;
C - enumere cel puţin trei metode de 
protejare a mediului înconjurător;
C - descrie relaţiile de dependenţă între 
diferitele componente ale mediului;
C –precizeze care sunt componentele 
mediului.

Concepte:

• Natură 
• Protecţia 
mediului
• Acţiunea omului 
asupra mediului
• Echilibrul natural 
• Lanţ trofic 
• Poluare 
• Reciclare

Materiale de lucru:
1. Hârtie, pix pentru 
fiecare participant, 
cartonașe, flipchart, 
markere, imagini, post-
ituri, scotch.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare - Echilibrul în natură (25 minute)
Exerciţiu de asociere – Lucru pe grupe (30 minute)
Turul galeriei - Cei 10 paşi (15 minute)
Povestire (10 minute)
Joc de energizare – Mediul, prietenul meu (10 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunității (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare - Echilibrul în natură: Jocul demonstrează 
faptul că natura este în echilibru numai atunci când populațiile 
de animale și plante sunt într-o proporție în care toate au hrană 
fără a pune în pericol bunăstarea altor specii. Participanții se 
împart în trei grupe: iarbă, șoareci și pisici sălbatice. În timpul 
jocului, jucătorii grupelor se vor diferenția prin faptul că 
membrii grupei „iarbă” nu scot sunete, „șoarecii” chițăie, iar 
„pisicile” miaună. În timpul jocului grupa „șoareci” trebuie 
să prindă participanții grupei „iarbă”, „pisicile” – „șoarecii”, iar 
„iarba” „pisicile” (după raționamentul că atunci când pisicile 
mor, organismul lor se descompune, este transformat în 
săruri minerale în sol și, astfel, devin, la rândul lor, hrană 
pentru iarbă). În momentul în care un participant este atins 
pe încheietura mâinii de alt participant (cel care-l urmărește), 
acesta își schimbă grupa și „devine” specia participantului 
care l-a prins.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Ce s-a întâmplat 
în timpul jocului? 
Ce roluri s-au jucat? 
Care sunt elementele 
naturii identificate din 
joc? Ce alte elemente 
mai apar în natură? 
Există vreo relație între 
aceste elemente? Care 
era aceasta? Cum se 
influențează reciproc 
grupele? Ce a cauzat 
dezechilibrul? De ce? 
Ce putem învăța din 
aceasta?
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După câteva minute jocul este oprit de coordonator care 
numără câți participanți sunt în fiecare grupă. Jocul se reia cu 
participanții care rămân în acea formulă. După câteva minute 
jocul este oprit din nou și sunt numărați participanții din fiecare 
grupă. Se constată că specia pe cale de dispariție a revenit ca 
efectiv numeric (ex. puțini șoareci, multă iarbă; șoarecii vor 
avea multa „hrană” în a doua tură a jocului și numărul lor va 
crește din nou). Astfel, se poate observa că fiecare specie este 
importantă și că ele se influenţează reciproc. Jocul se reia a 
treia oară, de data aceasta introducându-se un nou jucător cu 
rolul de „vânător” și cu posibilitatea de a prinde participanți 
din oricare specie. Se va observa după câteva minute de joc, 
că se produce un dezechilibru în efectivul numeric al tuturor 
celorlalte grupe.

2. Exercițiu de asociere: Tema este impactul omului asupra 
mediului. Participanții vor fi împărțiți pe două grupe, fiecare 
grupă având sarcini diferite. O grupă va avea de precizat cauze 
care duc la degradarea mediului, iar cealaltă grupă, metode 
de protejare a mediului. Cauzele și metodele vor fi scrise pe 
cartonașe și se vor lipi pe perete de către participanți, sub 
forma a două coloane, sub imaginile aferente fiecărei sarcini 
(imagine cu mediu degradat, respectiv imagine cu mediu 
curat). 

3. Turul galeriei – Cei 10 pași: Pe perete se vor lipi zece imagini 
legate de activitățile de zi cu zi ale omului și de efectele 
acestora asupra mediului (imagine cu produse având pe 
etichete simbolul reciclării, comparativ cu imagine cu produse 
fără acest simbol, coșuri de separare a deșeurilor comparativ 
cu coșuri cu deșeurile amestecate etc.). Participanții se vor 
plimba pe la fiecare imagine și vor nota pe hârtia primită în 
prealabil ce cred că este bine și ce cred că este rău în fiecare 
imagine, care cred că sunt diferențele. După debriefing se 
vor formula, împreună cu participanții, cei zece pași pe care 
trebuie să îi facem fiecare în parte pentru a menține un mediu 
curat:

 Atenţie la eticheta produselor;
 Separaţi deșeurile;
 Alegeţi pungile de hârtie (nu plastic);
 Utilizaţi deșeurile organice și resturile ca îngrășământ;
 Nu aruncați gunoiul pe stradă;
 Nu aruncați lichide periculoase (detergenți, uleiuri, 

vopsele) în canalizare;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Care sunt 
principalele cauze 
care afectează mediul? 
Care este câștigul 
nostru personal în 
urma acestor acțiuni? 
De ce le facem? Ce 
s-ar întâmpla în timp 
dacă aceste acțiuni nu 
ar înceta? Avem vreo 
responsabilitate în a 
opri aceste acțiuni? Ce 
putem face? Care sunt 
metodele de protecție 
a mediului?

3. Ce ați sesizat în 
fiecare imagine? Ce 
reprezintă imaginile? 
Care erau diferențele? 
Ce activități putem 
face noi în fiecare 
zi pentru a proteja 
mediul? Vi se par ușor 
realizabile?
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7. Economisiţi apa; 
8. Economisiţi energia electrică și termică;, 
9. Cumpăraţi electrocasnice care economisesc curentul 
electric (cu etichete tip A+ sau A); 
10. Mergeţi cât mai mult mers pe jos sau bicicleta.

4. Povestire: Un băiețel se plimba pe o plajă la reflux și 
deodată a văzut nenumărate animale marine blocate pe 
plajă în urma retragerii apei și în pericol de moarte. Un om 
a observat nedumerit cum băiatul lua pe rând fiecare animal 
și-l arunca înapoi în apa mării. „Văd că ești foarte bun”, a spus 
bărbatul. „Dar sunt probabil milioane de animale pe plajă. 
Sigur nu poate să facă vreo diferență ce faci tu.” Întorcându-se 
de la marginea apei, băiețelul i-a răspuns:  „Tocmai am făcut 
diferența pentru cel pe care l-am aruncat acum în apă.”

5. Joc de energizare - Mediul, prietenul meu: La finalul 
sesiunii toti participanţii stau în cerc şi îşi  aruncă o minge de 
la unul la altul. Cel care prinde mingea trebuie să spună un 
element al mediului pe care-l preţuieşte şi un lucru pe care el 
poate să-l facă pentru a proteja acel element.

6. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunității

7. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

4. Despre ce este 
vorba în povestire? Ce 
părere aveți despre 
ce a făcut băiețelul? 
În ce fel a făcut el 
diferența? Cum credeți 
că puteți voi să faceți 
diferența în privinţa 
mediului? Puteți să dați 
un exemplu de ceva 
ce ați făcut deja până 
acum pentru a proteja 
mediul înconjurător?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://wilderdom.com/games/
EnvironmentalActivities.html

 Numele întâlnirii

2. Mediul – parte din viața mea

Durata întâlnirii

1 h  30 min

Modul

Mediu
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - dezvolte responsabilitate față de 
mediu;
A - se angajeze în comportamente care 
să protejeze mediul;

Concepte:

• Apa 
• Surse de energie
• Reciclare

Materiale de lucru:

Un ghem de ață, 3 coli 
de flipchart, markere.
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C - listeze cel puţin trei activități 
realizabile în viața de zi cu zi care pot 
proteja mediul înconjurător.
Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare – Pânza vieții (15 minute)
Exercițiu de asociere – Pânza vieții (40 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare - Pânza Vieții: Scopul acestui joc este să 
energizeze grupul, dar și să intorducă tema acestei întâlniri. 
Scopul acestei întlâniri este să prezinte membrilor IMPACT 
modalități prin care ei pot influența în mod pozitiv mediul 
înconjurator, prin fapte zilnice foarte simple. 
Toți participanții vor sta în cerc, cu liderul în centrul cercului.  
Acest va avea în mână un ghem de ață. Întreabă participanții 
ce animal, plantă sau alt element al naturii și-ar dori să fie. 
Dă capătul firului de la ghem celui care răspunde primul. Pe 
parcurs, în timp ce restul numește elementul din natură care 
și-ar dori să fie, întrebă care este legătura dintre ele. Spune-
le să dea ghemul mai departe, astfel încât să arate că între 
acele elemente este o legatură. Mulți dintre participanți vor 
fi conectați la mai multe elemente. Dacă, de exemplu, unul 
dintre participanți este soarele, atunci el va fi conectat cu 
aproape toate celelalte elemente. Menține discuția într-un ritm 
susținut. Întreabă ce se întâmplă dacă scoatem un element 
din joc – de exemplu, un bolovan, este el important? Roagă 
persoana care reprzintă bolovanul să miște puțin pânza 
formată – și vezi cum se simt ceilalți. Întreabă dacă furnicuțele, 
de exemplu, sau insectele au simțit acea scuturare a pânzei? 
În timp ce se desface pânza, întreabă participanții despre ce 
factori determină dispariția unor specii? Și dacă acest lucru 
are un efect asupra noastră. 

2. Exercițiu de asociere: Spune grupului că acum urmează 
să lucreze pe grupe mai mici de lucru.  Mai exact trei grupe. 
Spune-le să își aleagă o temă dintre următoarele: apă, enegie 
și reciclare. Vor avea apoi 15 minute pentru a realiza un mic 
ghid pentru protejarea/susținerea fiecăruia dintre ele. La 
sfârșitul timpului de lucru vor trebui să prezinte rezultatele în 
grupul mare. Pentru realizarea ghidului vor trebui să răspundă 
la următoarele trei

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum vi s-a părut 
jocul? La ce v-a făcut să 
vă gândiți jocul acesta? 
Ce ați simțit când ați 
văzut pânza în pericol?  
Ce relație credeți că 
are omul cu natura, cu 
mediul încojurător? 
Cum credeți că 
este el influențat 
de această pânză? 
Dintre toate ființele și 
fenomenele naturale 
care credeți că are 
cea mai mare inflență 
asupra naturii? Asupra 
pânzei? Cine credeți 
că este responsabil 
de protejarea mediul? 
Ce s-ar întâmpla dacă 
nu am avea grijă de 
mediu? 

2. Cum vi s-a părut 
această activitate? La 
ce v-ați gândit când ați 
văzut ce s-ar întâmpla 
dacă ar dispărea apa, 
energia sau reciclarea? 
Câte dintre lucrurile pe 
care le-ați scris în ghid 
credeți că facem în 
viața de zi cu zi?
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întrebări:
 La ce ne folosește în viața de zi cu zi? Ce s-ar întâmpla 

dacă ar dispărea? 
 Listează zece modalități prin care poți preveni dispariția 

ei (pentru energie și apă)/ prin care poți susține creşterea 
ei (pentru reciclare). 

 Alege din lista anterioară trei lucruri pe care credeți că 
le-ați putea face voi în viața de zi cu zi pentru a proteja 
acest lucru.

Fiecare grup va avea apoi 5 minute pentru prezentarea 
rezultatelor în grupul mare. 

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

a.

b.

c.

Cât timp credeți că 
ne-ar lua să le facem 
pe primele trei pe 
care le-ați selectat? 
Ce ne împiedică să le 
facem? Ce ne arată 
toate aceste lucruri cu 
privire la modul în care 
protejăm mediul? Ce 
vom face pe viitor? 

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://wilderdom.com/games/
EnvironmentalActivities.html

Numele întâlnirii

3. Principii de reducere a deșeurilor

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Mediu
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

V - dovedească resposabilitate față de 
mediu prin achiziționarea unor produse 
care au impact scăzut asupra mediului;
A - identifice produse care să protejeze 
mediul încojurător;
C - listeze principiile unui consum care 
limitează producerea deșeurilor.

Concepte:

• Redu, 
refolosește, 
reciclează
• Cumpără 
materiale 
reciclabile 
• Consumator 
responsabil

Materiale de lucru:

5 coli de flipchart, coli 
A4 câte una pentru 
fiecare membru al 
clubului, markere, 
creioane colorate, 
carioci.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Brainstorming - Ce semnificație are Ziua Pământului? (15 minute)
Lucru pe grupe - Cele 4 principii pentru reducerea cantității de deșeuri pe care le 
producem (20 minute)
Activitate creativă - realizarea unui poster (25 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunității (40 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
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Descrierea fiecărei activităţi:

1. Brainstoriming - introducerea tematicii: Scrie pe flipchart 
sau pe tablă data de 22 aprilie. Întreabă membrii clubului 
dacă știu ce semnificație are această zi, de ce este această zi 
specială? Întreabă-i ce cred ei că reprezintă Ziua Pământului. 
Cere o definiție de la grup pentru reciclare și scrie această 
definiție pe flipchart sau tablă. Spune-le că pe Pământ există 
trei zone în care se regășeste poluare (tipuri de poluare). 
Întreabă care cred ei că sunt acestea? Ce zonă a Pământului 
este afectată de gazele mașinilor, avioanelor şi ale fabricilor? 
(Răspuns – aerul, poluarea aerului). Cum credeţi că afectează 
Pământul gunoiul aruncat pe malul râurilor sau pe malul 
lacurilor şi al mării? (Răpuns – apa, poluarea apei). Cum credeţi 
că afectează Pământul hârtiile, plasticul și mucurile de țigară 
aruncate pe jos? (Răspuns – solul, poluarea solului).
Spune-le că astăzi veţi vorbi despre modalităţile simple prin 
care noi putem să protejăm natura şi mediul înconjurator în 
viaţa de zi cu zi.

2. Lucru pe grupe - Cele 4 principii pentru a reduce 
cantităţtile de deşeuri pe care le producem: Spune-le 
copiilor că în activitatea următoare veți încerca să identificați 
care sunt principiile care, dacă sunt aplicate în viața de zi cu 
zi, vă ajută să vă comportați mai responsabil față de mediul 
înconjurator. Pentru aceasta, împarte grupul mare în 4 grupuri 
mici de lucru. Există 4 principii care, dacă încercăm să le 
aplicăm în viața de zi cu zi, pot duce la scăderea considerabilă 
a cantității de deșeuri produse de o persoană, astfel mediul 
fiind protejat. Cele patru principii sunt: redu, refolosește, 
reciclează și cumpără produse reciclate.
Fiecare grupă va primi câte un principiu. Vor avea 15 minute 
de lucru pe grupe pentru a prezenta într-o manieră cât mai 
creativă ce înseamnă principiul respectiv. Întrebările de lucru 
pentru grupe:

 La ce face referire acest principiu - ce credeți că 
înseamnă?

 Dați exemple din viața reală în care putem aplica 
principiile.

La sfârșitul celor 15 minute, fiecare grupă va delega un 
reprezentant care să prezinte rezultatele grupului. Vor avea 
maxim 3 minute de prezentare, după care se va discuta cu 
întregul grup.

√

√

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Care dintre afirmații 
v-au impresionat 
cel mai tare? Știați 
aceste lucruri? Care 
este primul lucru 
la care v-ați gândit 
după aflarea acestor 
informații? Cam câte 
plase de cumpărături 
duceți acasă după o 
vizită la magazine? 
Câți dintre voi merg la 
cumpărături cu plase 
de acasă? Câți dintre 
voi refolosesc plasele 
de cumpărături? Câți 
dintre voi duc hârtia 
la centre de reciclare? 
Câți dintre voi cumpără 
produse pentru a 
reduce cantitatea de 
ambalaj?
2. Cum credeți că 
este afectat mediul 
înconjurător de fiecare 
dată când mergem 
la cumpărături fără 
plase? Dar de fiecare 
dată când aruncăm 
o cutie de suc? Dar 
când aruncăm la 
gunoi caietele și hârtia 
folosite peste an? 
Ce credeți că puteți 
face fiecare dintre voi 
pornind de la ce ați 
spus mai devreme, 
astfel încît să protejaţi 
mediul?
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Cele 4 principii: 
Redu – acest principiu se referă la reducerea achizițiilor făcute 
(a cumpărăturilor), a consumului și a aruncării deșeurilor. 
Reducerea surselor de producere a deșeurilor este primul 
pas în reducerea deșeurilor. Acest principiu este  cel mai 
important principiu în eforturile umanității de reducere a 
cantității de deșeuri produse.
Refolosește – refolosirea diverselor obiecte prin repararea 
acestora, donarea sau vânzarea lor. Refolosirea produselor în 
maniera prezentată anterior este chiar mai prietenoasă față de 
mediu deoarece obiectele refolosite nu mai sunt reprocesate 
înainte să poată fi folosite din nou. 
Reciclează – reciclarea previne nevoia de a folosi materii 
prime (resurse ale Pământului) pentru fabricarea unor produse 
de consum. Se pot face o serie de activități, printre care: 
colectarea materialelor reciclabile, care altfel ar fi considerate 
deșeuri, sortarea sau procesarea materialelor brute precum 
fibrele, pentru realizarea de produse noi. 
Cumpără produse reciclate – achiziția de produse confecționate 
din materiale reciclate.
În timpul prezentării rezultatelor lucrului pe grupe, solicitați 
exemple concrete cu privire la modul în care aceste principii 
pot fi folosite în viața de zi cu zi.

3. Activitatea creativă – realizarea unui poster: Spune 
grupului că în următoarea activitate vor descoperi diferite 
fapte și informații legate de consumul resurselor naturale și 
de reciclare. Pentru această activitate veți avea printate pe 
câte o bucățică de hârtie afirmațiile de mai jos. Acestea vor fi 
trase la sorți de fiecare participant și apoi vor avea 15 minute 
pentru a realiza un desen pe o coală A4, care să reprezinte, să 
transmită mesajul pe care îl extrag. 
Afirmații:

 Reciclarea unei conserve de aluminiu salvează 
suficientă energie încât să facă un televizor să 
funcționeze pentru 3 ore.

 O cutie de aluminiu aruncată pe sol, va exista acolo 
peste 500 de ani!

Un bec de 60 W poate funcționa mai mult de o zi 
cu energie economisită din reciclarea a cca. jumătate 
de kg de oțel. Într-un an, în SUA reciclarea oțelului 
economisește suficientă energie pentru a încălzi și 
ilumina 18.000.000 de locuințe!

√

√

√
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 Reciclarea unei ediții din ziarul de duminică New York 
Times ar salva 75.000 de copaci.

 Dacă fiecare american ar recicla o zecime din ziarele 
pe care le cumpără, s-ar salva 25.000.000 de copaci 
anual! (Crezi că în Romania e diferit?)

 Dacă ai lua un copac bătrân de 15 ani și l-ai transforma 
în pungi de cumpărături ai obține cca 700 de pungi. Un 
supermarket le-ar folosi în cca 1 oră! Aceasta înseamnă 
că într-un an un supermarket folosește cca 60.500.000 
de pungi! Câți copaci înseamnă asta?

 Cantitatea de lemn și hârtie pe care o aruncăm în 
fiecare an este suficientă pentru a încălzi 50.000.000 de 
case pentru 20 de ani.

 Fiercare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 
copaci, 1438,3 litri de petrol, 3 metri cubi de spațiu 
de depozitare, 4000 KW de energie, 26.495 litri de 
apă. Aceasta înseamnă 64% din energia consumată 
– economisită, 58% din apa consumată – economisită, 
27.216 kg mai puține gaze emise în atmosferă!

 O sticlă modernă necesită până la 4000 de ani până 
se descompune în sol.

 Aproximativ o treime din gunoiul menajer este 
compus din ambalaje.

 În medie, costul pentru reciclarea unei tone de gunoi 
costă 30 de dolari, 50 de dolari costă depozitarea unei 
tone de gunoi la groapa de gunoi și între 65 şi 75 de 
dolari arderea unei tone de gunoi.

 Reciclarea platiscului economisește de două ori mai 
multă energie decât arderea sa.

 În  America, în fiecare an se aruncă suficiente sticle și 
borcane reciclabile pentru a umple un zgârie nori!

Posterele realizate vor fi dispuse apoi în sală sau chiar pe 
coridorul şcolii. (10 minute pentru vizitarea expoziției de 
postere).

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunțarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Alte recomandări/idei:
La următoarea întâlnire întrebați câte 
plase de cumpărături au cumpărat peste 
săptămână. Puteți să repetați activitatea 
cu posterele cu alți copii din școală în 
cadrul unui proiect ecologic – campanie 
de informare/sensibilizare – pentru mai 
multe fapte de tipul celor de la activitatea 
3 , vezi - http://www.paradigm-grp.com/
solutions/green/fun_facts/

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://www.paradigm-grp.com/
solutions/green/fun_facts/
2. http://wilderdom.com/games/
EnvironmentalActivities.html
3. http://justkidsgames.com/play.
php?AntPatrol
4. http://ugaecologyclub.wordpress.com/
links/
5. http://www.epa.gov/epawaste/
education/teachers.htm

Numele întâlnirii

4. Cumpără verde

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Mediu
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea să:

A - ia decizii personale cu privire la 
produsele pe care le consumă;
C - descrie şapte criterii ecologice după 
care să își ghideze opțiunile față de 
diverse produse.

Concepte:

• Criterii ecologice 
în achiziționarea 
diverselor 
produse

Materiale de lucru:

30 de coli de hârtie, o 
foarfecă și un pix , coli 
de flipchart pentru 
fiecare grupă, markere. 

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de energizare (20 minute)
Interviuri - sfaturi ecologice pentru cumpărături (20 minute)
Turul galeriei (35 minute)
Povestire (10 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunității (50 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare - Astăzi mă duc la Mall: Spune-le că jocul 
se numește „Astăzi mă duc la Mall” și că de data aceasta au un 
buget considerabil de 200 lei pentru a cumpăra ce doresc ei. 
Fiecare va primi 200 de ron după cum urmează: 16 hârtii de 
5 lei, 7 de 10 lei și una de 50 de lei. Fiecare persoană va avea 
în total 24 de bacnote. Fiecare dintre facilitatori trebuie să 
identifice trei obiecte ale sale pe care să le scoată la vânzare 
pentru ceilalți.  Pentru că fugim la mall în pauza mare - nu 
avem decât 10 minute pentru cumpărături. Împarte banii, 
spune-le să aleagă și să pună la vedere

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum s-a desfășurat 
exercițiul? Ce ați 
cumpărat? De ce 
ați cumpărat aceste 
produse? Ce măsuri 
ați luat pentru a 
proteja mediul prin 
cumpărăturile voastre?
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obiectele pe care doresc să le vândă. Întreabă dacă sunt gata. 
Și spune „Start” la cumpărături. Pentru mai multă energie 
spune-le că pot negocia între ei dar să nu uite că au la ei un 
buget de 200 lei care poate fi cheltuit după pofta inimii. După 
maxim 10 minute oprește jocul.  
 
2. Interviuri - sfaturi ecologice pentru cumpărături: Această 
activitate are ca scop introducerea unor comportamente 
de consum mai prietenoase și responsabile față de mediu. 
Organizează grupul în grupuri de câte două persoane. Spune-
le că o parte dintre ei vor fi reporteri și o parte vor avea ocazia 
să dea un interviu cu privire la modul în care fac cumpărături. 
Fiecare grup de două persoane va fi format dintr-o persoană 
care ia interviu - reporterul și încă una care răspunde la 
interviu - intervievatul. Fiecare reporter va primi una din 
situațiile de mai jos. Pe baza situației primite, reporterii vor 
trebui să întrebe intervievații în ce măsură situația li se 
potrivește, dacă li se potrivește să le dea exemple personale 
în care s-au comportat ca în situația respectivă, dacă nu, de 
ce cred ei că nu au făcut-o? Spune-le că vor avea 10 minute 
pentru interviu și 5 minute pentru prezentarea acestuia pe o 
coală de flipchart. 
Situații pentru reporteri:
1. Cumpără deștept. Ia-ți ceva timp înainte de a cumpăra 
ceva. Poate că nu ai cu adevarat nevoie de acel lucru. Te 
poți gândi la o alternativă la cumpărarea produsului, de 
exemplu închirierea unui DVD, în loc de cumpărarea lui sau 
trimiterea unei felicitări electornice în loc de una pe hârtie. 
A face cumpărături gândindu-te la mediul înconjurător 
duce la conservarea resurselor, prevenirea deșeurilor și la 
economisirea banilor.
2. Cumpară produse durabile. În locul produselor de unică 
folosință, care generează foarte multe deșeuri, cumpără 
produse care sunt mai durabile în timp, precum baterii 
reîncărcabile, plase și sacoșe refolosibile, sticle de apă care 
pot fi reumplute.
3. Evită ambalajele excesive. Caută produse care au mai puțin 
ambalaj sau cumpără la kilogram – astfel vei avea mai puține 
lucruri de aruncat. De asemenea, caută să cumperi lucruri 
care au ambalaj reciclabil.
4. Cumpără second hand. Cumpărând lucruri care au fost 
folosite înainte înseamnă că astfel nu mai este necesară 
consumarea resurselor de energie pentru fabricarea acelui 
produs. Dacă produsul pe care nu mai vrei să îl folosești este

2. Cum a fost să dați 
interviu? Ce ați aflat în 
urma acestui exercițiu? 
Care sunt sfaturile 
ecologice pentru 
cumpărături?
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încă funcționabil, atunci următoarea persoană care dorește 
să cumpere acel produs nu va folosi resurse în plus pentru 
producerea lui. Poți găsi articole de îmbrăcăminte de tip retro,  
accesorii și obiecte de decor pentru locuință, echipamente 
sportive, cd-uri sau carți, etc. la magazinele de gen sau on-
line.
5. Împarte cu prietenii. O altă modalitate de a economisi 
resurse și energie este să faci parteneriat cu prietenii și familia 
în loc să cumperi un produs nou nouț. Poate, de exemplu, 
ție și prietenilor tăi vă place același joc video. De ce să nu îl 
împărțiți în loc să dețineți fiecare același joc? Sau poate poți 
să închiriezi jocul, pentru a vedea dacă îți place înainte să îl 
cumperi.
6. Cumpără produse care sunt ecologice și economice. Uită-te la 
steaua nivelului de consum energetic înainte de a cumpara 
electronice precum televizoare, cd-playere, dvd – playere, 
calculatoare. Simbolul stelei pentru nivelul de consum 
energetic este un program menit să ajute la identificarea 
și promvarea produselor care sunt eficiente din punctul de 
vedere al consumului energetic.
7. Cumpără produse fabricate din materiale reciclate. Cumpărând 
produse care sunt fabricate cu materiale reciclate înseamnă mai 
puține resurse naturale consumate, precum copaci, necesare 
pentru fabricarea acelor produse. Produsele confecționate 
din hârtie recicilată, plastic reciclat sau alte materiale – sunt 
ușor de recunoscut în magazine prin informațiile de pe 
etichete. Puteți începe luând consumabilele necesare pentru 
școală. Multe magazine au cărți, caiete, pixuri, creioane și alte 
produse fabricate din materiale reciclate.

3. Turul galeriei: La sfârșitul celor 15 minute, fiecare grupă 
își va afișa flipchartul cu situația și interviul undeva în sală. 
Fiecare participant va trebui să stea în dreptul flipchartului pe 
care l-a pregătit. Spune-le că acum toată lumea va participa 
la lansarea revistei de mediu pe care ei au scris-o. Pentru 
aceasta, se vor plimba de la un flipchart la altul în sensul 
acelor de ceasornic. Atunci când vor auzi o bătaie din palme 
se vor muta la alt interviu pentru 3 minute.

4. Povestirea: Spune-le participanților că vor avea parte 
de o poveste puțin diferită, dar care are totuși foarte multe 
semnificații și s-ar putea să fie surprinzătoare pentru ei. 
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Cum afectează cumpărăturile mele mediul:
Știați că tinerii cheltuiesc sau influențează cheltuirea a peste 
300 miliarde de dolari anual – numai în SUA? Adică un dolar 
din 3 cheltuiți.
Dacă faci cumpărături „verzi”, adică gândindu-te la impactul 
lor asupra mediului, influențezi companiile (faptul că ție îți 
pasă de impactul pe care produsele lor îl au asupra mediului 
înconjurător). De ce i-ar păsa unei corporații mari ce crezi și 
de ce îți pasă ție? În realitate, companiile cheltuiesc anual 12 
miliarde de dolari ca să îți vândă ție produsele lor. Dacă tu faci 
cumpărături „verzi”,  trimiți un mesaj către corporații  - că ție 
îți pasă de mediu și că nu îți este teamă să îți folosești puterea 
de cumpărător pentru a arăta acest lucru. 
Știai că 67% din părinți (în SUA), când îşi cumpără o mașină 
nouă, își bazează decizia și pe sfaturile primite de la copii, chiar 
dacă aceștia nici măcar nu au permis de conducere? Alegerile 
tale de cumpărare îi influențează și pe părinții tăi. Părinții tăi 
cumpără alimente și alte produse și pe baza preferințelor tale. 
Preietenii tăi, de asemenea, sunt influențați de tine, când le 
spui cum îți faci cumpărăturile. Ajută-i pe ceilalți să cumpere 
și ei „verde”, dând un exemplu prin cumpărăturile tale!

4. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezență, anunţarea 
următoarei întâlniri.

4. Cum a fost 
povestirea? Ce aţi aflat 
din ea? Ce ați putea voi 
face pe viitor pentru a 
vă schimba obiceiurile 
de cumpărare, astfel 
încât să protejați 
mai mult mediul 
înconjurător? Cum 
puteți să îi influenţaţi și 
pe ceilalți, astfel încât 
să acționeze la fel?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://www.globalstewards.org/ecotips.
htm
2. http://www.epa.gov/wastes/education/
pubs/shopping.htm
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas şase întâlniri opţionale pe tematica sănătaţii pe care facilitatorii (liderii), împreună 
cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

MODULUL SĂNĂTATE

8.
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Scopul Modulului „Sănătate” îl constituie aprofundarea înţelegerii şi practicării 
unui stil de viaţă sănătos.

Obiectivele generale de învăţare ale modulului „Sănătate” pentru membrii 
IMPACT sunt:

 să identifice factorii care determină starea de sănătate şi de boală;
 să manifeste interes pentru aprecierea produselor/alimentelor sănătoase;
 să descrie beneficiile şi rolul unei diete echilibrate;
 să analizeze efectele pe termen scurt/lung ale substanţelor nocive asupra 

organismului;
 să descrie beneficiile aerului, apei, soarelui asupra sănătăţii;
 să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii;
 să identifice rolul temperanţei şi încrederii în promovarea sănătăţii;
 să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc în viaţa 

de zi cu zi;
 să analizeze efectele unor comportamente neadecvate stării de sănătate; 
 să descrie stresul, încrederea şi respectul de sine în raport cu sănătatea.

Structura modului „Sănătate”: 
Întâlnirea 1 – Viaţa sănătoasă – o privire generală
Întâlnirea 2 – Alimentaţia
Întâlnirea 3 – Apă, aer, soare
Întâlnirea 4 – Activitatea, exerciţiul fizic, odihna
Întâlnirea 5 – Temperanţa, consumul şi abuzul, dependenţa
Întâlnirea 6 – Fără stres

Cum citim acest curriculum despre sănătate: fiecare întâlnire este construită 
astfel încât să puteţi alege din cele şase întâlniri propuse activităţile şi metodele pe care 
le consideraţi cele mai relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii: este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  în 
folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din interiorul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţtare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1.  O viaţă sănătoasă – privire generală

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Sănătate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să exploreze respectul faţă de viaţa 
personală, sănătatea proprie dar şi a 
celorlalţi;
A - să identifice comportamentele 
de risc, modalităţi de evitare a lor şi 
întărirea comportamentelor sănătoase;
A - să lucreze în echipă şi să-şi dezvolte 
creativitatea;
C - să descrie starea de sănătate şi boală.

Concepte:

• Sănătate şi boală
• Alimentaţie, apă, 
aer, soare
• Exerciţiul 
fizic, odihna, 
temperanţa 
• Substanţe toxice, 
abuz
• Sănătate 
emoţională
• Stres
• Încredere şi 
respect de sine

Materiale de lucru:

1. Flipchart, coli de 
flipchart;
2. Hârtie, creioane, 
markere;
3. Foaie de lucru: 
indicatorii stării de 
sănătate;
4. Foi şi pixuri.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Exerciţiu de spargere a gheţii – Proverbe şi cugetări despre sănătate (10 minute)
Lucru pe grupe/definiţia- Sănătate/boală (10 minute)
Foaie de lucru - Indicatorii stării de sănătate (25  minute)
Cvintet desre stilul de viaţă sănătos (15 minute)
Lucru la proiectul în folosul comunităţii (30 minute)
Joc de rol/povestire (25 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Exerciţiu de spargere a gheţii: Participanţii primesc 
cartonaşe cu proverbe sau cugetări despre sănătate şi sunt 
rugaţi să le citească şi să le comenteze în faţa întregului grup. 
Toate cartonaşele se lipesc pe o foaie de flipchart.
Exemple de proverbe:
Sănătatea e mai bună decat toate.
Medicii n-au ce să caute la omul care se culcă la timp şi se scoală 
de dimineaţă.
Sudoarea e semnul vredniciei, somnul e semnul oboselii.
Cine mănâncă, fără să muncească, îşi distruge sănătatea.
Nimic nu-i mai de preţ pe lume ca sănătatea.
Nu întreba omul de sănătate, uită-te la faţa lui.
Cumpătul ţine sănătatea omului şi hărnicia ţine averea.
Cea mai mare avere a omului este sănătatea, toate celelalte 
decurgând de aici.

Întrebări de procesare/
debriefing:
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Când suntem sănătoşi nu ştim ce bogăţie avem, abia când ne 
îmbolnăvim devenim conştienţi de ce am pierdut.
Curăţenia este mama sănătăţii.
După ce fiecare şi-a prezentat definiţiile putem să avem o 
părere generală despre informaţiile pe care le deţin membrii 
grupului despre sănătate. Proverbele pot fi scrise pe foi 
colorate şi lipite pe perete sau pot fi înmânate una câte una 
pentru fiecare participant.

2. Exerciţiu de definire a conceptelor: Facilitatorul distribuie 
câte două coli de hârtie şi markere fiecărui participant şi îi 
roagă să definească pe fiecare coală ce este boala şi ce este 
sănătatea. Pe o coală de flipchart, facilitatorul desenează 
două coloane. Pe una din ele vor fi trecute definiţiile despre 
sănătate iar pe cealaltă definiţiile despre boală. Dupa 5 
minute, participanţii sunt rugaţi să lipească definţiile lor pe 
foaia de flipchart. Facilitatorul va citi definţiile şi le va comenta 
împreună cu membrii clubului. Sunt citite la urmă definiţii ale 
stării de sănătate (fizică, mentală, socială, spirituală), elaborate 
de specialişti.
Definiţiile sănătăţii:
American Journal of Health Promotion (nr. 3, 1989) a definit 
sănătatea optimă ca „un echilibru al sănătăţii fizice, emotive, 
sociale, spirituale şi intelectuale”.
Sănătatea fizică înseamnă absenţa bolii şi a oricărei infirmităţi, 
în prezenţa energiei şi a vitalităţii suficiente pentru îndeplinirea 
datoriilor zilnice şi a activităţilor recreaţionale, fără a obosi în 
mod deosebit.
Sănătatea socială se referă la abilitatea de a comunica în mod 
eficient cu oamenii din jur şi cu mediul social, prin angajarea 
în relaţii personale satisfăcătoare. Există nenumărate dovezi 
că cei care au multe legături sociale se îmbolnăvesc mai rar şi 
sunt mai satisfăcuţi de viaţă.
Sănătatea mintală sau psihică se referă atât la absenţa 
tulburărilor psihice, cât şi la capacitatea de a rezolva solicitările 
vieţii cotidiene şi relaţiile sociale, fără probleme emotive sau 
de comportament. 
Sănătatea spirituală optimă e definită ca „abilitatea cuiva de 
a-şi dezvolta natura spirituală la potenţialul maxim”. Aceasta 
înseamnă capacitatea de a descoperi şi acţiona asupra scopului 
fundamental al vieţii, de a învăţa să iubim şi să primim iubire, 
bucurie şi pace, de a urmări un scop în viaţă şi de a contribui 
la ameliorarea sănătăţii spirituale din jurul nostru.

2. Aţi descoperit ceva 
nou despre sănătate 
şi boală? Ştiaţi despre 
cele patru definiţii 
ale sănătaţii? Cum 
vă raportaţi la ele? 
Cunoaşteţi oameni 
care au numai 
un anumit tip de 
sănătate?
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3. Se construieşte şi se distribuie o  foaie de lucru: indicatorii 
stării de sănătate. Tinerii sunt rugaţi să noteze de la 1 la 5 fiecare 
indicator în funcţie de importanţa pentru propria sănătate. 1 
înseamnă cel mai puţin şi 5 cel mai mult. Tinerii se împart în 3 
grupuri urmând a decide care indicatori sunt cei mai relevanţi 
pentru grupul lor (grupul mic). În tabel sunt incluşi următorii 
indicatori: alimentaţia, apa, somnul, activitatea fizică, alcoolul, 
aerul, soarele, fumatul, emoţiile, odihna, temperanţa, stresul, 
viaţa socială, medicaţia, relaxarea, încrederea în sine, depresia, 
dependenţa, planificarea viitorului, îngrjorarea, controlul 
medical periodic. După ce s-a punctat pentru fiecare indicator, 
pe un tabel special conceput, în care sunt incluşi toţi aceşti 
indicatori sunt acordate punctajele şi se face o ierarhie cu 
privire la importanţa lor  în viziunea întregului grup.

4. Cvintet despre stilul de viaţă sănătos. Pentru a face o 
recapitulare şi o fixare a activităţii de la această întâlnire 
participanţii se împart în 3-4 grupe. Pe flipchart se scrie textul 
de mai jos. Ei vor trebui să compună un cvintet/poezie despre 
stilul de viaţă sănătos urmând următoarele reguli. După ce se 
lasă 10 minute fiecărei grupe, se prezintă rezultatele în faţa 
întregului grup.
Primul vers: 1 substantiv, al doilea vers: două adjective (două 
trăsături ale stilului de viaţă sănătos), al treilea vers: trei verbe 
la gerunziu (trei acţiuni/comportamente specifice stilului de 
viaţă sănătos), al patrulea vers: o propoziţie formată din patru 
cuvinte (care să exprime ce înseamnă pentru voi stilul de viaţă 
sănătos), al cincilea vers: un substantiv sinonim cu primul 
substantiv (care să sintetizeze ideile cvintetului, de exemplu 
la ce duce stilul de viaţă sănătos).

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

7. Povestire/Joc de rol (opţional): Acest joc de rol se poate 
face numai dacă facilitatorul îl consideră potrivit astfel încât 
să nu scoată participanţii din zona de confort sau provocare. 
Exerciţiul este foarte complex, povestea  este foarte dură. Nu 
se recomandă a se face dacă ştiţi că între participanţi există 
persoane care suferă de o boala dură sau au cunoştinţe care 
suferă de o astfel de boală. 

3. Cât de dificil vi s-a 
părut să ajungeţi la o 
înţelegere cu privire 
la  punctajele acordate 
fiecărui indicator? Aţi 
ajuns la o concluzie? 
Cât de dificil vi 
s-a părut să faceţi o 
ierarhizare? Ce credeţi 
că spune acest lucru 
despre noi? Ce am 
putea învăţa în urma 
acestui exerciţiu? În 
ce fel ne ajută acest 
exerciţiu în alt context?
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De asemenea, se recomandă a fi facilitat doar de lideii IMPACT 
cu multă experinţă în procesare/debrifing. Pentru a simplifica, 
în loc de joc de rol se poate face mai bine povestire. 
Atenţie: exerciţiul poate fi prea dur şi poate chiar răni participanţii 
dacă nu este facilitat foarte bine.
Facilitatorul pregăteşte şi distribuie fişele cu descrierile de 
rol şi decide împreună cu tinerii cine va juca cele trei roluri 
din scenariu. Jocul de rol se va desfăşura ca o scenetă în care 
personajele interacţionează. Se acordă tinerilor câteva minute 
pentru a analiza situaţia şi a pregăti rolurile după care se va 
desfăşura sceneta. La final, facilitatorul, împreună cu întregul 
grup, va reflecta cu privire la activitatea desfăşurată. Înainte de 
a începe, facilitatorul îi roagă pe participanţi să dea exemple de 
legi ale naturii (cum ar fi legea gravitaţiei, legi ale electricităţii, 
etc.). După aceasta participanţii sunt rugaţi să exemplifice 
câteva legi naturale care condiţionează sănătatea pentru plante, 
animale şi oameni. Scopul acestor întrebări este de a-i face pe 
tineri conştienţi de faptul că totul este coordonat de anumite legi 
care, prin nerespectare, duc la anumite efecte. Sănătatea, ca şi 
boala, este determinată de deciziile pe care le luăm cu privire 
la respectarea acestor legi. 
Sceneta: [Doctorul şi pacientul intră]
Doctorul 1: Bună ziua, domnule George.
Pacientul: [Întins în pat. Încearcă să răspundă dar nu-şi poate 
menţine suflul şi are dureri mari]
Doctorul 1:  Văd că este destul de greu pentru dumneavoastră 
să staţi în pat, nu-i aşa?
Pacientul: [Cu mari eforturi, pacientul mai mult şopteşte - la fel 
va proceda pe parcursul întregului interviu.] Da, este destul de 
greu …
Doctorul 1: Cum aţi dormit?
Pacientul: Am tuşit foarte mult şi am scuipat şi sânge. Mă dor şi 
plămânii.
Doctorul 1: Văd că aveţi şi febră. Sunteţi destul de fierbinte. Puteţi 
să mâncaţi?
Pacientul: Nu, pot doar să beau.
Doctorul 1: Este destul de dificil să respiraţi şi să mâncaţi.
Pacientul: Da, mă simt foarte slabit.
Doctorul 1: Şi astăzi iaraşi aţi scuipat sânge.
Pacientul: Da.
Doctorul 1: Ei bine, domnule George, situaţia dumneavoastră 
este destul de serioasă.
Pacientul: Da, aveţi dreptate. Nu am fost bolnav niciodată 
înainte.

7. Ce s-a întâmplat în 
această scenetă? Ce 
sentimente aveţi în 
legătură cu rolurile şi 
situaţia interpretate? 
A fost o interpretare 
conformă cu realitatea? 
A fost rezolvată 
problema conţinută de 
situaţie? Dacă nu, de 
ce? Care ar fi anumite 
legi care condiţionează 
sănătatea? Ce ar fi 
putut fi diferit în 
interpretare? Care este 
diferenţa dintre cei 
doi medici? De ce a 
făcut unul din doctori 
referire la Dumnezeu? 
Ce ar fi putut fi diferit 
în scenariu? Ce alt final 
ar fi fost posibil? Ce 
aţi învăţat din această 
experienţă despre 
sănătate?
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Doctorul 1: Mă gândesc că v-aţi gândit destul de serios la 
aceasta, nu-i aşa?
Pacientul: Da. Este clar pentru mine că este din cauza stilului 
meu de viaţă. Am fumat foarte mult. Care este pronosticul?
Doctorul 1: Am vorbit deja despre faptul că aveţi cancer. Nu 
spun acest lucru ca să vă descurajez ci vreau să cunoaşteţi 
adevărul despre situaţia dumneavoastră. Cancerul s-a extins 
de la plămâni până la esofag. Din acest motiv nu puteţi să 
mâncaţi şi vă este greu să înghiţiţi. Durerea pe care o aveţi 
în picioare este o complicaţie intervenită probabil ca rezultat 
al extinderii cancerului în tot corpul. Corpul dumneavoastră 
reacţionează cu febră.
Pacientul: Nu putem face nimic?
Doctorul 1: Vă voi spune pe scurt. Dincolo de condiţia 
dumneavoastră destul de rea din acest moment, încă puteţi 
gândi clar. Trebuie să vă mărturisesc că nu veţi mai trăi prea 
mult şi probabil dumneavoastră înşivă realizaţi acest lucru. 
Dar, aşa cum am spus, încă gândiţi clar şi nu întotdeauna se 
întâmplă acest lucru. De obicei, atunci când ficatul nu mai 
poate face faţă la otravă, nici mintea nu mai este clară. Dar 
dumneavoastră sunteţi o persoană care gândeşte, domnule 
George. Şi acest lucru este mai mult decât viaţa fizică.
Pacientul: Da, m-am gândit la acest lucru.
Doctorul 1: Chiar dumneavoastră înşivă aţi spus ca aţi fumat. 
Ne cunoaştem de destul de mult timp şi ştiţi cât de puţin aţi 
făcut pentru a vă menţine sănătatea. Pur şi simplu v-aţi ruinat 
propria sănătate. Şi nu spun aceste lucruri ca să vă descurajez, 
pentru că deja le cunoaşteţi. Dar, domnule George, este o 
ocazie pentru dumneavoastră de a vă împăca cu Dumnezeu 
astfel încat să-L puteţi întâlni cu bucurie într-o zi. Este ceva ce 
trebuie să fie în inima dumneavoastră. Este o ocazie. 
Pacientul: [Dus pe gânduri.]
Doctorul 1: Noi vom încerca să vă alinăm durerea atât cât ne 
este cu putinţă dar, de la un anumit punct nu mai există nicio 
posibilitate de recuperare. 
Pacientul: Şi ce ar trebui să fac pentru a găsi această pace?
Doctorul 1: Încă mai avem timp şi putem discuta puţin mai 
târziu despre aceasta.
[Doctorul 2 intră zâmbind şi plin de încredere.]
Doctorul 2: Bună dimineaţa, domnule George. Bună 
dimineaţa, domnule doctor. Cum merg lucrurile astăzi, 
domnule George?
Pacientul: Foarte rău. Am foarte multe dureri.
Doctorul 2: Am primit rezultatele testului la ficat şi totul pare 
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în ordine. Nu este nimic în neregulă. Am vorbit la secţia care 
se ocupă de cazuri ca al dumneavoastră şi am decis să facem 
chimioterapie. De obicei, pacienţii se fac bine în primele şase 
săptămâni, după care lucrurile revin la normal.
Pacientul: Vreţi să spuneţi că încă mai există speranţă?
Doctorul 2: Bineînţeles. Întotdeauna există speranţă. Şi dacă 
chimioterapia nu funcţionează, există o altă opţiune, terapia 
cu hormoni. Întotdeauna sunt posibilităţi. Trebuie să fiţi mai 
încrezător, domnule George. Să vă ridicaţi din pat şi să faceţi 
o plimbare. Nu mai staţi întins toată ziua. Niciodată să nu 
deznădăjduiţi. Lucrurile se vor rezolva.
Pacientul: Dumneavoastră ce spuneţi, domnule doctor?
Doctorul 1 (adresându-se celuilalt medic): Domnule doctor, 
ştiţi foarte bine că domnul George nu mai are prea mult de trăit. 
Chimioterapia şi terapia cu radiaţii există, domnule George, 
dar vor face ca lucrurile să fie mai rele pentru dumneavoastră. 
Probabil că veţi mai trăi pentru câteva luni în plus, dar nu vor fi 
nişte luni plăcute. Nu recomand acest lucru. Şi nu vă recomand 
acest lucru pentru că ar înrăutăţi situaţia şi ar face-o mult mai 
dificilă pentru dumneavoastră. Puteţi folosi nişte metode 
naturale pentru a mai alina suferinţa, dar principalul este ca 
mintea dumneavoastră să fie clară şi să lăsaţi totul în mâna lui 
Dumnezeu.
Doctorul 2: Oh, Domnule doctor! Cum puteţi …? 
Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:

1. Călineci, Marcela Claudia, 2008, Drept 
la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere 
educaţională, Bucureşti: Editura Educaţia 
2000+
2. Baban, Adriana, 2003, Consiliere 
educaţională, Cluj_Napoca, S.C. PSINET SRL
3. http://www.intelepciune.ro/proverbe_
zicatori_romanesti_celebre_343_despre_
Sanatate.html 
4. Ludington Aileen, Diehl Hans, 2004, 
Tablete de stil de viaţă, Bucureşti: Editura 
Viaţă şi Sănătate
5. Rădulescu Emil, 2003, Alimentaţia 
inteligentă, Bucureşti: editura Viaţă şi 
Sănătate
6. Bucur Gheorghe Eugeniu, Popescu 
Octavian, 1999, Educaţia pentru sănătate în 
şcoală, Bucureşti: Editura Fiat Lux
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 Alte recomandări/idei: 7. Drăgan Ion, Petroman Pavel, 
Mărgineanţu Dorina, 1992, Educaţia 
noastră cea de toate zilele, Timişoara: 
Editura Eurobit
8. Nădăsan Valentin, Azamfirei Leonard, 
1999, Start Nou, Un stil de viaţă pentru 
mileniul trei, Bucureşti: Editura Viaţă şi 
Sănătate
9. Rădulescu Emil, 2009, Întrebări, 
controverse şi obiecţii referitoare la stilul de 
viaţă, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
10. Azamfirei Leonard, 2009, E bine să ştii, 
o carte pentru oameni sănătoşi şi bolnavi, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate

Numele întâlnirii

2. Alimentaţia

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Sănătate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să crească gradul de responsabilitate 
în ceea ce priveşte alimentaţia corectă;
A - să explice care este rolul substanţelor 
din alimente;
A - să diferenţieze comportamentele 
sănătoase de comportamentele de 
risc în ceea ce priveşte alimentaţia, 
o atitudine responsabilă faţă de 
alimentaţie;
C - să precizeze principii de bază ale 
alimentaţiei, descrierea beneficiilor 
alimentaţiei sănătoase, enumerarea 
principalelor elemente nutritive din 
cadrul diferitelor tipuri de alimente, 
precizarea modului în care se formează 
kilocaloriile.

Concepte:

• Alimentaţie, 
nutriţie
• Carbohidraţi, 
grăsimi, proteine, 
vitamine, minerale
• Piramida 
alimentaţiei 
echilibrate
• Dieta echilibrată 
• Kilocaloriile

Materiale de lucru:

1. Hârtie de scris şi 
creioane;
2. Material multiplicat: 
„Învăţăm împreună 
despre alimentaţie”;
3. Coli tipărite cu 
tabelul „Ştiu / Vreau să 
ştiu / Am învăţat”;
4. Foi flipchart cu 
informaţiile sau 
proiector.
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Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Exerciţiu - Învăţăm împreună despre alimentaţie (25 minute)
Joc de energizare - Pizza italiană (5 minute)
Exerciţiu - „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” pe tema elemente ale nutriţiei: carbohidraţi, 
grăsimi, proteine, vitamine, minerale (30 minute)
Prezentare material - Kilocaloriile şi dieta ehilibrată (20 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii IMPACT (30 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Exerciţiu de spargere a gheţii - Salata de fructe: Participanţii 
stau pe scaune iar unul dintre ei este fără scaun. Primii patru 
sunt rugaţi să aleagă câte un fruct. Următorii vor primi, în ordine, 
numele unui fruct din cele patru alese de colegii lor. După ce 
toţi membrii grupului au un fruct, facilitatorul va menţiona 
regulile jocului. În momentul în care cel care stă în picioare 
menţionează unul din cele patru fructe alese iniţial, cei care 
sunt reprezentanţii fructului respectiv se vor ridica în picioare 
şi vor încerca să schimbe locurile între ei. De asemenea, cel 
care stă în picioare va încerca să se aşeze pe unul din scaunele 
libere. După ce scaunele au fost ocupate, cinea va rămâne 
fără scaun. Aşa că va fi rândul lui să nominalizeze un fruct. Se 
poate folosi şi expresia „salata de fructe”, moment în care toţi 
jucătorii se vor ridica în picioare şi vor căuta să ocupe un alt 
scaun. Jocul se finalizează după câteva minute.

2. Învăţăm împreună despre alimentaţie: Facilitatorul împarte 
membrii grupului în grupuri mai mici de patru persoane, 
astfel încât fiecare membru al grupei să aibă un numar de la 
1 la 4. Toţi cei care au numărul 1 vor forma un grup, toţi cei 
cu numărul 2 un alt grup şi aşa mai departe. Fiecare din cele 
4 grupe primeşte un text despre alimentaţie (vezi textul mai 
jos).
Facilitatorul explică că grupurile formate din cei cu numerele 
1,2,3,4 se vor numi de acum grupuri de experţi. Sarcina lor 
este să înveţe bine materialul prezentat în secţiunea de articol 
care le revine. Ei trebuie să o citească şi să o discute între ei  
pentru a o înţelege bine. Apoi trebuie să hotărască modul 
în care o pot prezenta, pentru că urmează să se întoarcă la 
gupul lor original pentru a prezenta această parte celorlalţi. 
Este important ca fiecare membru al grupului de experţi să 
înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei porţiuni a

Întrebări de procesare/
debriefing:

2. De ce se spune 
că suntem ceea ce 
mâncăm? Care sunt 
alimentele de bază 
recomandate în textul 
citit şi care constituie 
dieta ideală? Care sunt 
elementele de care 
trebuie să ţinem cont 
atunci când vorbim 
despre alimentaţie? 
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textului celorlalţi membri ai grupului iniţial. După ce grupele 
de experţi şi-au terminat lucrul, fiecare individ se întoarce 
la grupul său iniţial şi predă celorlalţi conţinutul pregătit. La 
final, facilitatorul reaminteşte tema şi unităţile de învăţare 
apoi le cere tinerilor să prezinte oral, în ordinea iniţială, fiecare 
parte a articolului, aşa cum au asimilat-o în cadrul grupului 
de „experţi”. Pe parcursul prezentării, membrii clubului sunt 
încurajaţi să comenteze diferitele principii expuse precum 
şi relevanţa lor pentru viaţa lor de zi cu zi. Liderul poate să-i 
încurajeze cu diferite întrebări. Pentru a face exerciţiul cât mai 
interactiv puteţi să recomandaţi grupurilor mici să aleagă din 
următoarele metode de prezentare: mimă, scenetă, film, text 
în rimă, cântec, desen, etc.

Fişa de lucru
Corpurile noastre sunt constituite din alimentele pe care le 
consumăm. Ţesuturile corpului se distrug neîncetat. Fiecare mişcare 
a fiecărui organ are ca rezultat degradarea, care este reparată prin 
alimentele pe care le folosim. Fiecare organ al corpului îşi cere partea 
de alimente. Creierului trebuie să i se dea porţia; oasele, muşchii, 
nervii şi le cer pe ale lor. Este un proces minunat, care transformă 
hrana în sânge şi foloseşte acest sânge pentru a reconstrui diferite părţi 
ale corpului, dar acest proces continuă fără încetare, dând viaţă şi tărie 
fiecărui nerv, muşchi sau ţesut.
Ar trebui alese acele alimente care furnizează cel mai bine elementele 
necesare construirii corpului. În această alegere, apetitul nu este ghidul 
cel mai sigur. Prin obiceiuri greşite de alimentaţie, apetitul s-a modificat. 
El cere adesea hrană care vatămă sănătatea şi provoacă slăbiciune, în 
loc să aducă tărie. Nu ne putem conduce sigur după obiceiurile societăţii. 
Boala şi suferinţa care se întâlnesc la orice pas se datorează în general 
greşelilor populare în ceea ce priveşte alimentaţia.

Cerealele, fructele, nucile şi legumele constituie dieta ideală. Aceste 
alimente, pregătite într-un mod cât se poate de simplu, sunt cele 
mai sănătoase şi mai hrănitoare. Ele oferă tărie, rezistenţă şi vigoare  
intelectului.
Alimentaţia noastră trebuie să fie potrivită cu anotimpul, cu climatul 
în care trăim şi cu ocupaţia pe care o avem. Unele alimente care sunt 
potrivite pentru un anotimp sau un anumit climat nu sunt potrivite 
în altul. Tot astfel, există alimente diferite, potrivite perfect pentru 
persoane cu ocupaţii diferite. Deseori, o hrană care poate fi folosită 
spre avantajul celor angajaţi în muncă fizică grea este nepotrivită 
pentru persoane care au ocupaţii sedentare sau care necesită un 
efort intelectual intens.
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Cu nucile pot fi combinate cerealele, fructele şi unele rădăcinoase, 
acestea rezultând în produse alimentare sănătoase şi hrănitoare. Ar 
trebui avut totuşi grijă să nu se folosească o cantitate prea mare de 
nuci. Cei care se simt rău în urma folosirii alimentelor pe bază de nuci 
pot vedea cum dificultatea este înlăturată ţinând cont de această 
precauţie. 
Când sunt pregătite cum trebuie, măslinele, ca şi nucile, ţin locul 
untului şi preparatelor din carne. Uleiul, consumat direct din măsline, 
este mult preferabil grăsimii de provenienţă animală. 

Nu ar trebui să fie o mare varietate la niciuna dintre mese, pentru că 
acest lucru încurajează supraalimentarea şi produce indigestie.
Nu este bine să se mănânce fructe şi legume la aceeaşi masă. Dacă 
digestia este slabă, folosirea ambelor va provoca oboseala şi neputinţa 
de a depune efort intelectual. Este mai bine să se consume fructele la o 
masă şi legumele la alta.
Mesele ar trebui să fie variate. Aceleaşi feluri de mâncare, pregătite în 
acelaşi fel, nu ar trebui să apară pe masă zi după zi, masă după masă. 
Mesele sunt consumate cu mai multă plăcere, iar organismul este mai 
bine hrănit când hrana este variată.

După finalizarea prezentărilor şi discuţiilor are loc procesarea.

3. Joc energizant: Pizza italiană: Participanţii trebuie să se 
aşeze în cerc, se întorc toţi cu faţa într-o singura direcţie, stând 
unul înapoia celuilalt. Grupul are sarcina să gătească o pizza 
italiană, iar tava în care se pregăteşte compoziţia este spatele 
fiecăruia dintre participanţi. Astfel, ei trebuie să urmeze 
următorii paşi: 

se frământă aluatul 
se întinde aluatul 
se toarnă apoi ingredientele: caşcavalul, ouăle, se taie 

ciupercuţe, ceapă, ardei 
se introduce tava în cuptor şi se aşteaptă până se 

coace. Poftă bună! 

Liderii le demonstrează participanţilor cum să urmeze paşii 
pentru pregătirea pizzei şi le vor arăta gesturile care însoţesc 
fiecare pas în parte. Ex.: se frământă aluatul = se masează 
muşchii spatelui…
Dupa ce o tranşă a fost scoasă de la cuptor, se mai pregăteşte 
încă una, dar de data aceasta, grupul trebuie să se întoarcă în 
direcţia opusă, astfel cei care au făcut masaj celor din faţa lor, 
vor fi acum masaţi chiar de aceştia.

√
√
√

√
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4. Elemente ale nutriţiei: După ce participanţii au învăţat 
în mod practic cum să facă pizza pe spatele colegilor lor, 
facilitatorul va trece în revistă cu întregul grup de tineri ceea 
ce ştiu deja despre elementele nutriţionale (carbohidraţi, 
grăsimi, proteine, minerale) şi se formulează întrebări la care 
se aşteaptă găsirea răspunsului în cadrul întâlnirii. Se cere 
membrilor IMPACT să formeze perechi. Li se dă şi un tabel 
cadru cu trei coloane: (Coloana 1: „Ştiu/Ce credeam că ştim”, 
Coloana 2: „Vreau să ştiu/Ce vreau să ştiu” şi Coloana 3: „Am 
învăţat/Ce am învăţat în cadrul acestei întâlniri”) şi se cere să 
facă o lista cu tot ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată 
în cadrul orei. Se desenează pe tablă/foaie de flipchart acelaşi 
tabel cu cele trei coloane. După ce timpul de lucru a expirat, 
li se cere câtorva perechi să spună celorlaţi ce au scris pe 
listele lor, iar în tabelul de pe tablă se vor nota lucrurile cu 
care toţi sunt de acord. După completarea primei coloane a 
tabelului li se va cere tinerilor să formuleze întrebări despre 
lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste întrebări pot apărea 
în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi doar 
produsul curiozităţii lor. Ele vor fi trecute în coloana din mijloc. 
După aceasta, facilitatorul va prezenta un material despre 
elementele componente ale alimentelor (vezi mai jos).
După prezentarea materialului, se va reveni la întrebările pe 
care le-au formulat înainte şi pe care le-au trecut în coloana 
„Vreau să ştiu”. Se va verifica la care întrebări s-au găsit 
răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri în coloana „Am 
învăţat”. În continuare, tinerii vor verifica ce alte informaţii au 
găsit în materialul prezentat şi care nu au legatură cu nici una 
din întrebările puse la început şi le vor trece şi pe acestea în 
coloana „Am învăţat”. În final se vor trece în revistă întrebarile 
care au rămas fără răspuns şi se va discuta posibilitatea găsirii 
unor surse care să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări. 
(Vezi Anexa 1 - Modul Sănătate)

5. Kilocaloriile şi dieta echilibrată: Se prezintă un material 
power point sau sunt prezentate pe coli de flipchart 
următoarele:
Kilocalorii (kcal). Cât de multe, de unde? (o metodă de 
calcul)
Cât de multe? Pentru a răspunde la această întrebare ar 
trebui să ţinem cont de următoarele întrebări: Eşti bărbat sau 
femeie? Eşti înalt sau scund? Ce greutate ai? Ce vârstă ai? Ce 
ocupaţie ai?

4. Care este itinerariul 
mâncării? În ce 
se descompune 
mâncarea după ce 
ajunge în stomac? Cum 
este produsă energia 
necesară pentru 
activităţile zilei? Ce 
ar putea să constituie 
combustibilul 
organismului uman?
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Deci, atunci când vrem să vedem care este necesarul estimativ de 
kcal. ne putem orienta după tabelul următor:

Vârstă
Înălţime Greutate Kcal zilnice

Bărbat Femeie Bărbat Femeie Bărbat Femeie

15-18 174 cm 166 cm 67 kg 58 kg 3100 2500

19-24 176 cm 165 cm 74 kg 60 kg 3000 2400

25-50 176 cm 164 cm 74 kg 59 kg 2900 2300

51-64 173 cm 161 cm 72 kg 57 kg 2500 2000

65 +... 169 cm 158 cm 60 kg 55 kg 2300 1800

Cum se calculează?
Pentru carbohidraţi    - 1g carbohidraţi = 4  kcal
Pentru grăsimi              - 1g grăsime       = 9,3 kcal
Pentru proteine            - 1g proteine      = 4,1 kcal
De unde?
Carbohidraţi: 55-60% din total
Grăsimi: 25-30% din total
Proteine: 10-15% din total

De exemplu, cantitatea totală de kcal = 2400
Atunci
55% carbohidraţi = 1320 kcal = 330 g carbohidraţi (1 g=4 kcal)
30% grăsimi = 720 kcal = 77 g grăsime (1 g=9,3 kcal)
15% proteine = 360 kcal = 88 g proteine (1 g=4.1 kc)

Exemplu

100 gr. de: Carbo.
g

Grăsimi 
g

Proteine  
g

Carbo. 
kcal

Grăsimi 
kcal

Proteine 
kcal

grâu 72,7 1,9 14 280,8 17,67 57,4

fasole 45 1,4 20,6 180 13,02 84,46

migdale 5,4 54,1 18,7 21,6 503,13 76,60

brocoli 2,7 0,2 3,5 10,8 1,86 14,35

mere 11 0,6 0,3 45,6 5,58 1,23

lapte de soia 2,4 2,2 3,7 9,6 20,46 15,17



Modulul Sănătate

176

Modulul Sănătate

În rezumat:
Total Carbohidraţi Grăsimi Proteine

100% 55% 30% 15%

3000 kcal 1650 kcal 900 kcal 450 kcal

calcul 4 kcal = 1 g 9,3 kcal = 1 g 4,1 kcal = 1 g

Zilnic = 413 g 97 g 110 g

6. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

7. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei:
Aceste activităţi sunt recomandate 
membrilor IMPACT cu vârstele 
cuprinse între 14 – 19 ani. În cazul în 
care doriţi utilizarea acestui material 
pentru tinerii cu vârstele cuprinse 
între 12-14 ani materialul trebuie 
adaptat la nivelul lor de înţelegere.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://sag-gesundkost.de/index.php?id=49&
group=allgemein&l=en 
2. Institute for Health Promotion http://ig-
online.org/index.php?l=en 
3. De ce cereale integrale? http://www.srac.info/
files/brochures/ro/2009-04-ro/index.html
4. Ludington Aileen, Diehl Hans, 2004, Tablete 
de stil de viaţă, Bucureşti: Editura Viaţă şi 
Sănătate
5. Rădulescu Emil, 2003, Alimentaţia inteligentă, 
Bucureşti: editura Viaţă şi Sănătate
6. Bucur Gheorghe Eugeniu, Popescu Octavian, 
1999, Educaţia pentru sănătate în şcoală, 
Bucureşti: Editura Fiat Lux
7. Dragan Ion, Petroman Pavel, Margineantu 
Dorina, 1992, Educaţia noastră cea de toate 
zilele, Timişoara: Editura Eurobit
8. Nădăsan Valentin, Azamfirei Leonard, 1999, 
Start Nou, un stil de viaţă pentru mileniul trei, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
9. Rădulescu Emil, 2009, Întrebări, controverse 
şi obiecţii referitoare la stilul de viaţă, Bucureşti: 
Editura Viaţă şi Sănătate
10. Azamfirei Leonard, 2009, E bine să ştii, 
o carte pentru oameni sănătoşi şi bolnavi, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
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Numele întâlnirii

3. Apă, aer, soare

Durata întâlnirii

1 h 40 min

Modul

Sănătate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - Să aprecieze importanţa  unor 
mijloace simple cum ar fi apa, aerul, 
lumina solară, pentru promovarea 
sănătăţii;
A –  Să utilizeze factorii naturali 
enumeraţi (apă, aer, soare) în viaţa de zi 
cu zi;
C –  Să descrie beneficiile apei, aerului şi 
soarelui în promovarea sănătăţii proprii 
dar şi a altora.

Concepte:

• Apa
• Aerul
• Respiraţia
• Lumina solară

Materiale de lucru:

1. Coli de flipchart;
2. Creioane colorate, 
scotch band;
3. Text;
4. Cartoane colorate.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Lucru pe grupe – Jocul râului (25 minute)
Prezentare  – Apa (10 minute)
Exerciţiu de energizare (respiraţie) (5 minute)
Lectură text (30 minute)
Ştiaţi că (10 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (35 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Jocul râului: Grupul de tineri va fi împărţit în subgrupuri. 
Fiecare dintre acestea va primi o foaie de flipchart pe mijlocul 
căreia va fi desenat un râu. Participanţii vor trebui ca de 
o parte şi de alta a acestui râu să adauge tot ce consideră 
necesar pentru a construi o comunitate de locuit (fabrici, case, 
şcoli, păduri). În final, desenele vor fi alăturate unul lângă altul 
pentru a sugera un râu care trece prin diferite comunităţi. 
Se vor analiza toate desenele punând astfel întrebări legate 
de modul în care deşeurile din fiecare comunitate ajung în 
aceleaşi ape, adică cu accent pe modul în care, implicit, fiecare 
comunitate îşi deversează propriile deşeuri, conducând în 
acest fel la poluarea râului şi a apelor.

2. Exerciţiul de energizare : Găsiţi un loc în care tinerii să poată 
întinde braţele fără să atingă pe altcineva. Solicitaţi tinerilor să 
tragă adânc aer în

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Care sunt diferitele 
tipuri de deşeuri 
care sunt aruncate 
de obicei în râuri? 
Cunoaşteti alte 
modalităţi prin care 
râurile sunt poluate? 
Care sunt efectele pe 
termen scurt şi lung ale 
deversării deşeurilor în 
râuri? Ce am putea face 
pentru a preîntâmpina 
poluarea râurilor? Care 
este responsabilitatea 
noastră faţă de 
poluarea râurilor?
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piept şi să ridice braţele la înălţimea umerilor, să inspire şi să expire 
adânc în timp ce întind mâinile cât pot de departe. Se repetă timp 
de 6-7 respiraţii complete.

3.  Text/lectură: Se citeşte împreună cu toţi membrii echipei 
textul de mai jos cu privire la respiraţie şi aer curat după care se 
poartă o discuţie liberă cu tinerii cu privire la modul cum respirăm 
şi importanţa aerului curat în viaţa noastră zilnică.
RESPIRAŢIA: Pentru a avea un sânge bun, trebuie să respirăm bine. 
Inspirarea adâncă, deplină, a aerului curat, care umple plămânii 
cu oxigen, purifică sângele. Ei îi dau o culoare vie şi îl trimit, 
asemenea unui curent dătător de viaţă, în fiecare parte a corpului. 
O bună respiraţie linişteşte nervii, stimulează pofta de mâncare, 
îmbunătăţeşte digestia şi produce un somn sănătos, înviorător. 
Plămânilor ar trebui să li se acorde cea mai mare libertate posibilă. 
Capacitatea lor creşte prin activitate liberă, dar scade dacă sunt 
îngrădiţi şi apăsaţi. De aici, efectele dăunătoare ale practicii atât 
de răspândite, în special în ocupaţiile sedentare, de aplecare 
a corpului asupra lucrului. În această poziţie este imposibilă 
respiraţia profundă. Respiraţia superficială devine în scurt timp 
un obicei, iar plămânii îşi pierd puterea de a-şi mări volumul. Un 
efect similar este produs prin folosirea corsetului. Părţii inferioare a 
pieptului nu i se lasă suficientă libertate; muşchii abdominali, care 
au fost făcuţi să ajute la respiraţie, nu se pot desfăşura pe deplin şi 
plămânii sunt stingheriţi în activitatea lor. Astfel, nu este primită o 
cantitate suficientă de oxigen. Sângele se mişcă greu. Substanţele 
de excreţie, toxice, care ar trebui aruncate afară în timpul expirării, 
sunt reţinute, iar sângele devine impur. Nu numai plămânii sunt 
astfel afectaţi, ci şi stomacul, ficatul şi creierul. Pielea devine lividă, 
digestia este întârziată, inima şi creierul sunt afectate, gândurile 
sunt confuze, moralul scade, întregul organism devine deprimat 
şi inactiv şi în mod deosebit susceptibil de a se îmbolnăvi.
AERUL CURAT: Plămânii expulzează neîncetat impurităţile şi 
trebuie să fie continuu alimentaţi cu aer proaspăt. Aerul impur nu 
oferă cantitatea necesară de oxigen, iar sângele trece pe la creier 
şi pe la celelalte organe fără a fi revitalizat. Din acest motiv, este 
necesară o bună aerisire. Întregul organism este slăbit când se 
locuieşte în camere închise, neaerisite, în care aerul este închis şi 
viciat. El devine extrem de sensibil la influenţa frigului, iar o uşoară 
expunere la rece aduce îmbolnăvire. Putem deveni palizi şi lipsiţi 
de vigoare din pricină că stăm închişi în casă. Respirăm acelaşi aer 
mereu şi mereu, până când acesta este încărcat cu substanţele 
otrăvitoare eliminate prin pori şi din plămâni; şi impurităţile sunt

Câtă apă este 
necesară unui 
adult într-o zi şi 
pentru ce? Cum 
am putea, în 
mod individual, 
să combatem 
poluarea râurilor 
şi risipa de apa? 
Ce puteţi aplica în 
viaţa voastră din 
ceea ce am învăţat 
astăzi?

3. Ce aţi reţinut din 
cele două texte? 
Care sunt ideile 
principale care vă 
vin în minte? În ce 
fel vă ajută aceste 
informaţii pe voi în 
viaţa de zi cu zi?
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aduse în felul acesta înapoi în sânge.

4. Ştiaţi că...: Afirmaţiile de mai jos pot fi scrise pe cartonaşe şi 
grupul poate fi împărţit în 3-4 echipe. Fiecare echipă poate să facă 
o reprezentare a conţinutului de mai jos folosind diferite metode: 
desen, mimă, scenetă, etc.

...soarele omoară microbii?

...expunerea excesivă la soare poate conduce la apariţia cancerului 
de piele?
...expunerea la soare face pielea mai elastică?
...o piele moderat bronzată este mai rezistentă la infecţii?
...soarele are capacitatea de a spori buna dispoziţie şi de a ridica 
moralul?
...sub acţiunea razelor soarelui organismul fabrică vitamina D, 
care ajută organismul să clădească oase puternice?
...soarele previne apariţia rahitismului la copii şi a osteoporozei la 
adulţi?
...razele soarelui scad nivelul colesterolului, întăresc sistemul 
imunitar?
...soarele este sursa principală de energie de pe planeta noastră?
...lumina soarelui stimulează toate procesele vitale şi tonifică 
organismul?

După ce au fost prezentate toate conţinuturile se mai face o scurtă 
recapitulare a ceea ce au reţinut după această întalnire şi modul în 
care ar putea să le folosească aceste informaţii într-un proiect de 
serviciu în folosul comunitaţii.

5. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunitaţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:

1. Ludington Aileen, Diehl Hans, 2004, 
Tablete de stil de viaţă, Bucureşti: Editura 
Viaţă şi Sănătate
2. Bucur Gheorghe Eugeniu, Popescu 
Octavian, 1999, Educaţia pentru sănătate în 
şcoală, Bucureşti: Editura Fiat Lux
3. Nădăsan Valentin, Azamfirei Leonard, 
1999, Start Nou, un stil de viaţă pentru 
mileniul trei, Bucureşti: Editura Viaţă şi 
Sănătate
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4. Rădulescu Emil, 2009, Întrebări, 
controverse şi obiecţii referitoare la stilul de 
viaţă, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
5. Azamfirei Leonard, 2009, E bine să ştii, 
o carte pentru oameni sănătoşi şi bolnavi, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate

Numele întâlnirii

4. Activitatea fizică, odihna

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Sănătate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să manifeste un comportament 
echilibrat în ceea ce priveşte activitatea 
fizică şi odihna;
A - să recunoască aspectele care 
afectează sănătatea din punctul de 
vedere al activităţii fizice şi al odihnei;
C - să descrie importanţa activităţii 
fizice pentru promovarea sănătăţii, 
enumerarea efectelor pozitive pe care la 
aduce odihna în viaţa personală.

Concepte:

• Activitate fizică
• Refacere 
• Odihnă
• Somn
• Timp liber
• Concediu

Materiale de lucru:

1. Flipchart şi coli de 
flipchart;
2. Foaie de lucru 
pentru  exerciţiul de 
reconstituire, plicuri, 
foarfece, lipici;
3. Foi de scris şi 
creioane.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Ciorchinele – De ce este importantă activitatea fizică? (30 minute)
Reconstituirea – exerciţiu pentru rolul exerciţiului fizic (30 minute)
Reţeta pentru odihnă (20 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (35 minute)
Administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi:

1. Ciorchinele: de ce este importantă activitatea fizică? Pe 
o foaie de flipchart (sau pe tablă) se notează în mijloc o 
propoziţie nucleu: „Activităţi fizice”. Tinerii sunt rugaţi să 
contribuie cu răspunsuri la cuvintele propuse. Facilitatorul va 
nota ideile esenţiale pe flipchart/tabla legând cuvintele sau 
ideile produse de întrebarea nucleu prin linii care evidenţiază 
conexiunile dintre idei. Răspunsurile în legătură cu întrebarea 
propusă vor fi structurate în formă de ciorchine.

Întrebări de procesare/
debriefing:
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Tinerii sunt rugaţi să ţină cont de următoarele reguli: 
 Scrieţi tot ceea consideraţi necesar legat de tema 

respectivă. 
 Nu judecaţi ideile expuse, doar luaţi act de acestea.
 Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile pe care le aveţi 

legate de tema dată. Dintr-o idee dată pot apărea alte idei, 
astfel puteţi construi „sateliţi” ai ideei respective. Lăsaţi să 
apară cât mai multe şi mai variate legături între idei. Nu 
limitaţi numărul de idei, nici fluxul de legături dintre ele.

2. Reconstituirea – exerciţiu pentru rolul exerciţiului fizic: se 
formează cinci grupe de lucru, fiecare grupă primeşte câte un plic 
în care este inclusă o declaraţie cu privire la rolul exerciţiului fizic.
În plicuri se vor afla următoarele declaraţii:

Exerciţiile fizice asigură călirea organismului şi contribuie la 
dezvoltarea armonioasă şi multilaterală a organismului.
Exerciţiile fizice formează şi dezvoltă deprinderi motrice necesare cum 
ar fi mers, alergare, sărituri, târâre, echilibru, tracţiune, împingere, 
aruncare, prindere, căţărare, ridicare, transportul de greutăţi.
Exerciţiile  fizice formează şi dezvoltă calitaţi morale şi de voinţă cum 
ar fi hotărâre, perseverenţă, tenacitate, corectitudine, curaj, voinţă, 
stăpânire de sine, disciplină, simţ estetic, încadrare în colectivitate.
Exerciţiile fizice dezvoltă calitaţi fizice cum ar fi viteză, forţă, rezistenţă, 
îndemnare, creşterea tonusului muscular.
Exerciţiile fizice întăresc inima, scad tensiunea arterială, îmbunătăţesc 
circulaţia şi întăresc oasele.

Toate aceste declaraţii vor fi printate pe foi separate iar cuvintele 
vor fi decupate din propoziţie. Rolul fiecărui grup va fi acela 
de reconstituire a acestor declaraţii şi de a formula propoziţia 
întreagă. După reconstituire, fiecare grup va citi declaraţia în faţa 
tuturor colegilor. Întregul grup poate face comentarii cu privire la 
fiecare din aceste declaraţii.

3. Reţeta pentru odihnă: Participanţii sunt rugaţi să alcătuiască 
o scurtă reţetă pentru odihnă folosind următoarele ingrediente: 
recreaţie, refacere, somn, oboseală, timp liber, hobby, contactul cu 
natura, concediul, week-end, deconectare, distracţie, dezvoltare. 
Grupul se va împărţi în mai multe echipe şi fiecare echipă va face 
o prezentare despre odihnă astfel încât să ţină cont de programul 
lor obişnuit.
La sfârşitul întâlnirii se va face o recapitulare a ceea ce au învăţat 
în urma acestei întâlniri.

√

√
√

3. Ce aţi învăţat 
în urma acestei 
întâlniri? Cum vă 
propuneţi voi de 
aici înainte să vă 
faceţi un program 
de odihnă?



Modulul Sănătate

182

Modulul Sănătate

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii 

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Călineci, Marcela Claudia, 2008, Drept 
la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere 
educaţională, Bucureşti: Editura Educaţia 
2000+
2. Baban, Adriana, 2003, Consiliere 
educaţională, Cluj Napoca, S.C. PSINET SRL
3. Ludington Aileen, Diehl Hans, 2004, 
Tablete de stil de viaţă, Bucureşti: Editura 
Viaţă şi Sănătate
4. Bucur Gheorghe Eugeniu, Popescu 
Octavian, 1999, Educaţia pentru sănătate în 
şcoală, Bucureşti: Editura Fiat Lux
5. Drăgan Ion, Petroman Pavel, 
Mărgineanţu Dorina, 1992, Educaţia 
noastră cea de toate zilele, Timişoara: 
Editura Eurobit
6. Nădăsan Valentin, Azamfirei Leonard, 
1999, Start Nou, un stil de viaţă pentru 
mileniul trei, Bucureşti: Editura Viaţă şi 
Sănătate
7. Rădulescu Emil, 2009, Întrebări, 
controverse şi obiecţii referitoare la stilul de 
viaţă, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
8. Azamfirei Leonard, 2009, E bine să ştii, 
o carte pentru oameni sănătoşi şi bolnavi, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
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Numele întâlnirii

5. Temperanţa, consumul de droguri şi 
substanţe toxice, dependenţa

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Sănătate

Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să ia atitudine împotriva consumului 
de droguri şi substanţe toxice pentru 
organism, să spună NU consumului de 
droguri;
A - să identifice consecinţele consumului 
de droguri şi al substanţelor toxice 
asupra sănătăţii individuale;
C - să enumere cel puţin cinci efecte 
negative pe termen scurt şi cinci efecte 
negative pe termen lung ale consumului 
de droguri şi substanţe toxice.

Concepte:

• Temperanţa – 
poate fi definită ca 
moderaţie, control 
de sine, înfrânare, 
abstinenţă, 
cumpătare
• Drog 
• Alcool 
• Tutun 
• Dependenţa 
– starea de 
a fi înrobit 
unui obicei/
deprindere care 
este format(ă), 
psihic sau fizic, 
prin obiceiuri 
într-o aşa măsură 
încât încetarea 
acestuia/acesteia 
poate cauza 
traume severe.

Materiale de lucru:

1. Biletele cu declaraţii 
despre alcool;
2. Coli de flipchart;
3. Creioane colorate, 
hârtie; 
4. Diverse reviste;
5. Foaie de lucru 
- Consecinţele 
consumului de 
droguri pentru fiecare 
participant.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Discuţie liberă (25 minute)
Poster - Portretul unui fumător (20 minute)
Lucru pe grupe (20 minute)
Povestire – comentariu declaraţie (20 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii IMPACT (30 minute)
Administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi:

1. Comentarii despre consumul de alcool: Rugaţi grupul să 
stea pe scaune, într-un cerc. Facilitatorul va introduce într-o 
cutie un set de declaraţii cu privire la alcool şi la consumul 
de alcool. Fiecare participant va extrage un bilet şi va face 
comentarii cu privire la declaraţia respectivă.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Există scuze pentru 
oamenii beţi? Este 
bine să bei din când 
în când, în cantităţi 
moderate?



Modulul Sănătate

184

Modulul Sănătate

Declaraţiile care vor fi introduse:

Sub influenţa intoxicării cu alcool au fost săvârşite tot 
felul de crime, dar, în multe cazuri, cei implicaţi au fost 
scuzaţi, pe motiv că nu erau conştienţi de ceea ce fac. Asta 
nu micşorează vina criminalului. Dacă cu mâna lui acesta 
duce paharul la gură şi ia în mod deliberat ceea ce ştie că-
i distruge capacităţile de a raţiona, el devine responsabil 
pentru orice rău pe care-l face sub influenţa intoxicaţiei, 
chiar din momentul în care lasă ca apetitul să-l stăpânească, 
schimbându-şi facultăţile judecăţii pe băuturi dăunătoare.
Alcoolul încălzeşte atmosfera la o petrecere.
Strigătele milioanelor de oameni care mor de foame în lumea 
noastră ar putea repede fi aduse la tăcere, dacă banii ce intră 
în punga vânzătorilor de alcool ar fi cheltuiţi pentru alinarea 
suferinţelor omenirii.
Consumul de alcool te face mai bărbat.
Unde-i băutură, nu este raţiune.
Băutura cu moderaţie este şcoala în care oamenii primesc 
educaţia pentru cariera de beţiv.
Priviţi casa celui ce bea. Observaţi sărăcia sordidă, ruina, 
inexprimabila mizerie ce domneşte aici. Priviţi-o pe cândva 
fericita soţie fugind dinaintea maniacului ei bărbat. Auziţi-i 
cerşitul îndurării, în vreme ce lovituri crunte cad peste silueta 
ei zvârcolită. Unde sunt jurămintele sacre făcute la altar? 
Unde este dragostea şi puterea care o protejează? Vai, acestea 
s-au topit ca nişte perle preţioase în lichidul teribil, în paharul 
necurăţirilor! Uitaţi-vă la copiii pe jumătate goi. Cândva au 
fost mângâiaţi cu drag. Niciun val rece al furtunii şi nicio adiere 
îngheţată de dispreţ a lumii nu erau lăsate să-i atingă. Grija 
tatălui şi dragostea mamei făceau din casa lor un paradis. 
Acum, totul s-a schimbat. Zi de zi, strigătele agonizante, 
pornite cu durere de pe buzele soţiei şi ale copiilor celui care 
bea, urcă până la cer.
Alcoolul diminuează capacitatea de a lua decizii corecte.
Priviţi-l pe băutor! Vedeţi ce-a făcut din el alcoolul. Ochii îi 
sunt înceţoşaţi şi injectaţi. Faţa lui este umflată şi confuză. 
Mersul îi este şovăielnic.
Alcoolul scade capacitatea de gândire şi alterează memoria.

De ce se spune că atunci 
când bei un pahar de 
alcool devii un alt om? 
Este alcoolismul un 
semn de slăbiciune 
morală? Te face alcoolul 
mai bărbat? De ce? 
Sunt afectate deciziile 
unui om atunci când 
consumă alcool? În ce 
fel?
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Localuri unde se bea sunt răspândite peste tot în oraşe şi 
localităţi. Călătorul intră în local cu judecata normală şi 
mergând bine, dar priviţi-l când pleacă. Limpezimea s-a dus 
din ochii lui, capacitatea de a merge drept şi-a pierdut-o, 
el se leagănă ca un vapor pe mare. Puterea lui de a raţiona 
este paralizată, imaginea lui Dumnezeu de pe chipul lui este 
ştearsă. Licoarea otrăvitoare şi-a pus stigmatul asupra lui. El 
se află, cu trup şi suflet, în robie şi nu poate distinge ce e bine 
de ce e rău.
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine 
se îmbată cu ele nu este înţelept.
Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt 
neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile 
fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii? Ale celor ce întârzie la vin şi 
se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin 
când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, 
dar pe urmă muşcă ca un şarpe şi înţeapă ca un basilic.
Alcoolul te înveseleşte atunci când eşti supărat sau trist.

2. Portretul unui fumător: Membrii grupului stau pe scaune 
într-un cerc iar facilitatorul le verifică cunoştinţele despre 
fumat. După o scurtă discuţie cu privire la fumat, tinerii 
vor fi împărţiţi în două grupe. Ambele grupe vor primi ca 
sarcină de lucru să alcătuiască portretul unui fumător ca o 
modalitate de reclamă antifumat. Ei trebuie să deseneze o 
schemă-poster sau o caricatură a unui om care fumează şi 
modul în care organismul lui este afectat de fumat pornind 
de la ideile şi gândurile discutate anterior. Fiecare grup va 
primi o foaie mare de flipchart, creioane colorate, markere şi 
diferite reviste. La sfârşit vor prezenta în faţa întregului grup 
ceea ce au desenat, ce reprezintă schiţa lor şi ce au reţinut 
din aceste postere.

3. Consecinţele consumului de droguri: Facilitatorul 
împarte tinerii în grupe de câte şase şi îi roagă ca timp 
de 6 minute să completeze rubricile din tabelul următor, 
analizând consecinţele consumului sau neconsumului de 
droguri:



Modulul Sănătate

186

Modulul Sănătate

Efectele asupra Dacă consum 
droguri

Dacă nu consum 
droguri

Situaţia materială 
(bani)
Anturaj, prieteni
Familie
Şcoală
Loc de muncă

Răspunsurile sunt prezentate apoi întregului grup. 
Răspunsurile pot fi comentate. Se vor sublinia avantajele 
neconsumului de droguri. 

4. Dependenţa: Facilitatorul prezintă următoarea declaraţie, 
făcută de un medic, la întrebarea „De ce nu bei?”: 

„Oamenii care sunt dependenţi sunt la fel de drăguţi ca oricare 
alţii. Însă când dependenţa este pusă în discuţie sau atacată 
şi dacă ea nu mai poate fi satisfăcută, atunci adevăratul ei 
caracter iese la iveală prin nervozitate, neglijenţă, violenţă, 
înşelăciune şi chiar sinucidere. Dependenţa îi conduce pe 
oameni şi pe cei care îi iubesc la ruină.
Oricine a lucrat cu dependenţi ştie aceasta şi chiar a 
experimentat-o. Şi noi o experimentăm ori de câte ori avem   
de-a face cu dependenţa într-o anumită societate, fie la muncă, 
în sat, în oraş sau în întreaga ţară.
Deci de ce nu bei?
Pentru că dependenţa are nevoie de ajutor - fie că este la nivelul 
unui individ, grup, un sat, un oraş sau al unei ţări întregi. Şi 
această lucrare trebuie să înceapă întâi cu mine. De aceea nu 
beau”. (Dr. med. Joachim Schwarz)

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii 

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

4. Ce înseamnă să 
fii dependent? Este 
dependenţa o sclavie? În 
ce domenii se manifestă 
dependenţa? Cum ai 
interpreta următoarele 
cuvinte: „Căci nu ştiu 
ce fac: nu fac ce vreau, 
ci fac ce urăsc”- Sf. Ap. 
Pavel? Cum pot fi ajutaţi 
oamenii dependenţi?
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Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Dobson James, 1994, Pregătirea pentru 
adolescenţă, Timişoara: Editura Noua 
Speranţă;
2. Bucur Gheorghe-Eugeniu, Popescu 
Octavian (coordonatori), 1999, Educaţia 
pentru sănătate în şcoală, Bucureşti, Editura 
Fiat Lux;
3. Baban Adriana, 2003, Consiliere 
educaţională, Cluj-Napoca, SC PSINET SRL;
4. Călineci Marcela Claudia(coordonator), 
2008, Drept la ţintă, Ghid de dirigenţie şi 
consiliere educaţională, Bucureşti, Editura 
Educaţia 2000+;
5. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul 
naţional pentru curriculum, Programe 
şcolare pentru disciplina opţională Educaţie 
pentru sănătate;
6. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Consiliul naţional pentru curriculum, Ghid 
metodologic, Educaţia pentru sănătate.

Numele întâlnirii

6. Fără stres

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Sănătate
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să manifeste o atitudine încrezătoare 
în diferitele situaţii dificile ale vieţii;
A - să dezvolte capacitatea de 
autoevaluare şi răspuns la situaţii 
stresante;
A - să identifice şi să adapteze modalitaţi 
de combatere a situaţiilor stresante;
C - să enumere elementele care 
contribuie la construirea respectului de 
sine.

Concepte:

• Sănătate 
emoţională
• Stres
• Încredere
• Respect de sine

Materiale de lucru:

1. Coli de flipchart, 
hârtie de scris, 
creioane;
2. Coli de flipchart, 
hârtie de scris, 
creioane
3. Coli de flipchart, 
hârtie de scris, 
creioane
4. Coli de flipchart, 
hârtie de scris, 
creioane.
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Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Exerciţiu - Cum mă simt acum? (15 minute)
Exerciţiu (25 minute)
Exerciţiu (20 minute)
Lucru pe grupe - Modalităţi pentru a elimina stresul (25 minute)
Lucru  la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1.Cum mă simt acum? Facilitatorul desenează pe o coală de 
flipchart trei figuri care exprimă trei stări emoţionale diferite: o 
figură care redă starea de bucurie, o figură care redă starea de 
indiferenţă şi o figură care redă starea de tristeţe. Participanţii 
sunt rugaţi să-şi aleagă una din aceste figuri şi să se raporteze 
la starea emoţională prin care trec la momentul prezent.

2. Simptomele stresului. Solicitaţi tinerilor să-şi descrie 
modul de manifestare în diverse situaţii de stres. Facilitatorul 
va face pe o coală de flipchart trei coloane în care va introduce 
informaţiile din punct de vedere fizic, psihic, comportamental. 
În facilitarea activităţii, liderul de club poate avea în vedere 
următorul tabel ca model:

Reacţii fizice Reacţii psihice Reacţii 
comportamentale

Dureri de inimă, 
palpitaţii

Iritabilitate 
emoţională

Performanţe scăzute

Dureri de cap Blocaje ale gândirii
Dificultăţi în luarea 
deciziilor

Utilizarea alcoolului 
şi a drogurilor 
Agresivitate faţă de 
ceilalţi

Apetit alimentar 
scăzut/crescut

Depresie, anxietate, 
frustrare

Tulburări de somn

Indigestie Deficit de atenţie Management 
deficitar al timpului

Tulburări 
cardiovasculare

Imagine de sine 
negativă

Izolare faţă de 
prieteni

Tulburări ale 
somnului, 
insomnie

Teamă şi 
neîncredere în 
viitor

Tulburări ale 
respiraţiei

Întrebări de procesare/
debriefing:

1. Cum vi s-a părut 
acest exerciţiu? 
A fost uşor? Ce a 
contribuit la starea 
noastră prezentă? 
De ce credeţi că au 
fost desenate doar 
trei figuri cu trei stări 
emoţionale?
2. Cum definiţi stresul? 
Puteţi da câteva 
exemple personale de 
situaţii stresante? Ce s-
a întâmplat în situaţia 
respectivă? Cum s-a 
manifestat situaţia de 
stres?
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3. Situaţii de stres: Facilitatorul roagă fiecare participant 
să noteze pe o coală de hârtie situaţii care au declanşat 
următoarele stări emoţionale: tristeţe, nemulţumire, 
nesiguranţă, nervozitate, frică, furie, nelinişte, supărare, 
dezamăgire, îngrijorare.

4. Modalităţi pentru a elimina stresul: După ce tinerii au 
oferit răspunsurile sunt rugaţi să se grupeze câte doi şi să 
împărtăşească răspunsurile lor. Apoi, se grupează câte patru 
încercând să identifice moduri de relaxare pentru stările 
emoţionale descrise mai sus. La sfârşit, se formează două 
grupe mari care vor încerca să identifice zece moduri de a 
scăpa de stres. Fiecare grupă va desemna un reprezentant 
care va prezenta tuturor diferitele soluţii identificate pentru 
combaterea stresului.

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

4. Cum vă simtiţi 
la sfârşitul acestei 
întâlniri? Ce legătură 
există între stres 
şi sănătate? Ce aţi 
învăţat în urma 
acestei întâlniri? Ce 
puteţi să faceţi de 
aici înainte pentru a fi 
mai sănătoşi pe toate 
planurile?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Dobson James, 1994, Pregătirea pentru 
adolescenţă, Timişoara: Editura Noua 
Speranţă;
2. Bucur Gheorghe-Eugeniu, Popescu 
Octavian (coordonatori), 1999, Educaţia 
pentru sănătate în şcoală, Bucureşti, Editura 
Fiat Lux;
3. Baban Adriana, 2003, Consiliere 
educaţională, Cluj-Napoca, SC PSINET SRL;
4. Călineci Marcela Claudia(coordonator), 
2008, Drept la ţintă, Ghid de dirigenţie şi 
consiliere educaţională, Bucureşti, Editura 
Educaţia 2000+;
5. Nădăsan Valentin, 2009, Faţă în faţă cu 
stresul, Bucureşti: Editura Viaţă şi sănătate;
6. Melgoşa Julian, 2000, Fără stres, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate.
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ANEXE
Anexa nr. 1: Întâlnirea nr. 2, Alimentaţia

Tipuri de alimentaţii

Carbohidraţii Grăsimile Proteinele Vitaminele şi 
mineralele

Ce am nevoie?
Carbohidraţi, proteine, grăsimi, vitamine şi 
minerale

Unde găsesc aceste elemente?
Fructe, vegetale, nuci, seminţe, cereale, 
leguminoase

Diferite elemente nutritive. Hrana noastră conţine elemente nutritive clasificate în diferite 
grupe

Elemente nutritive care produc energie
Carbohidraţi, grăsimi, proteine

Elemente nutritive care au alte roluri vitale
Vitamine, minerale, apa, alte elemente bio-
active

Produc energie (1 
g de carbohidraţi 
produce 4,2 kcal)
Mâncare bogată în 
carbohidraţi:
• toate tipurile de 
cereale şi produse 
din cereale;
• vegetale care 
conţin amidon, cum 
ar fi cartofii;
• leguminoase 
(linte, fasole, 
mazăre);
• fructe dulci.
Polizaharidele. Sunt 
greu de digerat 
de corpul uman. 
Din acest motiv, 
alimentele care 
conţin amidon 
trebuie să fie bine 
preparate înainte 
de a fi mâncate. 
Aprovizionează cu 
energie (celuloza 
din cereale şi 
anumite legume, 
amidonul din 
cartofi şi cereale). 

Câteva alimente 
vegetale bogate în 
grăsimi:
• diferite tipuri de nuci;
• seminţe oleaginoase 
(susan, mac, seminţe 
de floarea soarelui);
• măslinele;
• avocado.
Sunt una din cele 
mai mari surse de 
energie (1 g de grăsimi 
produce 9 kcal).
Grăsimile sunt o 
combinaţie de 
glicerine şi acizi graşi.
Cele mai multe grăsimi 
vegetale sunt lichide 
şi au un procent foarte 
mare de acizi graşi 
nesaturaţi.
Grăsimile animale sunt 
solide datorită unui 
procent ridicat de acizi 
graşi saturaţi.

Câteva alimente 
bogate în proteine:
• leguminoasele 
(fasole, soia, linte) şi 
produsele făcute din 
aceste legume (de 
exemplu tofu);
• nuci şi seminţe 
oleaginoase;
• cereale.
Energina conţinută (1 
g de proteine produc 
aproximativ 4,1 kcal).
Sunt materiale de 
construcţie (ajută la 
creşterea celulelor, 
regenerarea 
ţesuturilor).
Proteinele sunt 
formate din 
aminoacizi. Există 20 
de diferiţi aminoacizi 
din care opt sunt 
esenţiali şi trebuie 
asimilaţi cu ajutorul 
mâncării.
Toţi aminoacizii 
necesari

Alimente bogate în 
vitamine şi minerale:
• fructele;
• legumele.
Sunt necesare 
organismului pentru 
a absorbi şi utiliza în 
mod corespunzator 
principalii nutrienţi.
Câteva vitamine 
sunt solubile în 
apă (vitaminele B, 
vitamina C, acidul 
folic) iar altele sunt 
solubile în grăsimi 
(vitaminele E,D,K, A).
Vitaminele sunt 
sensibile la caldură, 
în timp ce mineralele 
nu sunt.
Vitaminele 
reacţionează sensibil  
la apă, căldură, 
lumină şi oxigen.
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Dizaharidele. 
Uşor de digerat, 
sursă rapidă de 
energie (zaharoza 
din trestie/sfeclă 
de zahar, maltoza 
din orz, lactoza din 
lapte sau produsele 
din lapte).
Monozaharidele. 
Sunt uşor de 
digerat, sursă 
rapidă de energie 
(glucoza şi fructoza 
din fructe).

Colesterolul se găseşte 
doar în alimentele de 
origine animală.

pot fi obţinuţi din 
proteine vegetale.
Anumite combinaţii 
de alimente (cum ar 
fi de exemplu orezul 
şi leguminoasele) 
măresc utilizarea 
proteinelor din 
alimente.

Fructele
Sunt o sursă 
de vitamine şi 
minerale.
Au un mare procent 
de apă (80-90%).
Carbohidraţii pe 
care îi conţin sunt 
uşor de digerat 
şi produc rapid 
energie.
De preferat să 
fie mâncate 
neprelucrate, de 
câte ori este posibil.
Caracteristici
Bogate în vitamina 
C şi potasiu.
Carbohidraţii sunt 
formaţi din mono şi 
dizaharide, ceea ce 
înseamnă că sunt 
uşor de digerat 
şi sunt absorbite 
repede în sânge.
Sursă redusă de 
calorii (aprox. 50 
kcal pentru 100g).
Nu este recomandat 
să se mănânce 
fructe

Legumele
Sunt o sursă de 
vitmaine şi minerale.
Au un mare procent de 
apă (80-90%).
De preferat să fie 
mâncate neprelucrate 
de câte ori este posibil 
(cu excepţia cartofilor, 
fasolei, mazărei).
Sunt mai greu de 
digerat decât fructele.

Caracteristici
În pregătirea lor ar 
trebui să ţinem cont 
de modul în care 
putem păstra nutrienţii 
(vitamine şi minerale).
Sursă redusă de calorii 
(aprox. 20 kcal pentru 
100 g).
Legumele verzi cum 
ar fi prazul, broccoli şi 
spanacul sunt bogate 
în calciu şi fier.
Nu este recomandat 
să se mănânce fructe 
şi legume la aceeaşi 
masă.

Nuci şi seminţe 
oleaginoase
Sursă de grăsimi dar 
şi de proteine.
Procentul de nuci din 
alimente ar trebui să 
fie de aproximativ 
10-20%.
Pot fi combinate 
cu toate tipurile de 
alimente.

Caracteristici
Trebuie bine 
spălate înainte de 
utilizare (din cauza 
mucegaiurilor sau 
ciupercilor), pot fi de 
asemenea umede.
Dacă sunt ţinute 
în coajă vor rezista 
mult mai mult şi vor 
fi mai puţin expuse 
pericolului de a 
dezvolta mucegaiuri.
Bogate în vitamina 
B1.
Bogate în calciu (în 
special seminţele de 
susan), fier, magneziu 
şi vitamina E.

Leguminoase
Sursă pentru o 
proteină de înaltă 
calitate, bogate în 
carbohidraţi.
Carbohidraţii 
(polizaharidele) 
sunt greu de digerat 
– solicită o preparare 
detaliată.
Conţinut ridicat de 
fibre.

Caracteristici
Valoarera acestei 
proteine creşte 
în combinaţii cu 
porumbul sau orezul
Concentrare înaltă 
de magneziu, fier, 
vitamine B1, 2, 6.
Preparare:
Trebuie fierte pentru 
câteva ore sau, 
mai bine,  puse la 
încolţit (în acest 
fel  polizaharidele 
se descompun în 
elemente pe care 
corpul le poate 
utiliza mai uşor).
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şi legume la aceeaşi 
masă.

Câteva exemple
Fructe mici: afine, 
coacaze, căpşuni, 
zmeură, etc.;
Mere, pere;
Piersici, prune;
Fructele (sub) 
tropicale: ananas, 
mango; 
Fructe sălbatice: 
măceşe.

Câteva exemple
Salată, spanac, sfeclă, 
pătrunjel;
Varză: roşie sau albă, 
gulie, nap, conopidă;
Mazăre, roşii, porumb 
dulce, castraveţi, ardei, 
dovleac;
Morcovi, ridiche, ţelină, 
sfeclă; 
Ceapă, praz, arpagic, 
usturoi;
Sparanghel.

Recomandate ar fi 
migdalele în locul 
arahidelor.

Câteva exemple
Migdale;
Alune, arahide;
Nuci, cashew;
Seminţele de susan şi 
seminţele de floarea 
soarelui;
Seminţele de in, mac;
Fructe:  avocado, 
măsline.

Toxice dacă 
sunt mâncate 
neprelucrate.

Câteva exemple
Linte, mazăre;
Fasole, soia.
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Scopul modulului „Violenţă” este de a creşte gradul de conştientizare al membrilor 
IMPACT asupra violenţei şi a efectelor acesteia.

Obiectivele generale de învăţare pentru membrii IMPACT sunt:
 să recunoască şi să înţeleagă cauzele violenţei;
 să demonstreze respect pentru alţii atât individual cât şi ca membrii ai unei 

culturi diferite, grup, etc.;
 să recunoască modul în care orice fel de violenţă afectează relaţiile interpersonale 

şi atitudinile faţă de alţii;
să conştientizeze responsabilitatea personală şi de grup privind o mai mare 

implicare în activităţi de combatere a violenţei.

Structura modulului „Violenţa”: 
Întâlnirea 1 – Violenţa în societate
Întâlnirea 2 – Cauzele violenţei
Întâlnirea 3 – Eu şi violenţa

Cum  citim acest curriculum: fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege din cele trei întâlniri propuse activităţile şi metodele pe care le consideraţi cele mai 
relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  în 
folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din interiorul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1.  Violenţa în societate

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Violenţa
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să promoveze nonviolenţa în viaţa 
personală;
A - să identifice şi să recunoască violenţa 
şi formele acesteia de manifestare;
A - să analizeze critic efectele violenţei
C - să descrie violenţa şi impactul 
acesteia asupra societăţii.

Concepte:

• Violenţa
• Nonviolenţa

Materiale de lucru:

1. Hârtii cu nume de 
personaje, pixuri;
2. Multe ziare locale;
3. Studiu de caz din 
curriculum;
4. Hârtie, markere.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Spărgător de gheaţă - Cine sunt eu? (10  minute)
Exerciţiu de identificare (15 minute)
Comentariu articol România Liberă (30 minute)
Barometrul violenţei (30 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii IMPACT (30 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Spărgător de gheaţă Cine sunt eu? Fiecare persoană va 
avea lipită pe spate o poză sau un nume al unei persoane 
faimoase recunoscute ca fiind un tiran sau pacifist: Hitler, Nero, 
Stalin, Gandhi, Martin Luther King, Vlad Ţepeş, Ceauşescu, 
etc. Participanţii nu vor trebui să ştie ce fotografie sau nume 
au pe spate. Vor trebuie să se plimbe prin sală şi vor trebui 
să descopere ce personaj au pe spate doar punând întrebări, 
răspunsurile putand fi doar „da” sau „nu”. Fiecare jucător va 
încerca să afle ce este scris pe spatele lui. După ce toată lumea 
a finalizat urmează debrifingul.

2. Exerciţiu de identificare: facilitatorul explică şi introduce 
exerciţiul. 
Faza individuală: Daţi participanţilor câteva ziare locale şi 
naţionale şi într-un interval de 5–10 minute rugaţi tinerii să 
identifice şi să sublinieze cu markerul toate ştirile referitoare 
la violenţă. 
Faza de grup: Paricipanţii îşi împărtăşesc opiniile cu privire la 
ştirile identificate iar apoi încearcă să defininească violenţa. 

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. A fost greu să 
descoperiţi cine erau 
personajele? După 
ce criterii aţi reuşit 
să îi identificaţi? Ce 
aspecte, caracteristici 
au în comun aceste 
personaje?

2. Câte  ştiri referitoare 
la violenţă putem 
identifica? Credeţi că 
aţi putea să-mi oferiţi 
pe scurt o definiţie 
a violenţei? Putem 
stabili cauzele? Ce 
aţi învăţat din acest 
exerciţiu?
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Moderatorul poate scrie aceste idei sub formă de listă pe 
flipchart. Odată ce majoritatea participanţilor şi-a împărtăşit 
ideile puteţi trage concluzii cu privire la definirea şi cauzele 
violenţei. Încearcaţi să obţineţi cât mai multe idei care vor 
forma baza de discuţii pentru următoarele întâlniri.

3. Studiu de caz: Se citeşte cu voce tare un articol preluat din 
România liberă - ediţia online. Împreună cu tinerii, moderatorul 
va încerca să identifice cauzele generatoare de violenţă.  
Se formează două grupe şi se analizează următoarele 
aspecte: 
Grupa 1 – cauzele care au generat violenţa şi modalităţi de 
exprimare a violenţei;  
Grupa 2 – soluţii care ar fi prevenit folosirea violenţei. 
Fiecare grupă prezintă apoi concluziile în faţa celorlalţi.

Articol preluat din România liberă online
Lideri mondiali la violenţa şcolară - Ioana Georgescu, vineri, 
22 iunie 2007
„România se află pe primul loc între 37 ţări din lume privind 
numărul de profesori care au raportat acte de violenţă ale 
elevilor în timpul orelor. 
În Romania 70% dintre tineri se tem să se ducă la ore din cauza 
actelor de huliganism, care, conform statisticilor, se petrec 
cel puţin o dată pe săptămână. O soluţie pentru diminuarea 
cazurilor ar fi ca fiecare şcoală să aibă un psiholog şcolar sau 
măcar un medic şcolar. Psihiatrii spun că principala problemă 
este lipsa comunicării. Conform unui studiu internaţional 
efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 37 de ţări, 
România este nominalizată pe primele locuri la violenţa în 
şcoli. Peste jumătate din profesorii români raportează acte 
de huliganism la orele lor sau au nevoie de protecţie pentru 
securitatea lor sau a altor elevi. 
În cealaltă parte a balanţei se află Olanda, cu 7%. Studiile au 
demonstrat că cel puţin unul din patru elevi de clasele VII-VIII 
se teme să nu fie atacat sau să devină victima violenţei în şcoli. 
Cel mai mare procent din acest punct de vedere se întâlneşte 
în Ungaria (75%), la scor strâns aflându-se România. Aproape 
70% din elevii români se află în această situaţie, ducându-se cu 
teamă la ore. Pe locul trei în topul insecurităţii şcolare se află 
filipinezii (60%).  Şcolile din Danemarca şi Singapore sunt cele 
mai sigure, deoarece, conform datelor, doar 6% din cursanţi 
se tem de acest lucru, respectiv 8%. Germania şi Statele Unite 
ale Americii se găsesc cu 22%, respectiv 26%.

3. Putem determina 
cauzele violenţei? 
Ce măsuri credeţi 
că ar fi necesare? 
Cine are de suferit 
în urma violenţei? 
V-aţi confruntat 
personal cu violenţa, 
acasă, la şcoală sau în 
societate? Cum credeţi 
că ar putea fi prevenită 
această violenţă? 
Ce aţi putea face voi 
personal pentru a 
împiedica violenţa?
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Fenomen răspândit în lume
Potrivit altor studii, prevalenţa acestui fenomen o reprezintă 
actele de huliganism care se produc cel puţin o dată pe 
săptămână. De exemplu, un studiu israelian a arătat că aproape 
o treime din elevii care frecventează şcoli elementare şi licee 
şi aproape un sfert din studenţii aflaţi în unităţile superioare 
de învăţământ consideră violenţa ca fiind o mare problemă în 
şcolile în care învaţă. Violenţa în şcoli este un fenomen care 
frământă toate societăţile şi ea se produce la toate şcolile la 
diferite niveluri. Spectrul ei este extrem de larg, manifestându-
se pe scară largă în relaţia elevi-elevi până la profesori-elevi.  
Totuşi, cercetătorii au semnalat diferenţe între modurile în care 
se manifestă aceste comportamente deviante în cele 37 de 
ţări dar care sunt greu de explicat. Pe de-o parte, fenomenul 
este legat de rata criminalităţii, a divorţurilor sau de procentul 
minorităţilor etnice. Dar pe de altă parte aceste situaţii sunt în 
conexiune cu indicatorii sociali, cum ar fi privările economice, 
vârsta, calitatea sistemului şcolar etc. 
De obicei profilul psihologic al celor care suportă acte de 
cruzime din partea colegilor este următorul: tineri anxioşi, 
fără protecţie, persoane sensibile, tăcute, care nu au nici 
măcar un prieten bun în şcoală. Totuşi, elevii agresivi îşi 
manifestă deseori furia şi asupra profesorilor sau părinţilor. 
Conform unui studiu al profesorului Barry Nurcombe, de la 
Universitatea Queensland, numit „Prevalenţa tulburărilor la 
copii şi adolescenţi”, deseori tinerii sunt cu probleme mintale, 
de sănătate, proveniţi din familii sărace, cu o apreciere 
negativă despre sine, cu performanţe şcolare slabe. 
Adolescenţii cu probleme de sănătate mintală sunt cuprinşi 
în rapoarte privind rata sinuciderilor sau a consumatorilor de 
ţigări, băuturi alcoolice sau droguri. 
Bătuţi şi înjunghiaţi la şcoală
Cazurile de evenimente negative la unităţile de învăţământ 
sunt abundente în presa românească, începând cu cele mai 
puţin grave până la cele de o violenţă maximă. Un profesor de 
psihologie este cercetat că ar fi izbit cu capul de uşă o elevă a 
Grupului şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ. „Eu am 
venit să învăţ la şcoală, nu să fiu snopită în bătaie”, a declarat 
eleva bătută. O anchetă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului a fost desfaşurată în judeţul Suceava despre cazul 
copilului care a murit după o bătaie încasată în şcoală de la 
doi elevi mai mari. Pe 25 mai a fost semnalat decesul elevului 
din clasa a VIII-a de la Grupul şcolar Dumbrăveni, după ce a 
fost bătut de doi colegi mai mari.
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Un alt adolescent, din Galaţi, a fost adus la Spitalul de Urgenţă 
după ce a fost bătut de doi elevi chiar în faţa şcolii. Un alt caz 
a fost al celor trei elevi din clasa a IX-a cu profil tehnologic de 
la Liceul „Solomon Halita” din Sângeorz-Băi care au fost mutaţi 
disciplinar într-o altă şcoală pentru că au ars catalogul clasei. 
Din cauza notei la purtare ei vor fi declaraţi repetenţi şi vor fi 
nevoiţi să repete anul şcolar. Alţi doi elevi sunt cercetaţi de 
poliţiştii timişeni pentru un act de terorism, după ce au anunţat 
amplasarea unei bombe la Liceul Teoretic din Periam. 
Un tânăr de 16 ani, elev în clasa a VII-a a şcolii de Arte şi Meserii 
„Sfântul Apostol Andrei” din Ploieşti, este cercetat de poliţişti 
după ce l-a înjunghiat pe un alt elev de aceeaşi vârstă, în curtea 
şcolii. Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Inspectoratul 
şcolar Judeţean Prahova, incidentul s-a petrecut în pauza 
de la ora 11.00, din cauza unui conflict anterior, cei doi elevi 
implicaţi în acest incident fiind de mai multă vreme în atenţia 
Poliţiei. Nu în ultimul rând, cazul fetei înjunghiate de prietenul 
său chiar în biroul directoarei de la Şcoala Centrală a creat un 
mare scandal în lumea învăţământului românesc. Medicii 
psihiatri sunt de părere că aceste acte de vandalism, terorism, 
huliganism au devenit un fenomen îngrijorător în România.”

4. Barometrul violenţei: Desenaţi o scară gradată pe podea, 
asemenea unui termometru. Încercaţi să o faceţi cât mai realist 
posibil, dar în esenţă o linie cu gradaţii de la 1 la 5. Numărul 
1 reprezintă „dezacord total”, numărul 5 „acord total”, iar 
numerele intermediare reprezintă grade de acceptare. Citiţi 
cu voce tare câteva afirmaţii. După citirea fiecărei afirmaţii, 
fiecare trebuie să se poziţioneze în casuţele numerotate care 
reprezintă gradul lor de acceptare. Daţi fiecăruia posibilitatea 
să-şi exprime părerea faţa de decizia luată, în mod liber.

Exemple de afirmaţii:
Violenţa este o soluţie covenabilă pentru rezolvarea unui 
conflict.
În societatea de astăzi se manifestă multă violenţă.
În comunitatea în care trăiesc se manifestă puţină violenţă.
Violenţa nu reprezintă niciodată o soluţie de rezolvare a 
problemelor.
Violenţa îţi dă posibilitatea să te afirmi în societate.
Prin violenţă poţi câştiga respectul celorlalţi.
Violenţa poate schimba societatea în bine.
Violenţa este o plagă a societăţii noastre.
Violenţa este un mijloc de educaţie.

4. Explicaţi pe scurt 
motivaţia pentru 
decizia luată. Ce vă 
determină să adoptaţi 
această poziţie?
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Violenţa este ceva întipărit în fiinţa umană.
Putem schimba societatea prin mijloace nonviolente.
Violenţa învinge întotdeauna.
Adevărul şi iubirea sunt în cele din urmă puterile biruitoare 
asupra violenţei.

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:

1. România liberă-ediţia online http://www.
romanialibera.ro/a98981/lideri-mondiali-la-
violenta-scolara.html, www. Hotnews.ro
2. Diferite publicaţii locale şi naţionale 
- Adevărul, Jurnalul Naţional, Curierul Văii 
Jiului, etc.

Numele întâlnirii

2. Cauzele violenţei

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Violenţa
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să manfeste o atitudine proactivă în 
trăirea şi promovarea non-violenţei;
A - să explice ce este violenţa şi cauzele 
ei;
A - să reflecte şi să identifice cele mai 
relevante aspecte ale violenţei;
C - să enumere cauzele care conduc la 
manifestări violente.

Concepte:

• Violenţa
• Nonviolenţa
• Agresivitate/ 
nonagresivitate
• Atitudine 
proactivă

Materiale de lucru:

1. Flipchart, hârtie şi 
creioane colorate;
2. Mai multe copii cu 
transcrierea textului 
din secvenţa filmului 
„The Great Debaters”.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat tema - Faţă în faţă cu violenţa (30 - 40 minute)
Dezbatere (35 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (40 minute)
Administrative (5 minute)
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Descrierea fiecărei activităţi:

1. Ştiu / vreau să ştiu / am învăţat tema: Faţă în faţă cu violenţa: 
Se cere membrilor IMPACT să formeze perechi. Li se dă şi 
un tabel cadru cu trei coloane: coloana „Ştiu/Ce credem că 
ştim”, coloana „Vreau să ştiu/Ce vreau să ştiu” şi coloana „Am 
învăţat/Ce am învăţat în cadrul acestei întâlniri” şi li se cere să 
facă o listă cu tot ce ştiu despre tema violenţei. Se desenează 
pe tablă/foaia de flipchart acelaşi tabel cu cele trei coloane. 
După ce timpul de lucru a expirat, li se cere câtorva perechi 
să spună celorlaţi ce au scris pe listele lor, iar în tabelul de pe 
tablă se vor nota lucrurile cu care toţi sunt de acord. După 
completarea primei coloane a tabelului li se va cere tinerilor 
să formuleze întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. 
Aceste întrebări pot apărea în urma dezacordului privind 
unele detalii sau pot fi doar produsul curiozităţii lor. Ele vor 
fi trecute în coloana din mijloc. După aceasta, facilitatorul 
va prezenta un material despre elementele componente ale 
violenţei (vezi mai jos). După prezentarea materialului, se va 
reveni la întrebările pe care le-au formulat înainte şi pe care 
le-au trecut în coloana „Vreau să ştiu”. Se va verifica la care 
întrebări s-au găsit răspunsuri şi se vor trece aceste răspunsuri 
în coloana „Am învăţat”. În continuare, tinerii vor verifica ce 
alte informaţii au găsit în materialul prezentat şi care nu au 
legătură cu niciuna din întrebările puse la început şi le vor 
trece şi pe acestea în coloana „Am învăţat”. În final se vor trece 
în revistă întrebările care au rămas fără răspuns şi se va discuta 
posibilitatea găsirii unor surse care să furnizeze răspunsuri la 
aceste întrebări.

2. Dezbatere de caz: Tinerii vor viziona împreună ultima 
secvenţă din filmul „The Great Debaters” – este vorba 
despre dezbaterea dintre reprezentanţii Colegiului Wiley şi 
Universitatea Harvard. În cazul în care nu există posibilitatea 
de vizionare, se vor forma două perechi (băiat şi fată) care vor 
interpreta  următorul dialog din filmul menţionat:

Colegiul Wiley: Nesupunerea socială este o armă morală în 
lupta pentru dreptate. Dar oare cum poate nesupunerea să 
fie morală? Cred că depinde de interpretarea fiecăruia asupra 
definiţiei cuvintelor. În 1919, în India, zece mii de oameni s-au 
strâns la Amritsar să protesteze împotriva tiraniei britanice.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. A fost greu sau uşor? 
De ce? Cum mă simt 
când sunt confruntat 
cu violenţa? De ce? 
Care este efectul 
violenţei asupra mea 
şi asupra celorlaţi? De 
ce este important să 
privim la cauze pentru 
a înţelege mecanismul 
violenţei?

2. Ţi s-a întâmplat să 
fii tratat nedrept? Ce 
s-a întâmplat? Cum ai 
reacţionat? Cum s-ar fi 
putut proceda altfel? 
Ce consecinţe are 
acest lucru? Găsiţi utilă 
metoda dezbaterii? 
Explicaţi de ce folosim 
argumente pro şi 
contra.



Modulul Violenţă

202

Modulul Violenţă

Generalul Reginald Dyer, i-a înconjurat în piaţă şi a ordonat 
soldaţilor să tragă în mulţime timp de zece minute. 379 de 
oameni au murit. Bărbaţi, femei, copii, împuşcaţi cu sânge rece. 
Dyer a spus că le-a predat o „lecţie morală”. Ghandi şi adepţii 
săi n-au răspuns cu violenţă...ci cu o campanie organizată 
de noncooperare. Sediile instituţiilor guvernamentale au fost 
ocupate, străzile au fost blocate de oameni care refuzau să se 
mişte chiar dacă erau bătuţi de poliţie. Ghandi a fost arestat. 
Dar britanicii au fost curând obligaţi să-l elibereze. El a numit-
o  „o victorie morală”. Definiţia cuvântului „moral”: „lecţia” lui 
Dyer sau victoria lui Ghandi? Alegeţi voi.
Universitatea Harvard: Din 1914 până în 1918 în fiecare 
minut al acestei perioade omenirea a fost în război...patru 
oameni mureau în fiecare minut. Gândiţi-vă la asta. 240 
de tineri curajoşi erau „azvârliţi în eternitate” la fiecare oră, 
din fiecare zi sau noapte, timp de patru ani. 35.000 de ore. 
8.281.000 de victime. Ăsta a fost un masacru. Incomparabil cu 
ce s-a întâmplat la Amritsar. Poate fi ceva moral în asta? Nimic. 
Cu excepţia faptului că a oprit Germania să pună stăpânire 
pe Europa. Nesupunerea socială nu este morală pentru că 
este nonviolentă. Lupta violentă pentru ţara ta poate fi cu 
adevărat morală. Fiind nevoie de sacrificiul suprem, însăşi 
viaţa. Nonviolenţa este masca pe care o poartă nesupunerea 
socială, pentru a-şi ascunde adevărata faţă... anarhia.
Colegiul Wiley:  Ghandi crede că trebuie să-ţi tratezi adversarul 
cu dragoste şi respect. Ghandi, de asemenea, crede că cei ce 
încalcă legea trebuie să accepte consecinţele faptelor lor. Vi se 
pare că asta reprezintă anarhia? Nesupunerea socială nu e un 
concept de care să ne temem. Doar e un concept american. 
Pentru că Ghandi nu s-a inspirat dintr-o manuscris indian ci 
din Henry David Thoreau, care a absolvit la Harvard şi a locuit 
nu departe de aici.
Universitatea Harvard: Oponenta mea are dreptate într-un 
aspect. Thoreau a absolvit la Harvard şi precum mulţi dintre 
noi a fost un pic cam egocentrist. Cu o anumită ocazie a 
afirmat: „Orice om care are mai multă dreptate decât semenii 
săi constituie o majoritate formată dintr-un singur om”. 
Idealistul Thoreau nu şi-a imaginat vreodată că Adolf Hitler va 
fi de acord cu spusele sale. Frumuseţea şi povara democraţiei 
este următoarea: „Nicio idee nu răzbate fără susţinerea 
majorităţii”. Oamenii decid problemele morale din prezent,  
nu o majoritate de unu.
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Colegiul Wiley: Majorităţile nu decid ce este rău sau bine, 
ci conştiinţa ta o face. Prin urmare de ce ne-am „preda”, noi 
cetăţenii, conştiinţa unei legi sau alteia. Nu avem voie în vecii 
vecilor să îngenunchem în faţa tiraniei majorităţii.
Universitatea Harvard: Nu putem alege ce legi să respectăm 
şi pe care să le ignorăm. Dacă am putea, nu m-aş opri niciodată 
la semafor. Tatăl meu este unul dintre aceia care stă între noi şi 
haos. Este ofiţer de poliţie. Îmi amintesc ziua în care partenerul 
său, care era şi cel mai bun prieten al lui, a fost omorât în timp 
ce îşi făcea datoria. Cea mai intensă amintire este expresia de 
pe faţa tatălui meu. Nimic din ceea ce încalcă legea nu poate 
fi moral. Nu contează cum am numi-o.
Colegiul Wiley: În Texas negrii sunt linşaţi. Eu şi coechipierii mei 
am văzut un om spânzurat şi ars. Am trecut cu maşina printre 
cei care o făcuseră. Cu feţele lipite de podeaua maşinii. M-am 
uitat la coechipierii mei şi am văzut frica din ochii lor. Şi mai rău 
decât atât, umilinţa. Cu ce greşise acest negru ca să merite să 
fie spânzurat, fără a fi judecat, într-o pădure întunecată, plină 
de ceaţă. Era un hoţ? Era un criminal? Sau doar un negru? Era 
secerător? Predicator? Oare îl aşteptau copii acasă? Şi cine 
suntem noi să asistăm fără să facem nimic? Nu contează ce 
făcuse, oamenii din gloată erau adevăraţii criminali. Dar legea 
nu a făcut nimic decât ne-a lăsat cu o întrebare pe buze: „De 
ce?”. Oponentul meu spune: „Nimic din ceea ce încalcă legea 
nu poate fi moral”. Dar nu există dreptate în legile Jim Crow 
South. Nu atât timp cât negrilor le este refuzat dreptul de 
a avea o casă, sunt refuzaţi de şcoli, spitale, şi sunt linşaţi. 
Sfântul Augustin a spus: „O lege nedreaptă, nu mai e lege 
deloc”. Ceea ce înseamnă că am dreptul, chiar obligaţia, să mă 
opun. Apelând la violenţă sau la nesupunere socială. Ar trebui 
să vă rugaţi să o aleg pe cea de-a doua.

Poate fi justificată violenţa? Câteodată oamenii se situează pe 
o poziţie egoistă sub pretextul respectării legii, poziţie care 
generează frustrare, mânie şi ură. Este nedrept să te situezi 
pe o poziţie egoistă şi să priveşti lucrurile dintr-un singur 
punct de vedere. Arătaţi cu argumente pro şi contra care 
sunt situaţiile generatoare de conflict prezente în această 
dezbatere. Identificaţi cauzele.

3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii
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4. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

Alte recomandări/idei:
Aceste activităţi sunt recomandate 
membrilor IMPACT cu vârste între 14-
18/19 ani. Dacă doriţi să le folosiţi pentru 
tineri cu vârste între 12-14 ani atunci 
trebuie să le simplificaţi puţin, astfel 
încât să le poată înţelege. Recomandăm 
ca liderii care facilitează aceste activităţi 
să pregătească drept un exemplu pentru 
membrii IMPACT propriul flipchart cu 
metoda „Ştiu/vreau să ştiu/Am învăţat” 
şi cu metoda dezbaterii, astfel încât 
membrii să înţeleagă sarcina. 

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Subtitrarea filmului The Great Debaters- 
http://subtitrari.regielive.ro/the_great_
debaters-8017.html 

Numele întâlnirii

3. Eu şi violenţa

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Violenţa
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să manifeste respect şi apreciere faţă 
de ceilalţi semeni, faţă de sine, faţă de 
mediul înconjurător şi faţă de animale;
A - să exploreze modul în care 
egocentrismul poate genera violeţă;
A - să observe şi să analizeze relaţia 
completă cauză-efect în manifestari 
violente;
C - să definească violenţa şi efectele ei.

Concepte:

• Egocentrism: 
aceasta este 
credinţa conform 
căreia propriile 
valori sunt 
superioare 
valorilor altora. 
Viziunea ta despre 
lume este văzută 
ca fiind singura 
valabilă.
• Egoism: starea de 
a fi egoist; a privi 
în mod exclusiv 
la propriul său 
interes sau fericire, 
acea supremă 
iubire

Materiale de lucru:

2. Laptop, CD cu 
filmul „Pământenii 
(Earthlings)” sau acces 
la Internet, video 
proiector, ecran pentru 
proiecţie, flip-chart.
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de sine sau 
preferinţă de sine 
care conduce o 
persoană spre a-şi 
dirija scopurile 
pentru avansarea 
propriului interes, 
putere sau fericire, 
fără a ţine seama 
de ale altora.
• Respect faţă 
de sine, faţă de 
semeni, faţă de 
mediul ambiant şi 
faţă de animale.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc spărgător de gheaţă - Nu râdeţi (10 minute)
Film - Documentar „Pământenii” (Earthlings) (70 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunitaţii (30 minute)
Administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi:

1. Nu râdeţi: La acest joc pot participă orice număr de jucători. 
Jucătorii stau fie pe scaune, fie pe jos cu picioarele încrucişate. 
Conducătorul de joc îi dă un impuls jucătorului din stânga sa, 
acesta la rândul său următorului, şi tot aşa, până ce impulsul 
ajunge din nou la primul. Apoi acesta răsuceşte urechea celui 
din stânga lui, care procedează la fel cu următorul, ş.a.m.d. 
După aceasta conducătorul de joc îi turteşte nasul celui din 
stânga sau îi suflă în ureche sau îl gâdilă sau îi şopteşte ceva 
hazliu. Orice face primul jucător (conducătorul de joc) trebuie 
să facă şi ceilalţi la rândul lor. Viteza de joc face ca jocul să fie 
interesant. Oricine râde sau doar zâmbeşte este descalificat şi 
se retrage din cerc. Cine rezistă până la sfârşit fără a râde este 
câştigătorul.

2. Film: Vizionarea câtorva secvenţe din filmul documentar 
„Pământenii (Earthlings)”. Dezbatere. Conştientizarea faptului 
că egoismul este principala cauză care conduce fiinţa umană 
la violenţă. Violenţă faţă de semeni săi. Violenţă faţă de natură. 
Violenţă faţă de animale şi, nu în ultimul rând, violenţă faţă de 
propria persoană. (Puteţi pregăti în prealabil un flipchart pe 
care se vor nota toate răspunsurile).

Întrebări de procesare/
debriefing:
2. Cum vi se pare 
comportamentul 
oamenilor faţă de 
animale? Cum vi se 
pare comportamentul 
oamenilor faţă de 
natură? Dar faţă 
de semenii lor? 
Găsiţi aceste lucruri 
normale? Unde se 
regăsesc aceste 
tendinţe spre violenţă 
în viaţa mea? Ce 
pot face în această 
privinţă? Putem vedea 
legătura cauză-efect 
dintre egoism şi 
violenţă? Ce este mai 
exact violenţa? Care 
sunt efectele violenţei 
pe termen lung?
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3. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

4. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:

1. Filmul documentar Pământenii 
(Earthlings) http://www.ecomagazin.
ro/video-cruzimea-oamenilor-fata-de-
animale-earthlings/ 
2. Patrick Goodland, 300 de jocuri –, editura 
Scripture Union 1990, Traducere în limba 
română  fundaţia Copilul şi lumea, 1997 



Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas patru întâlniri opţionale pe tematica corupţiei pe care facilitatorii (liderii), 
împreună cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

MODULUL CORUPŢIE

10.
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Obiectivele generale de învăţare ale componentei corupţie pentru membrii 
IMPACT sunt:

 să înţeleagă ce este corupţia şi ce sunt considerate fapte de corupţie într-o 
societate;

 să identifice care sunt cauzele ce favorizează apariţia corupţiei precum şi efectele 
acesteia;

 să descrie modalităţi de a lua atitudine împotriva corupţiei şi modalităţi de 
aplicare a acestora în comunitate;

 să exerseze şi să dezvolte valori ca integritatea, respectul şi curajul.

Structura Modulului „Corupţie”: 
Întâlnirea 1 - Explorarea corupţiei
Întâlnirea 2 - Prejudiciul corupţiei
Întâlnirea 3 - Explorarea integrităţii
Întâlnirea 4 - Explorarea metodelor anticorupţie

Cum  citim acest curriculum: fiecare întâlnire este construită astfel încât să puteţi 
alege din cele patru întâlniri propuse activităţile şi metodele pe care le consideraţi cele 
mai relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  în 
folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din interiorul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√



Modulul Corupţie

210

Modulul Corupţie

Numele întâlnirii

1.  Explorarea corupţiei

Durata întâlnirii

2h 55 minute

Modul

Corupţie
Obiective specifice de învăţare 
- valori, abilităţi şi cunoştinţe 
(V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să dezvolte sentimentul de 
integritate;
A - să dezvolte abilitatea de a  
gândi critic faţă de corupţie;
A - să identifice modalităţi de a 
lucra cu instituţiile corupte;
C - să descrie conceptul de 
transparenţă;
C - să descrie ce este corupţia.

Concepte:

• Corupţia este abuzul de 
putere pentru a obţine 
avantaje private, de 
exemplu:  a oferi sau da 
bani sau cadouri pentru a 
obţine ceva mai uşor sau 
mai repede, un serviciu mai 
de calitate sau chiar ceva 
ilegal.
• Transparenţa este principiul  
care permite celor afectaţi de 
deciziile administrative sau 
de informaţiile importante 
nefăcute publice să conteste 
acele decizii sau măsuri. Este 
de datoria de funcţionarilor 
publici, a managerilor 
şi a administratorilor să 
acţioneze în mod vizibil, 
predictibil şi pe înţelesul 
tututor. 

Materiale de lucru:

1. Foi  cu indicaţii, coli 
şi pixuri;
2. Flipchart, markere;
3. Flipchart, markere, 
culori;
4. Flipchart, markere, 
culori;
5. Flipchart, markere, 
culori;
6. Calculator, 
videoproiector, boxe, 
prelungitor.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii (45 minute)
Turul galeriei (1 oră) 
Lucru pe grupe (15  minute)
Studiu de caz (film) - opţional  (20 minute) 
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)                           
Administrative (5 minute) 
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Agenda Ascunsă: facilitatorul dă fiecărui participant câte 
o colă de hârtie cu indicaţii despre un rol sau o situaţie. Apoi 
fiecare trebuie să se gândească timp de 3 minute cum să 
mimeze mai bine rolul sau situaţia descrisă pe coala de hârtie. 
Participanţii au posibilitatea de a folosi coli şi pixuri pentru 
a scrie numele sau funcţiile pe care le interpretează (de ex. 
biroul primarului, vama) sau numele biroului ( de ex. Biroul

Întrebări de   procesare 
/ debriefing:

1. Ce s-a întâmplat în 
timpul exerciţiului? 
A fost greu să vă 
interpretaţi/mimaţi 
rolul?
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Taxe şi impozite). În joc pot exista  persoane care au diferite 
roluri dar din cadrul aceleiaşi situaţii. Facilitatorul le cere tuturor 
să vină în faţa celorlaţi şi să mimeze rolul sau situaţia de pe bilet 
fără să folosească limbajul verbal. Ceilalţi participanţi trebuie 
să ghicească ce situaţie sau rol este mimat şi persoanele care 
fac parte din acea situaţie sau caz.
Pe bilet pot exista următoarele roluri sau situaţii:

 un procuror care ia mită pentru că ascunde probe 
într-un dosar penal;

 un învinuit care dă mită unui procuror pentru a 
ascunde probe într-un dosar penal;

 un funcţionar public care ajută o rudă să obţină un 
certificat fals;

 o persoană, rudă cu un funcţionar public care îi cere 
acestuia să obţină un certificat fals;

 un profesor care primeşte un cadou scump de la un 
elev pentru a -i da note mai bune la examen;

 un elev care dă un cadou scump unui profesor pentru 
a primi notă mare la examen; 

 un pacient care dă bani unui doctor pentru a-l opera 
deşi acesta are asigurare medicală;

 un doctor care cere mită de la un pacient pentru a-l 
opera;

 un poliţist care favorizează un judecător prins în trafic 
conducând beat;

 un judecător care conduce beat şi intimidează un 
poliţist cu funcţia lui; 

 un parlamentar care face presiuni politice asupra 
unui magistrat pentru a lua o decizie ilegală;

 un magistrat care ia o decizie ilegală din cauza unui 
parlamentar care face presiuni politice asupra sa; 

 un primar care primeşte bunuri de la un întreprinzător 
privat pentru a aranja o licitaţie publică;

 un întreprinzător privat care dă mită pentru a aranja 
o licitaţie publică cu un primar;

 un controlor de tren care ia bani de la un pasager care 
nu a cumpărat bilet de călătorie; 

 un pasager care nu a cumpărat bilet şi care dă bani 
controlorului de bilete ;

 un angajat care dă bani sau alte favoruri angajatorului 
pentru a promova profesional; 

 un angajator care solicită bani sau alte favoruri de la 
angajat pentru a-l promova profesional;

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Cum v-aţi simţit în 
rolul pe care l-aţi avut?
Puteţi să daţi un 
exemplu când voi sau 
altcineva  a  fost pus 
într-una din aceste 
situaţii? Ce aţi făcut/a 
făcut în aceea situaţie? 
Ce trebuia (corect) 
să faceţi/cum să vă 
comportaţi într-o 
astfel de situaţie? 
Credeţi că acea 
situaţie/faptă v-au 
încălcat vreun drept? 
Ce fel de drepturi 
credeţi că au fost 
încălcate în situaţiile 
mimate? 
Credeţi că acţiunea/
fapta avută în joc a 
încălcat legea? Ce fel 
de fapte/infracţiuni 
aţi identificat în joc? 
Ce este în opinia 
voastră corupţia ? 
(facilitatorul trebuie 
să scrie răspunsurile 
pe o coală de flipchart 
şi apoi să scrie/arate 
definiţia corectă).
În ce fel puteţi folosi 
în viaţa reală ceea ce 
aţi identificat  acum 
despre corupţie? Cum 
aţi putea identifica  
voi personal faptele 
de corupţie de acum 
înainte?
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 un angajator care solicită bani sau alte favoruri de la 
angajat pentru a-l promova profesional;

 un inspector vamal care ia bani de la un străin pentru 
a-l  trece frontiera fără a-i face controlul vamal;

 un străin care dă bani unui inspector vamal pentru a 
trece frontiera fără a i se face controlul vamal.

După ce fiecare rol sau situaţie a fost recunoscut⁄ă de către 
grup, facilitatiorul, prin debrifing (procesare), trebuie să 
scoată în evidenţă faptele de corupţie existente în fiecare caz 
prezentat de participanţi în joc.
Recomandare: în timp ce participanţii răspund la întrebările 
de procesare/debrifing facilitatorul poate să scrie o parte din 
răspunsuri pe o foaie de flipchart.

2. Turul galeriei: Împărţiţi grupul în patru echipe. Lipiţi în 
fiecare colţ al camerei o coală de flipchart cu o întrebare 
concretă şi cereţi participanţilor să scrie răspunsul la întrebarea 
care este pusă după fiecare situaţie concretă. După 3 minute, 
la un semnal sonor al facilitatorului, rugaţi fiecare grup să se 
mute la un alt flipchart (metoda: turul galeriei, câte 5 minute 
pentru fiecare situaţie).

a) Care sunt domeniile în care există corupţie? Răspuns: 
sistemul medical, educaţie, justiţie, poliţie, politică, vamă, 
religie, sport, administraţie publică, etc.
b) Care sunt consecinţele corupţiei? Răspuns: sărăcia şi 
inegalitatea, un sisitem juridic imperfect, salarii scăzute, 
birocraţie, etc.
c) Care sunt metodele anticorupţie/împotriva corupţiei? 
Răspuns: informarea, transparenţa instituţiilor publice, educaţia 
anticorupţie a tinerilor, legislaţia, instituţiile anticorupţie, etc.

Partea a II-a (opţional) - TRANSPARENŢA
3. Turul galeriei 2: Împărţiţi grupul în alte patru echipe. Lipiţi 
în fiecare colţ al camerei o coală de flipchart cu o situaţie 
concretă şi cereţi participanţilor să scrie răspunsul la întrebarea 
adresată după fiecare situaţie concretă. După 3 minute, la un 
semnal sonor al facilitatorului, rugaţi fiecare grup să se mute 
la un alt flipchart (metoda: turul galeriei, câte 3 minute pentru 
fiecare situaţie).

a) Sunteţi o instituţie publică. Cum credeţi că aţi putea 
informa public cetăţenii despre deciziile sau dispoziţiile pe 
care le luaţi ca instituţie publică? Trebuie să aveţi în vedere 
ca informaţia să ajungă în timp util la cât mai mulţi cetăţeni 
interesaţi. 

√

√

√

2. Cât de greu vi s-a 
părut acest exerciţiu? 
A fost greu să găsiţi 
răspunsurile sau deja 
le ştiaţi? 
Ce aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? 
Puteţi să spuneţi ideile 
principale pe care 
le-aţi reţinut? Când 
credeţi că vă pot fi de 
folos aceste informaţii 
în viaţa voastră? 
Cunoaşteţi pe cineva 
care s-a aflat într-o 
astfel de situaţie de 
corupţie în cadrul 
unei instituţii publice? 
De ce este important 
să ştim care sunt 
domeniile în care 
există corupţie? Cum 
putem evita corupţia, 
prin ce metode? Care 
sunt consecinţele?
Cum puteţi folosi 
aceste informaţii 
mai departe? În ce 
context? Cum credeţi 
că v-ar ajuta aceste 
cunoştinţe în cadrul 
clubului dacă trebuie 
să implementaţi un 
proiect în folosul 
comunităţii?
3. Cât de greu vi s-a 
părut acest exerciţiu? 
A fost greu să găsiţi 
răspunsurile sau deja 
le ştiaţi?
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b) Sunteţi o administraţie publică şi doriţi să angajaţi un 
contabil, dar nu aţi urmat procedura de publicitate pentru 
angajarea funcţionarilor publici şi astfel aţi încălcat legea 
trasparenţei, însă la examen s-a prezentat o persoană. Ce 
faceţi în continuare?  
c) Ai pierdut participarea la un concurs pentru o slujbă 
într-o instituţie publică pentru că instituţia respectivă nu a 
făcut publică infomaţia pentru postul liber. Ce poţi face ca 
cetăţean? 

După ce participanţii termină turul galeriei lucrând fiecare în 
grup încercând să găsească un răspuns, facilitatorul trebuie să 
afle de la participanţi câteva concluzii la fiecare întrebare şi să le 
scrie pe flipchart. Chiar dacă participanţii nu ştiu răspunsurile, 
este important pentru că le pot afla acum. Facilitatorul trebuie 
să scoată în evidenţă conceptul de transparenţă şi să scrie 
definiţia corectă pe flipchart (vedeţi definiţia mai sus).
După ce participanţii au răspuns cum au putut, facilitatorul, 
prin întrebări, poate oferi răspunsurile de mai jos:

A. Răspuns: instituţia publică poate să apeleze la mass-media, 
la metoda afişării informaţiilor la sediul instituţiei, etc.

B. Răspuns: Amânaţi examenul şi reluaţi procedura de angajare 
prevăzută pentru funcţionarii publici conform legii. Dispoziţia 
de angajare pentru persoana care s-a prezentat la examen şi a 
fost angajat, poate fi contestată de orice persoană, în temeiul 
nerespectării liberului acces la informaţie. Cum poate fi 
reparată greşeala autorităţilor după ce au realizat  asta? (Instituţia 
trebuie să anuleze dispoziţia de angajare prin autosesizare la 
autoritatea superioară sau în instanţă - depinde de ce tip de 
instituţie este - şi să reia procedura legală de angajare).

C. Răspuns: În ultimul caz, persoana care a ratat partciparea la 
examenul pentru postul vacant trebuie să facă o plângere la 
autoritatea respectivă, iar dacă în termen de 10 zile (max.30) 
nu primeşte niciun răspuns, poate face cerere în justiţie 
pentru încălcarea L52/2003 privind transparenţa decizională 
şi L.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public.

4. Lucru pe grupe/fixare: Împărţiţi grupul în echipe şi cereţi 
fiecărei echipe să deseneze/creeze o imagine care să 

Ce aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? 
Puteţi să spuneţi ideile 
principale pe care 
le-aţi reţinut? Când 
credeţi că vă pot fi de 
folos aceste informaţii 
în viaţa voastră? 
Cum putem evita 
corupţia, prin 
transparenţă? 
Care este rolul 
transparenţei?
Cum puteţi folosi 
aceste informaţii 
mai departe? În ce 
context? Cum credeţi 
că v-ar ajuta aceste 
cunoştinţe în cadrul 
clubului dacă trebuie 
să implementaţi un 
proiect de serviciu în 
folosul comunităţii?
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exprime un fapt de corupţie (luare/dare de mită, trafic de 
influenţă, abuz de putere, etc.). După ce fiecare termină 
de desenat, trebuie să prezinte în faţa întregului grup ce 
reprezintă imaginea lor.

Alte activităţi opţionale:

5. Studiu de caz (film): http://www.youtube.com/
watch?v=lhxYr6h0cOw. Puteţi arăta membrilor acest filmuleţ 
şi face un debriefing pe tema acestuia, încercând să scoateţi 
în evidenţă corupţia şi efectele ei. Acest filmuleţ se poate 
aplica numai pentru cluburile IMPACT în care membrii 
IMPACT înţeleg limba engleză la un nivel avansat şi mai ales 
pentru cluburile în care participanţii au peste 17 ani.

6. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

7. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

4. Cât de greu a fost 
să faceţi desenele? 
Care sunt elementele 
care se repetă în 
fiecare dintre desene? 
În concluzie, ce este 
corupţia? Descrieţi 
în 2-3 cuvinte ce 
sunt corupţia şi 
transparenţa? Care 
sunt instituţiile în care 
se pot întâmpla fapte 
de corupţie?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Transparency International definion 
about corruption and transparency: 
http://www.aman-palestine.org/English/
Corruption_Faq.html 
2. Campanie anticorupţie: http://www.
metacafe.com/watch/281135/anti_
coruption/ 
3. Diagnostic survey of Corruption in 
Romania, Analysis prepared by the World 
Bank at the reguest of the Government of 
Romania, http://www1.worldbank.org/
publicsector/anticorrupt/romenglish.pdf 
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Numele întâlnirii

2. Prejudiciul corupţiei

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Corupţie
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să demonstreze curaj în denunţarea 
faptelor de corupţie;
A - să exerseze abilitatea de a lua poziţie 
în faţa faptelor de corupţie;
A - să demonstreze abilitatea de a putea 
identifica situaţii în care drepturile lor au 
fost încălcate;
A - să demonstreze abilitatea de a lucra 
în echipă;
C - să descrie care sunt prejudiciile şi 
costurile corupţiei.

Concepte:

• Anticorupţie: 
măsurile sau 
atitudinea pe care 
oricine o poate 
adopta pentru a 
preveni, elimina 
sau combate 
corupţia.

Materiale de lucru:

5. Coli şi culori/carioci, 
ziare, listă de întrebări, 
flipchart, markere.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii - Jocul ziarului (20 minute)
Prelegere interactivă - Cum/Unde stai? (35 minute)
Povestire/Studiu de caz - Cum afectează corupţia vieţile oamenilor? (30 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea activităţilor:

1. Jocul ziarului: înainte de întâlnirea IMPACT, facilitatorul va 
lua câteva ziare şi va pregăti câteva întrebări despre cazurile de 
corupţie din mai multe domenii (aproximativ zece întrebări). 
Răspunsurile la întrebări trebuie să se găsească în ziar şi să 
fie amestecate (întrebarea 2 să aibă  răspunsul la pagina 5, 
întrebarea 4 la pagina 1 din ziar şi tot aşa). Dar absolut toate 
răspunsurile trebuie să se găsească în fraze din ziar - fie că 
este la rubrica reclame, sport sau orice alte informaţii ce pot fi 
citite în ziar. Unele răspunsuri ar putea solicita participanţilor 
cititrea unui întreg articol şi vor varia ca dificultate. Facilitatorul 
trebuie să împartă grupul în 2-4 echipe, iar fiecare echipă va avea 
câteva ziare şi un set de întrebări. Pentru fiecare echipă se vor da 
aceleaşi ziare şi aceleaşi întrebări. După ce aţi împărţit materialele 
fiecărei echipe, daţi-le aproximativ 10 minute şi cereţi-le să 
găsească răspunsurile la întrebări în ziare. După ce au expirat cele 
10 minute rugaţi fiecare echipă să spună răspunsul la întrebare şi 
daţi un punct pentru fiecare răspuns corect. 

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. A fost uşor sau 
greu să răspundeţi la 
întrebări? De ce? Care 
au fost cele mai dificile 
întrebări? Credeţi 
că România este o 
ţară coruptă? Ţi s-a 
întâmplat să dai sau să 
ţi se ceară mită pentru 
ceva? Consideri că este 
normal să dai mită? De 
ce credeţi că oamenii 
dau mită? Cât de des 
regăsiţi în mass-media 
fapte despre corupţie? 
Ce înseamnă asta?
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După finalizarea exerciţiului puteţi să faceţi procesarea/
debrifingul exerciţiului. Acest exerciţiu dezvoltă atât abilităţi 
de lucru în echipă cât şi de leadership, deoarece participanţii 
trebuie să aibă un lider şi o strategie pentru a termina în timp 
util.

2. Prelegere interactivă - Unde/cum stai? Înaintea începerii 
activităţii pregătiţi un număr de afirmaţii despre corupţie. 
Spune-le participanţilor să îşi imagineze că într-o parte a 
camerei există un minus (-) şi că în partea opusă există un plus 
(+). Anunţaţi că veţi citi afirmaţiile şi că cei care nu sunt de 
acord cu acestea să se mute în partea sălii unde se află (-) . 
Aceia care sunt de acord  cu afirmaţiile să se mute în partea 
cu (+) a sălii. Cei care nu au păreri sau sunt indecişi să stea la 
mijloc. În timpul exerciţiului nu se poate vorbi. 
Citeşte prima afirmaţie. Odată ce toată lumea s-a poziţionat 
în sală, trebuie să aleagă un reprezentant pentru fiecare 
afirmaţie şi, pe rând, să le explice celorlalţi de ce şi-au ales 
poziţia respectivă. Ei trebuie să convingă şi restul grupului că 
au dreptate şi, prin urmare, ceilalţi să li se alăture. Daţi între 
5 şi 8 minute timp de discuţii pentru argumentare. După ce 
toată lumea a vorbit, spune-le celor care vor să-şi schimbe 
poziţia să o facă dacă vor. Trebuie anunţat că scopul nu este 
unul competitiv şi dacă cineva ar vrea să îşi schimbe părerea 
poate să o facă la semnalul facilitatorului.
Citeşte apoi cealaltă constatare şi repetă procesul. Odată ce 
toate constatările s-au discutat, treci la evaluare.
Puteţi folosi ca afirmaţii următoarele (aveţi răspunsurile 
corecte în paranteze, însă încercaţi să provocaţi cât mai mult 
discuţiile, lăsându-i pe ei să aducă cât mai multe argumente 
pentru poziţia aleasă):

a) Este adevărat că în România angajările, concedierile şi 
promovările depind de „relaţiile” pe care le aveţi? (În cele 
mai multe cazuri da, dar aceasta nu este o practică generală. 
Această întrebare este pentru a face participanţii să discute în 
contradictoriu şi să explice propiile lor opinii.);
b) Este adevărat că unul din costurile corupţiei pot fi uneori 
vieţile omeşti? (Da, s-a întâmplat în Olanda - veţi vedea acest 
lucru în studiul de caz ce urmează la exerciţiul următor. Lăsaţi 
participanţii să îşi exprime propria lor opinie); 
c) Este adevărat căa în România cel care ia/dă mită este 
pedepsit cu închisoarea, conform codului penal? (Da. 
Întrebaţi-i pe partcipanţi ce pedeapsă ar aplica ei pentru 
corupţie? Câţi ani de închisoare?);

Cum vei reacţiona 
data viitoare când 
cineva îţi va cere 
mită ca să rezolvi mai 
repede o problemă? 
Ce este recomandat să 
faci? Ce este realist să 
faci?

2. Cum credeţi că 
a mers exerciţiul? 
Cât de greu a fost să 
ajungeţi la aceeaşi 
părere? Cum aţi ajuns 
la aceeaşi părere? Ce 
aţi învăţat în urma 
acestui exerciţiu? Ce 
aţi descoperit nou? 
Cum puteţi folosi cele 
învăţate mai departe? 
Dacă ar fi să reluaţi 
exerciţiul ce aţi face 
diferit?
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d) Este adevărat că actele de corupţie pot fi prevenite 
sau eliminate? (Aceasta este o întrebare care să îi provoace 
pe participanţi să discute despre soluţii şi cum poate fi 
eliminată sau prevenită corupţia. Aşa că insistaţi să-şi spună 
ei opiniile.);
e) Proasta administrare poate genera corupţia? Proasta 
administrare înseamnă: lipsa transparenţei, discriminarea, 
abuzul de putere, încălcarea drepturilor, erorile judiciare 
sau legale, abaterea de la reguli şi incompetenţa;
f ) Pentru a denunţa corupţia trebuie să faci o plângere/
denunţ la Inspectoratul Judeţean de Poliţie sau la DNA 
(Direcţia Naţional Anticorupţie). (Răspunsul este pozitiv, 
ambele variante.);
g) În România, 25% din judecători şi procurori sunt corupţi. 
(Procentul este corect, dar nu este important. Această întrebare 
este pentru a oferi partcipanţilor posibilitatea de a discuta 
despre corupţia din sistemul juridic.).

3. Povestire - Cum afectează corupţia vieţile oamenilor? După 
exerciţiul precedent puteţi să alegeţi una din povestirile de 
mai jos, să rugaţi membrii IMPACT să le citească şi să începeţi 
procesarea.
În jurul lumii, impactul corupţiei afectează vieţile oamenilor 
în multe feluri. În cele mai rele cazuri, corupţia poate costa 
vieţi. În câteva alte cazuri, costurile corupţiei sunt: libertatea, 
sănătatea sau banii. Vă prezentăm în continuare câteva 
exemple.
În mai 2000, 950 de persoane au fost prejudiciate şi 22 ucise, 
când o fabrică de artificii din Enschede (Olanda) a izbucnit în 
flăcări. Explozia a atins niveluri catastrofale din cauza faptului 
că guvernul a închis ochii în faţa încălcării grave a normelor de 
securitate cu privire la depozitarea explozivilor la sediul fabricii. 
În schimbul păstrării tăcerii, oficialii au declarat că au primit 
gratuit artificii ani de zile. Chiar şi o extindere ilegală a fabricii 
a fost legalizată de către autorităţi retroactiv („a posteriori”). 
Oficialii administraţiei locale, responsabili de monitorizarea 
fabricilor de artificii din zona lor, au admis că nu cunoşteau 
reglementările specifice privind stocarea de explozivi. Deşi 
consideraţi experţi, nu au citit literatura de specialitate, nici 
nu au luat parte la vreun seminar de formare. Doar au urmat 
instrucţiunile superiorilor, dintre care unul fusese arestat sub 
acuzaţia de corupţie - luare de mită, cu doi ani în urmă.
Un elveţian activist pentru drepturile PENAN - un popor 
nomad din pădurile tropicale din Malaezia, a dispărut din 

3.  Ce s-a întâmplat 
în studiile noastre de 
caz? Cum afectează 
corupţia vieţile 
oamenilor? Cunoaşteţi 
vreun alt caz în care 
corupţia a costat 
vieţile oamenilor?

Ţi s-a întâmplat să fie 
nevoie să dai mită 
cuiva? Pentru ce? Cum 
s-a întâmplat? Cum 
ai reacţionat? Dar 
cealaltă persoană? Ce 
altceva puteai face fără 
a trebui să dai mită?

Ce consecinţe (la nivel 
personal sau pentru 
societate) crezi că are 
acest lucru (darea/
luarea de mită)? Care 
sunt avantajele şi 
dezavantajele de a 
da mită? Cum crezi că 
ar putea fi eliminată 
corupţia?
Crezi că actele de 
corupţie afectează 
viaţa ta personală? Dar 
societatea?

Ce poţi face tu, ca 
simplu cetăţean, 
pentru a opri corupţia?

Ce este anticorupţia în 
opinia voastră? (scrieţi 
opiniile lor pe flipchart 
şi apoi definiţia 
corectă).
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Alte recomandări/idei:
Sugestie: Puteţi concepe o piesă de tetru 
forum despre corupţie (ex.: un pacient 
ce trebuie operat urgent dar nu are banii 
pe care doctorul îi cere ca mită pentru a 
îl opera, un tânăr care vrea să obţină un 
post dar angajatorul îi cere bani pentru 
a fi admis pe acel post, un student care 
face eforturi financiare ca să termine 
facultatea şi profesorii îi cer bani pentru 
a trece examenele chiar dacă el este 
un student foarte bun la învăţătură. De 
asemenea, puteţi crea o situaţie haioasă  
în care un copil „dă mită” părinţilor 

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Transparency International study cases 
of corruption:  http://www.aman-palestine.
org/English/Corruption_Faq.html, http://
www.dailymotion.com/video/x2wr3o_un-
internaute-denonce-la-corruption_fun 

mai 2000, după ce, cu succes, a atras atenţia internaţională 
asupra problemei fară scrupule, de distrugere a pădurilor 
din Borneo. Transformarea pădurilor tropicale în plantaţii de 
palmieri de către companiile de logare (cei care furnizează 
lemn) şi de către oficiali guvernamentali a distrus habitatul 
poporului de nomazi. În plus, în afara faptului că ameninţă 
viaţa penanilor şi a celor care luptă pentru ei, excesiva 
distrugere a pădurilor din Borneo contribuie la problema de 
nivel mondial a defrişărilor, care afectează clima pământului. 
Cooperarea coruptă dintre companii şi guvern a afectat şi 
poporul malaezian în întregime, deoarece banii făcuţi de 
companii pentru lemnul vândut nu au revenit înapoi în 
economia Malaeziei.
Alte exemple ale impactului corupţiei abundă: rezidenţii 
luaţi prizonieri din oraşele sărace trebuiau să plătească 
oficialilor oraşului pentru ca micul spaţiu în care locuiau să 
nu le fie dărâmat sau cetăţenii hărţuiţi de poliţie în activităţile 
lor de zi cu zi trebuiau să plătească în stânga şi în dreapta 
pentru ca afacerea lor să poată merge în continuare. Unii 
birocraţi lucrează numai dacă sunt atraşi cu „recompense” 
suplimentare.
În orice caz, marea sau mica corupţie fac viaţa mai dificilă sau 
ameninţă vieţile multor oameni din întreaga lume.

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.
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Numele întâlnirii

3. Eu şi integritatea

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Corupţie
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să exploreze integritatea ca valoare 
de bază;
V - să devină mai implicaţi ca cetăţeni 
activi în procesul de luare a deciziilor;
A - să dezvolte abilitatea de a vorbi în 
public şi abilitatea de argumentare;
A - să demonstreze abilitatea de a lua 
decizii şi de a lucra în echipă;
C - să definească ce este integritatea.

Concepte:

• Integritate: este 
capacitatea de 
a avea principii 
morale înalte, a fi 
de nădejde şi de 
încredere

Materiale de lucru:

1. Cărţi cu întrebări;
2. Bileţele cu prima 
parte a povestirii.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii - Ce este real? (20 minute)
Joc de luare a deciziilor/Dezbatere Democraţia în acţiune! (30 minute)
Exerciţiu practic: Povestire (35 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Ce este real?  Se împart  participanţii în patru grupe. Pe 
nişte bucăţi de hârtie se scrie următoarea listă de întrebări. Din 
fiecare grup se desemneaza cineva care va trage un bilet din 
fiecare stivă de cărţi. După ce s-au ales întrebările în grupurile 
mici fiecare membru încearcă să răspundă la fiecare întrebare. 
Fiecare membru al grupului poate împărtăşi răspunsul la 
întrebare. Timpul de discuţie este de 15 minute după care 
începe partea de debrifing.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum au fost 
întrebările pentru 
tine? Ce te-a făcut 
să răspunzi în acest 
mod? Cum te-ai simţit 
răspunzând la aceste 
întrebări? 

pentru a face diverse lucruri pentru el - 
a-i aduce apă, a face lecţiile în locul lui, a 
merge în locul său la şcoală -  sau pentru 
a-l întreţine - a-i plăti cărţile, a -i cumpăra 
haine, ş.a. -, din cauză că el este prea 
leneş să facă lucrurile aşa cum trebuie 
– singur- sau pur şi simplu pentru că aşa 
a văzut că se face - că se da mită pentru 
orice).
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Fă cunoştinţă
Ce vor părinţii tăi ca tu să fii (sau cum)?
Care este modul tău favorit de a petrece un week-end?
Personal
Ce ţi-ai dori? Ai vreo temere legată de această  dorinţă?
Care este lucrul pe care l-ai făcut şi pe care acum îl regreţi? 
Dacă ai fi ştiut atunci ceea ce ştii acum ce ai face diferit? 
Trecut 
Dacă ai muri azi, ce ai lăsa neterminat?
Care este cea mai remarcabilă realizare a ta?
Prezent
Fă un tur al grupei şi spune un lucru pe care îl remarci la fiecare 
persoană.
Spune-i unuia dintre participanţi ce ai vrea să ştii despre 
el (adică ceva ce ai vrea să cunoşti despre el şi nu poţi să îl 
întrebi).
Cel mai important aspect al acestui joc este faptul că întrebările 
te ajută să descoperi adevărul despre tine. Este un joc despre 
construirea integrităţii. Tu te dezvălui pe tine însuţi celorlaţi, 
ceea ce crează apropiere, iar răspunzând sincer la întrebări te 
poate face să te descoperi singur pe tine însuţi, ceea ce este 
foarte bine pentru integritatea ta.

2. Lucru pe grupe - Democraţia în acţiune: Participanţii sunt 
cetăţenii chemaţi pentru a rezolva o problemă socială, o situaţie 
sau o nevoie a societăţii. De exemplu: într-un oraş s-au înmulţit 
actele de vandalism şi responsabili de aceste fapte sunt nişte 
tineri. Prinşi asupra faptei, unii dintre ei au cerut să meargă în 
instituţiile de reeducare, iar alţii au plătit o amendă. Care este 
soluţia cea mai bună?
Fiecare grup deleagă doi reprezentaţi care să prezinte, în 
contradictoriu, punctul de vedere asupra acestui subiect. 
Cei doi oratori beneficiază de puţin timp pentru pregătirea 
argumentelor, timp în care ceilalţi participanţi îşi formează 
o opinie personală referitoare la această problemă socială. 
Cei doi oratori sunt invitaţi să-şi prezinte argumentele. După 
discursul celor doi oratori, conducătorul jocului îi întreabă pe 
ceilalţi participanţi dacă şi-au schimbat opinia. Dacă da, de 
ce? Dacă nu, de ce? Problema se va rezolva prin vot, pentru a 
vedea care este părerea majorităţii.
Jocul este important pentru participanţi deoarece ei pot 
vedea procesul democratic, cum se pot implica în procesul de 
luare a decizilor şi cum participarea la problemele societăţii 
este nu numai un drept, ci şi o datorie.

Ce crezi că este 
important din punctul 
tău de vedere în acest 
joc? Ai fost complet 
sincer în răspunsurile 
tale? Cât de important 
e să fii sincer cu tine 
dar şi cu ceilalţi? Cu ce 
ne ajută să fim sinceri 
şi corecţi cu noi dar 
şi cu ceilalţi? În ce 
contexte avem nevoie 
să fim sinceri cu noi şi 
cu restul lumii? În ce 
fel ne ajută acest joc? 

2. De ce credeţi că fac 
tinerii astfel de acte 
de vandalism? Care 
credeţi că este ceea 
mai bună soluţie în 
cazul acestor tineri? 
Credeţi că instituţia 
de reeducare îi va 
ajuta să îşi schimbe 
comportamentul? 
Ce faci dacă vezi 
tineri care fac acte de 
vandalizare? Credeţi 
că sunt ei integri?
Cum credeţi că ar 
trebui să se ia de 
obicei deciziile? Ce aţi 
învăţat în urma acestui 
exerciţiu? Ce puteţi 
folosi în viaţa voastră 
din învăţamintele 
obţinute din urma 
acestui exerciţiu?
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3. Povestire/lucru pe grupe: Împarte grupul în trei echipe 
şi dă la fiecare echipă prima parte din câte o poveste din 
cele de mai jos. Cere fiecărei echipe să dea o soluţie pentru 
fiecare poveste şi să îşi motiveze hotărârea prin cât mai 
multe argumente. Timp la dispoziţie 20 minute. În timp ce 
o echipă prezintă hotărârea, cealaltă echipă poate veni cu 
contra argumente. Creaţi-le cadrul necesar pentru a discuta 
în contradctoriu şi a scoate în evidenţă ce înseamnă un om 
integru.
Daţi fiecărei echipe doar prima parte (partea scrisă cu italic) 
a povestirii de mai jos şi după ce au discutat şi au ajuns la o 
hotărâre citiţi-le şi restul poveştii (la final). Apoi întrebaţi-i din 
nou ce părere au.
Prima echipă: Cineva trebuie să plătească
Într-o dimineaţă, un hoţ priceput, cu o aşchie în picior, intră 
şchiopătând într-o sală de judecată şi se apropie de biroul 
judecătorului. Domnule judecător, a început el, inclinându-se 
cât de bine putea, am o plângere. Ieri mă plimbam pe stradă, 
gândindu-mă la ale mele, când am observat o casă cu o fereastră 
care era, evident, deschisă. Acum, cine putea să reziste unei astfel 
de invitaţii? Bineînţeles că trebuia să fac cercetări. M-am căţărat 
pe gard, strecurându-mă prin curte şi am deschis fereastra. Dar 
eram jumătate înăuntru când pervazul mi s-a pus în cale. Am 
căzut la pământ şi, după cum puteţi vedea, mi-am rupt piciorul. 
Acum cer dreptate.
Judecătorul dădu din cap, îşi mângâie barba şi ceru ca 
proprietarului casei să fie citat.
- Deci, uită-te aici, urla el când proprietarul sosi, fereastra ta 
i-a rupt omului ăstuia piciorul când acesta încerca să intre în 
casă. Ce te face să crezi că poţi expune oamenii la un astfel de 
pericol avînd această fereastră stricată?
Ei bine, proprietarul sărac nu mai stătuse niciodată în viaţa lui 
în faţa unui judecător şi era înspăimântat de vorbele sale. Se 
tot gândea la un răspuns.
- Domnule judecător, nu este vina mea. Am plătit unui tâmplar 
bani buni să-mi facă fereastra. Ar fi trebuit să o construiască 
astfel încât să nu se prăbuşească.
- Ai dreptate, adu-mi-l pe tâmplar!
Ajutorul de şerif a plecat după tâmplar.
- Cum ai îndrăznit să construieşti o fereastră care ar putea rupe 
picioarele oamenilor? Ce se întâmplă cu tine?
Tâmplarul tremura şi se legăna de pe un picior pe altul.
- Domnule judecător, probabil că nu am construit fereastra 
atât de bine pe cât aş fi putut... Dar nu a fost vina mea.

3. Ce legătură vedeţi 
între aceste povestiri 
şi integritate? Ce 
înseamnă integritatea 
pentru tine? Cum 
te poate ajuta 
integritatea să nu devii 
o persoană coruptă? 
Ce ai învăţat în urma 
acestor povestiri? Cum 
poţi folosi în viaţă ceea 
ce ai învăţat?
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Adevărul este că m-am simţit rău ieri când am bătut-o în 
cuie. Mâncasem o plăcintă de la o brutărie şi m-am stricat la 
stomac. 
Judecătorul a izbit cu pumnul.
- O să rezolvăm cu asta, promise el. Aduceţi-mi-l pe brutar.
Brutarul se văzu târât în sala de judecată.
- Am auzit că faci plăcinte rele; tâmplarul a spus că i-ai vândut 
o plăcintă care l-a îmbolnăvit şi de aceea a făcut o fereastră 
proastă care i-a rupt piciorul omului.
Brutarul scutură din cap. 
- Îmi amintesc ziua în care i-am vândut plăcinta, spuse el, este 
adevărat, probabil că plăcinta a fost doar pe jumătate coaptă. 
Probabil că am pus prea mult din asta ori o idee prea mult din 
cealaltă. Dar aceasta din cauză că, atunci când am făcut-o, o 
femeie frumoasă a intrat în magazin să cumpere aluat. Dacă 
aţi fi văzut ce rochie avea... nu ar trebui să i se permită să 
poarte aşa ceva în public! Deci, bineînţels că nu am acordat 
destulă atenţie plăcintei. 
- Vom vedea! Găsiţi femeia! 
Femeia a fost găsită. Judecătorul i-a explicat cum a rupt ea 
piciorul omului.
- Dar, domnule judecător, protestă ea, cum brutarul însuşi a 
spus, rochia i-a luat privirea. Croitorul este de vină.
- Arestaţi croitorul! 
Croitorul a fost târât în faţa judecătorului. 
- Ce înseamnă să corupi publicul în asemenea hal? Rochia ta 
a făcut ca după această femeie să întoarcă brutarul capul şi să 
facă o plăcintă stricată, care l-a îmbolnăvit pe tâmplar, care a 
făcut o fereastră cu o ramă proastă, care a rupt sărmanului om 
piciorul. Ce ai de spus în apărarea ta?
Dar croitorul nu era prea vorbăreţ. El se bâlbâia într-una şi nu 
ştia ce să spună. Judecătorul ordonă să fie legat şi spânzurat. 
Ajutorul de şerif se uită la condamnat de sus  până jos.
- Este prea mare şi prea înalt pentru spânzuratoarea noastră. 
Picioarele o să-i atârne pe pământ.
- Atunci găseşte un croitor mai mic şi spânzură-l în locul ăstuia. 
La urma urmei, cineva trebuie să plătească.
Apoi ordonă ca femeia să poarte altceva, brutarul să fie atent 
la plăcintele sale, tâmplarul să repare fereastra şi proprietarul 
să o închidă. Dar lacătele nu înseamnă nimic pentru un hoţ. 
Când piciorul i s-a vindecat, reclamantul s-a întors la aceea casă 
şi, ştiind că fereastra a fost reparată şi este deci în siguranţă, a 
spart-o şi a luat tot ce a vrut din casă.
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A doua echipă: Vasul cu măsline
Un comerciant din Bagdad, care trăia în secolul al VII-lea, a 
mers într-o călătorie lungă spre Orient. Şi-a vândut proprietatea, 
şi-a umplut un vas din lut cu monede de aur şi le-a acoperit cu 
măsline. L-a rugat pe cel mai bun prieten al său să păstreze acest 
vas cu măsline până ce el se întoarce. 
După ce comerciantul nu s-a întors timp de trei ani, soţia 
prietenului a spus: „Hai să vedem ce este în interiorul acestui 
vas, pentru că prietenul tău s-ar putea să nu se mai întoarcă 
niciodată.” Au dat la o parte măslinele ce acopereau vasul şi 
au găsit sub ele monezile de aur. Au folosit aurul şi l-au cheltuit 
pentru a trăi bine.
După şapte ani, negustorul s-a întors din călătoria lui, s-a dus la 
cel mai bun prieten al său şi l-a rugat să-i dea vasul cu măsline. 
Prietenul i-a promis comerciantului că se va întoarce a doua zi 
cu vasul. S-a dus la piaţă, a cumpărat măsline până ce a umplut 
vasul şi s-a întors la prieten.
În timp ce comerciantul îşi căuta aurul şi a găsit numai măsline, 
s-a simţit trădat şi s-a dus la califul Harun al-Rashid. Califul a 
ascultat povestea negustorului, iar apoi pe cea a prietenului, 
dar nu ştia pe cine să creadă şi cum să demonstreze cine are 
dreptate.
Califul se deghiza de multe ori  noaptea într-un om de rând şi 
cutreiera străzile oraşului să vadă dacă toate lucrurile sunt la 
locul lor şi asculta ce spun oamenii despre el şi despre guvernul 
lui. În acea seară a trecut prin faţa unor băieţi tineri care imitau 
discuţia despre care tocmai au auzit. Băiatul care juca rolul 
califului îi asculta pe cei doi certaţi. Apoi a cerut ajutorul unui 
negustor de măsline spunându-i, „Gustă măslinele din vasul 
acesta şi spune-mi din ce recoltă sunt.” Negustorul de măsline 
a gustat câteva măsline şi a spus: „Aceste măsline sunt din 
recolta de anul trecut.” „Ar putea fi ele vechi de şapte ani?”, a 
întrebat băiatul care juca rolul califului. „Imposibil! Acestea nu 
pot fi decât din recolta de anul trecut”, a răspuns băiatul care 
juca rolul negustorului. Aşa că băiatul care juca rolul califului a 
ordonat prietenului negustorului să umple vasul cu monede 
de aur şi să le dea înapoi negustorului.
Adevăratul calif a fost impresionat de înţelepciunea băiatului 
şi l-a invitat să devină sfetnicul său principal la curte.
Am folosit acestă poveste pentru a încerca să-i conving pe 
profesori că atunci când le cer studenţilor să joace roluri de 
negociere la Naţiunile Unite, nu ar trebui să insiste ca ei să 
imite pur şi simplu guvernele prezente, într-un mod „realist”, ci 
să-i încurajeze să fie deştepţi şi să vină cu soluţii mai bune şi
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mai imaginative la acţiunile guvernelor din prezent.
A treia echipă: Amenda
Într-o noapte rece şi crudă din luna ianuarie, în timpul Primului 
Război Mondial, într-un mic oraş de provincie, o femeie sărmană 
a fost adusă în faţa Curţii de Judecată, acuzată ca ar fi furat o 
pâine. În acea noapte, primarul oraşului venise la judecătorie să-i 
ţină locul judecătorului ca acesta din urmă să poată pleca acasă. 
Femeia care fusese acuzată i-a spus primarului ce a determinat-o 
să fure acea pâine: fata ei era foarte bolnavă, soţul ei o părăsise, 
iar cei doi nepoţi ai ei mureau de foame. Însă proprietarul 
magazinului de unde furase pâinea, nu vroia în ruptul capului să 
renunţe la acuzaţie. „Domnule judecător, în cartierul acesta sunt 
numai oameni răi” – spuse bărbatul. „Femeia trebuie pedepsită 
ca toată lumea să se înveţe minte”.
Primarul oftă. Se întoarse către femeie şi îi spuse: „Trebuie să te 
pedepsesc. Legea este aceeaşi pentru toată lumea. Nu facem 
excepţii: 10 lei amenda sau 10 zile în închisoare”. 
Dar pe masură ce pronunţa sentinţa, primarul se căuta în 
buzunare. Scoase o bancnotă de 10 lei şi i-o dădu aprodului, 
spunând: „Aceştia sunt banii pentru amendă care acum este 
achitată şi mai departe va trebui să amendez pe toată lumea 
din sala de judecată cu 1 leu pe motiv că locuiţi într-un oraş în 
care un om este nevoit să fure o pâine pentru a le da nepoţilor 
să mănânce. Domnule aprod, te rog să aduni banii de amendă 
şi să-i dai acuzatei”. După ce toţi au prezentat soluţiie găsite, 
întreabă grupul ce valori morale pot identifica în cele trei 
povestiri. Apoi întreabă-i ce înseamnă în opinia lor integritatea. 
Scrie ideile lor pe flipchart şi apoi definiţia corectă. 
Definiţie integritate: integritatea este capacitatea de a avea 
principii morale înalte, a fi de nădejde şi de încredere.

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
2. Puteţi lua o altă problemă socială ca 
exemplu, care să fie discutată cum ar 
fi mita sau abuzul de putere - dar aveţi 
grijă ca participanţii să rămână din aceste 
discuţii cu valorile corecte.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Eseu despre integritate : http://www.
directessays.com/viewpaper/29333.html 
2. Film despre integritate  & corupţie:
http://fora.tv/2009/10/08/Lawrence_
Lessig_on_Institutional_Corruption  
3. Corupţia şi anticorupţia din sistemul  
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juridic, Cristi Danileţ, Editura C.H. Beck,  
2009, pag. 198
4. Costurile corupţiei, Acţiunile creştinilor 
cu săracii lumii, Bryan R. Evans,Tearfund  

Numele întâlnirii

4. Atitudine împotriva corupţiei

Durata întâlnirii

2 h

Modul

Corupţie
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să exerseze incoruptibilitatea;
V - să demonstrze curajul de a lupta 
împotriva corupţiei;
A - să argumenteze, să gândească critic 
şi să lucreze în echipă;
A - să identifice soluţii de prevenţie şi 
acţiune pentru fapte de corupţie;
A - să redacteze o plângere sau un 
denunţ pentru fapte de corupţie;
C - să descrie elementele unei cereri 
(denunţ sau plângere) şi insituţiile căreia 
se pot adresa.

Concepte:

• Onestitatea şi 
integritatea în 
relaţiile sociale 
publice
• Anticorupţie
• Denunţ
• Plângere

Materiale de lucru:

4. Coli A4 şi pixuri.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Aplicaţie practică – Cererea (35 minute)
Studiu de caz - Cazuri reale (50 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi:

1. Cererea: Împărţiţi grupul şi daţi fiecărui grup textul următor:  
„Tu eşti un cetăţean onest, integru şi cineva îţi încalcă un drept 
al tău print-un act de corupţie. Vrei să înştiinţezi autoritatea 
competentă despre acest act de corupţie, astfel că trebuie 
să redactezi o plângere către aceea instituţie. Ştii că pentru 
actele de corupţie este obligatoriu ca cererea ta să conţină 
următoarele:

 numele şi prenumele celui care face cererea;
 datele de identificare (adresa, CNP);
 indicarea celui care ţi-a încălcat dreptul, dacă este 

cunoscut;

√
√
√

Întrebări de procesare 
/debriefing:
1. Cât de greu a fost 
să scrieţi documentul 
? Unde aţi întâmpinat 
dificultăţi? Ce aţi 
învăţat în urma acestui 
exerciţiu? Credeţi 
că pe viitor veţi lua 
atitudine împotriva 
corupţiei? 
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 descrierea faptelor care formează obiectul plângerii;
 probele;
 data şi semnătura.

Redactează cererea ţinând cont de cele de mai sus.
Pentru acest exerciţiu liderii IMPACT trebuie să ştie următoarele 
(diferenţa dintre plângere şi denunţ):

Plângerea: se face în situaţia în care reclamantului i-au 
fost vătămate drepturile în urma săvârşirii unor infracţiuni 
de corupţie. Plângerea se poate face personal sau prin 
mandatar. Mandatul, care trebuie să fie special (respectiv, să 
fie autentificat la un notar public), se depune împreună cu 
plângerea.
Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru 
celalalt soţ, ori de către copilul major pentru părinţi. Pentru 
persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se 
face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate 
de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea 
persoanelor prevăzute de legea civilă.

Denunţul: se face dacă reclamantul are cunostinţă despre 
săvârşirea unor fapte de corupţie.
Denunţul trebuie să conţină aceleaşi date ca şi plângerea. 
Denunţul scris trebuie să fie semnat de denunţător, iar în cazul 
denunţului oral, acesta se consemnează într-un proces verbal 
de către organul în faţa căruia a fost făcut.
Aveţi ca model exemplul următor (dar nu îl prezentaţi 
participanţilor şi păstraţi-l doar pentru a şti cum trebuie să 
arate cererea lor şi ce să conţină):

Subsemnatul……………........, fiica/fiul lui…….., născut 
la data de…………………în……………………, 
cu domiciliul în ………………strada…………..
nr..,………. posesor al……………. , seria 
………., nr………, CNP………………………, 
telefon……………………., e-mail………………………, 
vă aduc la cunoştinţă următoarele fapte: ………………… 
…………………………………………………....
…………..…....

  Data: …............................... Semnătura.................................

Întrebaţi participanţii dacă ştiu la ce instituţie pot depune 
cererea sau denunţul despre faptele de corupţie.

√
√
√

Care ar putea fi 
motivele pentru care 
ar fi greu să se facă un 
denunţ? Cum credeţi 
că puteţi să ajutaţi 
pe altcineva să facă 
o plângere sau un 
denunţ?
Care este diferenţa 
dintre plângere 
şi denunţ? Ce 
instituţii resposabile 
de anticorupţie 
cunoaşteţi. Unde 
puteţi apela pentru 
faptele de corupţie 
pe care le cunoaşteţi? 
Cum vă ajută ce aţi 
învăţat pe viitor?
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Răspuns: Pot depune plângerea / denunţul la Biroul 
Anticorupţie (General sau Regional: Direcţia Generală 
Anticorupţie - D.G.A sau Biroul Anticorupţie Judeţean - 
B.A.J.) sau pot suna gratuit la numărul de telefon TELVERDE: 
0800.806.806, pentru a primi informaţii despre ceea ce trebuie 
să facă în cazurile de corupţie.  

2.  Studiu de caz - Caz de corupţie real: Prin sentinţa penală 
nr. 24, din 18 ianuarie 2005, a Tribunalului Hunedoara, rămasă 
definitivă conform deciziei nr.1246 din 27 februarie 2006 a 
Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpatul 
SV a fost condamnat la 3 ani închisoare (cu suspendare 
condiţionată a executării pedepsei - adică execută pedeapsa 
în libertate, iar în cazul în care va avea alte abateri juridice, în 
termenul prevăzut pentru executarea pedepsei, va fi închis) 
pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 257 alin.1 Cod 
penal raportat la art. 5 alin. 1 din Legea 78/2000 (trafic de 
influenţă), art. 215 alin. 1 Cod penal (înşelăciune) şi art. 290 
cod penal (falsul în înscrisuri sub semnatură privată).
În calitate de comisar la Garda Finaciară, inculpatul SV a 
pretins şi primit, în interes personal şi pentru a exercita 
influenţa asupra unui magistrat şi a unui alt comisar din 
cadrul Gărzii Financiare, suma de 99 milioane lei (ROL) de la 
CM (administartor la SC „F” SRL) pentru a-l ajuta să câştige un 
proces aflat pe rolul instanţei, precum şi pentru a-l determina 
pe un alt comisar să nu mai efectueze controale la societatea 
pe care o administra cumpărătorul de influenţă.

3. Studiu de caz - Cazuri imaginare: Împarte grupul în trei 
echipe şi dă fiecărei echipe una din următoarele situaţii de 
rezolvat. Cereţi-le să transforme într-o scenă de teatru fiecare 
situaţie, astfel încât fiecare membru al echipei să aibă câte un 
rol. Daţi-le 15-20 minute pentru a se pregăti şi spuneţi-le că 
îşi pot folosi imaginaţia pentru a introduce în joc şi alte roluri, 
precum: mamă, frate, tată, profesori sau prieteni. Cereţi-le 
apoi să prezinte scena în faţa întregului grup, iar aceştia pot 
interveni oricând în timpul scenei pentru a schimba situaţia.

a) Eşti student şi ai învăţat foarte mult pentru a intra la 
facultate, dar la depunerea dosarului, secretara îţi cere să 
dai 1000 euro. Ea îţi sugerează că, la aceea facultate, poţi fi 
acceptat doar dacă plăteşti examenul şi că dacă nu eşti de 
acord să plăteşti nu vei putea trece examenul. Ţine cont de 
faptul că eşti în ultimele zile în care poţi aplica, iar aplicarea

2. Pentru ce 
infracţiune a fost 
arestat SV? Credeţi că 
procesul a fost legal? 
Cum va fi executată 
pedeapsa? Ce se va 
întâmpla dacă în 
interiorul celor 3 
ani de suspendare 
a pedepsei, acesta 
va comite o altă 
infracţiune? 
Consideraţi că 
pedeapsa aplicată 
de judecător este 
suficientă?
De ce credeţi că 
nu a fost pedepsit 
pentru dare de mită 
administratorul 
societăţii SC„F” SRL? 
Credeţi că puteţi 
denunţa pe cineva 
pentru luare de mită 
fără a fi pedepsiţi 
pentru dare de mită?
Credeţi că dacă eşti 
bine informat despre 
corupţie, poţi ajuta 
la prevenirea sau 
înlăturarea corupţiei 
din România? Cum ar 
putea fi acest lucru 
posibil?

3. a) Ce vei face? Ce 
este important pentru 
tine în acest caz? Crezi 
că decizia ta (de a da 
sau nu mită) afectează 
şi alte persoane? Cum?
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la altă facultate nu mai este posibilă, pentru că este târziu. 
Astfel, dacă nu vei lua acest examen, vei pierde un an de 
studiu.  
b) Mama ta este bolnavă cu inima şi are nevoie urgentă de 
operaţie. Doctorul îţi cere 1500 de euro pentru a o opera, 
altfel nu va face intervenţia medicală de care mama ta are 
nevoie urgentă. Tu nu ai acea sumă de bani pentru a plăti. 
c) Eşti într-un proces cu primăria pentru un teren pe care      
l-ai moştenit de la tatăl tău – care a murit înainte ca procesul 
să se termine şi astfel că tu va trebui să îl înlocuieşti în 
acel proces. Pentru el era foarte important acel teren, iar 
tu ai aflat de la el, înainte de a muri, că primăria deţine 
documente false despre acel teren pe care le foloseşte în 
proces pentru a dovedi că el nu era adevăratul proprietar. 

Fiecare echipă trebuie să găsească o soluţie pentru fiecare 
caz în parte. După prezentări, se aplaudă şi se discută fiecare 
scenetă încercând a se găsi soluţii de prevenţie dar şi soluţii 
post factum (după înfăptuirea faptelor de corupţie).

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completarea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

b) De ce crezi că ar 
trebui să plăteşti 
de două ori pentru 
acelaşi serviciu, 
având în vedere că 
serviciile medicale 
sunt suportate de CAS, 
unde ţi se reţine lunar 
10% din salariu?
c) Cum vei demostra 
că acele documente 
sunt false? 

Ce aţi învăţat în urma 
acestor exerciţii? Ce 
puteţi folosi din ceea 
ce aţi învăţat în viaţa 
voastră?

 

Alte recomandări/idei:
Prezentaţi participanţilor filmuleţele din 
categoria „Nu da şpagă!” (2) şi discutaţi 
despre acele subiecte (vezi la resurse).

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Raportul Global asupra Corupţiei 
România 2009, International Transparency: 
http://www.transparency.org.ro/politici_
si_studii/studii/global_coruptie/2009/
GCR2009Romania.pdf ;
2. „Nu da şpaga” website: http://www.
nudaspaga.ro/ ?m=CeVreaCampania&s=Ce
EsteNuDaSpaga 
http://www.youtube.com/watch?v=GYHfce
i6jno&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=pZENZ
2jGErQ&feature=related     
http://www.youtube.com/watch?v=AZxEB
P3WbXE&feature=related  
http://www.youtube.com/watch?v=wQEiD
yoempQ&NR=1 
3. Anticorruption campanie (video game) 
– DGA: http://www.stopcoruptiei.ro/  
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4. Jocuri şi povestiri din arhiva FNO ( www.
noi-orizonturi.ro)
5. Corupţia şi anticorupţia din sistemul 
juridic, Cristi Danilet, Editura C.H. Beck, 
2009, pag. 198
6. Costurile corupţiei, Acţiunile creştinilor 
cu săracii lumii, Bryan R. Evans, TEARFUND 
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas două întâlniri opţionale pe tematica advocacy pe care facilitatorii (liderii), 
împreună cu membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

MODULUL ADVOCACY

11.
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Scopul Modulului „Advocacy” pentru membrii IMPACT este de a dezvolta abilităţi 
de participare şi implicare cetăţenească în rândul tinerilor şi de a sprijini realizarea 
de proiecte de servciu în folosul comunităţii care să se ocupe de cauzele nevoilor din 
comunitate şi nu doar de efectele acestora. 

Obiectivele generale de învăţare ale modulului pentru membrii IMPACT sunt:
 să cunoască paşii unei campanii de advocacy;
 să acţioneze asupra cauzelor nevoilor din comunitate;
 să conştientizeze necesitatea de a mobiliza comunitatea pentru rezolvarea 

nevoilor din comunitate;
 să cunoască diferenţele dintre advocacy şi lobby.

Structura întâlnirilor despre advocacy:
Întâlnirea 1 - Advocacy - campania de advocacy
Întâlnirea 2 - Advocacy şi lobby - diferenţe

Cum citim acest curriculum pe tematica advocacy: Acest modul are două 
întâlniri, ele fiind legate din punctul de vedere al conţinutului una de alta. Modulul 
acesta se adresează cluburilor care au experimentat deja proiectul de serviciu în folosul 
comunităţtii, proiectele de advocacy având un nivel de provocare mai rdicat decât un 
proiect obişnuit de serviciu în folosul comunităţii. Întâlnirile sunt construite astfel încât să 
puteţi alege din activităţile şi metodele pe care le consideraţi cele mai relevante pentru 
clubul IMPACT ţinând cont de:

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  în 
folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din interiorul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1.  Advocacy - campania de advocacy

Durata întâlnirii

2h 5 minute

Modul

Advocacy
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să conştientizeze importanţa 
metodelor de implicare civică aflate la 
dispoziţia unui cetăţean activ;
A - să identifice rolul şi importanţa 
metodelor de advocacy pentru 
proiectele de serviciu în folosul 
comunităţii;
C - să listeze ce înseamnă advocacy 
şi care sunt paşii unei campanii de 
advocacy.

Concepte:

• Advocacy
• Lobby

Materiale de lucru:

Flipchart, laptop, 
boxe, pahare de unică 
folosinţă, foi flipchart, 
post-it-uri, creioane 
colorate, foi albe/
cartoane pentru desen, 
foi colorate, scotch.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc energizare - Dă mai departe (20 minute)
Joc de rol (30 minute)
Povestire (30 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (45 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Joc de energizare- „Dă mai departe”: Participanţii sunt 
aşezaţi pe jos în cerc sau în jurul unei mese. Fiecare participant 
primeşte câte un pahar de unică folosinţă, în care se găseşte 
un bileţel lipit cu scotch (bileţelele vor conţine una dintre 
sintagmele: iau apărarea, schimb, comunic, iau decizii, ajut 
prieteni/rude/vecinii, iau atitudine, sensibilizez, atrag atenţia, 
intervin, expun, conving, influenţez, mă implic, caut soluţii, 
etc.). Un pahar trebuie marcat cu o culoare (roşu) şi va fi al 
facilitatorului/liderului IMPACT. Înainte de a primi fiecare 
paharul, participanţilor li se spune că sunt navigatori din 
diverse ţări ale lumii şi trebuie să traverseze oceanul spre 
continentul nou descoperit (Ecolandia sau Atlantida, de ex.), cu 
câte o comoară la bord, iar pe parcursul călătoriei vor trebui 
să se ajute unul pe celălalt pe furtuni, pasând comorile unul la 
altul. „Comorile” trebuie să ajungă pe la fiecare în parte. Apoi 
le explici bătăile pe pahare (vezi poezia care va fi scrisă pe 
flipchart : „Poc-poc, 1, 2, 3, poc-poc, mişcă-te în dreapta. Poc-
poc, prinde-l, pune-l jos, poc-poc, dă-l altcuiva).

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Aţi făcut vreodată 
vreuna dintre acţiunile 
scrise pe bileţele? Puteţi 
să daţi exemple? De ce 
credeţi că e important 
să daţi mai departe 
bileţelele? De ce e 
important ca fiecare să 
fi ajutat o dată un vecin, 
să fi luat atitudine, să se 
implice etc. şi ca toţi să 
învăţăm împreună să 
comunicăm, să căutăm 
soluţii?
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În momentul în care paharul roşu a trecut pe la toată lumea, 
întorcându-se la lider, jocul se încheie şi toţi se întorc la locul 
lor.
Explicaţie poezie: toată lumea stă jos pe scaun cu paharul 
în mână şi trebuie să spună şi să facă următoarele mişcări. 
Paharul se ţine în mâna dreaptă.
Pop-poc: se loveşte podeaua cu piciorul drept (poc) şi cu 
piciorul stâng (poc), alternativ unul după celălalt.
1,2,3: se spune „1,2,3” repede.
Mişcă-te în dreapta: toată lumea se mişcă cu un scaun spre 
dreapta.
Poc-poc: se loveşte podeaua cu piciorul drept (poc) şi cu 
piciorul stâng (poc), alternativ unul după celălalt.
1,2,3- se spune „1,2,3” repede.
Prinde-l: se prinde paharul din stânga (de la persoana din 
partea stânga) cu mâna stângă şi se pune pe podea.
Poc-poc: se loveşte podeaua cu piciorul drept (poc) şi cu 
piciorul stâng (poc), alternativ unul după celălalt.
1,2,3:  se spune „1,2,3” repede.
Dă-l altuiva: cu mâna dreaptă se ia paharul de jos şi se dă 
paharul persoanei din partea dreaptă.

Se repetă exerciţiul până ce paharul roşu a ajuns înapoi la 
facilitator şi participanţii au reuşit să aibă un ritm comun. 
După ce se termină, fiecare va scoate biletul din pahar şi 
se va uita pe el. În baza a ceea ce se află scris pe bileţele în 
fiecare pahar, liderii trasează o acoladă pe o foaie de flipchart 
şi notează în dreptul ei „Advocacy” şi explică următoarele: 
acestea constituie acţiuni care fac parte din aria de activităţi 
a domeniului advocacy. Toate aceste valori, toate aceste 
competenţe pe care le-am dobândit prin muncă ne ajută să 
înţelegem că, cel puţin o dată în viaţă, am fost puşi în postura 
de „advocator”. Dacă fiecare îşi aduce contribuţia la realizarea 
unui anumit lucru, la schimbarea a ceva nefuncţional în 
comunitatea din care face parte, atunci grupul poate reuşi.

Vocea mea + vocea ta + vocea celorlalţi = vocea poporului. 
Împreună putem schimba ceva! (poţi avea şi poster cu acest 
„calcul” şi chiar poster cu „Ad vocatus (lat.) = a adăuga voce”).
Se prezintă obiectivele activităţii (vezi la început): vom 
înţelege în cele ce urmează mai bine conceptul de advocacy. 
Urmează întrebările de procesare/debrifing.
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Pe pereţi pot fi puse diverse citate şi definiţii despre ce 
este advocay. Citatele pot fi postate pe perete în spatele 
flipchartului pe durata sesiunii.
„Advocacy is defined as the promotion of a cause or the 
influencing of policy, funding streams or other politically 
determined activity.” (Advocates for Youth)

„Advocacy is speaking, drawing a community’s attention to 
an important issue and directing decision – makers toward 
a solution. Advocacy is working with other people and 
organizations to make a difference.” (A handbook on Advocacy 
for Women Leaders)

„Advocacy is the art of influencing individuals or collective 
decision to affect a positive change in an issue or situation.” 
(Policy Project workshop participants)

 „Niciodată să nu vă îndoiţi de faptul că un grup mic de cetăţeni 
în cunoştinţă de cauză şi devotaţi pot schimba lumea; de fapt, 
numai ei o pot schimba.” (Margaret Mead)

2. Joc de rol: Ca să ne putem fixa mai bine ideea de advocacy, 
un joc de rol ar evidenţia mult mai bine care este idee de bază 
şi care este rolul nostru.
Se împart participanţii în patru echipe (2 echipe formate din 
1 proprietar, 1 cetăţean şi un observator; celelalte 2 echipe 
formate din 1 proprietar şi 1 observator sau 2, după caz) şi 
restul participanţilor având rolul de cetăţeni (împărţiţi egal la 
cele 2 echipe). Persoana care deţine rolul de observator o să 
prezinte situaţia echipei atunci când o să i se ceară. Ceilalţi 
membri ai echipei vor primi nişte foi pe care vor fi trecute 
diverse situaţii (vezi mai jos) şi vor trebui să îşi „intre” în rol, 
încercând să obţină câştig.
Situaţia 1:
Personaj A: Eşti locuitor al oraşului Cluj-Napoca. Ai observat că 
la complexul comercial din cartierul în care locuieşti de 40 de 
ani, în ultimele luni toate fructele şi legumele sunt importate 
din alte state şi sunt modificate genetic. Te duci să discuţi cu 
proprietarul despre cât de nesănătoase le consideri.
Personaj B: Eşti proprietarul complexului comercial din 
cartierul Y. Ai decis să imporţi fructe şi legume modificate 
genetic, în locul produselor locale, crescute natural, deoarece 
primele sunt mai ieftine, corespunzând astfel cerinţelor
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pieţei în condiţiile recesiunii. Nu accepţi o plângere despre 
calitatea lor drept motiv pentru a nu le mai aduce spre vânzare 
şi a pierde în afacere.
Situaţia 2: 
Personaj A: Eşti locuitor al oraşului Cluj-Napoca. Ai observat că 
la complexul comercial din cartierul în care locuieşti de 40 de 
ani, în ultimele luni toate fructele şi legumele sunt importate 
din alte state şi sunt modificate genetic. Te consulţi cu vecinii 
din cartier şi împreună decideţi să luaţi atitudine şi mergeţi 
la proprietar. Sunteţi pregătiţi să vă deplasaţi în alt cartier 
pentru cumpărături.
Personaj B: Eşti proprietarul complexului comercial din 
cartierul Y. Ai decis să imporţi fructe şi legume modificate 
genetic în locul produselor locale, crescute natural, deoarece 
primele sunt mai ieftine, corespunzând astfel cerinţelor pieţei 
în condiţiile recesiunii.
Situaţia 3: 
Personaj A: Eşti proprietarul unui imobil din cartierul X. Parcul 
din faţa blocului tău va fi înlocuit de o parcare supraetajată. Te 
duci la primărie să-ţi exprimi nemulţumirea faţă de construirea 
parcării chiar în faţa blocului tău.
Personaj B: Esti primarul oraşului Z. Ai acceptat o ofertă de 
construcţie a unei parcări în cartierul X pe locul unui parc, ca 
răspuns al solicitării şoferilor din oraş, şi te gândeşti la profitul 
pe care îl poţi reinvesti în oraş: şcoli şi spitale, pentru care e 
nevoie de fonduri.
Situaţia 4: 
Personaj A: Eşti proprietarul unui imobil din cartierul X. Parcul 
din faţa blocului tău va fi înlocuit de o parcare supraetajată. 
Te consulţi cu ceilalţi locatari din blocul tău şi dimprejurul 
parcului şi semnaţi o petiţie cu care mergeţi la primar pentru 
a vă exprima nemulţumirea.
Personaj B: Eşti primarul oraşului Z. Ai acceptat o ofertă de 
construcţie a unei parcări în cartierul X pe locul unui parc, ca 
răspuns al solicitării şoferilor din oraş, şi te gândeşti la profitul 
pe care îl poţi reinvesti în oraş: şcoli şi spitale, pentru care e 
nevoie de fonduri.

Rolul jocului este de a-i face pe paricipanţi să conştintizeze 
că atunci când ai de-a face cu o problemă, care afectează un 
grup mai mare de oameni, este foarte important să ştim să 
cerem ajutor şi unde să cerem, şi faptul că, împeună, şansele 
de reuşită sunt mai mari.

2. Cum v-aţi simţit 
atunci când a trebuie 
să mergeţi de unul 
singur la primar? A 
fost greu sau uşor să 
vă susţineţi punctul 
de vedere? Cum v-aţi 
simţit atunci când 
cererile voastre au 
fost sprijinite şi de 
alţi vecini, prieteni? 
Cum credeţi că este 
mai bine să acţionaţi: 
individual sau 
colectiv? Puteţi să 
ne daţi un exemplu 
în care un grup de 
oameni a fost mai 
eficient decât o 
singură persoană?
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Se va face o simulare cu fiecare echipă în parte care va încerca 
să joace o scenetă pentru a observa cum merge discuţia între 
personajele date. După ce s-au prezentat scenetele, se pun 
întrebările de procesare/debrifing alăturate.
După finalizarea debrifingului se prezintă foaia de flipchart 
unde se regăsesc scrise definiţia termenilor de advocacy şi 
lobby (vezi mai jos).
Advocacy provine din latină,  „ad vocatus” = a adăuga voce. 
Conform definiţiei din dicţionar, advocacy înseamnă: a-şi exprima 
opinia asupra unui lucru:

 actul de a sprijini o cauză sau o propunere;
 storytelling;
 leadership.

Advocacy promovează teme, idei, valori şi sprijină dialogul pe 
probleme sociale şi politice. Activitatea de advocacy se referă 
la cineva care doreşte să convingă pe cineva, undeva, că 
trebuie să sprijine o idee în legătură cu asta. Advocacy caută 
să modifice o stare de fapt în ceea ce ar trebui să fie. 
Câteva activităţi de advocacy: 

 apariţii TV: emisiuni, talk-show-uri, jurnale, 
flashmoburi, teatru de stradă;

 organizarea de întruniri de dezbateri, evidenţierea 
problemelor cu orice ocazie: grupuri de discuţii,      
site-uri, newslettere, bloguri; 

 scrierea de editoriale şi articole care să fie preluate 
de presă;

 contactarea oficialilor guvernamentali cu putere de 
decizie.

Lobby este o etapă din campania de advocacy. Lobby-ul este 
tentativa de a influenţa opinia sau acţiunea unui legiutor sau 
a unei persoane cu putere de decizie dintr-o organizaţie sau 
instituţie. 
Acest termen nu este altceva decât exprimarea dreptului 
constituţional de a te adresa factorilor de decizie. În practică, 
are o contribuţie importantă în procesul de luare a deciziilor, 
prin informarea oficialităţilor care astfel îşi pot da seama cum 
va afecta o anumită decizie un segment al societăţii.
Lobby se referă la faptul de a promova sau a se opune unei 
legislaţii specifice. Afectează direct rezultatele legislative şi 
electorale. Se referă la acele acţiuni de advocacy care caută 
soluţii efective, au deja formulat şi înaintat un amendament, 
propunere de modificare a unei legi, nu caută să să dezbată 
legislaţia.

√
√
√

√

√

√

√
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3. Povestea Mariei: Într-o dimineaţă de primăvară, Maria, 
soţia mea, a găsit în faţa scării blocului nostru o grămadă 
mare de gunoi. Cutiile de poştă erau rupte şi câteva dintre 
preşurile de la intrările în casele oamenilor erau arse. Pe jos 
am găsit o vestă care ştiam că aparţine unuia dinte tinerii care 
stăteau în cartier cu noi. Am ridicat-o şi am mers la poliţie. Nu 
vă spun dezamăgira Mariei când poliţistul i-a spus să-şi caute 
de treabă că nu merită să încerce să identifice un responsabil 
pe baza unei veste, asta era ca şi cum ai căuta acul în carul 
cu fân. În drum spre casă şi-a dat seama că nu era prima dată 
când astfel de evenimente aveau loc în blocul nostru. Sătulă 
să stea cu mâinile în sân şi decisă să facă ceva astfel încât 
pe viitor poliţia să fie mai atentă la astfel de situaţii, Maria a 
început să sune la televiziuni. După mai multe telefoane, un 
reporter a fost interesat. Inţelesese că nu este vorba de o 
infracţiune mare, însă putea să i se întâmple oricui şi spunea 
multe despre unde ar putea duce un astfel de lucru. Până la 
amiază, reporterul era la scara noastră. În acea după-amiază, 
eu, Maria şi vecinul de la etajul 3 am spus lumii despre situaţia 
petrecută în blocul nostru în acea seară. Mai multe persoane 
mi-au spus că au văzut ştirea. Reporterul a întrebat poliţia 
cum stau cu investigaţiile. Drept urmare, un ofiţer de poliţie 
a fost însărcinat cu investigarea acestiu caz. Două săptămâni 
mai târziu, micul nostru vandal a fost găsit. Se gândise să-
i dea o lecţie vecinului de la 3 pentru că a cerut să nu mai 
joace barbut în casa scării. Indiferent de motive, ceea ce este 
important pentru mine este faptul că Maria, secretară la o 
fabrică de pantofi, m-a făcut să fiu mândru că e soţia mea: a 
insistat când a fost refuzată, a găsit un aliat când poliţia nu a 
sprijinit-o, a reuşit să arate lumii că problema nu era numai a 
noastră, că ar putea să se întâmple oricui, s-a găsit sprijin în 
presă ştiind că poliţia este interesată să aibă o relaţie bună cu 
presa, şi că, cel mai pobabil, se vor implica atunci când presa 
este implicată. Deşi la prima vedere mulţi ar spune că Maria 
nu prea avea cu ce să îşi bată capul, mai degrabă a ajutat 
comunitatea să prevină actele de vandalism. Eu spun că acum 
cei care vor dori să facă asemenea lucruri se vor gândi de două 
ori. Plus faptul că toată paguba a fost acoperită de cel care era 
de drept responsabil.

4. Campania de advocacy: Următorul pas pe care o să îl 
parcugrem în această întâlnire este poate şi cel mai important: 
ce este o campanie de advocacy şi, mai ales, care sunt paşii de 
care trebuie să ţinem cont atunci când avem nevoie de o astfel
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de campanie (se face mereu referire la obiectivele pe care le-
am prezentat la începutul trainingului).
Modalitatea prin care o să descoperim aceşti paşi este 
„povestea Mariei”. Se împart participanţii în 2-3 echipe (în 
funcţie de mărimea grupului ). Fiecărei echipe i se dă o foaie 
cu povestea şi sunt lăsaţi 5-10 min în care trebuie să identifice 
etapele prin care trece Maria pentru a-şi duce la bun sfârşit 
planul. Aceştia trec toate ideile pe o foaie de flipchart, iar apoi 
se alege câte un reprezentant din fiecare echipă, care are 
rolul de a prezenta soluţiile găsite. După ce au fost prezentate 
variantele găsite, se discută dacă sunt neînţelegeri iar apoi 
liderul prezintă circuitul etapelor unei campanii de advocacy 
(pe o foaie de flipchart). Aceste etape sunt: definirea 
problemei, stabilirea obiectivelor şi scopurilor, sprijinul 
potrivit, dezvoltarea mesajului, canalele de comunicare, 
strângerea de fonduri şi implementarea.
Definirea problemei: advocacy începe cu idenificarea unei 
probleme sau situaţii problematice pe care reţeau ta de 
suporteri este dispusă să o susţină în vederea schimbării 
unei politici publice locale sau naţionale. Astfel, prima etapă 
a unei campanii de advocacy începe cu identificarea unei 
probleme: pe cine afectează? Rezolvarea ei este benefică la 
nivel individual sau⁄şi colectiv?
Stabilirea scopurilor şi obiectivelor: scopul este o declaraţie 
generală care  face referire la ce doresc iniţiatorii şi suporterii 
campaniei de advocacy să obţină pe termen lung (3-5 ani). 
Obiectivele campaniilor de advocacy fac referire la rezultatele 
vizate pe termen scurt, sunt măsurabile şi contribuie la 
atingerea scopului. 
Identificarea audienţei ţintă: audienţa ţintă face referire la 
cei care au autoritatea de a decide astfel încât să se realizeze 
schimbarea de politică spre care ţinteşte campania (de 
exemplu dacă proiectul face referire la instalarea unei treceri 
de pietoni, autoritatea care are putere de decizie este primăria 
locală, dacă este vorba de suplimentarea unei linii de autobuz, 
audienţa ţintă sunt firmele care asigură transportul local şi 
primăriile, etc.).  
Construirea unei coaliţii de sprijin: cu cât baza de susţinere 
pentru campanie este mai mare, cu atât cresc şansele de succes 
(de exemplu, pentru a identifica actorii cheie, cei interesaţi 
de schimbarea pe care o propune campania de advocacy; în 
exemplul de mai sus – cu trecerea de pietoni, dacă trecerea de 
pietoni se află în faţa şcolii sau a unei zone foarte circulate, etc.,

4. Despre ce este 
vorba în povestire? 
Ce soluţie a abordat 
Maria? A fost o soluţie 
bună? De câte ori 
v-aţi confruntat voi 
sau parinţii voştri cu o 
situaţie de acest tip? 
Au fost găsite soluţii? 
Ce aţi face şi voi într-o 
situaţie de acest tip? 
Ce aţi putea învăţa 
de la Maria? Care ar fi 
factorii care ar putea 
să vă demotiveze în 
a acţiona în această 
direcţie? Care sunt 
factorii care ar putea 
să va încurajeze să 
acţionaţi mai des ca 
Maria?
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actorii cheie pentru coaliţia bazei de sprijin ar putea fi: 
comunitatea şcolară, părinţii copiilor, locuitorii cartierului 
respectiv, poliţia rutieră, presa, etc.).
Dezvoltarea mesajului: mesajul în cadrul campaniei de 
advocacy este foarte important. Acesta trebuie dezvoltat 
astfel încât să fie „croit” pentru audienţă, să prezinte şi să 
încadreze problema astfel încât să  convingă să susţină poziţia 
campaniei.
Selectarea canalelor de comunicare:  alegeţi mijloacele de 
comunicare adecvate audienţei ţintă.
Dezvoltarea planului de implementare: ca la orice proiect,  va 
avea la bază stabilirea activităţilor, sarcinilor şi responsabililor 
în cadrul campaniei de advocacy.
!!! Este important să se facă mereu referire la poveste şi la cele 
discutate pe tot parcursul sesiunii şi să fie oferite exemple din 
viaţa de zi cu zi.

4. Încheierea întâlnirii: Rezumaţi conţinutul teoretic al 
sesiunii. Subliniaţi că advocacy este un bun instrument odată 
ce am învăţat să-l folosim. Recapitulaţi activităţile desfăşurate 
şi concluzia fiecăruia: ce-am învăţat din jocul „Dă mai departe”, 
dar din „Jocul de rol” sau „Povestea Mariei”. Lăsaţi timp pentru 
răspunsuri. Menţionaţi din nou cuvintele cheie, verbele de 
acţiune şi sintagmele de pe biletele din jocul „Dă mai departe”. 
Verificaţi atingerea obiectivelor.
!!! Linie de sfârşit: Pe o foaie de flipchart desenaţi un grup 
de oameni care împreună reuşesc să câştige ceva (o cupă, de 
exemplu), iar fiecare participant este rugat să scrie pe un post-it 
ce a înţeles din această sesiune şi cum o să acţioneze de acum 
înainte atunci când va identifica o problemă. 

5. Lucru la proiectul de serviciul în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/
idei:

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://www.public-relations.ro/vocabular/lobby_vs_advocacy.
htm
2. http://www.ctnonprofits.org/ctnonprofits/sites/ default/files/
fckeditor/file/policy/resources/AdvocacyVsLobbying.pdf
3. http://www.ebasedtreatment.org/tr eatment/toolbox/
advocacy/advocacy-versus-lobbying
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Numele întâlnirii

2. Advocacy şi lobby - diferenţe

Durata întâlnirii

1 h şi 30 min

Modul

Advocacy
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să demonstreze încredere în 
mijloacele democratice de participare şi 
implicare cetăţenească;
A - să distingă între diferite forme de 
implicare publică: proiectul de serviciu 
în folosul comunităţii, campanii de 
advocacy şi campanii de lobby;
C - să listeze diferenţele între termenul 
de advocacy şi cel de lobby.

Concepte:

• Advocacy
• Lobby
• Participare 
publică
• Implicare 
cetăţenească

Materiale de lucru:

Foi de flipchart, 
markere

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Prezentare – discuţie liberă (5 minute)
Joc de energizare (10 minute)
Prezentarea definiţiei lobby (5 minute)
Brainstorming - care sunt diferenţele între advocacy şi lobby? (10 minute)
Lucru pe grupe - studiu de caz: „Vine zebra pe Mehedinţi!” (25 de minute)
Fixarea (5 minute)
Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (30 minute)
Aspecte administrative (5 minute)

Descrierea fiecărei activităţi;

1. Introducere: Intorducerea tematicii din această săptămână. 
Este foarte important să începi prin a face o introducere mai 
elaborată a acestei întâlniri de club. Conceptele de advocacy 
şi lobby nu sunt concepte facile şi au foarte puţine referinţe 
concrete pentru tineri. De aceea, este important să le spui 
că astăzi veţi continua să vorbiţi despre advocacy, dar în 
comparaţie cu lobby. Pentru acest lucru însă ai nevoie să 
îţi aminteşti ce este un club IMPACT şi te-ar ajuta dacă ţi-
ar spune ei. Ideea de bază la care trebuie să ajungi este că 
un club IMPACT este un club de iniţiativă comunitară. Apoi 
întreabă care este modalitatea prin care face un club IMPACT 
acest lucru. În momentul în care s-a dat răspunsul – proiecte! 
– este momentul să întrebi dacă proiectele de serviciu în 
folosul comunităţii sunt singura modalitate prin care un club 
poate să susţină dezvoltarea unei comunităţii şi a societăţii în 
general?

Întrebări de procesare/
debriefing:
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Având în vedere că deja este a doua întâlnire pe tema advocay, 
ei ar trebui să poată răpunde că şi proiectele de advocacy 
sunt o metodă pe care un club IMPACT o poate folosi. Dacă nu 
ajunge grupul la această concluzie, aminteşte-le tu. Spune-
le că mai există o a treia metodă prin care un club ar putea 
să susţină comunitatea, proiectele de lobby. Campaniile de 
lobby se organizează aproximativ pe aceleaşi principii ca 
şi cele de advocacy. Cu toate acestea, schimbarea pe care 
urmăresc este diferită. 

2. Ce este lobby-ul? Prezintă definiţiile lobby-ului. Pregăteşte 
un flipchart cu definiţiile lobby-ului (5 min):

A face lobby se referă la acţiuni ample, campanii 
strategice care îşi propun să influenţeze procesul politic 
într-un anumit domeniu, de exemplu protecţie socială, 
fiscal, de mediu, infrastructură, etc. 

Lobby este încercarea de a influenţa autorităţile 
publice să acţioneze în favoarea sau împotriva unei 
cauze specifice. 

Lobby-ul este o formă de advocacy pentru politici 
publice şi educarea guvernanţilor. A face lobby prespune 
a comunica cu reprezentanţii ramurilor executivă şi 
legislativă dintr-un stat pentru a-i încuraja/determina 
să ia atitudine cu privire la un set de legi propuse. 

Lobby-ul este un aspect important al procesului 
democratic. 

3. Brainstorming: care sunt diferenţele între advocacy şi 
lobby? Pregăteşte un flipchart cu diferenţele dintre advocacy şi 
lobby: 

Deşi aceste cuvinte sunt de multe ori folosite cu acelaşi 
sens, probabil datorită faptului că ambele ţintesc într-un 
final către schimbări sociale, principala diferenţă constă 
în faptul că atunci când ON�-urile conduc o campanieatunci când ON�-urile conduc o campanie 
de avocacy, ele vorbesc în numele lor şi al grupului social 
pe care îl reprezintă, căutând să influenţeze un anumit 
aspect al societăţii din perspecitva comportamentului, 
a regulilor sau a atitudinilor. 

Campaniile de advocacy îşi propun în general să 
sensibilizeze societatea sau o parte a ei, cu privire la 
diverse aspecte problematice. 

Lobby este o formă mult mai specifică de advocacy, 
încercând să promoveze recomandări legislative 
specifice într-un anumit domeniu. 

√

√

√

√

√

√

√
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Exemplu: Proiectul „Vine zebra pe Mehedinţi”(realizat de 
clubul IMPACT The Best, al şcolii Constantin Brâncoveanu, 
Cluj-Napoca, vezi anexa 1) este unproiect de advocacy, care 
şi-a propus instalarea unei zebre în faţa Şcolii Constantin 
Brâncoveanu, din Cluj-Napoca. Problema respectivă afecta 
un grup restrâns de oameni (comunitatea şcolară respectivă 
şi cea din cartier), iar instalarea unei treceri de pietoni nu a 
însemnat schimbarea modului în care primăria decide şi 
instalează treceri de pietoni de acum încolo. Pentru ca acest 
proiect să fie unul de lobby, ar fi trebuit ca el să propună o 
politică publică locală  care să cuprindă criterii de identificare 
şi instalare a  trecerilor de pietoni în general în oraşul Cluj-
Napoca sau în ţară. Cu alte cuvinte, la sfârşitul proiectului 
de advocacy chiar dacă se schimbă punctual o situaţie, 
procedurile legale prin care în mod normal s-ar decide astfel 
de situaţii nu sunt schimbate. Proiectele de lobby vizează 
schimbarea legilor şi a legislaţiei dintr-un anumit domeniu, 
atât la nivelul administraţiilor publice locale (primării) cât 
şi/sau la nivelul central al administraţiei publice (guvern şi 
parlament).

4. Studiu de caz – „Vine zebra pe Mehedinţi!”: Împarte grupul 
în două. Fiecare dintre ei va primi printat studiul de caz, vezi 
anexa 1 pag. 253. Sarcina lor este ca pornind de la proiectul 
de advocacy din studiul de caz şi de la definiţia lobby-ului să 
încerce să descrie un proiect de lobby. Vor avea 15 minute 
pentru acest lucru. Şi apoi 5 minute pentru prezentarea 
rezultatelor în grupul mare.

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.
Alte recomandări/idei:
Adesea persoanele care sunt foarte 
active în comunităţile lor prin proiectele 
de serviciu în folosul comunităţii, ajung 
în punctul în care precuparea lor pentru 
anumite probleme trece de un cadru 
restrâns geografic sau social şi îşi doresc 
să influenţeze direct legislaţia într-un 
anumit domeniu.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://www.public-relations.ro/vocabular/
lobby_vs_advocacy.htm
2. http://www.public-relations.ro/vocabular/
lobby_vs_advocacy.htm
3. http://www.ctnonprofits.org/ctnonprofits/
sites/ default/files/fckeditor/file/policy/
resources/AdvocacyVsLobbying.pdf
4. http://www.ebasedtreatment.org/tr eatment/
toolbox/advocacy/advocacy-versus-lobbying
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ANEXE
Anexa nr. 1: Întâlnirea nr. 2, Advocacy şi lobby - diferenţe

Studiu de caz: “Vine zebra pe Mehedinţi”, proiect de advocacy al Clubului IMPACT 
The Best, Şcoala Constantin Brâncoveanu, 2009-2010, Cluj-Napoca

Autor: Mihaela Cheregi, Lider Club IMPACT

1. În ce perioadă s-a desfăşurat proiectul? 
Noiembrie 2009 - Februarie 2010

2. Care a fost tema/cauza campaniei? 

Notă: În această rubrică trebuie să explicaţi, foarte pe scurt, pentru ce a luptat/militat 
campania voastră. De exemplu: susţinerea de la bugetul local a unui centru de zi pentru 
copii cu autism sau interzicerea vânătorii în parcurile naţionale sau transformarea unui 
teren viran în parc pentru copii.

Obţinerea de către membrii Clubului IMPACT a autorizaţiei de amplasare a unei treceri 
de pietoni într-o intersecţie din apropierea unei şcoli generale din cartierul Mănăştur, din 
Cluj-Napoca

3. Ce autorităţi au fost vizate în cadrul campaniei?
Notă: Orice campanie de advocacy are una sau mai multe ţinte – persoane sau instituţii 
care au puterea de a decide cu privire la tema campaniei. La această rubrică trebuie să 
bifaţi care au fost instituţiile pe care campania dumneavoastră le-a vizat.

          primărie  consiliu local  consiliu judeţean  parlament 

          minister  ambasadă    altele:__________________

4. Povestea proiectului (scurt rezumat)
Membrii clubului IMPACT de la Şcoala �enerală „Constantin Brâncoveanu” din Cluj-Napoca 
au decis să se implice în viaţa comunităţii locale printr-un proiect de advocacy. Clubul 
IMPACT The Best a încercat să atragă atenţia responsabililor cu securitatea traficului de la 
primaria municipiului asupra faptului că în zona limitrofă şcolii există o intersecţie fără trecere 
de pietoni, intens folosită de copii. Clubul IMPACT a vizat să obţină un răspuns din partea 
autorităţilor pentru rezolvarea acestei probleme. Pentru a realiza acest obiectiv, clubul a iniţiat 
acţiuni de informare a opiniei publice din zonă şi o campanie de strângere de semnături în 
sprijinul petiţiei pe care a depus-o la primărie.

5. Problema pe care a vrut să o rezolve proiectul?  
Intersecţia din apropierea Şcolii �enerale „Constantin Brâncoveanu” din Cluj-Napoca era 
foarte circulată de elevi. În zona respectivă s-au produs numeroase accidente uşoare. 
Toate sesizările făcute în prealabil de şcoală şi locatarii din zonă s-au soldat cu eşec, 
răspunsul autorităţilor fiind că nu se poate amenaja o trecere de pietoni deoarece strada 
este în pantă.
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6. Pentru ce v-aţi luptat? (scop/obiectiv) 
Scopul acestui proiect a fost sensibilizarea Primăriei Cluj-Napoca referitor la necesitatea 
înfiinţării unei treceri de pietoni care să ofere mai multă siguranţă elevilor şcolii „Constantin 
Brâncoveanu” şi locuitorilor din zonă.

7. Cine au fost beneficiarii campaniei? Cine a avut de câştigat, cine era afectat de 
problemă?
Beneficiarii au fost cei aproximativ 300 de elevi ai şcolii.„Constantin Brancoveanu” din 
Cluj-Napoca, precum şi toate persoanele care locuiesc în zonă.

8. Ce s-a făcut, de fapt? (descrierea campaniei). Ce metode s-au folosit în campanie şi 
cum anume au fost  folosite? (cine s-a implicat în campanie şi cine a susţinut activităţile de 
advocacy pe care le-aţi organizat,  care a fost reacţia presei şi a autorităţilor?)
În cadrul întâlnirilor săptămânale de club, membrii IMPACT The Best au pregătit 
materialele campaniei care urmau să sensibilizeze opinia publică şi, astfel, să-i ajute să 
strângă cât mai multe semnături pentru petiţie. Materialele campaniei au inclus: postere, 
bannere, formulare pentru semnături, toate fiind realizate de membrii IMPACT. Tot în faza 
de pregătire a campaniei, Fundaţia Noi Orizonturi a organizat un curs pentru proiecte de 
advocacy în cadrul clubului. Fiecare membru al clubului IMPACT The Best,  primit apoi câte 
o listă şi a început să strângă semnături de la părinţi, vecini, cunoscuţi cu vârsta de peste 
18 ani. În cadrul unei întâlniri de club IMPACT, tinerii au mears într-o zonă aglomerată 
din oral cu materialele campaniei şi au strâns semnături acolo. Trei eleve, însoţite de prof. 
Mihaela Pocşa, au mers apoi la primărie să se documenteze cu privire la ce acte este 
nevoie a fi pregătite pentru a depune cererea, au întocmit-o pe loc şi apoi au aştepatat… 
După ceva timp, pe 23 martie 2010, un reprezentant al primăriei a venit la şcoală pentru 
a vedea exact unde se dorea să fie amplasată trecerea de pietoni, comunicând faptul că 
cererea a fost aprobată de comisia abilitată şi că urmează să fie trasată zebra. Toţi elevii 
au aşteptat cu nerăbdare să vină Zebra şi pe strada Mehedinţi.

9. Ce obstacole aţi întâmpinat pe parcursul campaniei?
Faptul că vizita reprezentantului primăriei nu a fost imediat urmată de realizarea propriu-
zisă a trecerii de pietoni.

10. Ce anume aţi schimba şi ce aţi face la fel într-o viitoare campanie de advocacy? 
De schimbat: 
Chiar dacă sunt asigurări din partea autorităţilor că petiţia va fi soluţionată, membrii 
IMPACT nu ar mai aştepta atât, ci ar insista mai mult ca cererea lor să fie soluţionată mai 
rapid; ar strânge şi mai multe semnături.
De păstrat: 
Încrederea că opinia publică poate fi sesizată şi sensibilizată în legătură cu un anumit 
aspect important pentru comunitate. Cheia succesului acestui proiect  au fost membrii 
clubului IMPACT, dar şi faptul că scopul proiectului a fost bine determinat, iar  modul de 
realizare a proiectului a urmat o plnificare atentă. 
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11. Alte informaţii pe care le consideraţi relevante (buget, finanţatori, voluntari, mass-
media):
Pentru realizarea proiectului a existat finaţare de la Fundaţia Noi Orizonturi, prin 
Programul IMPACT.
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

ABSTRACT
Acest document este dedicat facilitatorilor IMPACT (liderilor sau animatorilor socio-educativi) şi 

descrie pas cu pas trei întâlniri opţionale pe care facilitatorii (liderii), împreună cu 
membrii IMPACT, le pot implementa la alegere în cadrul întâlnirilor IMPACT.

ALTE TEMATICI OPŢIONALE

12.
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Scopul  modulului îl constituie creşterea înţelegerii aspectelor şi a principiilor 
esenţiale legate de viaţa de familie, prietenie, condiţii de locuit, viaţă spirituală.

Obiectivele generale de învăţare ale componentei „Alte tematici opţionale” 
pentru membrii IMPACT sunt:

 să ofere informaţii de bază cu privire la familie; 
 să stimuleze tinerii în dezvoltarea acelor competenţe care să-i ajute în asumarea 

răspunderilor necesare în construcţia propriilor familii.

Structura modulului „Alte tematici opţionale”: 

Cum citim acest curriculum pe alte tematici opţionale: fiecare întâlnire este 
construită astfel încât să puteţi alege din cele patru întâlniri propuse activităţile şi 
metodele pe care le consideraţi cele mai relevante pentru clubul IMPACT ţinând cont 
de: 

 vârsta participanţilor (membrilor IMPACT);
 obiectivele de învăţare aşteptate;
 preferinţele membrilor; 
 stilul facilitatorilor (liderilor); 
 secvenţa activităţilor; 
 spaţiul de desfăşurare;
 materialele necesare, etc. 

Durata întâlnirii este de maxim 2 ore 30 de minute (incluzând lucrul la proiectul  în 
folosul comunităţii). Aveţi posibilitatea să fiţi flexibil în alegerea activităţilor din interiorul 
modulului şi a întâlnirilor IMPACT. Timpul pentru implementarea unei întâlniri este de 
asemenea flexibil, dar respectând standardul de calitate IMPACT şi ţinând cont de mai 
multe aspecte ca: vârsta participanţilor, stilul de învăţare al participanţilor, dinamica 
grupului, stadiul de formare în care se află grupul, perioada de timp din an, etc.

√
√

√
√
√
√
√
√
√
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Numele întâlnirii

1. Locuinţa mea

Durata întâlnirii

2h

Modul

Alte tematici opţionale
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să îşi asume responsabilitatea în 
ceea ce priveşte amenajarea propriei 
locuinţe, în acord cu utilitatea şi 
confortul;
A - să identifice punctele tari şi slabe 
personale, în ceea ce priveşte habitatul 
şi condiţiile de locuit precum şi 
modalităţi de dezvoltare personală în 
această privinţă;
C - să definească importanţa locuinţei 
şi a condiţiilor de locuit pentru 
dezvoltarea personală.

Concepte:

• Locuinţa
• Condiţii de 
locuit
• Amenajarea 
locuinţei
• Mobilier
• Confort termic
• Lumină şi 
corpuri de 
iluminat
• Grădină
• Curăţenie, 
ordine, igienă

Materiale de lucru:

Foi de lucru diagrame 
Lotus, markere, 
creioane, copii printate 
povestire

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Povestire (20 minute)
Tehnica Lotus (de grup) (50 minute)
Evaluare individuală (10 minute)
Lucru la proiect  (40 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Studiu de caz: Fr. W. Foerstre arată, în mod convingător, 
cum ştergerea prafului poate fi un mijloc important de 
autoeducaţie. Un simplu act, în aparenţă fără importanţă, 
banal chiar, ca ştergerea prafului, este un prilej de învăţăminte 
şi de autoeducaţie, spune autorul citat. Este relevant, 
precizează el, felul cum abordezi aceasta problemă: ce poţi 
să înveţi când ştergi praful? Fr. W. Foerster imaginează un 
dialog între doi fraţi, Mary şi John. Pe John îl vede stând 
dimineaţa cu cafeaua şi cu gramatica latină dinainte, în timp 
ce surioara lui se învârteşte împrejur, ştergând praful. 
- Eu învăţ, se gândeşte el. Şi ce „proastă” rămâne sora mea, tot 
ştergând praful. Panis, pulvis, crinis, finis. Foarte bine, pulvis, 
se zice la praf. Pulvis, pulveri, pulverem. Ea şterge praful, iar 
eu pot să declin verbul ca un roman din vechime. Ascultă 
Mary, zice John, ştii tu cum se zice praf pe latineşte ? 
El vroia să-i demonstreze lipsa ei de cultură şi de educaţie.

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Ce a vrut să spună 
autorul? Ce este ordinea 
şi curăţenia? De ce este 
importantă ordinea şi 
curăţenia în spaţiul de 
locuit?  În ce fel ne ajută 
să ne păstram spaţiul în 
care locuim curat? Ce 
competenţe am putea 
să ne dezvoltam în acest 
context?
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Mary nu-i rămâne datoare şi-i răspunde stăpânirea de sine nu 
se învaţă din gramatica latină şi că el nu va putea face pe omul 
zburător la trapez numai fiindcă a citit în ziare, că Negruti de la 
Iaşi face aşa ceva şi a luat pentru asta un premiu. 
- Trebuie să te pregăteşti, zilnic, tu însuţi, să te foloseşti de 
trapez sau de pragul de sus al uşii, să începi cu lucrurile mici 
de tot şi aşa mai departe, îi spune Mary. A face un ocol prin 
cameră şi a umbla cu o cârpă de praf – adaugă ea – însemnă 
educaţie, pentru că nu e vorba numai de mână ci şi de gânduri 
bune şi putere de voinţă ca să te ţii singur din scurt şi să vâri 
cârpa prin fiecare colţişor şi nu numai cu praful şi cu mobilele, 
ci, foarte adesea, şi cu tine însuţi. Ştergând praful omul se 
învaţă să facă lucruri de calitate; când lucrezi cu mâinile lucrezi 
şi cu mintea, căci mâna e călăuzită de chibzuială, răbdare şi 
grijă, lucruri pe care mâna singură habar nu le are.

Incontestabil, felul cum şterge cineva praful de pe lucrurile 
din casă oglindeşte trăsăturile de personalitate ale acelei 
persoane, iar exerciţiul respectiv este o modalitate de formare 
a caracterului, căci, cel în cauză, dacă îşi propune să facă şi 
lucrurile mici cu răbdare şi deplinătate, se obişnuieşte să se 
autocontroleze şi să facă un lucru bun, complet, în tot ceea ce 
întreprinde, nu numai când este văzut de cineva, ci şi atunci 
când supraveghetorul este doar propria sa conştiinţă.

2. Locuinţa şi amenajarea locuinţei – Floarea de nufăr:
Tehnica florii de nufăr, presupune deducerea de conexiuni 
între idei, concepte, pornind de la o temă centrală. Problema 
sau tema centrală determină cele opt idei secundare care se 
construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii 
de nufăr. Cele opt idei secundare sunt trecute în jurul temei 
centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme 
principale pentru alte opt flori de nufăr. Pentru fiecare din 
aceste noi opt teme centrale se vor construi câte alte noi opt 
idei secundare. Astfel, pornind de la o tema centrală, sunt 
generate noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate 
conexiuni şi concepte noi.
Facilitatorul clubului propune tema centrală: Locuinţa şi 
amenajarea locuinţei.
Se începe cu un moment de lucru independent: fiecare elev 
se gândeşte la ideile conexe. Ideile obţinute sunt discutate şi 
apoi sunt trecute în diagramă. Se constituie grupuri de lucru, 
similare ca numar de participanţi sau ca posibilităţi creative. 
Fiecare grup îşi aduce contribuţia la întreaga diagramă, având, 

2. Cât de greu a fost 
acest exerciţiu? În 
ce fel ne ajută acest 
exerciţiu? Ce am 
reţinut din el?
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în vedere dezvoltarea, atât cât se poate, a fiecăreia dintre cele opt noi teme 
centrale stabilite. Astfel, membrii grupului A, de exemplu, vor elabora pe 
rând, cât mai multe idei (maxim opt idei) pentru temele A, B, C, D, E, F, 
G, H, trecându-le în diagrama pe care fiecare grup o are la dispoziţie. La 
un semnal (dat de către facilitator), diagramele se schimbă între grupuri, 
în sensul acelor de ceasornic. Locurile (cercurile) din diagramă rămase 
goale de la grupul precedent, au şansa de a fi completate acum. Rotirea 
diagramelor se face până când acestea ajung la grupul iniţial. În final, se 
citesc diagramele şi se apreciază rezultatele.

Un model poate fi cel de mai jos, care cuprinde următoarele elemente:
A – la oraş;
B – la ţară;
C – ordine;
D – curăţenie;
E – amplasarea locuinţei;
F – amenajarea locuinţei;
G – încălzirea locuinţei;
H – lumina şi surse de iluminat.

Fiecare din ideile enumerate mai sus devine la rândul ei o temă centrală 
care va genera alte opt idei (vezi tabelul de pe pagina următoare).

3. Evaluare individuală: Facilitatorul împarte fişe de evaluare individuală 
care pot avea următorul model.
Aspectele pe care doresc să le îmbunătăţesc în ceea ce priveşte locuinţa 
(condiţiile de locuit) şi amenajarea locuinţei/camerei mele sunt:
a)............................................................................................................................................
b)............................................................................................................................................
c)............................................................................................................................................
d)...........................................................................................................................................
e)............................................................................................................................................

4. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei întâlniri, 
completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei întâlniri, alte 
aspecte administrative.
Alte recomandări/
idei:

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Băban, Adriana (coordonator), Consiliere educaţională, SC PSINET 
SRL, Cluj-Napoca, 2003
2. Fr. W. Foerster, Cartea vieţii, traducere de N. Pandelea, Editura 
Librăriei Socec et Co S.A., Bucureşti, 1920, p. 301, apud I. Comanescu, 
Autoeducaţia azi şi mâine, editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996
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Locuinţă la oraş Locuinţă la ţară Ordine Curăţenie
Poluare
Posibilitatea mai 
mare de câştig 
financiar
Grabă
Agitaţie şi 
confuzie
Locuinţe 
îngrămădite
Lipsa vegetaţiei
Viaţă artificială
Hrană 
nesănătoasă

Linişte
Contactul cu 
natura
Gradină
Simplitate
Sănătate
Hrană naturală
Aer curat
Animale
Apă curată

Disciplină
Armonie
Exactitate
Responsabilitate
Dedicare
Straduinţă
Meticulozitate
Efort

Igienă
Sănătate
Protecţie 
împotriva 
bolii
Atractivitate
Confort
Întreţinere
Efort
Bună 
rânduială

Amplasare 
locuinţă

Amenajare 
locuinţă

Căldură Lumină

Influenţele 
mediului
Lumină
Caldură
Fără umezeală
Acces la 
canalizare
Aer curat
Acces la sursă de 
apă curată
Sănătate

Mobilier
Simplitate
Atractivitate
Bun simţ
Permite 
întreţinerea 
ordinei şi 
curăţeniei
Funcţionalitate
Utilitate
Culoare

Surse de încălzire
Climat de lucru
Odihnă
Temperatură 
plăcută
Ambianţă
Combustibil
Economie
Întreţinere

Soare
Bună 
dispoziţie
Căldură
Iluminat 
electric
Sănătate
Activitate
Vitalitate
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Numele întâlnirii

2.  Familia

Durata întâlnirii

2h

Modul

Alte tematici opţionale
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să îşi asume responsabilităţi în ceea 
ce priveşte pregătirea pentru viaţa de 
familie;
A - să identifice  comportamentele 
specifice rolului bărbatului şi femeii în 
cadrul familiei;
C - să identifice principiille esenţiale în 
ceea ce priveşte familia şi valorile care 
contribuie la construirea unei familii 
fericite.

Concepte:

• Familie 
• Căsătorie
• Roluri în familie

Materiale de lucru:

Flipchart; coli de 
flipchart, hârtie, 
creioane, markere, rigle, 
fişe de lucru pentru 
fiecare participant.

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Comentariul unui text (10 minute)
Lucru în echipă - El şi Ea, exerciţiu de identificare a principalelor caracteristici ale 
bărbaţilor şi femeilor în contextul familiei (40 minute)
Discuţie - Ce este dragostea şi cum se manifestă ea în cadrul căsătoriei?  (30 minute)
Prelegere activă – Rolurile de sex (20 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (20 minute)
Administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Discuţie:  Scrie pe foaia de flipchart cuvântul „familie”. 
Formează două grupe. Fiecare grupă are la dispoziţie 15 
minute să facă un portret despre familie şi să reliefeze ce 
tipuri de relaţii sunt într-o familie. Dacă într-o grupă sunt 
şase participanţi, fiecare se va aşeza într-o poziţie a corpului 
luând o anumită mimică. Fiecare personaj se aşează în relaţie 
cu celelalte personaje. După ce fiecare echipă a făcut acest 
grup, se discută cu fiecare echipă ce personaje au observat, 
ce relaţii există între personaje. După ce se face discuţia cu 
fiecare echipă se va cere participanţilor să facă o definiţie a 
familiei. Toate ideile care le vin participanţilor în cap se scriu 
pe foile de flipchart.

2. El şi Ea – exerciţiu de identificare a principalelor caracteristici 
ale bărbaţilor şi femeilor în contextul familiei: Participanţii 
sunt împărţiţi în două grupe: bărbaţi şi femei (băieţi şi fete).

Întrebări de procesare/
debriefing:
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Fiecare grup este rugat să alcătuiască un portret ideal a ceea 
ce înseamnă bărbatul ideal şi femeia ideală. În final vor exista 
patru portrete: femeia ideală vazută de femei şi femeia ideală 
văzută de bărbaţi, bărbatul ideal văzut de femei şi bărbatul 
ideal văzut de bărbaţi.
Fiecare grup îşi va prezenta portretele în faţa celorlalţi 
participanţi.
Exerciţiul este urmat de debriefing.
Grupul de bărbaţi (băieţi) este întrebat ce crede despre 
răspunsul femeilor (fetelor). Este foarte probabil ca aceste 
răspunsuri să dea naştere unor discuţii presărate cu glume. 
Trebuie amintit participanţilor că această chestiune este una 
foarte serioasă. 
Apoi se adresează aceeaşi întrebare femeilor (fetelor), adică li 
se cere să îşi spună părerea cu privire la răspunsul bărbaţilor.
Pe baza acestor informaţii, toţi participanţii alcătuiesc două 
tabele după modelul de mai jos, în care sunt incluse cele mai 
importante caracteristici care definesc bărbatul, ca soţ şi tată, 
şi femeia, ca soţie şi mamă:

Bărbatul
(ce îl  deosebeşte de 

femeie?)

Soţ
(ce defineşte un soţ?)

Tată
(ce defineşte un 

tată?)

Femeia
(ce o face diferită de 

bărbat?)

Soţie
(ce defineşte o soţie?)

Mamă
(ce defineşte o 

mamă?)

3. Ce este dragostea şi cum se manifestă ea în cadrul 
căsătoriei: Participanţii primesc un text din celebra „Epistolă 
către Corinteni”, a Apostolului Pavel, şi sunt rugaţi să o 
comenteze:
 „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; 
dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se umflă de mândrie, nu 
se laudă, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se 
bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, 
suferă totul… Dragostea nu va pieri niciodată.”

2. Ce părere aveţi 
despre răspunsul 
femeilor? De ce? Ce 
influenţează percepţia 
noastră asupra 
rolurilor? Ce părere 
aveţi despre răspunsul 
bărbaţilor? De ce 
credeţi că este aşa?
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4. Exerciţiu de identificare a atitudinilor faţă de rolurile de 
sex: Facilitatorul trasează o linie pe podea şi, după ce va citi un 
set de declaraţii, va ruga participanţii să se aşeze pe această 
linie în funcţie de acordul sau dezacordul faţă de respectiva 
declaraţie. La un capăt al liniei poate fi notat semnul minus, 
reprezentând dezacordul total, iar la celălalt semnul plus, 
reprezentând acordul total. Mai jos sunt o parte din declaraţiile 
menţionate (acest material a fost preluat şi prelucrat după 
Băban, Adriana; coord; Consiliere educaţională; SC PSINET 
SRL, Cluj Napoca, 2003). După fiecare poziţionare pe linia 
trasată pe podea, participanţii sunt rugaţi să-şi argumenteze 
decizia.

Femeile ar trebui să stea şi să crească copii.
Femeile ar trebui să aibă o slujbă, chiar dacă au copii.
Bărbaţii care nu se căsătoresc nu sunt normali.
Bărbaţii sunt buni bucătari.
Fetele ar trebui să poată juca fotbal dacă ar vrea.
Băieţii ar trebui să-şi ascundă sentimentele de câte ori pot.
Fetele ar trebui să-şi ascundă sentimentele de câte ori pot.
Bărbaţii care stau acasă în timp ce nevestele lor muncesc nu 
sunt normali.
Dacă ambii soţi muncesc, amândoi trebuie să se ajute la gătit 
şi la curăţenia casei.
Dacă ambii părinţi lucrează, trebuie să stea cu copilul lor mic 
pe rând pentru ca celălalt să poată ieşi singur câteodată.
Femeilor le-a fost mai bine înainte de începerea mişcării 
feministe.
Cei mai mulţi bărbaţi doresc să fie „şefi” în casele lor.
Cele mai multe din fetele care urmează o facultate de fapt îşi 
caută un soţ.
Cele mai multe femei îşi doresc să aibă un soţ care să aibă 
responsabilitatea casei şi să aducă banii în casă.
Cei mai mulţi bărbaţi îşi doresc să se căsătorească cu o 
virgină. 
Este mai important pentru băieţi să practice sporturi decât 
pentru fete.
Atât baieţii cât şi fetele ar trebui să înveţe să gătească, să 
coase, să facă curăţenie şi să spele vasele.

5. Lucrul la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

6. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea următoarei 
întâlniri, alte aspecte administrative.

4. Cum credeţi că sunt 
percepute rolurile 
în familie în ziua de 
astăzi? Cum credeţi 
că ar fi mai bine să fie 
împărţite rolurile în 
familie?
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Alte recomandări/idei:
Aceste activităţi sunt recomandate 
membrilor IMPACT cu vârstele cuprinse 
între 16 – 18/19 ani.

Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. Baban, A. (coord), Consiliere educaţională, 
SC PSINET SRL, Cluj Napoca, 2003
2. Dobson, J., Armonia în familie, Editura 
NOUA SPERANŢĂ, Timişoara, 1994
3. Dobson, J., Creşterea copiilor, Editura 
NOUA SPERANŢĂ, Timişoara, 2002
4. Dobson, J., Pregătirea pentru adolescenţă, 
Editura NOUA SPERANŢĂ, Timişoara, 1994
5. Mitrofan, I., Mitrofan, N., Elemente de 
psihologie a cuplului, Casa de editură şi 
presă «Şansa» S.R.L., Bucureşti, 1994
6. Mitrofan, N., Dragostea şi căsătoria, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984
7. Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei 
familiale, Editura POLIROM, Iaşi, 2002
8. Van Pelt, Nancy L., Căsătorie împlinită, 
Editura El Print, 1999
9. Van Pelt, Nancy L., Curăţenie completă, 
Casa de editură «Viaţă şi sănătate», 
Bucureşti, 2002
10. Van Pelt, Nancy L., Secretele comunicării, 
Editura Pioneer, Târgu Mureş, 1999
11. Van Pelt, Nancy L., Secretele părintelui 
deplin, Editura Pioneer, Târgu Mureş, 2001

Numele întâlnirii

3.  Prietenie

Durata întâlnirii

2h

Modul

Alte tematici opţionale
Obiective specifice de învăţare - valori, 
abilităţi şi cunoştinţe (V.A.C.). 
Membrii IMPACT vor putea:

V - să manifeste deschidere spre 
prietenie;
A - să recunoască beneficiile şi 
provocările prieteniei;
A - să identifice asemănări şi deosebiri 
între ei şi ceilalţi membri ai grupului 
folosind diagrama Venn;
 C - să poată defini caracteristicile unui 
prieten.

Concepte:

• Prietenie 
• Diagrama Venn

Materiale de lucru:

Hârtie colorată, hârtie 
A 4, creioane, coli de 
flipchart, markere. 



Modulul Tematici opţionale

260

Modulul Tematici opţionale

Metodele nonformale folosite/Timp acordat:
Joc de spargere a gheţii – Amestecă şi află (10 minute) 
Diagrama Venn (30 minute)
Lucru pe grupe - Reţeta prieteniei (15 minute)
Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii (60 minute)
Aspecte administrative (5 minute)
Descrierea fiecărei activităţi:

1. Amestecă şi află: Este un joc foarte simplu prin care 
membrii IMPACT îşi pot împărtăşi mai multe cu privire la 
oamenii care contează pentru ei. Faceţi mici biluţe din hârtie 
colorată. Să fie cât mai multe biluţe şi de câte culori doriţi. 
Fiecare culoare semnifică faptul că participanţii trebuie să 
spună un lucru despre ei, aşa că lasă-i să-şi aleagă cât mai 
multe biluţe de cât mai multe culori şi abia apoi spune-le 
că în funcţie de numărul de biluţe luate vor trebui să spună 
grupului cât mai multe lucruri despre ei. Pentru fiecare 
culoare alege o întrebare care să îi ghideze atunci când 
trebuie să dezvăluie grupului mai multe (ex. galben - care 
sunt cei mai apropiaţi prieteni, verde - cât de multe ar face 
pentru prietenii lor, albastru - o situaţie în care a avut nevoie 
de un prieten, roşu - o situaţie în care grupul de prieteni i-a 
ajutat, etc.). Fiecare membru îşi va spune propriile experienţe 
şi apoi încercaţi să sumarizaţi ceea ce au spus. Acest lucru va 
ajuta mai târziu în timpul întâlnirii.

2. Diagrama Venn:  Diagrama Venn este un instrument foarte 
simplu prin care membrii IMPACT pot să vizualizeze foarte 
uşor similarităţile şi diferenţele dintre ei. Oferă fiecăruia o 
coală de hârtie şi un pix şi roagă-i să găsească cel puţin zece 
caracteristici care îi definesc şi să treacă pe hârtie cele găsite 
(şi bune şi rele). După ce au terminat, ia o coală de flipchart 
şi realizează un lanţ din două cercuri care se întrepătrund. Să 
fie suficient de mari cât să poată să scrie ulterior în ele.
Dă-le  apoi 10 minute în care să găsească lucruri asemănătoare 
între ei şi (se regăsesc la cel puţin trei persoane) pe care să 
le scrie în partea în care cercurile se întrepătrund şi lucrurile 
care îi diferenţiază în cele două cercuri (o singură persoană 
le-a definit).  Apoi fă o scurtă procesare/debriefing.

3. Reţeta prieteniei: De-a lungul acestei întâlniri membrii 
IMPACT au reuşit să se familiarizeze cu tematica prieteniei, 
iar pentru a fixa câteva  comportamente sănătoase

Întrebări de procesare/
debriefing:
1. Cum a fost să 
împărtaşiţi aceste lucruri 
despre voi? Ce înseamnă 
pentru voi prietenia? 
Câţi prieteni aveţi? De 
ce e important să avem 
prieteni? 

2. Care sunt 
caracteristicile care 
ne fac asemănători? 
Care sunt lucrurile care 
ne diferenţiază? Ce 
caracteristici căutăm 
atunci când ne alegem 
grupul de prieteni?
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şi prietenoase creează cu grupul o reţetă a prieteniei 
plecând de la o reţetă tradiţională şi înlocuind ingredientele 
cu o serie de cuvinte din sfera prieteniei. 

Exemplu de reţetă a prieteniei
Vom avea nevoie de:

1 pahar cu două urechi pentru a asculta;
2 căni cu răbdare şi 6 căni de dragoste;
1¼ căni de înţelegere;
Un vârf de linguriţă de nevoie.

Într-un castron mare amestecăm urechile şi înţelegerea 
până devin o compoziţie uniformă... Şi tot aşa.
Se împarte astfel grupul în două sau trei echipe şi fiecare 
echipă trebuie să pregătească această reţetă pe care să o 
prezinte şi celorlalţi colegi.
La sfârşit sarcina propusă pentru fiecare membru IMPACT va 
fi să dea feedback unuia sau mai multor prieteni despre ce 
înseamnă prietenia lor. Această sarcină este opţională.

4. Lucru la proiectul de serviciu în folosul comunităţii

5. Administrative: verificarea atingerii obiectivelor acestei 
întâlniri, completearea listei de prezenţă, anunţarea 
următoarei întâlniri, alte aspecte administrative.

3. Care sunt 
comportamentele la 
care trebuie să fim atenţi 
atunci când dorim să 
ne facem prieteni? Cum 
reuşim să ne păstrăm 
prietenii? Poate o 
prietenie să fie perfectă? 
Ce facem în situaţiile 
în care ne certăm cu 
prietenii noştri cei mai 
buni? Care ar fi reţeta 
necesară pentru a ne 
împăca?

Alte recomandări/idei: Bibliografie/Resurse pentru documentare:
1. http://olc.spsd.sk.ca/DE/resources/
friendship%20unit/makingfriends.pdf 
2. http://www.youthgroupgames.com.au 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Venn_diagram 
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Acest curriculum IMPACT se implementează  doar  în cadrul Programului IMPACT,  de către 
facilitatorii (liderii IMPACT) recunoscuţi de Fundaţia Noi Orizonturi.  Folosirea acestor materiale şi în alte contexte se 

acceptă doar cu aprobarea Fundaţiei Noi Orizonturi şi cu menţionarea sursei de provenienţă a acestora.

BIBLIOGRAFIE ŞI RESURSE
 DOCUMENTARE ONLINE 

13.
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Bibliogra� e şi resurse documentare online

Azamfi rei Leonard, 2009, E bine să ştii. O carte pentru oameni sănătoşi şi 
bolnavi, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate

Baban, Adriana, 2003, Consiliere educaţională, Cluj Napoca, S.C. PSINET SRL
Bucur Gheorghe Eugeniu, Popescu Octavian, 1999, Educaţia pentru sănătate în 

şcoală, Bucureşti: Editura Fiat Lux
Burns Kasper M. 2005, Them’nes- A Toolkit on diversity in Scouting, Svenska 

Scoutradet:       Taunyte E. Urban . Breda S. Dowden G, Green S. Geudens T. 
2008, ID Booklet Ideas for Inclusion& Diversity; http://www.salto-youth.net/
download/1050/IDbooklet.pdf

Călineci, Marcela Claudia, 2008, Drept la ţintă/Ghid de dirigenţie şi consiliere 
educaţională, Bucureşti: Editura Educaţia 2000+

http://www. scout.org/en/content/download/8033/71167/fi le/
Them%20’n%20Us.pdf

Danileţ Cristi, Corupţia şi anticorupţia din sistemul juridic,  Editura C.H. Beck, 
2009, pag. 198

Dobson, J., Armonia în familie, Editura NOUA SPERANŢĂ, Timişoara, 1994
Dobson James, 1994, Pregătirea pentru adolescenţă, Timişoara: Editura Noua 

Speranţă
Dobson, J., Creşterea copiilor, Editura NOUA SPERANŢĂ, Timişoara, 2002
Drăgan Ion, Petroman Pavel, Mărgineanţu Dorina, 1992, Educaţia noastră cea de 

toate zilele, Timişoara: Editura Eurobit
Evans Bryan R , Costurile corupţiei, Acţiunile creştinilor cu săracii lumii, 

TEARFUND
Foerster Fr. W., Cartea vieţii, traducere de N. Pandelea, Editura Librariei Socec 

et Co S.A., Bucureşti, 1920, p. 301, apud I. Comănescu, Autoeducaţia azi şi mâine, 
Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 1996

Ghica Vasile, 1998, Ghid de consiliere şi orientare şcolară, Iaşi: Editura Polirom
Gillert A. Haji-Kella M. Maria de Jesus Cascão Guedes, Raykova A. Schachinger 

C. Taylor M. T-Kit 4 Intercultural Learning, 2000, Council of Europe and European 
Commission Publishing,Bruxelles

Goodland Patrick, 2.300 de jocuri, Editura Scripture Union 1990, Traducere în 
limba română Fundaţia Copilul şi lumea,1997 

Ludington Aileen, Diehl Hans, 2004, Tablete de stil de viaţă, Bucureşti: Editura 
Viaţă şi Sănătate

Melgosa Julian, 2000, Fără stres, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
Mitrofan, N., Dragostea şi căsătoria, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1984
Mitrofan, I., Mitrofan, N., Elemente de psihologie a cuplului, Casa de editură şi 

presă «Şansa» S.R.L., Bucureşti, 1994
Nădăşan Valentin, Azamfi rei Leonard, 1999, Start Nou, un stil de viaţă pentru 

mileniul trei, Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate
Nădăşan Valentin, 2009, Faţă în faţă cu stresul, Bucureşti: Editura Viaţă şi 

sănătate
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Rădulescu Emil, 2003, Alimentaţia inteligentă, Bucureşti, Editura Viaţă şi 
Sănătate

Rădulescu Emil, 2008, Ceva în plus despre surplus, Bucureşti, Editura Viaţă şi 
Sănătate 

Rădulescu Emil, 2009, Întrebări, controverse şi obiecţii referitoare la stilul de 
viaţă, Bucureşti: Editura Viaţă şi sănătate

Roger Jorge D. Pamplona, Poftă Bună. Alimente ce previn şi însănătoşesc, 
Bucureşti: Editura Viaţă şi Sănătate

Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, Editura POLIROM, Iaşi, 2002
România liberă-ediţia online http://www.romanialibera.ro/a98981/lideri-

mondiali-la-violenta-scolara.html, www. Hotnews.ro
Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet 

Ideas for Inclusion& Diversity,-  http://www.salto-youth.net/download/1050/
IDbooklet.pdf

Site-uri web:
http://wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.html
http://wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.html
http://www.paradigm-grp.com/solutions/green/fun_facts/
 http://wilderdom.com/games/EnvironmentalActivities.html
http://justkidsgames.com/play.php?AntPatrol
http://ugaecologyclub.wordpress.com/links/
http://www.epa.gov/epawaste/education/teachers.htm
Burns Kasper M. 2005, Them’nes- A Toolkit on diversity in Scouting, 

Svenska Scoutradet: www.scout.org/en/content/download/8033/71167/file/
Them%20’n%20Us.pdf

Taylor  M. (2003), Dicovering Diversity Teachers’s Pack: -http://doku.cac.at/
discoveringdiversity_teacherspack.pdf

http://www.aces.or.at/start.asp?ID=120392&b=860
Fletcher A. Knust K, 2006, Guide to Cooperative Games for Social Change, 

Common Action: www.commonaction.org
Taunyte E. Urban R. Breda S. Dowden G, Green S. Geudens T. 2008, ID Booklet 

Ideas for Inclusion& Diversity, http://www.salto-youth.net/download/1050/
IDbooklet.pdf

Gillert A. Haji-Kella M. Maria de Jesus Cascão Guedes, Raykova A. Schachinger 
C. Taylor M. T-Kit 4 Intercultural Learning, 2000, Council of Europe and European 
Commission Publishing, Bruxelles; http://www.scribd.com/doc/15946379/TKit-
Invatarea-Intercultural-A

Raportul Global asupra Corupţiei România 2009, International Transparency: 
http://www.nudaspaga.ro/?m=CeVreaCampania&s=CeEsteNuDaSpaga  
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/global_coruptie/2009/

GCR2009Romania.pdf http://www.youtube.com/watch?v=GYHfcei6jno&feature=
related 

http://www.youtube.com/watch?v=pZENZ2jGErQ&feature=related      
http://www.youtube.com/watch?v=AZxEBP3WbXE&feature=related  
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http://www.youtube.com/watch?v=wQEiDyoempQ&NR=1 
Anticorruption campanie (video game) – DGA: http://www.stopcoruptiei.ro/
Eseu despre integritate : http://www.directessays.com/viewpaper/29333.html 
http://fora.tv/2009/10/08/Lawrence_Lessig_on_Institutional_Corruption  
Transparency International-studiu de caz:  http://www.aman-palestine.org/

English/Corruption_Faq.html
http://www.dailymotion.com/video/x2wr3o_un-internaute-denonce-la-

corruption_fun
Transparency International-defi niţie corupţie şi transparenţă: http://www.

aman-palestine.org/English/Corruption_Faq.html 
Campanie anticorupţie: http://www.metacafe.com/watch/281135/anti_

coruption/  http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/romenglish.
pdf

http://www.public-relations.ro/vocabular/lobby_vs_advocacy.htm
http://www.ctnonprofi ts.org/ctnonprofi ts/sites/ default/fi les/fckeditor/fi le/

policy/resources/AdvocacyVsLobbying.pdf
http://www.ebasedtreatment.org/treatment/toolbox/advocacy/advocacy-

versus-lobbying
Subtitrarea fi lmului „The Great Debaters” http://subtitrari.regielive.ro/the_great_

debaters-8017.html
Filmul documentar „Pământenii” (Earthlings) http://www.ecomagazin.ro/video-

cruzimea-oamenilor-fata-de-animale-earthlings/ 
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