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CONSIDERAŢII GENERALE 

 
1. Înainte de a preda acest curs, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi citit şi înţeles manualul 

cursantului, că aţi parcurs prezentările şi vi se pare că au o curgere logică şi că aţi parcurs 
cel puţin o dată exerciţiile, rezolvându-le pe cele individuale, ca şi când aţi fi un participant. 

2. Cursul poate fi susţinut în binom, formator/co-formator. În această situaţie, pentru a 
menţine coerenţa şi a nu obosi participanţii la curs, cei doi îşi vor distribui rolurile şi 
intervenţiile, în mod explicit, clar, astfel încât unul îşi va asuma rolul de coordonator al 
secvenţei de curs şi cel de-al doilea va fi susţinător al acestuia. 

3. Sala de curs ar fi ideal să fie dotată cu mobilier modular care să permită reamenajarea în 
timpul formării (lucrul pe grupuri de lucru, mese amenajate în U etc.). 

4. Sala de curs va fi utilată cu videoproiector, laptop, 2 flipchart-uri care să poată fi mutate, 
astfel încât să fie vizibile tuturor cursanţilor. Cursul poate fi ţinut şi cu un singur flipchart sau 
o tablă albă sau neagră, în absenţa flipchart-ului. Asiguraţi-vă că ştiţi, înainte de începerea 
cursului, ce veţi avea la dispoziţie, pentru a vă pregăti resursele (marker pentru flipchart, 
pentru whiteboard sau cretă). 

5. Resursele necesare pe toată durata cursului, indiferent de modul (dacă sunt necesare 
resurse specifice, acestea sunt menţionate la fiecare modul/activitate în parte): 

a. Cartonaşe cu numele participanţilor; 

b. Hârtie de flipchart (A0), un număr suficient de coli; 

c. Marker pentru flipchart sau whiteboard, după caz, sau cretă, minim 4 culori diferite; 

d. Hârtie A4 sau carneţele pentru participanţi, împreună cu instrumente de scris. 

6. Paşi de parcurs înainte de începerea cursului: 

a. Aşezaţi-vă flipchart-urile de o parte şi de alta a ecranului, aşezaţi la fiecare flipchart 
câte 4 markere de culori diferite şi asiguraţi-vă că aveţi suficiente coli de hârtie. 
Verificaţi într-un colţ al hârtiei de flipchart dacă marker-ele mai funcţionează, mai 
ales dacă nu sunt noi.  

b. Asiguraţi-vă că aveţi toate copiile materialelor necesare pentru curs (prezentări, 
manuale, exerciţii, alte documente) şi aşezaţi-le în „zona dumneavoastră de lucru” 
(o masă separată,) în ordinea în care le veţi distribui. Asiguraţi-vă că pointer-ul 
(dacă aveţi) are baterii şi că funcţionează cu prezentarea. Puneţi prezentarea pe 
ecran, prima pagină vizibilă şi faceţi ecranul „black”, astfel încât lumina slide-ului să 
nu deranjeze în timp ce participanţii vin şi îşi aleg locurile (fie apăsaţi pe B pe 
tastatura laptop-ului, când vă aflaţi în PowerPoint, în modul Slide Show, fie apăsaţi 
pe butonul aferent de pe pointer). Veţi readuce ecranul la starea de prezentare, cu 
2-3 minute înainte de a începe.  

c. Verificaţi dacă cartonaşele pentru nume sunt pre-tipărite şi aşezaţi-le pe masă, 
astfel încât participanţii să le vadă, să-l poată alege pe cel cu numele lor şi să-şi 
aleagă locul în sală. Dacă nu sunt pre-tipărite, aşezaţi-le la îndemână pentru a le 
distribui la începutul cursului. Faceţi cunoştinţă cu participanţii, pe măsură ce vin în 
sala de curs. 

d. Începeţi la timp sau, dacă este necesar să decalaţi ora de începere, cereţi 
permisiunea participanţilor care au sosit la timp. 
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7. La finalul fiecărei teme sau modul găsiţi un set de întrebări recomandate pentru 
chestionarele de testare a cunoştinţelor şi abilităţilor cognitive ale cursanţilor. Vă sugerăm 
să selectaţi câte 4-5 întrebări din fiecare modul (astfel încât să aveţi toate temele acoperite) 
şi să construiţi, astfel, un chestionar de testare a cunoştinţelor anterioare cursului, pe care-l 
aplicaţi la începutul lui (veţi aloca 30 de minute acestei activităţi). Procedaţi similar şi la 
finalul cursului (veţi aloca un timp egal de 30 de minute, pentru evaluarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor acumulate).  
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MODULUL 1 

 
Tema 1/Subtema 1.1. Rolul comunităţii şi al profesioniştilor în 

respectarea/realizarea drepturilor şi bunăstării 
copilului şi adolescentului 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor proteja şi promova drepturile copilului în activitatea lor astfel încât să se 
creeze premisa atingerii bunăstării acestora.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

„Respectarea şi realizarea drepturilor şi bunăstării copilului şi adolescentului”: 

După sesiunea 1, participanţii: 

• vor enumera minim 5 prevederi legislative cu privire la protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 

• vor enumera principiile în baza cărora s-au elaborat drepturile copilului 

• vor indica minim 3 nevoi de dezvoltare ale copilului 

• vor enumera 3 elemente care definesc dezvoltarea copilului  

• vor lista 3 servicii de prevenire prevăzute de lege cu privire la prevenirea situaţiilor de 
risc/vulnerabilitate în care pot fi copilul şi adolescentul.  

După sesiunea 2, participanţii: 

• vor enumera 3 modalităţi de prevenire a situaţiilor de risc/vulnerabilitate în care pot fi 
copilul şi adolescentul  

• vor indica minim 3 categorii profesionale şi serviciile în care aceştia îşi desfăşoară 
activitatea de la nivelul comunităţii, care intervin în facilitarea accesului copilului la 
drepturile sale 

• vor enumera 2 din instrumentele utilizate de către aceşti profesionişti în 
respectarea/realizarea drepturilor şi bunăstării copilului 

• vor enumera cele 3 niveluri de responsabilitate în respectarea/realizarea drepturilor şi 
bunăstării copilului. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Suport curs 

• Ecusoane 

• Caiete/coli de scris  

• Pixuri 

• Laptop 
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• Videoproiector 

• Flipchart 

• Foi de flipchart  

• Markere  

• Post-it-uri/Hârtii colorate 

• Bandă adezivă de hârtie  

• Materiale volante 

• Lista de prezenţă 

• Chestionare evaluare cursanţi 

• Chestionare evaluare curs 

2. De distribuit 

• Prezentari PowerPoint  

� M1.T1.1.S1, de la PPT 1 la PPT26 

� M1.T1.1.S2, de la PPT 1 la PPT68 

• ANEXA_M1_T.1.1_S1_A1  

• ANEXA_M1_T.1.1_S2_A4 

• ANEXA_M1_T.1.1_S2_A6 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata 
(minute) 

T1./T.1.1./Sesiunea 
1 

 

Respectarea şi 

realizarea 

drepturilor şi 

bunăstării 

copilului şi 

adolescentului 

Sala de curs cu mobilier modular care să permită 
reamenajarea în timpul formării (lucrul pe grupuri de lucru, 
mese amenajate în U etc.). 

Utilată cu videoproiector, laptop, flipchart. 

 

Activitate 1. Copil sau adolescent – perspectiva legislativă 

 

Exerciţiu: 

Pasul 1 

Identificarea modului în care participanţii la curs cunosc şi 
înţeleg noţiunea de „copil”: „Dacă ar fi să vă gândiţi la „copil”, 
cum l-aţi defini? Post-it- uri şi coală tip A0 pe care este 
scris:” Copilul este:....” 

Pasul 2 

Identificarea drepturilor copilului. „Scrieţi pe fiecare dintre 
cele 3 post-ituri câte un drept al copilului pe care îl 
cunoaşteţi”; 3 post-it- uri şi coală tip A0 pe care este scris:” 
Copilul are dreptul la......” 

 

90 
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Grupuri de lucru: 

Analizarea şi dezbaterea asupra principiilor care stau la baza 
construcţiei drepturilor copiilor. 

3 grupuri (3 mese de lucru cu scaune în jurul lor, maxim 8 
participanţi/grup, în funcţie de numărul lor) vor primi câte o 
coală A0 (coală fipchart, anterior realizată de către formator), 
ANEXA_M1_T.1.1_S1_A1. 

 „Principiul nediscriminării se referă la....” 

„Principiul interesului superior al copilului se referă la.....” 

„Dreptul la supravieţuire şi dezvoltare se referă la....” 

„Dreptul copilului de a-şi exprima liber opiniile se referă 
la.....” 

Prezentare şi dezbatere  

- Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului  

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului – cadru de construire a serviciilor 
destinate copilului şi familiei sale 

- Principii fundamentale  

- PPT-urile M1.T1.1.S1, de la PPT 1 la PPT 19, inclusiv. 

 

Activitatea 2 - Dezvoltarea copilului şi adolescentului ca 
proces – elemente de proces în cadrul dezvoltării. 

 

Exerciţiu  

Pasul 1 

Identificarea modului în care participanţii la curs cunosc şi 
înţeleg „dezvoltarea copilului”. 

Post-it- uri individuale şi coală tip A0 pe care este scris:  

”Dezvoltarea copilului este:….” pe care vor fi lipite post-it-
urile completate 

 

Pasul 2 

Identificarea capacităţii cursanţilor de a corela dezvoltarea 
copilului cu drepturile dezbătute şi analizate în cadrul 
Activităţii 1.  

Coala tip A0 pe care este desenat următorul tabel şi vor 
avea ca cerinţă: „Haideţi să completăm împreună, pe rând, 
fiecare coloană cu acele drepturi care credeţi că susţin 
dezvoltarea fizică/emoţională/intelectuală a copilului şi 
adolescentului” 

 

Fizică Emoţională Intelectuală 
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Prezentare şi dezbatere – „Dezvoltarea copilului şi 
adolescentului – elementele de proces în cadrul dezvoltării”.  

Se va face referire la elementele identificate de către 
cursanţi în cadrul exerciţiului individual, valorizând 
elementele identificate de către aceştia. 

Se vor prezenta PPT-urile M1.T1.1.S1, de la PPT 20 la PPT 
26, inclusiv. 
 

Activitatea 3. Sumarizare  

Identificarea modului în care participanţii discriminează 
importanţa drepturilor. Două post-it-uri de persoană şi două 
cutii, pe una scrie „Dreptul cel mai important” şi pe a doua 
scrie „Dreptul cel mai puţin important”.  

T1./T.1.1./ / 
Sesiunea 2 

Respectarea şi 

realizarea 

drepturilor şi 

bunăstării 

copilului şi 

adolescentului 

Activitatea 4 Prevenirea situaţiilor de risc/vulnerabilitate; 
Servicii de prevenire corelate cu situaţiile de risc / 
vulnerabilitate; Măsuri vizate.  
 

Prezentare şi dezbatere  

Se vor prezenta PPT-urile M1.T1.1.S2, de la PPT 1 la PPT 
11, inclusiv. 

În cadrul dezbaterii, se pot analiza elemente identificate în 
cadrul activităţii profesionale a cursanţilor, elemente 
semnificative sau specifice serviciilor în care îşi desfăşoară 
activitatea, categorii de măsuri întâlnite. 
 

Grupuri de lucru- Studii de caz 

Identificarea modului în care participanţii la curs cunosc şi 
înţeleg: 

- nevoile copiilor aflaţi în situaţia de risc 

- serviciile care răspund nevoilor copiilor aflaţi în 
situaţii de risc 

- rolul părinţilor şi al profesioniştilor în respectarea 
drepturilor copiilor.  

4 grupuri (4 mese de lucru cu scaune în jurul lor, maxim 7 
participanţi/grup, în funcţie de numărul lor), studii de caz 
prestabilite (materiale volante) ANEXA_M1_T.1.1_S2_A4 
 

Activitatea 5. Niveluri de responsabilitate cu privire la 
respectarea drepturilor copilului: rolul părinţilor, rolul 
comunităţii şi al autorităţii publice locale, rolul statului; 
Servicii şi proceduri implementate şi niveluri de 
responsabilitate pentru respectarea drepturilor copilului şi 
adolescentului. 
 

Prezentare interactivă: 

Se vor prezenta PPT-urile M1.T1.1.S2, de la PPT 11 la PPT 
68, inclusiv.  

90 
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Activitatea 6. Sumarizare: Se urmăreşte să identifice corect 
nivelul de responsabilitate pe care îl reprezintă 
persoana/instituţia în raport cu „Rolul comunităţii şi al 
profesioniştilor în respectarea/realizarea drepturilor şi 
bunăstării copilului şi adolescentului”. 

ANEXA_M1_T.1.1_S2_A6, bandă adezivă, coală A0 
desenată anterior, în cercuri concentrice, nivelurile de 
responsabilitate: 

1. familia 

2. vecinătatea şi comunitatea locală 

3. nivelul judeţean 

4. nivelul naţional 

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Sesiunea 1 - Respectarea şi realizarea drepturilor şi bunăstării copilului şi adolescentului 

Spuneţi „bun venit” participanţilor la cursul PACHETUL MINIM DE SERVICII INTEGRATE 
LA NIVEL COMUNITAR PENTRU COPIL ŞI FAMILIE – CURS DE COMPETENŢE SOCIALE ŞI 
CIVICE. Prezentaţi-vă pe dumneavoastră şi pe co-facilitatorul dumneavoastră, dacă este cazul, 
prezentaţi cursul şi structura sa pe module şi sub-teme, precum şi modul în care aceste subteme 
vor fi livrate (dacă vor fi toate zilele la rând sau vor fi zile disparate, dacă va fi aceeaşi echipă de 
formatori sau se va schimba, care sunt reperele orare generale etc.). Puneţi structura cursului pe 
ecran, cu conţinutul acestuia indicat clar şi vizibil. 

Discutaţi, pe scurt, ce aşteptări au participanţii de la curs şi apoi specificaţi că, dată fiind 
diversitatea subiectelor abordate, aşteptările vor fi colectate înaintea fiecărui modul.  

Referiţi-vă, în continuare, doar la modulul 1. Realizaţi un brainstorming cu privire la 
aşteptările participanţilor. Listaţi pe flipchart rezultatele. Puteţi utiliza întrebări de tipul: Ce doriţi să 
aflaţi în cadrul acestui modul? Ce informaţii v-ar ajuta în activitatea dumneavoastră? Citiţi câteva 
aşteptări şi treceţi la activitatea următoare, la finalul căreia reveniţi asupra aşteptărilor, marcându-
le pe acelea care nu fac obiectul modulului.  

Veţi prezenta structura modului.  

 

Activitate 1. Copil sau adolescent – perspectiva legislativă  

Timp: 55 minute 

Exerciţiu: 

Pasul 1 

Veţi lansa participanţilor la curs întrebarea „Dacă ar fi să vă gândiţi la „copil”, cum l-aţi 
defini? Scrieţi primele 3 elemente la care vă gândiţi”. Fiecare participant la curs va primi câte un 
post-it. Veţi prelua post-iturile completate de către cursanţi şi le veţi lipi pe o coală tip A0 (flipchart) 
pregătită anterior şi pe care este scris: „Copilul este….”. 

Exerciţiul urmăreşte identificarea modalităţii în care participanţii la curs percep copilul. După 
ce toţi cursanţii au completat post-it-ul şi acesta este lipit, le veţi citi pe toate, focalizându-vă 
asupra elementelor de protecţie („copilul este fragil”), dezvoltare („copilul are nevoie de sprijin” 
etc.).  
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În situaţia apariţiei elementelor de impact negativ („neascultători”, de ex.), le veţi citi, însă, 
ele vor fi abordate în sesiunile următoare: „Vom vedea dacă copiii sunt aşa sau au motive să pară 
că sunt neascultători”. Comportamentele negative pot fi cauzate de situaţiile de inadecvare a 
adulţilor (membri ai familiei sau profesionişti) la nevoile copiilor.  

De îndată ce a fost citită, coala de flipchart va fi lipită pe un perete şi va rămâne acolo pe 
parcursul primelor 2 sesiuni din cadrul Modulului 1. 

Timp - 5 minute 

 

Pasul 2 

Veţi lansa participanţilor la curs următoarea provocare: „Scrieţi pe fiecare dintre cele 3 post-
ituri câte un drept al copilului”. Fiecare participant la curs va primi 3 post-it-uri.  

Exerciţiul urmăreşte identificarea drepturilor copilului cunoscute de către participanţi. 

După completarea lor, veţi prelua post-iturile şi le veţi lipi pe o coală tip A0 (flipchart) 
pregătită anterior şi pe care este scris: „Copilul are dreptul la….”. 

După lipirea acestora, le veţi citi pe toate şi îi veţi anunţa că se vor raporta la acestea pe 
parcursul întregului curs, realizarea acestora generând bunăstarea copilului şi adolescentului. 

De îndată ce a fost citită, coala de flipchart va fi lipită pe un perete şi va rămâne acolo pe 
parcursul primelor 2 sesiuni din cadrul Modulului 1. 

Timp - 5 minute 

 

Grupuri de lucru: 

Veţi împărţi participanţii în 3 grupuri, după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în jurul 
lor, maxim 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). Veţi da fiecărui grup câte o coala A0 şi 
câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de grup, care va 
realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup materialul volant 
(ANEXA_M1_T.1.1_S1_A1 ) pe care este trecută cerinţa specifică: 

„Vă rugăm să discutaţi în cadrul grupului şi să completaţi următoarele propoziţii: 

G1 - În opinia noastră, Principiul nediscriminării se referă la.... 

G2 - În opinia noastră, Principiul interesului superior al copilului se referă la..... 

G3 - În opinia noastră, Dreptul la supravieţuire şi dezvoltare se referă la.... 

G1, G2, G3 - În opinia noastră, Dreptul copilului de a-şi exprima liber opiniile se referă la..... 

Înainte de începerea prezentărilor, veţi explicita regulile în baza cărora se va realiza feed 
back-ul: 

1. Raportorul de grup va realiza prezentarea activităţii grupului. 

2. Membrii grupului vor fi întrebaţi dacă mai au completări. 

3. Membrii celorlalte grupuri vor realiza completări, DOAR în situaţia în care au elemente care 
nu se regăsesc sau sunt problematice.  

4. Formatorul concluzionează asupra elementelor care se regăsesc şi face legătura cu 
conţinutul teoretic.  

Veţi urmări ca fiecare grup să fie valorizat pentru munca depusă, modalitatea de lucru în 
grup şi pentru rezultatul obţinut. 

În cadrul dezbaterii asupra rezultatelor grupurilor de lucru se pot detalia: 
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- tipuri de discriminări întâlnite în activitatea profesională (vârstă, sex, religie, stare de 
sănătate etc.) 

- elemente de facilitare a participării copilului la deciziile care îl privesc 

- exemple de situaţii în care a fost încălcat sau respectat interesul superior al copilului etc. 

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în care participanţii la curs înţeleg principiile 
care stau la baza drepturilor copilului. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru 15 min 

Timp de prezentare şi feed back: 5 min/grup 

Timp total - 30 minute 

 

Prezentare şi dezbatere - veţi prezenta conţinutul teoretic cu referire la Convenţia ONU cu 
privire la drepturile copilului şi Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
– cadru de construire a serviciilor destinate copilului şi familiei sale, principii fundamentale. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. 

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.1.S1, de la PPT 1 la PPT 19, inclusiv.  

Timp - 15 minute. 

 

Activitatea 2 - Dezvoltarea copilului şi adolescentului ca proces – elemente de proces 
în cadrul dezvoltării  

Timp: 30 minute 

Exerciţiu  

Pasul 1  

Veţi da fiecărui participant la curs câte un post-it, având următoarea cerinţă: „Scrieţi pe 
post-it-ul primit 3 elemente care definesc dezvoltarea copilului”.  

Veţi prelua post-iturile completate de către cursanţi şi le veţi lipi pe o coală tip A0 (flipchart) 
pregătită anterior şi pe care este scris: „Dezvoltarea copilului este:….”  

Activitatea urmăreşte identificarea modalităţii în care cursanţii percep dezvoltarea copilului 
ca proces, elementele specifice ale acesteia, modalitatea în care aceasta se produce. După ce toţi 
cursanţii au completat post-it-ul, le veţi va citi pe toate, valorizând participarea cursanţilor.  

Coala de flipchart completată va fi lipită în vecinătatea colilor rezultate în Activitatea 1 a 
acestei sesiuni („Copilul este….”, „Copilul are dreptul la….”).  

Timp – 5 minute 

 

Pasul 2 – Brainstorming 

Veţi prezenta participanţilor la curs următoarea coală tip A0, pregătită anterior: 

Dezvoltarea.... 

Fizică Emoţională Intelectuală 

   

 



16 

Veţi cere participanţilor: „Haideţi să completăm împreună, pe rând, fiecare coloană cu acele 
drepturi care credeţi că susţin dezvoltarea fizică/emoţională/intelectuală a copilului şi adolescentului”.  

Exerciţiul urmăreşte măsura în care cursanţii au capacitatea de a corela dezvoltarea 
copilului cu drepturile dezbătute şi analizate în cadrul Activităţii 1.  

Coala de flipchart completată va fi lipită în vecinătatea colilor rezultate din Activitatea 1 şi în 
cadrul Pasului 1 al Activităţii 2 a acestei sesiuni (“ Copilul este….”, „Copilul are dreptul la….”,” 
Dezvoltarea copilului este:….” ). 

Timp: 10 minute 

 

Prezentare şi dezbatere  

Plecând de la exerciţiile anterioare, veţi prezenta conţinutul teoretic cu referire la 
„Dezvoltarea copilului şi adolescentului – elementele de proces în cadrul dezvoltării”. Cursanţii vor 
fi încurajaţi să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze elementele prezentate, 
să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. 

Veţi urmări înţelegerea de către cursanţi a caracterului de proces integrat al dezvoltării, a 
noţiunilor de interdependenţă între domeniile de dezvoltare, de dezvoltare pe parcursul vieţii, de 
nevoi de dezvoltare etc. Este important să subliniaţi specificitatea vârstei adolescenţei şi 
importanţa sintagmei „în funcţie de vârstă şi grad de maturitate” în accesarea specifică a unor 
drepturi. 

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.1.S1, de la PPT20 la PPT26, inclusiv. 

Timp - 15 minute 

 

Activitatea 3. Sumarizare  

Timp: 5 minute 

Veţi aşeza la vedere două cutii – realizate anterior - pe care scrie:  

□ pe prima „Dreptul cel mai important”  

□ pe a doua „Dreptul cel mai puţin important” 

Activitatea urmăreşte ientificarea modului în care participanţii discriminează importanţa 
drepturilor.  

Veţi da fiecărui cursant câte două post-it-uri şi le veţi cere: „Scrieţi pe un post-it care credeţi 
ca-i cel mai important drept al copilului şi pe cel de-al doilea, care credeţi că este cel mai puţin 
important drept al copilului”. După completare, participanţii vor veni pe rând să pună în cele două 
cutii bileţelele completate.  

Fără a le citi, le veţi spune cursanţilor: „Nici un drept nu este mai important decât celălalt, 
toate sunt în egală măsură importante pentru dezvoltarea şi bunăstarea copilului şi 
adolescentului”. 

 

Sesiunea 2 - Respectarea şi realizarea drepturilor şi bunăstării copilului şi adolescentului 
 

Activitatea 4 - Prevenirea situaţiilor de risc/vulnerabilitate. Servicii de prevenire 
corelate cu situaţiile de risc / vulnerabilitate. Măsuri vizate 

Timp: 70 minute 
 

Prezentare şi dezbatere – veţi prezenta conţinutul teoretic cu referire la „Prevenirea 
situaţiilor de risc/vulnerabilitate. Servicii de prevenire corelate cu situaţiile de risc / vulnerabilitate. 
Măsuri vizate.  
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Veţi încuraja participanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii de vulnerabilitate, măsuri sau servicii care au 
servit intereselor copiilor, modalitatea de identificare a soluţiilor, elemente pe care le consideră 
utile în practica curentă etc. Chiar şi în situaţia în care printre participanţi sunt cursanţi fără 
experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi să îşi exprime opinia. 

Se vor prezenta PPT-urile M1.T1.1.S2, de la PPT 1 la PPT11, inclusiv.  

Timp - 15 minute 

 

Grupuri de lucru - Studii de caz  

Veţi împărţi participanţii în 4 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3-4 (4 mese de lucru cu scaune 
în jurul lor, maximum 7 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). În funcţie de componenţa 
grupului de cursanţi, veţi urmări ca grupurile să aibă o structură care să vizeze intervenţia 
pluridisciplinară şi, eventual, care să intervină la nivelul aceleiaşi comunităţi.  

Fiecare grup va primi o coală A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup 
să-şi stabilească un raportor de grup, care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul 
grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup ANEXA_M1_T.1.1_S2_A4 pe care 
este trecută cerinţa specifică (fiecărui grup în parte).  

 

G1 - Rezumatul cazului 1: Gheorghiţă (14 ani) a fost identificat în faţa Centrului Comercial 
Kaufland de către o persoană fizică. Din informaţiile oferite de copil reiese faptul că tatăl l-a alungat 
de la domiciliu în urmă cu o săptămână. Copilul doreşte să fie integrat într-un centru de primire 
minori în regim de urgenţă. 

În urma evaluării realizate de către echipa DGASPC (vizită la domiciliul familiei, întrevederi 
cu tatăl şi copilul, cadrele didactice de la şcoala unde acesta este înscris) s-au constatat 
următoarele: 

- Gheorghiţă provine dintr-o relaţie legal constituită, din care au rezultat 8 copii; în prezent 
doar 2 dintre aceştia sunt minori (Gheorghiţă şi sora sa Sânziana - 16 ani, elevă în clasa 
a X-a la un liceu din Iaşi);  

- mama copiilor a decedat în luna iunie 2008, pe când copilul avea 9 ani; 

- condiţiile de locuit ale familiei sunt adecvate, imobilul este bine utilat; tatăl este salariat la 
o firmă în Iaşi;  

- copilul este înscris în clasa a VI-a la şcoala din comună, repetă anul şcolar; a acumulat 
de la începutul anului şcolar un număr de 90 absenţe, nu ştie să scrie şi să citească; 

- din informaţiile obţinute de la mătuşa paternă şi de la tatăl copilului reiese faptul că 
minorul părăseşte frecvent domiciliul, refuză să meargă la şcoală, deşi toţi membrii 
familiei (tatăl, fraţii majori, mătuşa) au încercat să îl supravegheze, să îl sprijine şi să îl 
încurajeze pentru a continua şcoala; tatăl declară faptul că Gheorghiţă este singurul 
copil din familie pe care nu a reuşit să îl supravegheze şi să îl convingă să mergă cu 
regularitate la şcoală, minorul frecventează un anturaj nepotrivit sub influenţa căruia 
părăseşte domiciliul. 

Tatăl şi familia sunt depăşiţi de situaţie şi au solicitat sprijinul. 

Cerinţă: 

Trebuie să analizaţi situaţia prezentată şi, în funcţie de experienţa dumneavoastră profe-
sională, să răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Stabiliţi categoriile de nevoi ale copilului şi identificaţi serviciile necesare acoperirii 
acestor nevoi.  
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2. Determinaţi care sunt rolurile părinţilor copilului în situaţia prezentată. 

3. Determinaţi care sunt categoriile de profesionişti care pot interveni în rezolvarea 
problematicii şi ce responsabilităţi au. 

 

În dezbaterea studiului de caz se urmăreşte: 

- ideea implicării şi interesului familiei copilului, însă există o nevoie majoră a acesteia de 
suport din partea specialiştilor (servicii de consiliere, de exemplu) 

- copilul este în situaţia nedepăşirii traumei provocate de decesul mamei sale, eveniment 
întâmplat la vârsta de 9 ani, fiind cel mai mic copil 

- modalitatea în care poate fi pusă în practică colaborarea dintre şcoală, SPAS, DGASPC, 
poliţie, din perspectiva facilitării accesului copilului la educaţie, în vederea prevenirii 
comportamentelor (pre)delincvente etc. 

 

G2 -Rezumatul cazului 2: Gabriela (16 ani) provine dintr-o familie legal constituită, mai are 
2 fraţi mai mici. Aceasta este înscrisă la şcoala din comună, dar, din luna noiembrie, nu a mai 
frecventat cursurile şcolare, deoarece a rămas însărcinată şi „îi era ruşine de colegii de clasă”. 

Gabriela a născut o fetiţă (Bianca) care este sănătoasă şi pe care o creşte în mediul 
familial, fiind ajutată de bunica maternă. Adolescenta şi-ar dori să continue cursurile şcolare, dar 
are nevoie de „o mană de ajutor”. 

Cerinţă: 

Trebuie să analizaţi situaţia prezentată şi, în funcţie de experienţa dumneavoastră 
profesională, să răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Stabiliţi categoriile de nevoi ale copiilor şi identificaţi serviciile necesare acoperirii 
acestor nevoi.  

2. Determinaţi care sunt rolurile părinţilor copilului în situaţia prezentată. 

3. Determinaţi care sunt categoriile de profesionişti care pot interveni în rezolvarea 
problematicii şi ce responsabilităţi au. 

În dezbaterea studiului de caz se urmăreşte: 

- Identificarea nevoilor celor doi copii: Gabriela şi Bianca 

- facilitarea accesului la educaţie al Gabrielei  

- medierea relaţiei cu comunitatea şcolară 

- consolidarea competenţelor parentale ale Gabrielei pentru satisfacerea nevoilor Biancăi 

- accesul la toate beneficiile şi serviciile care li se cuvin ambelor fete etc. 

 

G3 - Rezumatul cazului 3:  

Vladimir are 5 ani şi provine dintr-o familie constituită din părinţi şi bunicii materni. Familia 
locuieşte fără forme legale în comună, într-o casă cumpărată de bunici în baza unei „chitanţe de 
mână”. 

Niciun membru al familiei nu are acte de identitate valabile. Vladimir a fost născut „la oraş”, 
în regim de urgenţă, mama neavând sarcina urmărită. Mama a părăsit maternitatea împreună cu 
Vladimir, dar nu a făcut demersurile pentru a-i face certificat de naştere. Copilul a fost văzut de 
medic doar acum 2 ani, „la oraş”, unde s-a prezentat ca urmare a unei enterocolite. 

Cerinţă: 

Trebuie să analizaţi situaţia prezentată şi, în funcţie de experienţa dumneavoastră 
profesională, să răspundeţi următoarelor întrebări: 
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1. Stabiliţi categoriile de nevoi ale copilului şi identificaţi serviciile necesare acoperirii 
acestor nevoi.  

2. Determinaţi care sunt rolurile părinţilor copilului în situaţia prezentată. 

3. Determinaţi care sunt categoriile de profesionişti care pot interveni în rezolvarea 
problematicii şi ce responsabilităţi au. 

În dezbaterea studiului de caz se urmăreşte: 

- rezolvarea situaţiei locative a familiei, astfel încât să poată demara procedurile de 
obţinere a documentelor de identitate ale tuturor membrilor familiei 

- înscrierea copilului la medicul de familie 

- identificarea unor creşe 

- evaluarea nevoilor familiei, astfel încât să fie redusă, pe cât se poate, situaţia de risc a 
familiei (consiliere cu privire la creşterea copilului, eventuala orientare profesională 
pentru părinţi, obţinerea tuturor beneficiilor şi serviciilor sociale de care familia ar putea 
beneficia etc.) 

G4 - Rezumatul cazului 4: Ionuţ şi Daniel sunt fraţi gemeni (12 ani), provin dintr-o familie 
tip uniune liberă, mai au încă 5 fraţi, iar situaţia materială precară şi distanţa mare de municipiul 
reşedinţă de judeţ i-a determinat pe părinţi să-i retragă de la şcoală. Aceştia sunt încadraţi în grad 
de handicap „accentuat”, au finalizat IV clase, dar nu mai fac faţă învăţământului de masă. Cei doi 
fraţi îşi doresc foarte mult să meargă la şcoală, pentru că „acolo sunt copii şi le place să citească şi 
să deseneze”. 

Cerinţă: 

Trebuie să analizaţi situaţia prezentată şi, în funcţie de experienţa dumneavoastră 
profesională, să răspundeţi următoarelor întrebări: 

1. Stabiliţi categoriile de nevoi ale copiilor şi identificaţi serviciile necesare acoperirii 
acestor nevoi.  

2. Determinaţi care sunt rolurile părinţilor copilului în situaţia prezentată. 

3. Determinaţi care sunt categoriile de profesionişti care pot interveni în rezolvarea 
problematicii şi ce responsabilităţi au. 

În dezbaterea studiului de caz se urmăreşte: 

- evidenţierea faptului că, în ciuda dificultăţilor, părinţii au făcut toate eforturile ca băieţii 
să aibă acces la educaţie 

- excluderea ideii de separare a copiilor de părinţi (şcoli speciale cu internat, de 
exemplu) 

- identificarea celei mai adecvate forme de educaţie necesară copiilor şi susţinerea 
accesului la serviciile de educaţie recomandate 

- susţinerea familiei în accesarea tuturor beneficiilor şi serviciilor sociale. 

 

Pentru realizarea feed-backului asupra prezentării rezultatelor grupului de lucru se vor 
respecta aceleaşi reguli care au fost utilizate la Activitatea 1 din sesiunea anterioară.  

Fiecare grup va fi valorizat pentru munca depusă, modalitatea de lucru în grup şi pentru 
rezultatul obţinut. 

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în care participanţii la curs cunosc şi se 
raportează în activitatea lor la: 

- Nevoile individuale ale copiilor aflaţi în situaţie de vulnerabilitate/risc; 

- Importanţa intervenţiei în prevenirea separării de părinţi şi a consolidării relaţiei părinţilor 
cu copilul în situaţiei de risc, a dezvoltării abilităţilor parentale ale părinţilor; 
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- Activitatea în cadrul reţelei, la nivel de comunitate locală, judeţeană; 

- Roluri şi responsabilităţi ale profesioniştilor în raport cu nevoile copilului etc. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru – 15 minute 

Timp de prezentare şi feed-back – 10 minute/grup 

Timp total - 55 minute 

 

Activitatea 5. Nivelurile de responsabilitate cu privire la respectarea drepturilor 
copilului: rolul părinţilor, rolul comunităţii şi al autorităţii publice locale, rolul statului, 
servicii şi proceduri implementate şi niveluri de responsabilitate pentru respectarea 
drepturilor copilului şi adolescentului 

Timp - 15 minute 

Prezentare interactivă: În vederea concluzionării activităţii din cadrul studiilor de caz, veţi 
prezenta conţinutul teoretic cu referire la „Nivelurile de responsabilitate cu privire la respectarea 
drepturilor copilului: rolul părinţilor, rolul comunităţii şi al autorităţii publice locale, rolul statului/ 
servicii şi proceduri implementate şi nivele de responsabilitate pentru respectarea drepturilor 
copilului şi adolescentului”.  

Pentru susţinerea prezentării, veţi face referire la situaţiile prezentate în studiile de caz şi la 
elementele care răspundeau cerinţelor acestora. Cursanţii vor fi încurajaţi să împărtăşească din 
experienţa profesională, să prezinte specificitatea serviciilor în care îşi desfăşoară activitatea, relaţiile 
formale şi informale pe care serviciul le utilizează în răspunsul destinat beneficiarilor lor etc. 

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.1.S2, de la PPT 12 la PPT68, inclusiv.  

 

Activitatea 6. Sumarizare 

Timp: 5 minute 

Veţi da fiecărui participant la curs câte un bilet - ANEXA_M1_T.1.1_S2_A6 - pe care este 
scris: 

1. COPIL 

2. PĂRINTE 

3. CADRU DIDACTIC 

4. CADRU MEDICAL 

5. ASISTENT/REFERENT SOCIAL 

6. REPREZENTANTUL CULTELOR RELIGIOASE 

7. REPREZENTANT ONG 

8. VECIN 

9. MEDIATOR ŞCOLAR 

10. MEDIATOR SANITAR 

11. POLIŢIST 

12. UNITATE ŞCOLARĂ 

13. UNITATE MEDICALĂ 

14. POLIŢIE 

15. TRIBUNAL 

16. SPAS 

17. DGASPC 
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18. COMISIA DE PROTECŢIE A COPILULUI 

19. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU HANDICAP 

20. STRUCTURA COMUNITARĂ CONSULTATIVĂ 

21. CONSILIU JUDEŢEAN 

22. INSPECTORAT ŞCOLAR 

23. DIRECŢIA SANITARĂ 

24. ANPDCA 

25. MINISTERUL EDUCAŢIEI 

26. MINISTERUL MUNCII etc. 

Biletele vor fi egale cu numărul de participanţi, astfel încât fiecare va primi câte unul. Nu 
este nicio problemă dacă se repetă. 

Fiecare cursant va lipi biletul său pe o coală A0 pe care aţi desenat anterior, în cercuri 
concentrice, nivelurile de responsabilitate: 

- familia 

- vecinatatea şi comunitatea locală 

- nivelul judeţean 

- nivelul naţional 

Se urmăreşte să identifice corect nivelul de responsabilitate pe care îl reprezintă persoana / 
instituţia în raport cu „Rolul comunităţii şi al profesionisţilor în respectarea / realizarea drepturilor şi 
bunăstării copilului şi adolescentului”. 
 

Chestionar pre test şi post test 

1. Vă rugăm să spuneţi dacă următoarea afirmaţie este Adevărată sau Falsă (bifaţi) 

Principiul nediscriminării reprezintă dreptul copilului de a se exprima asupra oricăror 
probleme care îl privesc 

□ Adevărat 

□ Fals 

Principiul nediscriminării afirmă că fiecărui copil trebuie să i se asigure toate drepturile, fără 
deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine etnică sau 
socială, avere, handicap, naştere sau alt statut al său, al părinţilor săi sau al tutorilor săi legali.  

 

2. Copilul are dreptul de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă. Este 
obligatorie ascultarea copilului (bifaţi răspunsul corect): 

□ care a împlinit 15 ani 

□ care a împlinit vârsta de 10 ani. 

□ care a împlinit 8 ani 

Copilul are dreptul de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă. Este 
obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. 

 

3. Copilul între 14 şi 16 ani răspunde penal doar dacă: 

□ fapta săvârşită este gravă 

□ se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ 

□ a iniţiat fapta de natură penală 
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Copilul între 14 şi 16 ani răspunde penal doar dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu 
discernământ. 

 

4. Vă rugăm să spuneţi dacă următoarea afirmaţie este Adevărată sau Falsă (bifaţi) 

Prevenirea reprezintă o activitate de bază, adresată tuturor copiilor, desfăşurată de către 
serviciile de la nivel de comunitate şi de către profesioniştii care activează în cadrul acestora şi 
care are ca obiectiv evitarea instalării condiţiilor/situaţiilor de vulnerabilitate/risc pentru copil şi 
familia sa.  

□ Adevărat 

□ Fals 

 

5. Vă rugăm să spuneţi dacă următoarea afirmaţie este Adevărată sau Falsă (bifaţi) 

Copiii care au fost lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor lor se confruntă cu 
dificultăţi reale de adaptare la viaţa socială. 

□ Adevărat 

□ Fals 
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Tema 1/Subtema 1.2. Adolescenţii: drepturi, bunăstare, dezvoltare 
 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege şi aplica în activitatea lor principiile dezvoltării pozitive în 
adolescenţă, în acord cu evidenţele empirice în domeniu şi raportându-se la caracteristicile 
specifice (statut socio-economic, grup etnic etc.,) ale grupului ţintă.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

La finalul sesiunii 1, participanţii vor fi capabili să:  

• Identifice minimum 5 caracteristici de dezvoltare ale adolescenţilor 

• Diferenţieze mecanismele şi factorii care determină dezvoltarea în adolescenţă 

• Formuleze minimum 3 recomandări de lucru cu adolescenţii şi părinţii.  

 

La finalul sesiunii 2, participanţii vor fi capabili să: 

• Identifice minimum 4 riscuri asociate dezvoltării adolescentului  

• Formuleze minimum 3 recomandări de prevenţie şi intervenţie în cazul 
comportamentelor problematice 

• Identifice 5 manifestări asociate comportamentelor problematice 

• Aplice 2 tipuri de programe de întăriri eficiente în cazul comportamentelor 
problematice. 

La finalul sesiunii 3, participanţii vor fi capabili să:  

• Identifice minimum 3 surse de conflict dintre adult-adolescent 

• Aplice eficient 3 tehnici de ascultare activă şi comunicare asertivă. 

 

Materiale 

1. Generale  

• laptop  

• ecran  

• internet  

• Foi de flipchart şi markere  

• pixuri 

• Post-it-uri  

• hârtie colorată  

• reviste/ziare cu imagini (aproximativ 6 reviste diferite/grup)  

• creioane colorate  

• lipici  

• foarfeci  

• hârtie A4 
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2. De distribuit 

• Prezentări PowerPoint  

� M1.T1.2.S1 

� M1.T1.2.S2 

� M1.T1.2.S3 

• ANEXA_M1_T.1.2_S1 

• ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.1. 

• ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.2  

• ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.3 

• ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.1 

• ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.2 

• ANEXA_M1_T.1.2_S3_A.7 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

T1./T.1.2./Sesiunea 1 
Adolescenţa: 
caracteristici de 
dezvoltare 

Sala de curs cu mobilier modular care să 
permită reamenajarea în timpul formării (lucrul 
pe grupuri de lucru, mese amenajate în U etc.). 

Utilată cu videoproiector, laptop, flipchart, internet. 

 

Activitatea A1 

Prezentare şi dezbatere – Prezentarea 
paradigmei de dezvoltare în adolescenţă  

Grupuri de lucru - Portretul dezvoltării 
adolescentului.  

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în 
care participanţii la curs cunosc elementele 
semnificative ale dezvoltarii adolescentului. 

3 grupuri, după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru 
cu scaune în jurul lor, maxim 8 participanţi/grup, 
în funcţie de numărul lor), coala A0 şi câte un 
marker.  

Cerinţă: 

„Pornind de la experienţa dumneavoastră în lucrul 
cu adolescenţii, realizaţi un profil de dezvoltare al 
acestora, referindu-vă la dimensiuni fizice, 
cognitive, emoţionale, comportamentale”.  

 

Prezentare şi dezbatere: 

Sinteză cu privire la dezvoltarea adolescentului,  

M1.T1.2.S1, de la PPT 5 la PPT 11, inclusiv.  

90 min 
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Brainstorming 

Exerciţiul urmăreşte identificarea modalităţii în 
care participanţii la curs gândesc activităţile 
destinate adolescenţilor 

„Dacă ar fi să vă gândiţi la „adolescent”, ce 
recomandări aţi face unui profesionist care 
lucrează pentru sau împreună cu aceştia? Scrieţi 
primele 3 elemente la care vă gândiţi”.  

Cursaţii vor primi un post-it.  

Coală tip A0 (flipchart) pregătită anterior şi pe 
care este scris: „Recomadări de lucru cu 
adolescenţii” 

Prezentare şi dezbatere: Recomandări de lucru 
cu adolescenţii 

M1.T1.2.S1, de la PPT 12 la PPT 15, inclusiv.  

 

Activitatea 2. Sumarizare - 5 minute 

ANEXA1_M1_T.1.2_S1 

T1./T.1.2./Sesiunea 2 
Probleme 
comportamentale şi 
socio-emoţionale la 
adolescenţi 

Activitatea 3 - Probleme comportamentale şi 
emoţionale caracteristice adolescenţei - 80 min 

 

Brainstorming - Profilul comunitar al 
adolescentului problematic 

Exerciţiul urmăreşte identificarea celor mai frec-
vente probleme emoţionale şi comportamentale 
ale adolescenţilor din perspectiva cursanţilor 

Prezentare interactivă – Probleme 
comportamentale şi emoţionale specifice 
adolescentului  

M1_T.1.2.S2 de la PPT 3 la PPT 15. 

 

Grupuri de lucru – Studii de caz - Identificarea 
problemelor adolescenţilor 

3 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3 (3 mese de 
lucru cu scaune în jurul lor, 9 participanţi/grup, în 
funcţie de numărul lor).  

coală A0 şi câte un marker.  

ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.1.  

 

Prezentare interactivă – Procesul analizei 
funcţionale 

M1_T.1.2.S2 de la PPT 19 la PPT 23 şi 
ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.2.  
 

 

90 
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Grupuri de lucru- Analiza comportamentului 
prin prisma analizei funcţionale 

4 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3-4 (4 mese de 
lucru cu scaune în jurul lor, 7 participanţi/grup, în 
funcţie de numărul lor).  

coală A0 şi câte un marker. 
ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.3  

 

Activitatea 4 - Sumarizare - 10 min  

T1./T.1.2./Sesiunea 3 
Comunicarea cu 
adolescenţii 

Activitatea 5 - Comunicarea cu adolescenţii - 55 
min 

 

Prezentare interactivă - Sursele conflictului 
dintre adult şi adolescent 

M1_T.1.2.S3 de la PPT 1 la PPT 5  

 

Grupuri de lucru - Obstacole şi recomandări de 
comunicare cu adolescenţii  

4 grupuri utilizând tehnica 1-2-3-4 (4 mese de 
lucru cu scaune în jurul lor, 7 participanţi/grup, în 
funcţie de numărul lor).  

ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.1  

„Identificaţi erorile de comunicare/obstacolele pe 
care le comit adulţii în situaţiile respective. De 
asemenea, pentru fiecare situaţie problematică 
va trebui să formulaţi un mesaj alternativ 
eficient”.  

Prezentare interactivă - Definiţiile clare ale 
obstacolelor identificate în comunicare, respectiv 
ale tipologiilor de comunicare eficientă, conform 
modelului lui Gordon (1979) 

ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.2 

 

Activitatea 6 - Exerciţiu practic - 25 min 

Activitatea îşi propune să surprindă maniera în 
care cursanţii pot aplica informaţiile analizate. 

„Realizaţi un poster care să conţină recomandări 
pentru comunicarea cu adolescenţii, pornind de 
la informaţiile prezentate. În conceperea 
posterului, vă rog să aveţi în vedere 
adresabilitatea acestuia: publicul larg, părinţi etc. 
Vă rog să folosiţi materialele disponibile: reviste, 
creioane, carioci, hârtie, lipici, foarfece etc.  

 

Activitatea 7- Jurnal de învăţare -10 min  

Activitatea îşi propune să surprindă impactul 
activităţii analizate asupra cursanţilor. 

ANEXA_M1_T.1.2_S3_A.7 

90 
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Descrierea activităţilor de formare 

 

Sesiunea 1: Adolescenţa-caracteristici de dezvoltare  

 

Activitatea 1  

Timp: 85 minute 

Prezentare şi dezbatere – Prezentarea paradigmei de dezvoltare în adolescenţă  

Veţi prezenta, pe scurt, abordarea pozitivă în dezvoltarea adolescentului şi principalele arii 
de dezvoltare ale acestuia. Veţi insista asupra faptului că adolescenţa este o perioadă normală de 
dezvoltare, care presupune sarcini diverse de dezvoltare, însă, acestea asigură trecerea cu succes 
la maturitate. Veţi menţiona faptul că rolul adulţilor în facilitarea îndeplinirii sarcinilor de dezvoltare 
tipice adolescenţei este extrem de important, iar abordarea pozitivă a adolescentului este esenţială 
din acest punct de vedere.  

Timp: 15 minute 

Grupuri de lucru - Portretul dezvoltării adolescentului - 45 min 

Veţi împărţi participanţii în 3 grupuri după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în jurul 
lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). Veţi da fiecărui grup câte o coală A0 şi 
câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de grup, care va 
realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

Grupurile vor avea ca cerinţă: „Pornind de la experienţa dumneavoastră în lucrul cu 
adolescenţii, realizaţi un profil de dezvoltare al acestora, referindu-vă la dimensiuni fizice, 
cognitive, emoţionale, comportamentale”.  

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în care participanţii la curs cunosc elementele 
semnificative ale dezvoltarii adolescentului. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru:10 minute 

Timp de prezentare şi feed back: 10 minute/grup 

Timp total: 40 minute 

Prezentare şi dezbatere 

Realizaţi o sinteză cu privire la dezvoltarea adolescentului, utilizând informaţiile din 
M1.T1.2.S1, de la PPT 5 la PPT 11, inclusiv. Veţi face referire la ideile din prezentările cursanţilor. 
Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze elementele 
prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în care printre 
participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi să îşi exprime 
opinia. 

Timp - 15 minute 

Brainstorming 

Veţi lansa participanţilor la curs întrebarea „Dacă ar fi să vă gândiţi la „adolescent”, ce 
recomandări aţi face unui profesionist care lucrează pentru sau împreună cu aceştia? Scrieţi 
primele 3 elemente la care vă gândiţi”. Fiecare participant la curs va primi câte un post-it. Veţi 
prelua post-iturile completate de către cursanţi şi le veţi lipi pe o coală tip A0 (flipchart) pregătită 
anterior şi pe care este scris:” Recomadări de lucru cu adolescenţii”. 

Exerciţiul urmăreşte identificarea modalităţii în care participanţii la curs gândesc activităţile 
destinate adolescenţilor.  

După ce toţi cursanţii au completat post-it-ul şi acesta este lipit, le veţi citi pe toate şi veţi 
lipi coala de flipchart pe un perete. 

Timp: 5 minute 
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Prezentare şi dezbatere - Recomandări pentru lucrul cu adolescenţii 

Pornind de la informaţiile din activitatea anterioară, oferiţi câteva recomandări pentru lucrul 
cu adolescenţii, utilizând informaţiile din M1.T1.2.S1, de la PPT 12 la PPT 15, inclusiv. Veţi face 
referire la ideile din prezentările cursanţilor. Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa 
profesională şi să analizeze elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice 
întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională 
specifică, îi veţi încuraja pe toţi să îşi exprime opinia. 

Timp – 10 minute 

Activitatea 2 - Sumarizare  

Timp: 5 minute 

Sumarizaţi cele mai importante idei ale sesiunii şi oferiţi participanţilor Fişa 
ANEXA1_M1_T.1.2_S1. Insistaţi asupra faptului că adolescenţa este o perioadă normală de 
dezvoltare, că este necesar să o abordăm pozitiv şi că provocările adolescenţei pot fi transformate 
de adulţi în puncte forte care să faciliteze dezvoltarea tipică.  

Puteţi adresa următoarele întrebări: Care este cel mai interesant lucru pe care l-aţi aflat în 
această sesiune? Ce idei, dintre cele discutate, consideraţi că vă sunt cele mai utile în activitatea 
dvs.? Cum veţi folosi, concret, ceea ce am discutat astăzi?  

 

Sesiunea 2 - Probleme comportamentale şi emoţionale caracteristice adolescenţei  

 

Activitatea 3 - Probleme comportamentale şi emoţionale caracteristice adolescenţei  

Timp: 80 minute 

Brainstorming – Profilul comunitar al adolescentului problematic 

Veţi lansa participanţilor la curs întrebarea „În activitatea pe care o desfăşuraţi, care sunt 
cele mai frecvente probleme pe care le-aţi sesizat la adolescenţii cu care aţi interacţionat?”. Notaţi 
răspunsurile lor pe o coală de flipchart. 

Exerciţiul urmăreşte identificarea celor mai frecvente probleme emoţionale şi 
comportamentale ale adolescenţilor din perspectiva cursanţilor. 

Timp: 5 minute 

Prezentare interactivă – Probleme comportamentale şi emoţionale specifice adolescentului  

Veţi prezenta informaţiile teoretice din prezentarea M1_T.1.2.S2 de la PPT 3 la PPT 15. 
Veţi insista asupra aspectelor observabile în comportamentul adolescentului care reflectă diferitele 
categorii de probleme. De asemenea, veţi puncta factorii de risc asociaţi diferitelor categorii de 
comportamente de risc (consum de alcool, tutun, droguri) şi probleme emoţionale (depresie, 
anxietate etc.). Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. 

Timp – 10 minute 

Grupuri de lucru – Studii de caz - Identificarea problemelor adolescenţilor 

Veţi împărţi participanţii în 3 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, 9 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). În funcţie de componenţa grupului de 
cursanţi, veţi urmări ca grupurile să aibă o componenţă care să vizeze intervenţia pluridisciplinară 
şi, eventual, care să intervină la nivelul aceleiaşi comunităţi.  

Fiecare grup va primi o coală A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup 
să-şi stabilească un raportor de grup, care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul 
grupului.  
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După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.1. pe 
care este trecută cerinţa specifică (fiecărui grup în parte): „Pornind de la caracteristicile 
problemelor comportamentale şi emoţionale discutate anterior, identificaţi problema/ problemele cu 
care se confruntă adolescentul imaginat în studiul de caz prezentat”. 

 

Grupul 1 

Andreea are 13 ani şi este în clasa a 7-a. Ea pare mereu lipsită de energie şi obosită. Rareori 
zâmbeşte. Nu este foarte atentă la ce se discută în clasă. Nu intervine în timpul orelor, atunci când 
se pun întrebări. Răspunde doar dacă este întrebată ceva în mod direct. În activităţile de grup, nu îşi 
exprimă părerea, îi priveşte pe colegi fără să arate interes pentru ce se întâmplă. Nu îşi face temele 
şi nu pare să înveţe lecţiile. În ultima vreme, se întâmplă tot mai frecvent să întârzie sau să lipsească 
de la ore. Nu mai interacţionează nici cu colegii. Este foarte retrasă şi tăcută. Uneori ţipă la colegi 
sau trânteşte obiecte. Alteori, nu vorbeşte cu nimeni şi pare foarte liniştită.  

Cerinţă: 

Pornind de la caracteristicile problemelor comportamentale şi emoţionale discutate anterior, 
identificaţi problema/ problemele cu care se confruntă adolescentul imaginat în studiul de caz. 

 

Grupul 2 

Mihai are 12 ani şi este în clasa a 6-a. El face frecvent greşeli la lucrările scrise, deşi pare 
să fi înţeles materia care s-a predat. Pare că nu te ascultă, atunci când vorbeşti cu el. Temele sale 
de casă sunt cel mai adesea doar pe jumătate făcute. Evită sau pare că îi displace să se implice în 
activităţile de la clasă. Îşi uită frecvent lucruri în bancă. Este constant neliniştit. Se mişcă mereu. 
Adesea se ridică din bancă şi merge prin clasă. Vorbeşte foarte mult, chiar şi după ce a fost 
atenţionat că deranjează orele. Când se pun întrebări la clasă, nu aşteaptă să fie formulate 
complet, ci începe deja să răspundă. Vorbeşte peste colegii săi care au început deja să formuleze 
un răspuns la întrebarea pusă. În activităţile de grup, face acelaşi lucru: îşi întrerupe colegii sau 
vorbeşte peste ei.  

Cerinţă: 

Pornind de la caracteristicile problemelor comportamentale şi emoţionale discutate anterior, 
identificaţi problema/ problemele cu care se confruntă adolescentul imaginat în studiul de caz. 

 

Grupul 3 

Marian este elev în clasa a 8-a. El se gândeşte frecvent că nu este în stare să se descurce 
la şcoală, şi că este prea dificil ceea ce i se cere. Crede că nu este în stare să intre la liceu. Atunci 
când are de dat un test, începe să transpire, să i se usuce gura, i se face rău, îl doare capul, iar 
inima îi bate cu putere. Menţionează că îi e frică când este ascultat de profesori şi că e un lucru 
groaznic pentru el. Este obosit, de multe ori şi spune că îi este dificil să adoarmă în unele seri. El 
evită, pe cât posibil, testele, uneori lipsind de la şcoală, pe motiv că este bolnav. De multe ori, se 
simte copleşit de temele pe care le are de făcut, şi se îngrijorează excesiv cu privire la notele pe 
care le va lua. Totodată, spune că adeseori nu ştie cum să îşi facă tema sau cum să îşi organizeze 
timpul pentru învăţat. 

Cerinţă: 

Pornind de la caracteristicile problemelor comportamentale şi emoţionale discutate anterior, 
identificaţi problema/ problemele cu care se confruntă adolescentul imaginat în studiul de caz. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru: 10 min 

Timp de prezentare şi feed-back: 5 min/grup 

Timp total: 25 minute 
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Prezentare interactivă – Procesul analizei funcţionale 

Veţi prezenta informaţiile teoretice din prezentarea M1_T.1.2.S2 de la PPT 19 la PPT 23 şi 
ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.2. Oferiţi cursanţilor ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.2. Ilustraţi pe o coală de 
flichart ABC-ul comportamental, prin intermediul unui exemplu. Veţi încuraja cursanţii să 
împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze elementele prezentate, să dea exemple 
de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în care printre participanţi sunt cursanţi fără 
experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi să îşi exprime opinia. 

Timp – 10 minute 

 

Grupuri de lucru - Analiza comportamentului prin prisma analizei funcţionale 

Veţi împărţi participanţii în 4 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3-4 (4 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, 7 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). În funcţie de structura grupului de cursanţi, veţi 
urmări ca grupurile să aibă o componenţă care să vizeze intervenţia pluridisciplinară şi, eventual, 
care să intervină la nivelul aceleiaşi comunităţi.  

Fiecare grup va primi o coală A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup 
să-şi stabilească un raportor de grup, care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul 
grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui ANEXA_M1_T.1.2_S2_A3.3 pe care este trecută 
cerinţa specifică (fiecărui grup în parte):  

 

Grupul 1 şi Grupul 3 

Andrei este în clasa a IX-a, are 15 ani şi locuieşte cu părinţii săi într-un sat de lângă Alba-
Iulia. Ambii părinţi sunt fumători, iar tatăl consumă alcool destul de frecvent. Încă de mic, Andrei a 
fost retras şi necomunicativ. În ultima vreme, Andrei a început să fumeze şi să consume alcool tot 
mai mult. La şcoală nu se înţelege foarte bine cu colegii, iar acasă, părinţii nu îi acordă atenţie 
aproape deloc. Mai mult, asistă la certurile dintre aceştia, şi, în puţinele momente în care i se 
acordă atenţie, este considerat responsabil de problemele familale. De aceea, de multe ori preferă 
să meargă în bar şi să consume alcool sau să se ascundă să fumeze, pentru a scăpa de presiuni. 

Cerinţă: 

Analizaţi comportamentul prin prisma analizei funcţionale, propunând soluţii pentru 
problemele identificate. 

 

Grupul 2 şi Grupul 4 

Ioana are 14 ani şi este elevă în clasa a VIII-a la un liceu de prestigiu. Locuieşte în mediul 
rural cu părinţii şi sora mai mare. Cu toate că în clasele a V-a şi a VI-a a avut performanţe şcolare 
bune, începând cu anul şcolar anterior, a devenit tot mai puţin preocupată de şcoală, şi tot mai 
mult de felul în care arată. S-a împrietenit recent cu un grup de fete de liceu, populare, cu care îşi 
petrece mereu pauzele. De asemenea, Ioana este o persoană extrem de comunicativă şi sociabilă, 
deschisă mereu spre noi experienţe. Este mai dezvoltată fizic decât majoritatea adolescentelor de 
vârsta ei. În ultimele săptămâni, părinţii au surprins-o de câteva ori fumând. Atitudinea lor a fost 
ezitantă, ba chiar tatăl i-a spus că până la urmă e viaţa ei şi poate să facă ce doreşte cu ea. Ioana 
a continuat să fumeze din ce în ce mai mult, mai ales că, în grupul fetelor mai mari, toate fumează. 
Ele consideră că fumatul te face matur, atractiv şi independent.  

Cerinţă: 

Analizaţi comportamentul prin prisma analizei funcţionale, propunând soluţii pentru 
problemele identificate. 
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Prezentarea rezultatelor se va realiza pe rând, după cum urmează: 

- vor prezenta rezultatul studiului de caz 1 şi apoi cel de-al doilea 

- grupul care va realiza cea de-a doua prezentare pe acelaşi studiu de caz va indica doar 
diferenţele faţă de prima expunere  

- Se va realiza sumarizarea şi o dezbatere asupra rezultatelor, doar după cele două 
prezentări. 

Fiecare grup va fi valorizat pentru munca depusă, modalitatea de lucru în grup şi pentru 
rezultatul obţinut. 

Timp de lucru pe grupuri: 10 minute 

Timp de prezentare şi feed-back: 5 minute 

Timp total: 30 minute 

 

Activitatea 4 - Sumarizare  

Timp: 10 minute  

Sumarizaţi cele mai importante idei ale sesiunii. Insistaţi asupra importanţei cunoaşterii 
manifestărilor fiecărei probleme psihologice, pentru a putea fi prevenită sau controlată în timp util, 
asupra importanţei cunoaşterii funcţiei comportamentului şi intervenţiei prin analiză funcţională.  

Puteţi adresa următoarele întrebări: Care este cel mai interesant lucru pe care l-aţi aflat în 
această sesiune? Ce idee, dintre cele discutate, consideraţi că vă este cea mai utilă în activitatea 
dvs.? Cum veţi folosi, concret, ceea ce am discutat astăzi?  

 

Sesiunea 3 - Comunicarea cu adolescenţii 

 

Activitatea 5 - Comunicarea cu adolescenţii  

Timp: 55 minute 

Prezentare interactivă - sursele conflictului dintre adult şi adolescent 

Veţi prezenta informaţiile teoretice din prezentarea M1_T.1.2.S3 de la PPT 1 la PPT 5. 
Expuneţi informaţiile cu privire la sursele conflictului dintre adult şi adolescent. Introduceţi 
conceptul de ascultare activă şi exemplificaţi-l. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. 

Timp: 15 minute 

Grupuri de lucru - Obstacole şi recomandări de comunicare cu adolescenţii  

Veţi împărţi participanţii în 4 grupuri, utilizând tehnica 1-2-3-4 (4 mese de lucru cu scaune 
în jurul lor, 7 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). În funcţie de structura grupului de 
cursanţi, veţi urmări ca grupurile să aibă o componenţă care să vizeze intervenţia pluridisciplinară 
şi, eventual, care să intervină la nivelul aceleiaşi comunităţi.  

Veţi distribui ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.1 pe care este trecută cerinţa specifică: 

„Identificaţi erorile de comunicare/obstacolele pe care le comit adulţii în situaţiile respective. 
De asemenea, pentru fiecare situaţie problematică, va trebui să formulaţi un mesaj alternativ 
eficient”.  

Timp de lucru pe grupuri de lucru: 10 minute 
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Timp de prezentare şi feed-back: 5 min/grup 

Menţiune: se vor prezenta DOAR diferenţele, fiind aceeaşi sarcină! 

Timp total: 30 minute 

Timpul de lucru dedicat acestei activităţi este de 15 minute. La finalul celor 15 minute, 
fiecare grup va prezenta răspunsurile.  

 

Prezentare interactivă 

Veţi prezenta informaţiile referitoare la obstacolele identificate în comunicare, respectiv, la 
tipologiile de comunicare eficientă, conform modelului lui Gordon (1979) din suportul de curs şi din 
ANEXA_M1_T.1.2_S3_A5.2. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. 

Timp: 10 minute 

 

Activitatea 6 - Exerciţiu practic 

Timp: 25 minute 

În cadrul aceloraşi grupuri în care s-a lucrat la Activitatea A5, cursanţii vor avea următoarea 
sarcină:  

„Realizaţi un poster care să conţină recomandări pentru comunicarea cu adolescenţii, 
pornind de la informaţiile prezentate. În conceperea posterului, vă rog să aveţi în vedere 
adresabilitatea acestuia: publicul larg, părinţi etc. Vă rog să folosiţi materialele disponibile: reviste, 
creioane, carioci, hârtie, lipici, foarfece etc.”. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru: 15 minute 

Posterele vor fi expuse şi se va realiza turul galeriei. Fiecare grup va prezenta pe scurt 
materialul. Turul galeriei se va realiza în 10 minute.  

Comentaţi, pe scurt, contribuţiile grupurilor.  

 

Activitatea 7 - Jurnal de învăţare 

Timp: 10 minute 

Sumarizaţi ideile principale. Fiecare participant va primi ANEXA_M1_T.1.2_S3_A.7 pe care 
o vor completa individual.  

 

Chestionar pre test şi post test 

Marcaţi răspunsul corect 

1. Perioada adolescenţei se caracterizează prin: 

a. egocentrism 

b. sensibilitate crescută la recompense 

c. stabilitate emoţională 

d. dezvoltarea caracteristicilor sexuale secundare 

e. niciuna dintre variantele de mai sus 
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2. Problemele de internalizare cuprind: 

a. depresia 

b. anxietatea 

c. tulburarea opoziţionistă 

d. agresivitatea 

e. consumul de droguri 

3. Printre factorii de risc familiali care contribuie la consumul de alcool şi droguri se numără: 

a. atitudinile favorabile ale părinţilor 

b. temperamentul adolescentului 

c. legile favorabile consumului 

d. adoptarea acestor comportamente de către părinţi  

e. accesul facil la substanţe  

4. Analiza funcţională vizează: 

a. stabilitatea funcţiei comportamentelor problematice 

b. identificarea factorilor de risc asociaţi consumului de droguri 

c. funcţionarea corectă a creierului 

d. identificarea consecinţelor ce menţin un anumit comportament 

e. identificarea cogniţiilor nesănătoase 

5. Ascultarea activă implică: 

a. critică, analiză, empatizare 

b. empatizare, parafrazare, adresarea de întrebări 

c. adresarea de întrebări, critică, parafrazare 

d. empatizare, pedepse, analiză 

e. parafrazare, empatizare, blamare 
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Tema 1/Subtema 1.3. Prevenirea şi combaterea discriminării 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor cunoaşte conceptele nediscriminării şi legislaţia în domeniul nediscriminării, 
precum şi noţiunile generale privind principiul nediscriminării. Scopul final al parcurgerii prezentului 
modul este de a oferi sprijin autorităţilor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea participanţii în 
implementarea principiului tratamentului egal. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După sesiunea 1, participanţii:  

• Vor enumera minimum 2 exemple pentru fiecare categorie de stereotip 

• Vor enumera minimum 2 forme de prejudecată 

• Vor descrie minimum 2 cauze ale prejudecăţilor şi stereotipurilor 

• Vor descrie minimum 4 forme de discriminare. 

 

După sesiunea 2, participanţii: 

• Vor enumera principalele prevederi ale cadrului legislativ naţional şi internaţional privind 
discriminarea 

• Vor enumera minimum 4 instituţii (naţionale şi internaţionale) specializate în domeniul 
nediscriminării. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Suport curs 

• Ecusoane 

• Caiete/coli de scris  

• Pixuri 

• Laptop 

• Videoproiector 

• Flipchart 

• Foi de flipchart  

• Markere  

• Post-it-uri/Hârtii colorate 

• Coli A0 

• Coli A4 

• Bandă adezivă de hârtie  

• Mateiale volante 

• Lista de prezenţă 
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• Chestionare de evaluare a cursanţilor 

• Chestionare de evaluare a cursului 

2. De distribuit 

• Agenda cursului 

• Suportul de curs 

• „Ce vrei să te faci când vei fi mare”? 

https://www.youtube.com/watch?v=ofY6FXMXNEA&t=3s 

• „Discriminarea răneşte - Grădiniţa” 

https://www.youtube.com/watch?v=eHViCwhVQnc 

• ANEXA_M1_T.1.3_S2_A1  

• ANEXA_M1_T.1.3_S2_A2  

• Prezentări PowerPoint 

� PPT M1.T.1.3 S1 

� PPT M1.T.1.3. S2 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / 
sesiunea 

Proces/Activităţi Durata 
(minute) 

T1.3/Sesiunea 1  

Stereotipuri 
Prejudecăţi 

Discriminarea 

 

Sală de curs cu mobilier modular care să permită 
reamenajarea în timpul formării (lucrul pe grupuri de lucru, 
mese amenajate în U etc.), utilată cu videoproiector, 
laptop, flipchart, acces la internet. 

 

Activitatea 1. „Stereotipul, Prejudecata, Discriminarea” 
(90 min în cadrul sesiunii 1 şi 30 min în cadrul sesiunii 2) 

 

Brainstorming 

Coala A0 – Moto-ul „Construirea încrederii în drepturile 
omului!” şi veţi scrie Motto-ul pe o coală A, post-it-uri 

Identificarea contextelor sau situaţiilor pe care participanţii 
la curs le consideră ca fiind discriminatorii. 

 

 

Dezbatere 

Activitatea îşi propune ca participanţii la curs să înţeleagă 
modalitatea prin care are loc crearea imaginii de sine prin 
etichetare indirectă şi ce este stereotipul. 

 

Vizionare şi analiză film 

 „Ce vrei să te faci când vei fi mare”? 

https://www.youtube.com/watch?v=ofY6FXMXNEA&t=3s 

90 
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Identificarea şi analizarea categoriilor de stereotipuri şi 
prejudecăţi.  

 

Prezentare şi dezbatere 

• Definirea stereotipului, prejudecăţii şi discriminării. 
Tipuri de stereotipuri şi cauze; forme ale 
prejudecăţi; cauze; relaţia dintre stereotip, 
prejudecată şi discriminare 

• Definirea discriminării. Discriminarea pe criterii de 
naţionalitate, etnie, religie, vârstă. Tipuri de 
discriminare - directă, indirectă, hărţuire, 
victimizare, ordin de a discrimina. Speţe pe teme 
de discriminare.  

PPT M1.T.1.3 S1, de la PPT 1 – PPT 22.  

 

Vizionare şi analiză film 

Pasul 1 

 „Discriminarea răneşte - Grădiniţa” 

https://www.youtube.com/watch?v=eHViCwhVQnc 

Pasul 2 – Grupuri de lucru 

Identificare ghidată a formelor şi criteriilor de discriminare 
şi a criteriilor de încadrare a discriminării. 
ANEXA_M1_T.1.3_S1_A1 

3 grupuri, 3 mese de lucru cu câte o coală A0/grup şi câte 
un marker/grup.  

T1.3/Sesiunea 2 

Legislaţie 
naţională, 
jurisprudenţă şi 
instituţii cu 
atribuţii în 
domeniu 

Continuarea Activităţii 1.  

Analiza formelor şi criteriilor de discriminare identificate de 
către cursanţi. 

 

Activitatea 2 Concepte, legislaţie naţională şi 
jurisprudenţă. Instituţii (naţionale şi internaţionale) în 
domeniul nediscriminării (65 minute) 

 

Prezentare şi dezbatere 

„Concepte, legislaţie naţională şi jurisprudenţă, O.G. nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată. Instituţii (naţionale şi 
internaţionale) în domeniul nediscriminării”. 

PPT M1.T.1.3 S2, de la PPT 1 – PPT 29. 

 

Grupuri de lucru 

ANEXA_M1_T.1.3_S2_A2  

3 grupuri, 3 mese de lucru cu câte o coală A0/grup şi câte 
un marker/grup.  

90 
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Identificarea instituţiilor care intervin în domeniul 
discriminării 

 

Activitatea 3 - Sumarizare. 

Identificarea modului în care participanţii înţeleg 
importanţa prevenirii discriminării la nivel comunitar. 

Coală A0 pe care este scris „Eu cred că este important să 
avem ca obiectiv principal în munca noastră prevenirea 
discriminării, deoarece......” 

Coală A4 pentru fiecare cursant, bandă adezivă.  

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Sesiunea 1 

 

Activitatea 1. „Stereotipul, Prejudecata, Discriminarea”  

Timp: 90 minute în cadrul sesiunii 1 şi 30 minute în cadrul sesiunii 2 

Brainstorming 

Veţi anunţa Motto-ului acestor sesiuni: „Construirea încrederii în drepturile omului!” şi veţi 
scrie Motto-ul pe o coală A0. Veţi da fiecărui participant câte un post-it şi veţi spune următoarea 
cerinţă: „Vă rog să treceţi pe bilet minimum două situaţii care sunt curente, le întâlniţi des, şi pe 
care le identificaţi ca fiind discriminatorii” 

Fiecare bilet va fi lipit pe foia de flipchart ce va fi prezentată ulterior. Veţi evidenţia 
participanţilor expresiile care pot vorbi despre discriminare de tipul: „ţiganii fură”, „evreul e zgârcit”, 
„femeia la cratiţă.” 

De îndată ce a fost citită, coala de flipchart va fi lipită pe un perete şi va rămâne acolo pe 
parcursul sesiunilor care abordează subtema 1.3. 

Timp: 10 minute 

Dezbatere 

Veţi ruga participanţii la curs să vă răspundă la următoarele întrebări: 

• „Identificaţi o calitate personală care vă defineşte şi descrieţi-o într-o singură frază.” 

• „Apreciaţi aceeaşi calitate şi la alte persoane?”  

• „Dacă alte persoane au alte calităţi decât ale dvs., merită respect?” 

• „Definiţi respectul de sine şi respectul pentru ceilalţi!”  

• „V-aţi simţit vreodată discriminat?” 

Activitatea îşi propune ca participanţii la curs să înţeleagă modalitatea prin care are loc 
crearea imaginii de sine prin etichetare indirectă şi ce este stereotipul. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa personală şi profesională, să dea 
exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în care printre participanţi sunt 
cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi să îşi exprime opinia. 

Timp: 10 minute 
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Vizionare şi analiză film 

Veţi prezenta filmul „Ce vrei să te faci când vei fi mare”? 

https://www.youtube.com/watch?v=ofY6FXMXNEA&t=3s 

Veţi ruga participanţii la curs să se concentreze asupra identificării stereotipurilor şi 
prejudecăţilor despre care vorbesc eroii filmului. După finalizarea vizionării filmului, veţi încuraja 
cursanţii să-şi împărtăşească opinia cu privire la istoriile prezentate, îi veţi stimula să vorbească 
despre situaţii similare întâlnite, despre situaţiile în care şi ei au avut aceleaşi sentimente etc. 

Timp: 30 minute 

Prezentare şi dezbatere 

Veţi prezenta conţinutul teoretic de la subtema „Definirea stereotipului, prejudecăţii şi 
discriminării; tipuri de stereotipuri şi cauze; forme ale prejudecăţi; cauze; relaţia dintre stereotip, 
prejudecată şi discriminare” şi de la tema „Definirea discriminării. Discriminarea pe criterii de 
naţionalitate, etnie, religie, vârstă. Tipuri de discriminare - directă, indirectă, hărţuire, victimizare, 
ordin de a discrimina. Speţe pe teme de discriminare”. Pot fi utilizate PPT M1.T.1.3 S1, de la PPT 
1 la PPT 22. Se vor face legături între conceptele care au fost atinse în prima parte a sesiunii.  

Timp: 15 minute  

Vizionare şi analiză film 

Pasul 1 

Veţi prezenta filmul „Discriminarea răneşte - Grădiniţa” 

https://www.youtube.com/watch?v=eHViCwhVQnc 

Pentru a putea analiza elementele de conţinut din cadrul filmului, veţi împărţi grupul de 
participanţi în 3 grupuri care vor avea ca cerinţă: 

ANEXA_M1_T.1.3_S1_A1 

• G1 – urmăriţi şi analizaţi comportamentul Directoarei grădiniţei şi identificaţi care 
sunt elementele care vă fac să vă gândiţi la discriminare. Enumeraţi formele şi 
criteriile de discriminare identificate în cadrul filmului. 

• G2 – urmăriţi şi analizaţi modalitatea de reacţie a bunicii la discursul Directoarei 
grădiniţei şi identificaţi care sunt elementele care vă fac să vă gândiţi la 
discriminare. Enumeraţi formele şi criteriile de discriminare identificate în cadrul 
filmului. 

• G3 - urmăriţi şi analizaţi reacţia Rebecăi la tot ce se întâmplă în jurul ei şi 
identificaţi care sunt elementele care vă fac să vă gândiţi la discriminare. 
Enumeraţi formele şi criteriile de discriminare identificate în cadrul filmului 

Timp vizionare film: 7 minute 

 

Pasul 2 – Grupuri de lucru 

Veţi orienta cele 3 grupuri către 3 mese de lucru cu scaune în jurul lor. Veţi da fiecărui grup 
câte o coală A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un 
raportor de grup, care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

Membrii grupurilor vor împărtăşi elementele observate în cadrul vizionării filmului şi vor 
sumariza, în conformitate cu cerinţa. 

Timp de lucru pe grupuri: 15 minute 

Veţi informa participanţii la curs că prezentarea şi dezbaterea rezultatelor se va realiza în 
Seriunea 2. 
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Sesiunea 2 

 

Continuarea Activitătii 1 

Raportorii de grup vor realiza prezentarea rezultatului grupurilor de lucru şi acestea vor fi 
dezbătute în plen. Veţi urmări ca fiecare grup să fie valorizat pentru munca depusă, modalitatea de 
lucru în grup şi pentru rezultatul obţinut. 

Este important să orientăm participanţii la curs spre soluţiile existente, introducând astfel 
tematicile care abordează „Concepte privind nediscriminarea şi egalitatea. Prezentarea legislaţiei 
naţionale şi internaţionale privind discriminarea. Prezentarea conceptelor cu care se operează: 
discriminarea de jure şi discriminarea de facto; egalitatea în drepturi; egalitatea de şanse; egalitate 
în rezultat; protecţie egală a legii. Legea cadru privind nediscriminarea – O.G 137/2000 privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în M.O. nr. 166 din 5 martie 
2014, precum şi instituţiile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul nediscriminării”. 

Timp de prezentare şi dezbatere: 5 minute/grup 

Timp de lucru: 15 minute 

 

Activitatea 2 - Concepte, legislaţie naţională şi jurisprudenţă. Instituţii (naţionale şi 
internaţionale) în domeniul nediscriminării  

Timp: 65 minute 

 

Prezentare şi dezbatere 

Veţi prezenta conţinutul teoretic de la subtema „Concepte, legislaţie naţională şi 
jurisprudenţă O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată. Instituţii (naţionale şi internaţionale) în domeniul nediscriminării”. Pot fi utilizate PPT 
M1.T.1.3 S2, de la PPT 1 la PPT 29. Se vor face legături între conceptele care au fost atinse în 
prima sesiune.  

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. 

Timp: 30 minute 

 

Grupuri de lucru 

Veţi împărţi participanţii în 3 grupuri, după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în jurul 
lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). Veţi da fiecărui grup câte o coală A0 şi 
câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de grup, care va 
realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup materialul volant 
(ANEXA_M1_T.1.3_S2_A2 ) pe care este trecută cerinţa specifică: 

- G1 

„Vă rugăm să identificaţi care sunt instituţiile care intervin în domeniul Egalităţii în drepturi 
şi cum se realizează protecţia în acest sens. Daţi exemple de situaţii în care vorbim despre 
egalitatea în drepturi. Puteţi utiliza suportul de curs.”  

- G2 
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„Vă rugăm să identificaţi care sunt instituţiile care intervin în domeniul Egalitatăţii de şanse 
şi cum se realizează protecţia în acest sens. Daţi exemple de situaţii în care vorbim despre 
egalitatea de şanse. Puteţi utiliza suportul de curs”.  

- G3 

„Vă rugăm să identificaţi care sunt instituţiile care intervin în domeniul Tratamentului egal 
şi cum se realizează protecţia în acest sens. Daţi exemple de situaţii în care vorbim despre 
tratamentul egal. Puteţi utiliza suportul de curs.”  

 

Veţi urmări ca fiecare grup să fie valorizat pentru munca depusă, modalitatea de lucru în 
grup şi pentru rezultatul obţinut. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru 20 minute  

Timp de prezentare şi feed-back: 5 minute/grup 

Timp total - 35 minute 

 

Activitatea 3 - Sumarizare  

Timp: 10 minute 

Veţi scrie pe o coală A0 începutul următoarei fraze: 

„Eu cred că este important să avem ca obiectiv principal în munca noastră prevenirea 
discriminării, deoarece......” 

Veţi da câte o coală A4 fiecărui participant şi îi veţi ruga să scrie pe foaia primită 
continuarea frazei scrisă pe flipchart. După completare, va fi citită în plen şi o vor lipi în jurul colii 
A0. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enumeraţi minimum 3 categorii de stereotipuri. 

2. Descrieţi minimum 2 cauze ale prejudecăţilor şi stereotipurilor. 

3. Descrieţi minimum 4 forme de discriminare. 

4. Daţi un exemplu care să ilustreze relaţia dintre prejudecată, stereotip şi discriminare. 

5. Enumeraţi minimum 4 instituţii (naţionale şi internaţionale) specializate în domeniul 
nediscriminării. 
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Tema 1/Subtema 1.4. Istorie, limbă, cutume, comunicare specifică şi 
secretele lucrului cu comunitatea romă 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor cunoaşte elemente din istoria romilor şi cum le pot aplica în activitatea lor.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După sesiunea 1, participanţii: 

- Vor enumera 3 evenimente importante în istoria populaţiei de etnie roma 

- Vor descrie ce a reprezentat Holocaustul pentru populaţia de etnie roma.  

După sesiunea 2, participanţii: 

- Vor defini semnificaţia cuvântului „ROM” 

- Vor enumera minimum 5 neamuri de romi şi specificul cultural al acestora. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Suport curs 

• Ecusoane 

• Caiete/coli de scris  

• Pixuri 

• Laptop 

• Videoproiector 

• Flipchart 

• Foi de flipchart  

• Markere  

• Post-it-uri/Hârtii colorate 

• Coli A0 

• Coli A4 

• Bandă adezivă de hârtie  

• Materiale volante 

• Lista de prezenţă 

• Chestionare de evaluare a cursanţilor 

• Chestionare de evaluare a cursului 

2. De distribuit 

• Suportul de curs  

• M1.T.1.4 - Material volant  

• PPT M1.T.1.4 S1 
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• PPT M1.T.1.4 S2 

• Filme documentare: 

o „Sclavia Romilor Lungul drum către libertate” 
https://www.youtube.com/watch?v=XAmR1NDNIfE&t=79s 

o „În numele statului. Holocaustul romilor” 
https://www.youtube.com/watch?v=WuDOkoFPFIs&t=86s 

o „Povestea lui Ilie” - https://www.youtube.com/watch?v=00ruTGNFLRo 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

M1. T1.4 – 
Sesiunea 1 

Sală de curs cu mobilier modular care să permită 
reamenajarea în timpul formării (lucrul pe grupuri de 
lucru, mese amenajate în U etc.) utilată cu videoproiector, 
laptop, flipchart. 

 

Activitatea 1.  

Brainstorming 

Identificarea percepţiei cursanţilor cu privire la persoanele 
de etnie roma. Coală A 0 pe care este scris ŢIGAN şi o 
coală A0 pe care este scris ROM, post-it-uri, markere. 

Prezentare şi dezbatere:  

Pasul 1 

Analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu 
referire la Originea romilor – cine sunt şi de unde au 
venit? Robia romilor în România. Dezrobirea robilor romi. 
Se va utiliza filmul documentar: „Sclavia Romilor. Lungul 
drum către libertate”  

https://www.youtube.com/watch?v=XAmR1NDNIfE&t=79s 

Pasul 2 

Analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu 
referire la Perioada interbelică. Holocaustul romilor. Se va 
utiliza filmul documentar: „În numele statului. Holocaustul 
romilor”   

https://www.youtube.com/watch?v=WuDOkoFPFIs&t=86s 

Prezentare şi dezbatere 

Analiza, dezbatere şi sumarizarea conţinutului tematic 
prezentat. 

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.4.S1, de la PPT 1 la 
PPT 13, inclusiv. 

 

 

 

90 
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M1. T1.4 – 
Sesiunea 2 

Activitatea 2  

 

Prezentare şi dezbatere 

Pasul 1 

Analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu 
referire la tematica „Cultură şi identitate romă. De ce rom 
şi nu ţigan?”  

 

Pasul 2 

Analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu 
referire la tematica „Cultură şi identitate romă. Obiceiuri şi 
tradiţii rome”. 

Poate fi prezentat şi dezbătut filmul: Povestea lui Ilie - 
https://www.youtube.com/watch?v=00ruTGNFLRo 

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.4.S2, de la PPT 1 la 
PPT 12 

 

Activitatea 3 - Sumarizare – Se urmăreşte ca 
participanţii să identifice care sunt obiceiurile populaţiei 
de etnie roma care îi pot ajuta în activitatea profesională. 

90 

 

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Sesiunea 1 - Istorie, limbă, cutume, comunicarea specifică şi secretele lucrului cu 
comunitatea romă 

 

Activitatea 1. Originea romilor – cine sunt şi de unde au venit? Robia romilor în 
România. Dezrobirea robilor romi. Perioada interbelică. Holocaustul romilor  

Timp: 90 minute 

Brainstorming 

Veţi scrie pe o coală A0 cuvântul ŢIGAN şi veţi întreba cursanţii: „Care sunt primele 3 
cuvinte care vă vin în minte când auziţi acest cuvânt. Vă rog să scrieţi aceste cuvinte pe post-it-
urile pe care vi le dau acum”. Acestea vor fi lipite de cursanţi pe coala A0. 

Apoi, pe o altă coală A0, veţi scrie cuvântul ROM, cerinţa fiind aceeaşi. Care sunt primele 3 
cuvinte care vă vin în minte când auziţi acest cuvânt. Vă rog să scrieţi aceste cuvinte pe post-it-
urile pe care vi le dau acum”. Acestea vor fi lipite de cursanţi pe coala A0. 

După ce toţi cursanţii au completat post-it-urile, acestea vor fi lipite pe flipcharturi şi veţi citi 
rezultatul.  

Exerciţiul urmăreşte identificarea percepţiilor participanţilor cu privire la romi.  

Colile A0 vor fi lipite pe perete fără a fi analizate, însă le veţi spune cursanţilor că vă veţi 
întoarce la elementele rezultate şi veţi face referire la ele pe întreaga durată a formării.  

Timp: 5 minute 
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Prezentare şi dezbatere:  

Pasul 1  

Veţi începe prezentare cu întrebarea: „De unde credeţi că vin romii?„, apoi veţi încuraja 
participanţii la curs să răspundă la întrebare, să împărtăşească din experienţa lor profesională şi 
să analizeze elementele prezentate de ceilalţi colegi, să dea exemple de situaţii întâlnite etc.  

Veţi anunţa cursanţii că vor urmări un film documentar: Sclavia Romilor. Lungul drum către 
libertate 

https://www.youtube.com/watch?v=XAmR1NDNIfE&t=79s 

şi îi veţi ruga pe cursanţi să identifice elementele prezentate în cadrul filmului cu privire la:  

• Originea romilor – cine sunt şi de unde au venit? 

• Robia romilor în România.  

• Dezrobirea robilor romilor. 

Timp: 35 minute 

 

Pasul 2 

Pentru prezentarea conţinutului tematic cu referire la „Perioada interbelică. Holocaustul 
romilor”, se va utiliza filmul documentar: „În numele statului. Holocaustul romilor„ 
https://www.youtube.com/watch?v=WuDOkoFPFIs&t=86s 

Timp: 35 minute 

 

Prezentare şi dezbatere  

Pornind de la documentarele vizionate, veţi identifica, împreună cu participanţii la curs, 
elementele importante din istoria romilor, ce a însemnat robia romilor şi cum a influenţat aceasta 
viaţa etnicilor, cum a fost realizată dezrobirea, începutul organizării în diferite formaţiuni, impactul 
celui de-al Doilea Război Mondial asupra minorităţii rome, holocaustul. În prezentare veţi pune 
accentul pe numărul de victime, Raportul Comisiei Naţionale Elie Wiesel şi anumite date 
importante din această perioadă.  

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.4.S1, de la PPT 1 la PPT 13, inclusiv 

Timp: 15 minute 

 

Sesiunea 2 - Istorie, limbă, cutume, comunicarea specifică şi secretele lucrului cu 
comunitatea romă 

 

Activitatea 2. De ce rom şi nu ţigan? Cultură şi identitate romă – obiceiuri şi tradiţii. 
Sărbători calendaristice ale romilor. Neamurile romilor  

Timp: 70 minute 

Prezentare şi dezbatere 

Pasul 1 

Veţi lansa următoarea întrebare „Atunci când vorbim despre romi, întotdeauna ne întrebăm 
care este termenul corect pe care ar trebui să îl folosim: Ţigan sau Rom”? Veţi lăsa cursanţii să 
răspundă şi veţi face referire şi la cele două coli A0 completate în Activitatea A1.  

Activitatea îşi propune o analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu referire la 
tematica „Cultura şi identitatea roma. De ce rom şi nu ţigan?”  

Timp: 35 min 
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Pasul 2 

Activitatea îşi propune o analiză şi dezbatere asupra conţinutului tematic cu referire la 
tematica „Cultura şi identitatea romă. Obiceiuri şi tradiţii rome”. Veţi urmări ca participanţii la curs 
să înţeleagă că obiceiurile şi tradiţiile sunt regăsite la anumite neamuri de romi şi nu pot fi 
introduse la toate neamurile de romi, că există diferenţe culturale, unele neamuri sunt tradiţionale, 
altele mai puţin; în funcţie de această diferenţă, avem câteva obiceiuri specifice unor anumite 
neamuri. Veţi pune accent pe diversitatea din interiorul minorităţii rome şi pe faptul că, în funcţie de 
neamul de romi, ne putem construi propriile noastre instrumente de lucru realizate în conformitate 
cu tradiţiile şi obiceiurile specifice neamului.  

Se pot prezenta PPT-urile M1.T1.4.S2, de la PPT 1 la PPT 12  

Timp: 35 min 

 

Actvitatea 3 - Sumarizare  

Timp total: 20 

Veţi da fiecărui cursant câte o coală de hârtie şi le veţi menţiona următoarea cerinţă: „Daţi 
exemplu de un obicei existent în cultura populaţiei de etnie roma care vă poate susţine în 
activitatea profesională”. 

Se urmăreşte ca participanţii să identifice cât mai multe elemente de sprijin în obiceiurile 
populaţiei de etnie roma care îi pot ajuta în activitatea profesională. 

După completarea acestora, veţi alege 3 dintre foile completate de cursanţi, le veţi citi şi îi 
veţi ruga să argumenteze. Veţi întreba câţi dintre participanţi au mai identificat aceleaşi elemente şi 
îi veţi ruga să lipească foile pe marginea Colii A0 care are scris pe ea ROM şi care a fost completă 
în cadrul Activităţii A1, din sesiunea 1. 

Timp de lucru individual: 3-5 minute 

Timp de prezentare/persoană: 15 minute  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Care este originea populaţiei de etnie roma? 

2. În ce fel a fost afectată populaţia de etnie roma de al Doilea Război Mondial? 

3. Tradiţiile romilor sunt identice pentru toate neamurile de romi? 

4. Ce înseamnă cuvântul „ROM”? 
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Tema 1/Subtema 1.5. Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
copilului 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege şi vor aplica în activitatea lor concepte şi tehnici de implicare a 
comunităţii şi, mai ales, a familiilor pentru schimbarea atitudinilor legate de violenţă, în general, şi a 
comportamentelor violente asupra copiilor, în special. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

La finalul sesiunii 1, participanţii: 

� Vor identifica minimum 3 forme de violenţă asupra copilului 

� Vor enumera 4 medii unde poate apărea violenţa împotriva copiilor  

� Vor identifica câte 3 semne ale abuzului fizic, emoţional şi al neglijării copilului. 

La finalul sesiunii 2, participanţii: 

� Vor putea identifica diferenţele între violenţa emoţională şi psihologică 

� Vor putea enumera legislaţia reprezentativă la nivel naţional şi internaţional 

� Vor enumera minimum 4 servicii care vizează prevenirea şi protecţia copilului împotriva 
violenţei. 

La finalul sesiunii 3, participanţii: 

� Vor enumera cele 4 etape ale învăţării experienţiale 

� Vor enumera minimum 3 factori care favorizează învăţarea adultului  

� Vor enumera minimum 4 parteneri de la nivel de comunitate care pot interveni în 
reducerea violenţei împotriva copilului 

� Vor identifica minimum 5 tipuri de activităţi care pot fi utilizate în cadrul comunităţii pentru 
prevenirea violenţei asupra copilului. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Suport curs 

• Ecusoane 

• Caiete/coli de scris  

• Pixuri 

• Laptop 

• Videoproiector 

• Flipchart 

• Foi de flipchart  

• Markere  

• Post-it-uri/Hârtii colorate 
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• Coli A0 

• Coli A4 

• Bandă adezivă de hârtie  

• Materiale volante 

• Lista de prezenţă 

• Chestionare de evaluare a cursanţilor 

• Chestionare de evaluare a cursului 

2. De distribuit 

• ANEXA_M1_T.1.5_S1_A1 

• ANEXA_M1_T.1.5_S2_A4 

• ANEXA_M1_T.1.5_S2_A5 

• ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.1  

• ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.2 

• Suportul de curs distribuit participanţilor la începutul sesiunii 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces* Durata (minute) 

T1.5 / Sesiunea 1 Sală de curs cu mobilier modular care să 
permită reamenajarea în timpul formării (lucrul 
pe grupuri de lucru, mese amenajate în U etc.) 
utilată cu videoproiector, laptop, flipchart. 

 

Activitatea 1. Concepte cheie în paradigma 
violenţei asupra copilului 

Brainstorming  

Pasul 1 

Identificarea modalităţii în care participanţii 
percep conceptul de „FAMILIE”. Coală A 0, pe 
care este scris „FAMILIE”. 

Pasul 2 

Identificarea aspectelor problematice şi pozitive 
care se pot regăsi în cadrul familiei. 

Post-it-uri roz şi albastre, coală A0 împărţită pe 
verticală în două coloane „POZITIV”, „NEGATIV”.  

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în 
care participanţii la curs înţeleg şi cunosc 
conceptele cheie în paradigma violenţei asupra 
copilului 

ANEXA_M1_T.1.5_S1_A1 

 

 

90 
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Prezentare şi dezbatere 

Va fi prezentat conţinutul tematic din cadrul 
Manualului cursantului la tema „Concepte cheie 
în paradigma violenţei asupra copilului”. 

 

Activitatea 2 - Victimă versus agresor  

Activitatea îşi propune să identifice 
comportamentele negative sau defectele 
copiilor, comportamente ale adulţilor care pot 
determina comportamentele problematice ale 
copiilor şi ce ar trebui să facă adulţii pentru a 
susţine copiii. 

Pasul 1  

Coală A0 pe care este desenat un tabel cu 2 
coloane: „Cum e copilul meu acum (calităţi şi 
defecte)” şi „Cum aş vrea să fie copilul meu (ce 
calităţi să aibă, la ce să se priceapă)”.  

Pasul 2 

Coală A0 pe care este desenat un tabel cu 2 
coloane: „Ce fac eu care poate determina acele 
comportamente problematice identificate 
anterior?” şi „Ce ar trebui sa fac eu pentru a 
ajunge la acele calităţi ideale ale copilului meu?” 

 

Prezentare şi dezbatere 

Prezentarea conţinutului cu referire la „Victimă 
versus agresor: impactul modelului parental 
asupra sănătăţii emoţionale şi dezvoltării 
generale a copilului” 

 

T1.5./ Sesiunea 2 Activitatea 3. Atitudini şi comportamente 
problematice în combaterea violenţei asupra 
copilului  

Metoda Cafeneau publică (world café) 

Activitatea îşi propune să identifice elementele 
cunoscute de către participanţi cu privire la 
atitudini şi comportamente problematice în 
combaterea violenţei asupra copilului 

3 grupuri: struguri, mere, cireşe. (3 mese de 
lucru cu scaune în jurul lor, maximum 8 
participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). 
Pentru fiecare grup câte o coală A0 şi câte un 
marker:  

• struguri = albastru,  

• mere = verde,  

• cireşe = roşu.  

90 
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3 coli A0 cu următorul text: 

Completaţi în tabelul de mai jos următoarele 
fraze: 

 

Dacă nu 
eşti atent 
la el tot 
timpul şi 
nu-ţi impui 
autoritatea, 
copilul....... 

 

Copilul 
trebuie să 
ştie de 
frica 
părinţilor şi 
să-i 
asculte, 
pentru 
(că)...... 

Bătaia (listaţi ziceri 
şi maxime 
referitoare la bătaia 
unui 
copil)......................” 

 

 

Activitatea 4 - „Violenţa emoţională”  

Prezentare şi dezbatere 

Activitatea îşi propune să identifice măsura în 
care participanţii la curs cunosc formele de 
violenţă şi să analizeze şi să dezbată aceste 
concepte.  

Coală A0 – pe care este notat cuvântul 
„VIOLENŢĂ” 

 

Grupuri de lucru  

Identificarea modului în care participanţii la curs 
cunosc şi înţeleg diferenţa dintre violenţa 
emoţională şi cea psihologică.  

3 sau 4 grupuri de lucru (3 sau 4 mese de lucru 
cu scaune în jurul lor, maximum 7 participanţi/ 
grup, în funcţie de numărul lor), materialul volant 
(ANEXA_M1_T.1.5_S2_A4) 

 

Activitatea 5 - Principii şi metode de disciplinare 
ne-violentă a copilului 

Exerciţiu: 

Identificarea modului în care participanţii la curs 
percep practicile obişnuite în cazul metodelor 
de disciplinare a copilului 

ANEXA_M1_T.1.5_S2_A5 

 

Prezentare şi dezbatere 

Prezentarea conţinutului tematic indicat în cadrul 
Manualului cursantului la tema „Disciplinarea ne-
violentă a copilului. Metode de îmbunătăţire a 
autocontrolului părinţilor şi adulţilor responsabili 
de copii.” 
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Activitatea 6 - Sumarizare - Cadrul legislativ 
(naţional şi internaţional), servicii şi măsuri de 
prevenire a violenţei împotriva copilului; 

Identificarea modului în care participanţii au 
înţeles şi integrat informaţia cu referire la cadrul 
oferit de legislaţia naţională şi internaţională şi la 
măsurile, serviciile şi procedurile de raportare şi 
intervenţie, în caz de constatare a unor semne 
de violenţă asupra copilului. 

T1.5./ Sesiunea 3 Activitatea 7. Implicarea familiilor şi a 
comunităţii în reducerea violenţei împotriva 
copilului: principii şi reguli de bază ale implicării 
părinţilor, etape şi particularităţi ale procesului de 
învăţare la adulţi. 
 

Grupuri de lucru 

Analiză şi dezbatere asupra implicării familiilor în 
reducerea violenţei: principii şi reguli de bază ale 
implicării părinţilor. 

3 grupuri (3 mese de lucru cu scaune în jurul lor, 
maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de 
numărul total) care vor primi o coală A0 (coală 
fipchart, anterior realizată de către formator),  

ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.1  
 

Joc de rol 

Consolidarea înţelegerii principiilor şi regulilor de 
bază ale implicării părinţilor, etapelor şi 
particularităţilor procesului de învăţare la adulţi. 

Doi voluntari, cerinţe voluntari 
(ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.2).  
 

Activitatea 8. Abordări complementare: 
implicarea comunităţii în reducerea violenţei 
împotriva copilului. 
 

Prezentare şi dezbatere 

Prezentarea conţinutului: 

• Abordări complementare: implicarea comuni-
tăţii în reducerea violenţei împotriva copilului 

• Aspecte cheie în implicarea comunităţii 

• Argumente în favoarea implicării actorilor locali 

• Exemple de activităţi care implică multipli 
actori locali 

 

Activitatea 9. Feedback şi concluzii  

Identificarea modului în care participanţii doresc 
să realizeze o schimbare în activitate curentă 
prin dezvoltarea unor activităţi noi care se 
adresează prevenirii violenţei asupra copilului. 

90 
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Descrierea activităţilor de formare 

 

Sesiunea 1 - Concepte cheie în paradigma violenţei asupra copilului: forme ale violenţei, 
medii în care apare violenţa, cauze şi efecte ale violenţei, victimă versus agresor: impactul 
modelului parental asupra sănătăţii emoţionale şi dezvoltării generale a copilului 

 

Activitatea 1. Concepte cheie în paradigma violenţei asupra copilului  

Timp: 60 minute 

Brainstorming 15 minute 

Pasul 1 

Veţi scrie pe o coală A0, în centrul acesteia, cuvântul „FAMILIE”, cu majuscule. Veţi întreba 
cursanţii: „ Ce reprezintă pentru dumneavoastră FAMILIA?” Veţi nota toate cuvintele enumerate de 
către participanţii la curs. Timp: 5 minute 

 

Pasul 2 

Le veţi da participanţilor la curs două post-it-uri de culori diferite (albastru/roz, de exemplu). 
Le veţi transmite apoi următoarea cerinţă: „Pe biletele roz veţi scrie un singur aspect negativ/dificil 
pentru familie şi pe cel albastru veţi scrie un singur aspect pozitiv al familiei”.  

În timpul în care participanţii la curs rezolvă cerinţa, veţi împărţi pe verticală o coală A0 în 
două coloane „POZITIV”, „NEGATIV”.  

Veţi prelua toate biletele de la participanţii la curs, le veţi citi pe cele roz şi apoi pe cele 
albastre şi le veţi lipi pe coloanele corespunzătoare. Trebuie să aveţi pregătit din timp un post-it 
albastru pe care scrie „violenţă” – în cazul în care niciun participant la curs nu identifică acest 
aspect negativ. 

Timp de completare şi citire: 10 minute 

 

După citirea cu voce tare a tuturor cuvintelor date de participanţi, îl veţi lua pe cel pe care 
scrie „violenţă” şi îl veţi lipi peste coala A0 care are scris în centru cuvântul „FAMILIE”.  

De îndată ce a fost citită, coala de flipchart va fi lipită pe un perete şi va rămâne acolo pe 
parcursul celor 3 sesiuni din cadrul temei 1.5 a Modulului 1. 

 

Grupuri de lucru 

Veţi împărţi participanţii în 3-4 grupuri, după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul total). Veţi da fiecărui grup câte o 
coală A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de 
grup, care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup materialul volant 
(ANEXA_M1_T.1.5_S1_A1) pe care este trecută cerinţa specifică: 

 

Citiţi textul de mai jos, analizaţi şi răspundeţi la următoarele întrebări: 

• „De ce apare violenţa în familie? 

• „Ce anume determină, într-o foarte mare măsură, violenţa asupra copilului?” 
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Înainte de începerea prezentărilor, veţi explica regulile în baza cărora se va realiza feed-
back-ul: 

• Raportorul de grup va realiza prezentarea activităţii grupului. 

• Membrii grupului vor fi întrebaţi dacă mai au completări. 

• Membrii celorlalte grupuri vor realiza completări, DOAR în situaţia în care au elemente care 
nu se regăsesc sau sunt problematice.  

Apoi formatorul concluzionează asupra elementelor care se regăsesc şi în conţinutul 
teoretic.  

Veţi urmări ca fiecare grup să fie valorizat pentru munca depusă, modalitatea de lucru în 
grup şi pentru rezultatul obţinut. 

 

În cadrul dezbaterii asupra rezultatelor grupurilor de lucru se pot detalia: 

• Obiceiuri 

• Tradiţii 

• Mentalităţi 

Activitatea îşi propune să evalueze măsura în care participanţii la curs înţeleg şi cunosc 
conceptele cheie în paradigma violenţei asupra copilului 

Timp de lucru pe grupuri de lucru 10 minute  

Timp de prezentare şi feed-back: 5 minute/grup 

Timp total: 25 minute 

 

Prezentare şi dezbatere 

Veţi prezenta conţinutul tematic indicat în cadrul Manualului cursantului la tema „Concepte 
cheie în paradigma violenţei asupra copilului”. Veţi insista asupra: 

• Formelor de violenţa întâlnite. (Pot fi rugaţi şi să încerce să facă o ierarhizare a gravităţii 
formelor de violenţă asupra copilului şi să argumenteze, să exemplifice din activitatea 
profesională sau personală).  

• Comportamentelor nepotrivite ale părinţilor. Modalităţile în care aceste comportamente se 
transmit copiilor.  

• Disciplinării pozitive a copilului şi asupra impactului în dezvoltarea copilului. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. Explicaţi participanţilor că în suportul de curs vor găsi mai multe informaţii 
despre această tematică. 

Timp: 20 minute 

 

Activitatea 2. Victimă versus agresor  

Timp: 30 minute 

Brainstorming 

Pasul 1  

Veţi împărţi o coală A0 într-un tabel cu 2 coloane: „Cum e copilul meu acum (calităţi şi 
defecte)” şi „Cum aş vrea să fie copilul meu (ce calităţi să aibă, la ce să se priceapă)”.  
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Coloanele vor fi completate pe rând, cu răspunsurile participanţilor. După completarea 
tabelului, veţi invita participanţii să identifice comportamentele negative sau defectele copiilor (se 
pot gândi la copiii din familia lor). Veţi sublinia comportamentele negative identificate de către 
aceştia. 

 

„Cum e copilul meu acum (calităţi şi defecte)”  „Cum aş vrea să fie copilul meu (ce calităţi să 
aibă, la ce să se priceapă)” 

 

 

 

 

Timp: 10 minute 

 

Pasul 2 

Veţi împărţi o altă coală A0 într-un tabel cu 2 coloane: „Ce fac eu care poate determina 
acele comportamente problematice identificate anterior?” şi „Ce ar trebui sa fac eu pentru a ajunge 
la acele calităţi ideale ale copilului meu?” 

 

„Ce fac eu care poate determina acele 
comportamente problematice” 

„Ce ar trebui sa fac eu, pentru a ajunge la 
acele calităţi ideale ale copilului meu” 

 

 

 

 

 

 

Timp:10 minute 

 

Prezentare şi dezbatere 

Timp: 10 minute 

Veţi prezenta conţinutul tematic indicat în cadrul Manualului cursantului la tema „Victimă 
versus agresor: impactul modelului parental asupra sănătăţii emoţionale şi dezvoltării generale a 
copilului” 

• Portretul agresorului familial  

• Portretul victimei  

• Semne generale ale copiilor victime ale violenţei. 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. Explicaţi participanţilor că în suportul de curs vor găsi mai multe informaţii 
despre această tematică. 
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Sesiunea 2 - Mentalităţi-barieră în adresarea fenomenului violenţei. Combaterea 
mentalităţilor-barieră. Consecinţe ale violenţei asupra copilului. Disciplinarea ne-violentă a 
copilului. Metode de îmbunătăţire a autocontrolului părinţilor şi adulţilor responsabili de 
copii. Cadrul legislativ naţional şi internaţional, servicii şi măsuri de prevenire a violenţei 
împotriva copilului 
 

Activitatea 3. Atitudini şi comportamente problematice în combaterea violenţei 
asupra copilului  

Timp: 20 minute 

Veţi împărţi participanţii în 3 grupuri: struguri, mere, cireşe. (3 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor total). Veţi da fiecărui grup câte o 
coală A0 şi câte un marker:  

• struguri = albastru,  

• mere = verde,  

• cireşe = roşu.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina: „Veţi sta câte 3 minute la fiecare masă, până la semnalul meu sonor (bătaie din 
palme/fluier etc.). În acest timp, utilizând markerul de culoarea grupului dumneavoastră, completaţi 
cât mai multe elemente. Nu aveţi voie să repetaţi ce este scris anterior de un alt grup!”. La masa 
de lucru vor găsi câte o coală A0 cu următorul text: 

 

„Completaţi în tabelul de mai jos următoarele fraze: 

Dacă nu eşti atent la el tot timpul, 
şi nu-ţi impui autoritatea, 
copilul....... 

 

Copilul trebuie să ştie de 
frica părinţilor şi să-i 
asculte, pentru (că)...... 

 

Bătaia (listaţi ziceri şi 
maxime referitoare la bătaia 
unui copil)...................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ulterior completării celor 3 coli A0, veţi citi rezultatele şi veţi identifica elementele comune şi 
care sunt elementele care se regăsesc o singură dată. 

Finalizaţi exerciţiul cu următorul mesaj cheie: „în lupta pentru reducerea violenţei asupra 
copilului, este important să începem cu examinarea propriilor noastre mentalităţi şi pe ale celor din 
jurul copiilor noştri”. 

 

Activitatea 4. „Violenţa emoţională”  

Timp: 45 minute 

Prezentare şi dezbatere 

Veţi scrie pe o coală A0 cuvântul „violenţă”, cu majuscule, şi veţi întreba participanţii „de 
câte feluri poate fi violenţa?” Sugerează „fizică” şi/sau „verbală” şi cere participanţilor încă 2 tipuri 
pentru a completa diagrama: „fizică” „verbală” „psihologică” şi „emoţională.” Veţi utiliza şi 
întrebarea: „Care este diferenţa dintre aceste forme de violenţă?”  



55 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. Explicaţi participanţilor că în suportul de curs vor găsi mai multe informaţii 
despre această tematică. 

Timp: 10 minute 

 

Grupuri de lucru  

Veţi împărţi participanţii în 3-4 grupuri, după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). Veţi da fiecărui grup câte o coala 
A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de grup, 
care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup materialul volant 
(ANEXA_M1_T.1.5_S2_A4 ) pe care este trecută cerinţa specifică: 

• „Daţi cât mai multe exemple de acte de violenţă emoţională, respectiv de violenţă 
psihologică asupra copilului. 

• Descrieţi cât mai concret care credeţi că sunt consecinţele acestor forme de violenţă 
asupra copilului?” 

După prezentările realizate de către raportorii de grup, veţi da definiţia definiţia violenţei 
psihologice, respectiv, emoţionale, conform suportului de curs.  

„Violenţa emoţională include: sperierea, terorizarea, ameninţarea, exploatarea, 
respingerea, izolarea, ignorarea, insultarea, umilirea sau ridiculizarea copilului” 

„Abuzul psihologic poate apărea şi atunci când copiii sunt forţaţi să facă ceva împotriva 
voinţei lor, fie că este purtatul unui anumit lucru (haină, însemn etc.), sau practicarea unor activităţi 
nepotrivite cu vârsta lor (cerşit, crimă, prostituţie) sau umilitoare în raport cu preferinţele lor/modul 
în care se autopercep.” 

Timp de lucru pe grupuri de lucru 10 minute  

Timp de prezentare şi feed-back: 5 minute/grup 

Timp de sumarizare formator: 10 minute 

Timp total: 35 minute 

 

Activitatea 5. Principii şi metode de disciplinare ne-violentă a copilului – 20 minute 

Timp: 10 minute 

Exerciţiu: 

Veţi împărţi participanţilor diferite bilete preluate din ANEXA_M1_T.1.5_S2_A5 pe care 
scrie: 

• Eu te-am făcut, eu te omor 

• Bătaie 

• Iubire 

• Prăjituri  

• Pantaloni  

• Doamne, ce-am făcut să am aşa un copil 

• Te las aici, dacă nu eşti cuminte 
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• Să spun medicului să îţi facă o injecţie 

• Îmbrăţişare 

• Mângâiere 

În funcţie de numărul de participanţi, acestea se vor repeta. 

Le veţi explica participanţilor: „Eu voi citi o propoziţie. Atunci când veţi crede că ce este 
scris pe biletul dumneavoastră se potriveşte cu propoziţia pe care eu o citesc, veţi ridica biletul şi 
ne veţi explica de ce credeţi că se potriveşte”. Veţi citi următoarele propoziţii: 

• Copilul a luat un 10 

• Copilul se tăvăleşte pe jos în supermarket şi urlă de se înr.oşeşte că nu pleacă cu 
jucăria de la raft 

• Adolescenta de 16 ani rămâne însărcinată 

• Copilul a spart geamul vecinului 

• Copilul e prins ca fumează. 

 

Prezentare şi dezbatere 

Timp: 10 minute 

Veţi prezenta conţinutul tematic indicat în cadrul Manualului cursantului la tema 
„Disciplinarea ne-violentă a copilului. Metode de îmbunătăţire a autocontrolului părinţilor şi adulţilor 
responsabili de copii.” 

• Principii/metode de liniştire sau disciplinare neviolentă a copilului 

• Metode de îmbunătăţire a autocontrolului 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. Explicaţi participanţilor că în suportul de curs vor găsi mai multe informaţii 
despre această tematică. 

 

Activitatea 6. Sumarizare - Cadrul legislativ (naţional şi internaţional), servicii şi 
măsuri de prevenire a violenţei împotriva copilului  

Timp: 5 minute 

Veţi sumariza, împreună cu participanţii la curs, elementele pe care le ştiu din sesiunile 
anterioare ale acestui modul cu privire la legislaţia naţională şi internaţională şi la măsurile, 
serviciile şi procedurile de raportare şi intervenţie în caz de constatare de violenţă asupra copilului. 

Îi veţi orienta spre suportul de curs care abordează această temă şi îi veţi informa că în 
cadrul Modulului 2 această tematică va fi extrem de amănunţit dezbătută. 

 

Sesiunea 3 - Implicarea familiilor şi a comunităţii în reducerea violenţei împotriva copilului: 
principii şi reguli de bază ale implicării părinţilor, tehnici de negociere cu aliaţi/posibili aliaţi 
din comunitate, teoria lui Kolb în slujba educării comunităţii, abordarea complementară 

 

Activitatea 7. Implicarea familiilor şi a comunităţii în reducerea violenţei împotriva 
copilului: principii şi reguli de bază ale implicării părinţilor, etape şi particularităţi ale 
procesului de învăţare la adulţi 

Timp: 70 minute 

Grupuri de lucru 

Veţi împărţi participanţii în 3-4 grupuri după tehnica 1-2-3 (3 mese de lucru cu scaune în 
jurul lor, maximum 8 participanţi/grup, în funcţie de numărul lor). Veţi da fiecărui grup câte o coală 
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A0 şi câte un marker. De asemenea, veţi ruga fiecare grup să-şi stabilească un raportor de grup, 
care va realiza prezentarea rezultatului muncii în cadrul grupului.  

După ce fiecare participant s-a aşezat la masa care corespunde grupului său, veţi citi 
sarcina fiecărui grup. De asemenea, veţi distribui fiecărui grup materialul volant 
ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.1 pe care este trecută cerinţa specifică: 

 

Grupul 1 

Cerinţă: 

• Citiţi, analizaţi textul de mai jos şi subliniaţi care sunt cuvintele cheie. Argumentaţi 
alegerile făcute. 

„Schimbarea comportamentelor şi atitudinilor este un proces de durată, care are nevoie de 
câteva elemente importante. Primul pas, fără de care nu se poate merge mai departe, este să 
înţelegem de ce este nevoie şi să dorim schimbarea comportamentului sau a atitudinii. 

Dorinţa de schimbare trebuie menţinută pe tot parcursul procesului, iar acesta necesită 
eforturi susţinute pe o perioada lungă de timp. De aceea, părinţii trebuie sprijiniţi permanent şi 
încurajaţi în efortul lor de a face schimbarea. Subiectul violenţei asupra copilului este foarte delicat, 
astfel încât discuţiile trebuie axate mai mult pe încurajarea schimbării şi pe reliefarea avantajelor 
unui climat familial propice dezvoltării copilului, un climat în care elementul cel mai important să fie 
sănătatea şi siguranţa tuturor membrilor familiei”. 

 

Grupul 2 

Cerinţă: 

• Citiţi, analizaţi textul de mai jos şi subliniaţi care sunt cuvintele cheie. Argumentaţi 
alegerile făcute. 

 „Atunci când abordaţi părinţii, este important să înţelegeţi problemele pe care le are fiecare 
familie. Din aceste discuţii pot apărea probleme, aparent fără legătură cu actele de violenţă, dar a 
căror rezolvare poate îmbunătăţi climatul familial. În timpul discuţiilor cu părinţii, trebuie avute în 
vedere aceleaşi principii simple  

- Ascultaţi cu atenţie. Fiecare persoană cu care staţi de vorbă are ceva important de spus 
în discuţia despre violenţă. 

- Respectaţi şi integraţi diferenţele culturale (etnice, religioase etc.) pentru o eficienţă 
sporită a intervenţiei propuse de dumneavoastră şi a implicării părinţilor. 

- Ţineţi cont ca atunci când avem o discuţie pe o temă mai puţin obişnuită, sau când 
facem cuiva o propunere la care nu se aşteaptă, persoana din faţa noastră s-ar putea să 
aibă o reacţie diferită de ceea ce ar face în mod normal. Nu insistaţi, dacă persoana din 
faţa dumneavoastră a intrat într-o zonă de disconfort (jenă, furie etc.) – reveniţi ulterior, 
şi nu uitaţi să redeschideţi discuţia într-o notă pozitivă. 

- Amânaţi discuţia dacă persoanele pe care le abordaţi nu sunt în poziţia de a face un 
angajament conştient. Asiguraţi-vă că persoanele cu care discutaţi înţeleg şi respectă 
angajamentele pe care le-au făcut”.  

 

Grupul 3 

Cerinţă: 

• Citiţi, analizaţi textul de mai jos şi subliniaţi care sunt cuvintele cheie. Argumentaţi 
alegerile făcute. 

„După primele discuţii veţi avea, poate, suficiente informaţii pentru a contura nişte soluţii de 
atragere a părinţilor în activităţi (individuale sau de grup) care să conducă la adoptarea unei 
atitudini sau a unui comportament dorit. Pentru a avea, însă, o bună colaborare cu ei, va trebui să 
fiţi foarte clari şi să le explicaţi: 
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• ce anume îi invitaţi să facă – nu uitaţi să specificaţi date concrete (data, ora, locaţie, 
durată) 

• de ce ar trebui să facă acel lucru – explicaţia despre „de ce este necesar să se facă 
ceea ce propuneţi dumneavoastră”.  

• ce efecte benefice va avea activitatea propusă şi cum anume veţi vedea/măsura acest 
lucru, inclusiv care sunt beneficiile imediate, concrete, pentru ei. 

În timpul discuţiilor de grup, atunci când veţi transmite informaţii către părinţi, ar trebui să 
ţineţi cont de mai multe aspecte care favorizează învăţarea, spre a putea determina în mod cât mai 
eficient schimbarea de atitudini şi comportamente ale părinţilor. Aceste aspecte legate de modul în 
care învaţă adulţii sunt parcurse în următoarea secţiune a suportului nostru de curs”. 

Timp de lucru pe grupuri de lucru 5 minute  

Timp de prezentare şi feed-back: 5 minute/grup 

Timp total: 20 minute 

 

Joc de rol 

Pregătire joc de rol 

Veţi solicita doi voluntari dintre participanţi. Aceştia vor avea de interpretat două roluri: un 
părinte şi un lucrător social. Nu veţi nominaliza cele două persoane şi nici nu veţi permite 
participanţilor la curs să pună presiune pe cineva pentru a accepta rolul.  

După ce veţi identifica voluntarii, îi veţi scoate din încăpere şi le veţi povesti cadrul: 

„Sunteţi în cadrul unei întâlniri individuale, la SPAS. Părintele a venit aici pentru a cere 
ajutorul.” 

 

Aceştia vor interpreta următoarele roluri şi vor avea următoarele cerinţe 
(ANEXA_M1_T.1.5_S2_A7.2 ): 

 

Cerinţe pentru cele două personaje: 

• Părinte: 

„Aveţi un copil de 10 ani, Matei, care este uşor mai năzdrăvan şi care are şi ceva probleme 
la şcoală, nefiind atent la ore. 

V-aţi cam săturat să trebuiască să răspundeţi solicitărilor dnei învăţătoare. 

S-a întâmplat odată să daţi o palmă copilului şi nu sunteţi sigur că a învăţat ceva din asta. 
V-aţi simţit vinovat, copilul a plâns, dar tot nu şi-a schimbat comportamentul. 

Aţi vrea să puteţi să îl stăpâniţi.” 

• Lucrător-social: 

„Staţi de vorbă cu părintele pentru că doriţi să susţineţi părintele şi copilul în vederea 
identificării soluţiilor cele mai adecvate nevoii copilului şi pentru a contura nişte soluţii de atragere a 
părintelui în activităţi (individuale sau de grup) care să conducă la adoptarea unei atitudini sau a 
unui comportament dorit. Îi puneţi întrebări cu privire la ce anume îl deranjează la copil, cum 
reacţionează când acesta face o trăsnaie, cu cine colaborează, ce ar dori să se schimbe, de ce…” 

 

„Timp de 5 minute (la semnul meu) veţi juca rolurile solicitate în cadrul întâlnirii individuale, 
aşa cum credeţi. Pentru aceasta, vă las aici timp de 2 minute, să vă pregătiţi. Eu mă duc în sală 
pentru a le explica şi colegilor ce au de făcut pe perioada în care vă jucaţi rolurile.”  
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În timpul în care actorii se pregătesc, anunţaţi restul participanţilor că vor avea un rol de 
observatori: nu au voie să râdă, să intervină în cadrul jocului. Rolul lor este de a observa: 

- Modalitatea în care cei doi comunică 

- Care sunt momentele de dificultate expuse de părinte? 

- Ce îi propune lucrătorul social? 

- Ce facilitează dialogul? Etc. 

Veţi amenaja spaţiul de joc: două scaune în mijlocul camere, astfel încât toţi cursanţii să 
poată observa interacţiunea. 

Pe perioada derulării jocului de rol, vă veţi asigura că regulile comunicate cursanţilor sunt 
respectate. 

Timp: 10 minute 

 

Scoaterea din rol şi dezbatere: 

După ce secvenţa s-a încheiat, veţi solicita actorilor: 

1. Să spună că acum ei sunt (numele real) şi că NU sunt Părintele/Lucrătorul Social (rolul 
jucat) 

2. Cum s-au simţit în cadrul rolului 

3. Ce ar face altfel într-o situaţie similară. 

Veţi valoriza (aplaudând!) curajul de a se oferi voluntari. 

 

Cereţi Observatorilor să vorbească despre observaţiile realizate în cadrul jocului de rol, 
atrăgând atenţia asupra faptului că actorii au avut un rol de jucat. Feed-back-ul pe care îl vor da va 
urmări: 

1. Ce au apreciat în cadrul relaţiei dintre lucrătorul social şi părinte, ce tehnică au apreciat? 

2. Cum ar face ei altfel, dacă ar fi în situaţia dată? 

Corectaţi orice observaţie care se adresează persoanelor şi nu comportamentelor. 

 

Faceţi referire permanentă la conţinutul tematic analizat în cadrul grupurilor de lucru din 
Activitatea A7 cu privire la implicarea părinţilor şi la metodelor de intervenţie care să îi susţină.  

Întrebaţi participanţii la curs şi despre: 

- cum cred că pot fi adulţii susţinuţi să îşi schimbe mentalităţile? 

- dacă este uşor pentru adulţi să înveţe? 

Veţi orienta cursanţii spre suportul de curs, pentru a analiza conţinutul tematic „Etape şi 
particularităţi ale procesului de învăţare la adulţi”.  

Timp: 40 minute 

Timp total joc de rol: 50 minute 

 

Activitatea 8. Abordări complementare: implicarea comunităţii în reducerea violenţei 
împotriva copilului 

Prezentare şi dezbatre 

Timp: 15 minute 
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Veţi prezenta conţinutul tematic indicat în cadrul Manualului cursantului şi veţi urmări să 
analizaţi împreună cu participanţii la curs:  

• Abordări complementare: implicarea comunităţii în reducerea violenţei împotriva copilului 

• Aspecte cheie în implicarea comunităţii 

• Argumente în favoarea implicării actorilor locali 

• Exemple de activităţi care implică multipli actori locali 

Veţi încuraja cursanţii să împărtăşească din experienţa profesională şi să analizeze 
elementele prezentate, să dea exemple de situaţii problematice întâlnite etc. Chiar şi în situaţia în 
care printre participanţi sunt cursanţi fără experienţă profesională specifică, îi veţi încuraja pe toţi 
să îşi exprime opinia. Explicaţi participanţilor că în suportul de curs vor găsi mai multe informaţii 
despre această tematică. 

 

Activitatea 9. Feedback şi concluzii  

Timp: 5 minute 

Veţi ruga participanţii la curs să dea exemplul unei activităţi noi, despre care au aflat la 
curs, de prevenire a violenţei pe care o vor realiza când ajung acasă.  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Definiţi violenţa. 

2. Enumeraţi principalele 4 forme de violenţă. 

3. Care este diferenţa dintre violenţa emoţională şi cea psihologică. 

4. Menţionaţi 3 bariere în calea combaterii violenţei asupra copilului. 

5. Menţionaţi 5 parteneri locali în combaterea violenţei asupra copilului. 
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MODULUL 2 

 
Tema 2/Subtema 2.1. Principalii actori comunitari, roluri şi instrumente 

folosite în cooperarea dintre aceştia 
 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor identifica şi înţelege cine sunt actorii comunitari, ce rol au aceştia şi care 
este modalitatea de cooperare dintre aceştia şi instrumentele de lucru utilizate. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

• La finalul acestei sesiuni de formare, participanţii: 

� vor identifica cu uşurinţă minimum 5 actori locali şi minimum 1 modalitate de a 
colabora între ei în scopul furnizării de servicii integrate 

� vor identifica minimum 5 roluri ale instituţiilor de la nivel local, respectiv, 3 roluri ale 
instituţiilor de nivel judeţean şi central 

� vor cunoaşte minimum 2 instrumente de lucru specifice şi minimum 1 instrument de 
lucru în comun 

 

Materiale 

1. Generale 

• Sală - un spaţiu adecvat lucrului în plen şi pe grupuri 

• Echipamente de tehnologie a informaţiei şi comunicării care permit derularea 
activităţilor formative în sala de curs (laptop, videoproiector, boxe) 

• Suport de curs 

• Fişe de lucru 

• Studii de caz 

• Flipchart, coli de flipchart, markere de culori diferite 

• Post-it-uri 

• 1 minge 

• Coli A4, capsator, perforator, ace cu gămălie, pixuri, lipici 

• 5 seturi de Vip carduri preinscripţionate 

2. De distribuit 

• Prezentarea PowerPoint M2_T2.1 - (se distribuie de către formator cursanţilor, la 
sfârşitul modulului) 

• 5 seturi de Vip carduri preinscripţionate cu actorii relevanţi la nivel local (Asistent / 
referent social, Asistent medical comunitar, Mediator sanitar, Consilier şcolar, Mediator 
şcolar, Învăţători, Profesori, Alte cadre didactice, Director de şcoală, Medic, Asistentă 
medicală, Preot, Poştaş, Patron, Copil, ONG, Părinte, Primărie, Consiliul Local, SPAS, 



62 

Şcoală, Cabinet medical, Biserică/culte, Sindicate, Mass media, Centrul X, Structura 
comunitară consultativă) 

• Film educaţional – PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE, realizat de 
către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului în cadrul Campaniei 
privind promovarea drepturilor copilului în România 

• Anexă_M2_T2.1_Instrumentul de lucru – fişa de observaţie (se distribuie de către 
formator cursanţilor, la începutul activităţii) 

• Anexă_Instrumentul de lucru – fişa de identificare riscuri (se distribuie de către 
formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_Fişă – Joc de rol (se distribuie de către formator cursanţilor, la începutul 
exerciţiului) 

• Observaţie: este necesară o sală de curs cu acces la internet, pentru a accesa în timp 
real Harta serviciilor sociale şi medicale din judeţul Bacău (pentru a exemplifica o 
activitate de curs) 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema Proces/Activităţi Durata (minute) 

Principalii actori 
comunitari, roluri şi 
instrumente folosite în 
cooperarea dintre 
aceştia  

Sesiunea 1 – 
Sesiunea 3 

Introducere: prezentare, reguli şi comunicarea 
agendei sesiunii de curs  

Timp: 15 minute  

 

Activitatea 1: Identificarea actorilor relevanţi de 
la nivel local. Selectarea actorilor locali relevanţi 
pentru acordarea de servicii integrate. 

Prezentare PowerPoint + Braistorming + discuţie 
dirijată 

Timp: 30 minute 

 

Activitatea 2: Rolurile instituţiilor - la nivel local, 
judeţean, naţional (conform legislaţiei) 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
prezentare harta serviciilor sociale şi medicale 
din judeţul Bacău (ca exemplificare) 

Timp: 90 minute 

 

Activitatea 3: Roluri individuale şi comune la 
nivel local 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
Vizionare Film educaţional – PREVENIREA 
SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE, realizat 
de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului în cadrul Campaniei privind 
promovarea drepturilor copilului în România + 
exerciţiu cu observaţii + exerciţiu cu Vip carduri 
preinscripţionate + vizionare film documentar 
(filmat la Botoşani în cadrul Proiectului Prima 

300 minute – 5 ore 
(trei sesiuni a câte 90 

minute şi 30 de 
minute introducere şi 

concluzii) 
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Prioritate: Niciun copil invizibil) 

Timp: 90 minute 

 

Activitatea 4: Instrumente de lucru  

specifice şi comune 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + fişă 
de observaţie + fişă de identificare riscuri + joc 
de rol 

Timp: 60 minute 

 

Concluzii - Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă 
întorc acasă?”: recapitularea principalelor idei 
din cadrul sesiunii şi transferul informaţiilor 
pentru următoarea sesiune.  

Timp: 15 minute 

 

Descrierea activităţilor de formare 

Introducere  

Timp:15 minute 

Spuneţi: Vom începe acest modul cu o activitate de cunoaştere şi pentru a ne energiza. 
Pentru aceasta, rugaţi participanţii să formeze un cerc. Explicaţi cum se va desfăşura activitatea: 
mingea va fi aruncată de dvs. unui participant; acesta va trebui să spună: numele, profesia şi unde 
şi-ar fi dorit să se afle dacă nu ar fi participat la curs, apoi va arunca minge altui participant; şi tot 
aşa până când se vor prezenta toţi participanţii.  

Realizaţi un brainstorming cu privire la aşteptările participanţilor. Listaţi pe flipchart 
rezultatele. Puteţi utiliza întrebări de tipul: Ce doriţi să aflaţi în cadrul acestui modul? Ce informaţii 
v-ar ajuta în activitatea dumneavoastră? Citiţi câteva aşteptări şi treceţi la activitatea următoare la 
finalul căreia reveniţi asupra aşteptărilor, marcându-le pe acelea care nu fac obiectul modulului.  

Veţi prezenta structura modului.  

• Identificarea actorilor relevanţi de la nivel local. Selectarea actorilor locali relevanţi 
pentru acordarea de servicii integrate  

• Rolurile instituţiilor - la nivel local, judeţean, naţional (conform legislaţiei) 

• Rolurile individuale şi comune la nivel local 

• Cooperarea la nivel local 

• Instrumente de lucru (la nivel local şi la nivel judeţean)  

Pentru abordarea acestei sesiuni se vor utila: prezentări, discuţii dirijate, jocuri de rol, 
brainstorming, exerciţiu în grup, film educaţional, exemple. Experienţa fiecărui participant este 
valoroasă. 

Veţi reveni la foaia de flipchart cu aşteptările participanţilor şi le veţi integra în sesiunile 
modulului. Veţi trece în revistă orarul şi veţi cădea de acord cu participanţii privind ora de începere 
şi terminare a sesiunilor.  

Explicaţi modalitatea de evaluare a zilei de curs, rugând participanţii ca la finalul zilei să 
noteze pe foile de flipchart lipite în sală ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, ce consideră ce este 
irelevant etc.  
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Activitatea 1: Identificarea actorilor relevanţi de la nivel local. Selectarea actorilor 
locali relevanţi pentru acordarea de servicii integrate  

Timp: 30 minute 

Cu ajutorul braistormingului, rugaţi cursanţii să identifice, împreună cu dvs, actorii relevanţi 
la nivel local. Activitatea se desfăşoară cu participarea tuturor cursanţilor. Dvs. veţi fi moderatorul 
acestui exerciţiu. 

Pregătirea şi desfăşurarea braistormingului: 

• Veţi încuraja participanţii să participe activ, explicându-le că toate ideile sunt aşteptate şi că 
aceştia nu vor fi judecaţi de ceilalţi participanţi; 

• Veţi prezenta regulile (eventual, acestea pot fi afişate undeva în sală, pentru a putea fi 
văzute de toţi participanţii şi pentru a se apela la ele, în cazul în care sunt încălcate):  

o Toate ideile vor fi încurajate şi vor fi respectate!  

o Exprimarea ideilor mai neobişnuite este încurajată!  

o Cantitatea ideilor este mai importantă decât calitatea!  

o Sunt încurajate combinaţiile de idei, continuarea şi/sau elaborarea ideilor deja 
discutate!  

• Pe parcursul desfăşurării activităţii, momentele de tăcere (inevitabile) vor fi depăşite de dvs. 
prin refocalizarea pe o idee emisă anterior, cerând participanţilor extinderea, modificarea/ 
remodelarea acesteia; veţi solicita idei membrilor „tăcuţi” ai grupului şi veţi folosi pauzele cu 
rolul de a remotiva discuţia. 

• Veţi nota şi sumariza toate ideile care vin de la participanţi, pe coli de flipchart, pe tot 
parcursul activităţii.  

• La finalul acesteia, în cadrul discuţiei de grup, sunt reluate ideile şi pot fi evidenţiate 
modalităţile diferite în care actorii locali pot fi clasificaţi (de ex. furnizori, decidenţi şi 
beneficiari etc.). 

Cursanţii pot răspunde astfel la întrebarea adresată în cadrul brainstormingului: Asistent / 
referent social, Asistent medical comunitar, Mediator sanitar, Consilier şcolar, Mediator şcolar, 
Învăţători, Profesori, Alte cadre didactice, Director de şcoală, Medic, Asistentă medicală, Preot, 
Poştaş, Patron, Copil, ONG, Părinte, Primărie, Consiliul Local, SPAS, Şcoală, Cabinet medical, 
Biserică/culte, Sindicate, Mass media, Centrul X, Structura comunitară consultativă. 

Veţi realiza gruparea celor menţionate de către cursanţi, în următoarele categorii de actori 
locali relevanţi:  

• Persoane/profesionişti  

• Instituţii  

• Grupuri informale.  

Se recomandă utilizarea a 3 coli de flipchart şi markere de culori diferite pentru a nota – 
cerând şi sprijinul participanţilor – actorii locali aparţinând celor 3 grupuri: Persoane/profesionişti, 
instituţii, grupuri informale. 

Aceste coli vor fi lipite pe un perete – la loc vizibil pentru cursanţi, astfel încât aceştia să 
poată analiza informaţiile şi pe timpul pauzelor. De asemenea, aceste materiale vor fi folosite la 
sesiunea următoare. 

 

Activitatea 2. Rolurile instituţiilor - la nivel local, judeţean, naţional (conform legislaţiei) 

Timp: 90 minute 

Aspecte legislative - veţi utiliza prezentarea Power Point pentru a comunica participanţilor: 
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• Definirea, scopul şi funcţiile serviciilor sociale, medicale comunitare şi cele ale 
consilierului şcolar în comunitate  

• Instituţii furnizoare de servicii: publice şi private.  

După prezentarea slidurilor referitoare la furnizorii de servicii, veţi putea oferi un exemplu 
cursanţilor, şi anume: harta serviciilor sociale şi medicale din judeţul Bacău. Acesta hartă se poate 
accesa în timp real, în timpul cursului (utilizând internetul). Este o aplicaţie care pune la dispoziţie 
date cu privire la toate serviciile sociale şi medicale, publice şi private din judeţul Bacău. Aceasta 
facilitează vizualizarea şi gruparea serviciilor, oferind informaţii utile autorităţilor care iau decizii 
referitoare la politicile publice, dar este utilă şi profesioniştilor, respectiv, beneficiarilor în aflarea 
datelor de contact şi a listei de servicii puse la dispoziţie. Serviciile sunt simbolizate pe hartă sub 
forma unor marcaje pentru a fi uşor de accesat. 

După ce faceţi această introducere, deschideţi harta (https://bacau.ab4.systems/) 
parcurgând toţi paşii din aplicaţie şi aratând cursanţilor cum pot obţine informaţii despre furnizorii 
de servicii.  

Adresaţi întrebări cursanţilor, pentru a vă asigura că au înţeles care este rolul unui astfel de 
instrument şi, de asemenea, că au înţeles cum se utilizează. Prin discuţii libere, încurajaţi-i să 
spună dacă la ei în judeţ există astfel de instrumente şi, dacă nu există, de unde iau informaţii de 
acest tip.  

Puteţi semnala cursanţilor faptul că Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pune la dispoziţie 
pe site-ul său Lista furnizorilor de servicii sociale acreditaţi şi a serviciilor sociale licenţiate în baza 
Legii nr. 197/2012 (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-
incluziune-şi-asistenta-sociala/4848) 

• Lista instituţiilor şi serviciilor publice 

Menţionaţi, în plus, faptul că abordarea problematicii copilului şi a familiei acestuia trebuie 
să se desfăşoare într-o manieră integrată care să se regăsească în activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale pe cel puţin trei paliere: 

• asigurarea serviciilor sociale 

• asigurarea serviciilor de sănătate 

• asigurarea serviciilor educaţionale  

realizându-se un continuum de servicii pentru copil. 

Astfel, la nivel local există: 

o Servicii de asistenţă socială, prin - Serviciul public de asistenţă socială (conform: Legii 
272/2004 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, HG 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 
de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de 
care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile 
publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 
acestea, Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 
evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 
handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 
precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale 
speciale. 

o Servicii de sănătate, prin - asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar (conform Legii 
95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată până la 30 iulie 
2007, OUG18/2017 privind asistenţă medicală comunitară aprobata prin Legea 180/2017) 

o Servicii educaţionale, prin - unităţile de învăţământ, consilierul şcolar şi mediatorul şcolar 
(conform Legii educaţiei 1/2011; ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011, pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi 
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, ORDIN nr. 5.555 
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din 7 octombrie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, Ordinului 
nr. 1985/1305/5805/2016) 

În timp ce la nivel judeţean există: 

o Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

o Direcţia de Sănătate Publică  

o Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

o Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Iar la nivel naţional: 

o Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

o Ministerul Sănătăţii 

o Ministerul Educaţiei Naţionale 

La finalizarea prezentării instituţiilor şi serviciilor publice, utilizând discuţia dirijată, întrebaţi 
participanţii: ce instituţii – din categoriile prezentate – funcţionează la ei în comună, dacă există 
serviciu public de asistenţă socială sau cum este organizată această structură la nivelul comunei, 
dacă primăria este acreditată ca furnizor de servicii (dacă rezultă din discuţii că participanţii nu au 
cunoştinţe despre acreditarea serviciilor sociale, veţi oferi câteva informaţii sintetice despre 
această temă – conform Legii 197/2012: cine se acreditează?, ce condiţii trebuie să îndeplineşti?, 
ce se solicită pentru aceasta?). Dacă există cursanţi care cunosc informaţii referitoare la procesul 
de acreditare, puteţi să-i rugaţi să împărtăşească din această experienţă colegilor de curs. 

Cu ajutorul imaginilor grafice din Prezentarea PowerPoint, veţi menţiona rolul de 
coordonare metodologică a SPAS-urilor de către DGASPC–uri, a Asistenţilor medicali comunitari, 
respectiv, mediatorilor sanitari – de către DSP–uri, respectiv, coordonarea metodologică a 
consilierilor şcolari de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. De 
asemenea, cu ajutorul imaginilor grafice din Prezentarea PowerPoint veţi sublinia colaborarea, atât 
la nivel local, cât şi la nivel judeţean. 

Solicitaţi exemple practice de la cursanţi, din activitatea lor cotidiană. Puteţi da, la rândul 
dumneavoastră, exemple de colaborare la nivel judeţean: ca exemplificare, instituţiile judeţene 
care au reprezentanţi în Comisia pentru Protecţia Copilului, for în care se stabilesc măsurile de 
protecţie pentru copiii separaţi de familie, care au reprezentanţi în Comisia judeţeană de incluziune 
socială, for care eliberează avizul pentru Strategia Judeţeană de Dezvoltare a serviciilor sociale, 
care au reprezentanţi în Echipa Intersectorială Locală (EIL). Aceasta din urmă activează la nivel 
judeţean (sub coordonarea DGASPC), în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării prin muncă, 
violenţei asupra copilului şi violenţei în familie. Este o echipă multidisciplinară interinstituţională, din 
ea făcând parte reprezentanţi de la mai multe instituţii publice şi private (DGASPC, Poliţia Locală, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, ONG-uri etc.). 

Veţi continua prezentarea cu relaţia dintre instituţii şi actori locali, definind termenii: 

1.Autonomie: constă în dreptul şi capacitatea efectivă a fiecărei autorităţi şi instituţii publice 
de a-şi gestiona în mod independent, în limitele legii, propria activitate, resursele materiale şi 
financiare de care dispune.  

2. Coordonare: 

• fiecare dintre părţi va rămâne independentă, dar comunică cu celelalte şi cooperează în 
mod voluntar în activităţi specifice care pot implica beneficiari comuni; 

• presupune armonizarea deciziilor şi acţiunilor şi asigură sincronizarea eforturilor individuale 
ale membrilor, astfel încât să contribuie la realizarea eficientă a obiectivelor. 

3. Colaborare: 

• planificarea şi conectarea deliberată a activităţilor diverşilor actori, într-un mod sistematic;  
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• presupune, într-o oarecare măsură, renunţarea la autonomie;  

• poate include un plan stabilit în conformitate cu un protocol, sau investirea unei terţe părţi 
cu putere de decizie (ex. un manager de caz), cu responsabilitate pentru coordonare. 

4. Integrare: 

• Crearea unor noi programe sau unităţi (cum ar fi centrele noi sau alte persoane juridice), în 
cazul în care sunt reunite resursele. 

 

Activitatea 3. Roluri individuale şi comune la nivel local 

Timp: 90 minute  

La începutul activităţii, veţi sumariza, împreună cu participanţii, care sunt instituţiile de la 
nivel local responsabile de protecţia şi promovarea drepturilor copilului, accentuând faptul că în 
Legea nr. 272/2004 sunt precizate clar responsabilităţile care revin comunităţii în sprijinirea 
părinţilor pentru creşterea şi educarea copiilor şi în prevenirea separării copilului de familie, 
deoarece rolul familiei nu se poate realiza fără abordarea sistemică a problemelor cu care se 
confruntă copilul şi familia acestuia. 

Astfel, profesioniştii de la nivel local (asistentul /referentul social, asistentul medical 
comunitar, mediatorul sanitar, consilierul şcolar) vor lucra împreună pentru prevenirea separării 
copilului de familie. 

Veţi întreba cursanţii ce profesionişti sunt la ei în comună, iar, pe măsură ce ei vor 
nominaliza categoriile profesionale, le veţi nota pe flipchart sau veţi ruga un participant să vină la 
flipchart şi să le noteze. 

Veţi face, ulterior, corelarea cu lista actorilor locali – pe care aţi notat-o la activitatea 1. 

 

Propuneţi participanţilor să vizionaţi împreună filmul educaţional – PREVENIREA 
SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE, realizat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului în cadrul Campaniei privind promovarea drepturilor copilului în România.  

La încheierea filmului, veţi face un exerciţiu în care identificaţi (împreună cu cursanţii) 
intervenţiile individuale ale fiecărui lucrător comunitar implicat în cazul expus. De asemenea, veţi 
solicita cursanţilor să noteze şi aspectele pe care le consideră neadecvate referitoare la 
intervenţia/atitudinea specialiştilor.  

Astfel, veţi împărţi cursanţii în 5 grupe (numărându-i de la 1 la 5) şi fiecare grupă va 
reprezenta un grup profesional. Fiecare grupă se va aşează la câte o masă şi va primi o coală de 
flipchart şi un marker. 

Temă: grupa 1 va nota în ce a constat intervenţia cadrelor didactice, grupa 2 va nota în ce 
a constat intervenţia poliţistului, grupa 3 va nota în ce a constat intervenţia preotului, grupa 4 va 
nota în ce a constat intervenţia medicului, iar grupa 5 va nota în ce a constat intervenţia 
referentului social. De asemenea, fiecare grup va reţine şi aspectele pe care le consideră 
neadecvate. După 10 minute de lucru, raportorul fiecărei grupe va prezenta concluziile în faţa 
participanţilor. 

La finalul prezentării celor 5 grupuri, veţi sumariza aspectele importante notate de către cursanţi 
şi veţi întreba dacă mai sunt completări din partea sălii. Dacă se impune o discuţie, veţi fi moderatorul. 
De asemenea, veţi aduce în atenţie şi aspectele neadecvate ale lucrătorilor comunitari - din filmul 
prezentat - pentru a şti „cum NU facem” ( ţinuta vestimentară, comportament etc.). 

Veţi exemplifica rolurile pe care le au lucrătorii comunitari, cu ajutorul extraselor din fişele 
de post ale unor categorii de profesionişti / instituţii din cadrul Proiectului Prima Prioritate: Niciun 
copil invizibil, implementat de către reprezentanţa UNICEF în România, în perioada 2011-2015, în 
8 judeţe, în parteneriat cu 32 APL-uri, 8 DGASPC -uri şi 8 DSP-uri, respectiv, în cadrul Proiectului 
demonstrativ implementat în judeţul Bacău – „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii la 
nivelul comunităţii”. 
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Veţi prezenta extrasele din fişele de post şi veţi întări rolul profesioniştilor locali în echipa 
comunitară. 

Continuaţi să prezentaţi tema şi propuneţi cursanţilor un nou exerciţiu, având în vedere 
următoarele informaţii deja oferite: 

• La activitatea 1 s-au identificat actorii locali; 

• La activitatea 3 - cu ajutorul filmului - s-au putut identifica rolurile individuale ale 
profesioniştilor, iar jocul următor are ca scop identificarea legăturilor dintre actorii 
relevanţi la nivel local. 

Aşadar, veţi împărţi cursanţii în 5 grupuri care se vor aşeza la mese individuale, distanţate 
între ele. 

Folosind cele 5 seturi de Vip carduri preinscripţionate cu actorii relevanţi la nivel local, 
participanţii sunt rugaţi ca, în grupele de lucru, să construiască pe o hârtie de flipchart o schemă a 
actorilor locali şi a legăturilor dintre aceştia. Vor fi încurajate discuţiile astfel încât toţi membri 
grupurilor să aibă posibilitatea să îşi expună părerea şi să fie ascultaţi. În cadrul fiecărui grup, va fi 
desemnată o persoană care să realizeze lipirea VIP cardurilor, trasarea săgeţilor etc. De 
asemenea, la nivelul fiecărui grup va trebui identificat un „purtător de cuvânt” care va prezenta la 
final schema realizată pentru toţi ceilalţi participanţi. Ultimele 10 minute vor fi utilizate pentru 
prezentarea schemelor realizate de participanţi în grupurile de lucru. 

Veţi întreba sala dacă mai sunt întrebări/nelămuriri/clarificări. Dacă participanţii au întrebări, 
veţi răspunde - conform legislaţiei. 

Veţi lipi colile de flipchart (care conţin schemele prezentate de către grupuri) la loc vizibil, în 
sala de curs şi veţi încuraja participanţii să vizualizeze toate schemele şi să poarte discuţii între 
grupe, pe timpul pauzelor. 

La finalul activităţii, veţi sublinia faptul că actorii locali, respectiv, lucrătorii comunitari 
/profesioniştii trebuie să construiască legături profesionale care să conducă la furnizarea unor 
servicii de calitate şi care să răspundă cât mai bine nevoilor beneficiarilor. 

Veţi spune participanţilor că vor viziona un film documentar - filmat în judeţul Botoşani, în 
anul 2015 în cadrul Proiectului Prima Prioritate: Niciun copil Invizibil (finanţare UNICEF) - în care 
se va putea observa colaborarea dintre instituţiile judeţene şi cele locale, pe de o parte, dar şi 
colaborarea dintre membri echipei comunitare.  

http://www.tvrplus.ro/editie-violenta-verbala-raneste-unicef-340154 

 

Activitatea 4. Instrumente de lucru 

Timp: 60 minute 

Întrebaţi: Ce instrumente de lucru folosiţi dvs. în activitatea de zi cu zi? Aveţi şi instrumente 
de lucru comune? 

Notaţi pe coala de flipchart instrumentele de lucru folosite de către participanţi.  

Veţi utiliza prezentarea Power Point pentru a comunica participanţilor: 

• Instrumentele de lucru specifice: 

• Lista instrumentelor de lucru pentru categoria de profesionişti: referenţi/asistenţi sociali 

� planul de servicii (Anexă_M2_A2.1._A4_Plan de servicii) 

(conform Ordinul ANPDC nr. 286/2006 ce cuprinde Normele metodologice privind 
întocmirea Planului de servicii); Planul de servicii cuprinde serviciile care trebuie 
oferite pentru a răspunde nevoilor identificate ale copilului şi familiei lui şi cuprinde 
tipurile de servicii şi beneficii oferite, finalitatea urmărită prin implementarea planului, 
cine oferă serviciile şi pentru ce perioadă de timp; el va fi abordat mai pe larg într-o 
sesiune ulterioară. 
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� ancheta socială (Anexă_M2_A2.1_A4_Ancheta socială) 

� anexă la ancheta socială – factorii de mediu - conform Ordinului 
nr.1985/1305/5805/2016/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS 
(Anexa_M2_A2.1_A4_ Factorii de mediu) 

� rapoarte de vizită în teren (Anexă_M2_A2.1_A4_ Raport de vizită în teren) 

� notă telefonică (Anexă_M2_A2.1_A4_ Notă telefonică) 

� fişă de identificare riscuri (Anexă_Fişă de identificare riscuri) - conform: HG 
691/2015 

Veţi spune următoarele: 

• În termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la 
primirea acesteia, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială are obligaţia de a se 
deplasa la domiciliul familiei cu copil/copii, în vederea evaluării situaţiei familiei şi a 
completării fişei de identificare a riscurilor. 

•  Pentru completarea fişei de identificare a riscurilor, reprezentantul serviciului public de 
asistenţă socială poate solicita informaţii suplimentare de la profesioniştii care intră în 
contact cu copilul, cum ar fi: medicul de familie, cadre didactice, asistentul medical, 
mediatorul şcolar, mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, preotul, precum şi 
specialişti din organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului. El 
poate solicita sprijin inclusiv pentru verificarea sau validarea informaţiilor furnizate de 
familie pentru completarea fişei de identificare a riscurilor. 

• Lista instrumentelor de lucru pentru categoria asistenţi medicali comunitari şi mediatori 
sanitari 

� Machetă indicatori AMC (Anexă_M2_A2.1_A4_ Macheta indicatori AMC) 

� Notă telefonică (Anexa_M2_A2.1_A4_ Notă telefonică) 

� Raport de vizită în teren (Anexă_M2_A2.1_A4_ Raport de vizită în teren) 

� Formular de raportare mediator sanitar (Anexă_M2_A2.1_A4_ Formular de raportare 
mediator sanitar) 

• Lista instrumentelor de lucru pentru categoria consilieri şcolari 

• Fisă personală a elevului (Anexă_M2_A2.1_A4_ Fişa personală a elevului) 

� Fişă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilităţi/cerinţe educaţionale speciale - 
conform Ordinului nr.1985/1305/5805/2016/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS 
(Anexa_M2_A2.1_A4_ Fişa psihopedagogică pentru elevul cu dizabilităţi/cerinţe 
educaţionale speciale ) 

� Fişă de evaluare psihoeducaţională pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 
conform Ordinului nr.1985/1305/5805/2016/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS 
(Anexa_M2_A2.1_A4_ Fisă de evaluare psihoeducaţională pentru copii cu cerinţe 
educaţionale speciale) 

� Fişă de consiliere individuală (Anexă_M2_A2.1_A4_ Fişă de consiliere individuală) 

� Fişă de orientare în carieră (Anexă_M2_A2.1_A4_ Fişă de orientare în carieră) 

� Notă telefonică (Anexă_M2_A2.1_A4_ Notă telefonică) 

• Instrumente comune de lucru pentru lucrătorii comunitari: 

• fişa de observaţie (Anexă_M2_A2.1_A4_ Fişă de observaţiei) 

Veţi spune următoarele: 

• conform HG 691/2015, Fişa de observaţie este completată de către reprezentantul 
serviciului public de asistenţă socială, în situaţia în care sursele de informare sunt: 
autosesizarea din teren sau din presă etc.; 
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• Persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu copilul şi au 
suspiciuni cu privire la existenţa unei situaţii de risc, respectiv, poliţistul de proximitate, 
medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul şcolar, mediatorul 
sanitar, asistentul medical comunitar, completează fişa de observaţie, potrivit 
competenţelor legale, şi o transmit în termen de maximum 48 de ore serviciului public 
de asistenţă socială din unitatea administrativ-teritorială în care îşi desfăşoară 
activitatea. 

Pe tot parcursul prezentării instrumentelor de lucru, asiguraţi-vă în mod independent că 
participanţii înţeleg termenii, modul de completare a acestor fişe, corelaţiile dintre informaţii. Veţi 
arăta necesitatea de a utiliza aceste instrumente de lucru în activitatea curentă de prevenire a 
separării copilului de familie. Pe tot parcursul prezentării, se pot da exemple concrete, astfel încât 
informaţiile să fie uşor de asimilat. Veţi utiliza discuţia dirijată, pentru a implica cât mai mulţi 
participanţi care au experienţă în completarea acestor instrumente de lucru.  

Întrebaţi cursanţii: ce probleme întâmpină în teren la completarea acestor fişe?, care este 
partea cea mai dificilă în completarea fişelor?, cum lucrează cu ceilalţi actori locali?, cum 
înr.egistrează fişele la primărie? 

Veţi întreba cursanţii: cine doreşte să prezinte cel mai recent caz de risc de separare de 
familie. Pentru acest caz, completaţi împreună fişa de identificare a riscurilor, încurajând 
participarea tuturor cursanţilor. 

• Instrumente de coordonare metodologică la nivel judeţean: 

• Vizite pe teren şi fişe de monitorizare  

• Întâlniri de lucru  

• Întâlniri ale SCC  

• Schimb de experienţă  

• Rapoarte/Note de îndrumare metodologică 

• Protocoale/convenţii de colaborare 

Ca instrumente de lucru, folosim: 

• Fişă sintetică privind situaţia socio economică a localităţii (Anexă_ M2_A2.1_A4_ Fişă 
sintetică privind situaţia socio- economică a localităţii) 

• Notă de îndrumare metodologică Serviciu Public Local de Asistenţă Socială (Anexă_ 
M2_A2.1_A4_Notă de îndrumare metodologică SPAS) 

• Proces verbal întâlnire de coordonare metodologică (Anexă_ M2_A2.1_A4_Proces 
verbal întâlnire de coordonare metodologică) 

• Tabel de prezenţă întâlnire de coordonare metodologică (Anexă_ M2_A2.1_A4_Tabel 
de prezenţă întâlnire de coordonare metodologică) 

Veţi propune cursanţilor un Joc de rol – cu scopul de a fundamenta rolurile, relaţiile dintre 
actorii locali şi instrumentele de lucru comune. 

Pentru această activitate, veţi prezenta scenariul, conform fişei – Anexa M2_A2.1_A4_Joc 
de rol. 

Participanţii sunt încurajaţi să participe şi să selecteze rolurile pe care îşi doresc să le 
joace. Vor putea selecta şi etichetele sau ecusoanele corespunzătoare pe care să le poarte. 

Rolurile pe care le vor avea de îndeplinit sunt: asistent social-AS, asistent medical 
comunitar-AMC, consilier şcolar-CS, alţi lucrători comunitari, director şcoală, primar, copil, părinte 
etc.  

Participanţii vor încerca să rezolve situaţia dată de scenariului prezentat, ţinând cont de 
experienţa lor şi de aspectele discutate în activităţile anterioare. 
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Pe parcursul desfăşurării jocului, veţi putea îngreuna procesul, introducând noi şi noi 
bariere pentru rezolvarea problemei la nivel local, pentru a putea face cu uşurinţă trecerea către 
sesiunea următoare. 

Pentru începutul următoarei sesiuni vor fi utilizate principalele concluzii extrase în urma 
desfăşurării jocului de rol, care vor fi notate pe foi de flipchart. 

 

Concluzii - Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă întorc acasă?”: 

Timp: 15 minute 

Recapitularea principalelor idei din cadrul sesiunii şi transferul informaţiilor pentru 
următoarea sesiune. 

Veţi propune cursanţilor un exerciţiu în grupuri mici – identificarea principalilor actori la nivel 
local şi rolurilor acestora.  

Împărţiţi participanţii în grupe de câte 4-6 persoane. În continuare, transmiteţi sarcina 
participanţilor: pe coala de flipchart, vă rugăm să listaţi principalii actori de la nivelul comunităţii 
dvs. implicaţi în furnizarea serviciilor. Pentru fiecare actor identificat, prin raportare la activitatea 
acestuia în comunitate, răspundeţi la următoarele întrebări: Ce? Cui? Cum? Unde? Cu ce 
instrumente? Fiecare grupă va prezenta exerciţiul. Punctaţi elementele comune, diferenţele, 
completetaţi, dacă este cazul. La final, recapitulaţi lista actorilor locali. Această recapitulare este 
necesară pentru a trece la următoarea sesiune. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enumeraţi minimum 5 actori locali şi minimum 1 modalitate de a colabora între ei în 
scopul furnizării de servicii integrate. 

2. Descrieţi minimum 5 roluri ale instituţiilor de la nivel local, respectiv, 3 roluri ale 
instituţiilor de nivel judeţean şi central. 

3. Descrieţi minimum 2 instrumente de lucru specifice şi minimum 1 instrument de lucru în 
comun. 
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Tema 2/Subtema 2.2. Structuri comunitare consultative: rol, organizare 
şi funcţionare 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege care este rolul Structurilor Comunitare Consultative, care este 
modul de organizare a acestor structuri, cine sunt membrii şi cum funcţionează acestea. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

• La finalul acestei sesiuni de formare, participanţii: 

� vor şti cel puţin 5 actori locali/lideri informali care pot face parte din structura comunitară 
consultativă 

� vor şti cel puţin 1 document administrativ prin care se înfiinţează şi funcţionează o 
structură comunitară consultativă  

� vor cunoaşte cel puţin 2 instrumente de lucru în cadrul structurii comunitare consultative 

� vor cunoaşte 1 metodă de participare comunitară. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Sală - un spaţiu adecvat lucrului în plen şi pe grupuri 

• Echipamente de tehnologie a informaţiei şi comunicării care permit derularea 
activităţilor formative în sala de curs (laptop, videoproiector, boxe, prelungitor) 

• Suport de curs 

• Fişe de lucru 

• Studii de caz 

• Flipchart, coli de flipchart, markere de culori diferite 

• Post-it-uri 

• Coli A4, capsator, perforator, ace cu gămălie, pixuri 

2. De distribuit 

• Prezentarea PowerPoint M2_T2.2._Structuri comunitare consultative (se distribuie de 
către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexa_M2_T2.2_A1_Fişă de identificare pentru persoanele propuse în cadrul Structurii 
Comunitare Consultative (se distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul 
modulului) 

• Anexa _M2_T2.2_A1_Act constituire Consiliu Comunitar Consultativ/Structură 
Comunitară Consultativă (se distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul 
modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Regulament de organizare şi funcţionare a Structurii Comunitare 
Consultative (se distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Metodologie de constituire a Structurii Comunitare Consultative (se 
distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 
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• Anexă_M2_T2.2_A1_Invitaţie şedinţă Structură Comunitară Consultativă şi agendă (se 
distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Tabel evidenţa şedinţelor Structurii Comunitare Consultative (se 
distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Listă de prezenţă Structură Comunitară Consultativă (se distribuie 
de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Raport Structură Comunitară Consultativă (se distribuie de către 
formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexă_M2_T2.2_A1_Registru Structură Comunitară Consultativă (se distribuie de către 
formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Anexa_M2_T2.2_A2_Studiu de caz pentru Structura Comunitară Consultativă (se 
distribuie de către formator, la începutul exerciţiului). 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema Proces/Activităţi Durata (minute) 

Structuri comunitare 
consultative: rol, 
organizare şi 
funcţionare – 
Sesiunea 1 – 
Sesiunea 3 

 

Introducere: exerciţiu de energizare şi 
comunicarea agendei sesiunii de curs 

Timp: 10 minute 

 

Activitatea 1: Rolul Structurilor comunitare 
consultative în comunitate; organizare, 
funcţionare, actori sociali din comunitate care pot 
fi implicaţi; emiterea actului de înfiinţare şi 
instrumente folosite. 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată+ 
brainstorming + exerciţiu în grupuri mici + joc de 
rol + prezentare anexe  

Timp: 90 minute 

 

Activitatea 2: Proceduri de lucru în cadrul 
Structurii Comunitare Consultative 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată+ 
brainstorming + studiu de caz 

Timp: 90 minute 

 

Activitatea 3: Rolul actorilor de la nivel local în 
identificarea problemelor prioritare şi obţinerea 
consensului, prin intermediul SCC, asupra 
problemelor propuse a se finanţa prin proiecte 

Exerciţiul– Cafeneaua publică  

4 grupuri de lucru (măsuţe individuale grupate în 
cele 4 colturi ale sălii) şi câte un raportor la 
fiecare masă  

Timp: 95 minute 

300 minute – 5 ore  

(trei sesiuni de aprox. 
90 minute şi 25 de 
minute introducere şi 
concluzii) 
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Concluzii: Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă 
întorc acasă?”: recapitularea principalelor idei 
din cadrul sesiunii şi transferul informaţiilor 
pentru următoarea sesiune.  

Timp: 15 minute 

 

Descrierea activităţilor de formare 

Introducere: exerciţiu de energizare şi comunicarea agendei sesiunii de curs 

Timp: 10 minute 

Uraţi „bun venit” participanţilor la această sesiune şi începeţi activitatea cu un mic exerciţiu 
de energizare: veţi aşeza participanţii într-un cerc şi începeţi numărătoarea, astfel (dvs. veţi spune 
1, persoana de lângă dvs. va spune 2, …. a 5-a persoană în loc de a numi cifra 5 va bate o dată 
din palme, următorul va spune 6…. Regulă: toţi cursanţii care vor fi multipli de 5 vor bate din palme 
în loc de a menţiona numărul. Exerciţiul continuă pentru o vreme. Cine nu a fost atent să bată din 
palme dacă este cifra 5 sau multiplu de 5, va ieşi din joc. Numărătoarea continuă până anunţaţi 
stop joc.  

La finalul exerciţiului rugaţi participanţii să meargă la scaunele lor şi, utilizând prezentarea 
Power Point, prezentaţi structura subtemei: 

• Rolul Structurilor comunitare consultative în comunitate; cadru legislativ, organizare, 
funcţionare, actori sociali din comunitate care pot fi implicaţi; emiterea actului de înfiinţare şi 
instrumente folosite 

• Proceduri de lucru în cadrul Structurilor comunitare consultative 

• Rolul actorilor de la nivel local în identificarea problemelor prioritare şi obţinerea 
consensului, prin intermediul SCC, asupra problemelor propuse a se finanţa prin proiecte 

Pentru abordarea acestei subteme se vor utiliza: prezentări, discuţii dirijate, joc de rol, 
studiu de caz, brainstorming, exerciţiu în grup, exemple.  

 

Activitatea 1. Rolul Structurilor comunitare consultative în comunitate; organizare, 
funcţionare, actori sociali din comunitate care pot fi implicaţi; emiterea actului de înfiinţare 
şi instrumentele folosite. 

Timp: 90 minute 

Veţi prezenta, cu ajutorul materialului PowerPoint, cadrul legislativ în baza căruia 
funcţionează Consiliile/Structurile Comunitare Consultative. Veţi spune: Consiliile comunitare 
consultative sau Structurile Comunitare Consultative reprezintă grupuri de susţinere a 
activităţii de asistenţă socială, înfiinţate în baza Legii 272/2004, ca formă de organizare şi de 
participare a comunităţii locale la identificarea nevoilor comunităţii, la soluţionarea problemelor 
sociale care privesc copiii, precum şi la soluţionarea unor cazuri concrete. 

După prezentarea slide-urilor cu privire la componenta legislativă, întreabaţi cursanţii dacă 
la ei în comună există o astfel de structură, şi cine face parte din ea, cum s-a derulat procesul de 
selecţie a membrilor. Dacă cursanţii nu cunosc informaţii despre acest subiect, reamintiţi actorii 
locali, utilizând foaia de flipchart aferentă (despre care s-a discutat în sesiunea anterioară). Amintiţi 
faptul că selecţia membrilor şi constituirea consiliului comunitar sunt activităţi deosebit de 
importante, care vor influenţa pe viitor eficienţa structurii nou create. De aceea, este necesar ca 
selecţia membrilor să se facă cu obiectivitate şi realism, fiind de preferat ca activităţile să fie 
realizate în echipă de către referentul/asistentul social şi primar, viceprimar, secretar. Se 
recomandă solicitarea unui suport de la DGASPC, având în vedere rolul acestuia de coordonare 
metodologică a serviciului public de asistenţă socială. 
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Membrii Consiliilor Comunitare Consultative/Structurilor ar trebui să fie actori locali de 
referinţă, persoane ce vin din domenii de activitate diferite, ce sunt active în viaţa socială a 
comunităţii, sunt persoane importante pentru o anumită categorie de populaţie. De modul în care 
sunt identificaţi şi sunt implicaţi în acest proces de cunoaştere, identificare a nevoilor comunităţii, 
dar şi de găsire a unor soluţii depinde succesul activităţii Structurilor Comunitare Consultative. De 
aceea, este important procesul prin care sunt identificaţi aceşti actori locali, criteriile care stau la 
baza acestor alegeri, modul în care sunt implicaţi şi disponibilitatea comunităţii în a asculta soluţiile 
găsite şi în a-i sprijini în aplicarea lor. 

Cu ajutorul brainstorming-ului, întocmiţi o listă cu potenţiali membri ai viitorului consiliu 
comunitar consultativ. Întrebaţi cursanţii: 

Cine poate face parte din consiliul comunitar consultativ? 

După ce cursanţii fac propuneri pentru întocmirea listei, veţi face legătura cu sesiunea 
anterioară unde s-a vorbit despre actori locali şi rolul acestora. Spuneţi: membrii consiliului 
comunitar consultativ vor fi selectaţi din rândul persoanelor influente/carismatice de la nivelul 
comunităţii (consilieri locali, investitori/patroni la firme locale, lideri spirituali, cadre didactice, 
poliţişti, medici, lideri ai unor minorităţi etc.), din rândul actorilor locali, care corespund unor criterii 
de selecţie, cum ar fi: 

- au influenţă în comunitate 

- sunt implicate şi receptive la problematica socială 

- doresc să facă parte din această structură 

- au timpul fizic necesar pentru a participa la activităţile consiliului (va fi de preferat să 
alegeţi persoane fără funcţii de conducere). 

Cu ajutorul brainstorming-ului, întocmiţi o listă cu cine NU este recomandat să facă parte 
din viitorul consiliu comunitar consultativ. Întrebaţi cursanţii: 

Cine nu se recomandă pentru a face parte din consiliul comunitar consultativ? 

Primarul şi asistentul social, având în vedere faptul că aceştia au deja atribuţii de serviciu în 
domeniul social, iar consiliul comunitar consultativ este menit să-i sprijine în realizarea acestor 
atribuţii. Totuşi, se recomandă ca referentul/asistentul social să asigure secretariatul Structurii 
Comunitare Consultative. 

Pentru fundamentarea ideilor, propuneţi următorul exerciţiu: Vă rog să vă împărţiţi în – 5 
grupuri de lucru (1-5). Cursanţii cu numărul 1 vor merge la masa 1 etc. Fiecare grup va ocupa 
locurile la câte o masă (măsuţe individuale grupate în cele 4 colţuri ale sălii şi una în mijloc).  

Prezentaţi sarcina de lucru: Fiecare grup va reprezenta un grup profesional. 

• Grupul 1: Liderii informali 

• Grupul 2: Personalul medical din comunitate (medic de familie, asistent medical comunitar) 

• Grupul 3: Preoţii  

• Grupul 4: Cadrele didactice 

• Grupul 5: Poliţiştii 

Vă propun să notaţi pe foaia de flipchart 4-5 argumente în favoarea grupului profesional pe 
care îl reprezentaţi astfel încât să fie invitat pentru a face parte din Structura Comunitară 
Consultativă, cu scopul rezolvării unor probleme ale comunităţii privitoare la copiii şi familiile aflate 
în situaţii de risc social. Cu alte cuvinte, răspundeţi la întrebarea: cum poate ajuta/sprijini un preot 
sau un profesor …la identificarea unei soluţii pentru a preveni separarea copilului de familie, sau 
cum poate interveni un actor local pentru identificarea unor soluţii? Fiecare grup va desemna câte 
un raportor care va prezenta, pentru grupul său, rezultatul notat pe coala de flipchart. 

Cele 5 coli de flipchart se lipesc pe un perete astfel încât, la pauză, cursanţii să mai poată 
vizualiza/nota în caietul propriu ideile scrise. 
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Cursanţii sunt încurajaţi să adreseze întrebări (să formuleze completări), iar dvs. sau alţi 
cursanţi veţi oferi răspunsuri. 

Pentru a concluziona acest exerciţiu, spuneţi:  

Referentul/Asistentul social/persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul 
primăriei realizează o inventariere a resurselor umane de la nivelul comunităţii, întocmind o listă cu 
persoanele pe care le-a identificat ca potenţiali membri ai consiliului comunitar consultativ. 

Întrebaţi: ce listă aţi face în comunitatea pe care o reprezentaţi? Veţi nominaliza 2-3 
persoane pentru a prezenta lista şi veţi explica că sunt resurse diferite de la o comunitate la alta şi 
de aceea este important să identificăm resursele de care dispunem, în funcţie şi de specificul 
localităţii (de exemplu, într-o comunitate cu romi, mediatorul sanitar sau şcolar reprezintă o resursă 
importantă care trebuie inclusă în lista noastră). 

Lista este prezentată primarului şi, eventual, altor factori de decizie din primărie (viceprimar, 
secretar etc.) şi după consultare cu aceştia, referentul/asistentul social definitivează lista cu 
persoanele care vor fi evaluate, în vederea selecţiei în cadrul consiliului comunitar consultativ. 

Trebuie avut în vedere ca lista să cuprindă un număr cel puţin egal cu cel al numărului de 
membri din care se doreşte alcătuit consiliul. 

Numărul de membri se stabileşte în funcţie de problematica socială specifică fiecărei 
unităţi administrative. Este recomandat ca acesta să nu fie mai mic de 5, dar nici foarte mare 
(maximum 11-13); în general consiliile comunitare consultative sunt constituite din 7 – 9 membri. 

Introduceţi subiectul: Cum facem contactarea persoanelor nominalizate şi discuţii cu 
acestea? 

Persoanele care se regăsesc pe lista întocmită în etapa anterioară sunt contactate de către 
asistentul social/persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriei şi se 
stabileşte o întâlnire, în vederea discutării propunerii de nominalizare în cadrul consiliului 
comunitar consultativ. 

La întâlnire pot participa persoana nominalizată, asistentul social/persoana cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriei, primarul şi, dacă este posibil, secretarul comunei, 
viceprimarul. 

În cadrul întâlnirii se va realiza prezentarea atribuţiilor care vor reveni viitorului consiliu şi a 
modului de organizare şi funcţionare a acestuia, precum şi unele aspecte cum ar fi faptul că:  

• activitatea în cadrul consiliului comunitar consultativ este voluntară (neremunerată); 

• această structură nu este echivalentul fostului „colectiv de autoritate tutelară”; 

• în orice decizie pe care o vor lua, trebuie să urmărească respectarea drepturilor şi 
intereselor copilului; 

• este necesar să participe la o sesiune de formare/pregătire în domeniul asistenţei 
sociale pentru copil şi familie (în principiu, aceasta se poate organiza gratuit de către 
DGASPC).  

La finalul întâlnirii (întâlnirilor, după caz), fiecare persoană contactată va fi rugată să 
completeze o fişă de identificare, fişă în care va fi inclusă şi o declaraţie privind acordul/dezacordul 
faţă de propunerea de a deveni membru al consiliului comunitar consultativ 
(Anexa_M2_T2.2_A1_Fişă de identificare a persoanelor propuse în cadrul Structurii Comunitare 
Consultative). Persoanele care îşi manifestă dorinţa/acordul de a fi membru în consiliul comunitar 
consultativ vor fi cele nominalizate în actul de înfiinţare. 

Menţiune: În cazul în care numărul persoanelor care au fost de acord este mai mic decât 
cel al numărului de membri din care se doreşte alcătuit consiliul, se va analiza dacă nu cumva 
acesta a fost supradimensionat; dacă, în urma analizei, se apreciază că numărul selectat este 
suficient, se trece la etapa următoare, iar în caz contrar, se va face o nouă procedură de selecţie. 

Întrebaţi cursanţii care au răspuns afirmativ la întrebarea privitoare la existenţa consiliului 
comunitar consultativ în comuna lor: cum au fost selectaţi membrii acestei structuri?  



77 

Propuneţi cursanţilor un joc de rol. Astfel, le veţi cere să se aşeze câte doi (unul în faţa 
celuilalt). Un cursant va îndeplini rolul de referent/asistent social, iar celalalt, oricare al actor local 
/lider informal care ar putea face parte din structura comunitară consultativă. Timp de 5-7 minute, 
referentul/asistentul social va încerca să-l „convingă” – cu argumente, pe celălalt actor local să 
facă parte din Structura Comunitară Consultativă. După expirarea termenului, veţi întreba 2 actori 
locali care doresc şi care au fost convinşi să facă parte din SCC, ce a fundamentat decizia lor 
(Cunosc comunitatea şi problemele ei? Sunt persoane care lucrează zilnic cu anumiţi copii în 
situaţii de risc? Doresc să facă parte dintr-un grup de sprijin?). Apoi, veţi întreba 2 referenţi/ 
asistenţi sociali ce strategii de convingere au utilizat. 

Veţi mulţumi tuturor cursanţilor pentru implicare. 

Spuneţi participanţilor: Următoarea etapă în constituirea consiliului comunitar consultativ 
este cea de emitere a actului de înfiinţare şi stabilire a mandatului 

După finalizarea procedurii de selecţie a membrilor, este necesară emiterea unui act 
administrativ de constituire a consiliului comunitar consultativ. 

Acesta poate fi, la alegere, dispoziţia primarului, sau hotărârea consiliului local, în funcţie 
de opţiunea fiecărui factor de decizie. 

Actul administrativ va include cel puţin următoarele aspecte: 

• componenţa consiliului comunitar consultativ (persoanele selectate conform etapei 
anterioare); 

• mandatul consiliului comunitar consultativ (principalele atribuţii); 

• perioada de exercitare a mandatului; 

• metodologia (regulamentul) de organizare şi funcţionare a consiliului comunitar 
consultativ. 

Veţi continua prin a prezenta fiecare anexă precizând: Compartimentul/Biroul/Serviciul de 
asistenţă socială din cadrul Primăriei va asigura activitatea de secretariat prin referentul/asistentul 
social. Astfel fiecare secretar de Structură Comunitară Consultativă va avea un biblioraft alocat 
acestei sarcini de serviciu, care va include documentele:  

• Actul de înfiinţare: hotărârea consiliului local sau dispoziţia primarului (Anexă_ 
M2_T2.2_A1_Act constituire Consiliu Comunitar Consultativ) 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare (Anexă_M2_T2.2_A1_Regulament de 
organizare şi funcţionare a Structurii Comunitare Consultative); 

• Metodologia de constituire a SCC (Anexă_M2_T2.2_A1_Metodologia de constituire a 
Structurii Comunitare Consultative) 

• Dosare/registre/evidenţe ale activităţii: 

� Invitaţie şedinţă şi Tabel evidenţa şedinţelor (Anexă_M2_T2.2_A1_Invitaţie 
şedinţă Structură Comunitară Consultativă + agendă şi 
Anexă_M2_T2.2_A1_Tabel evidenţa şedinţelor Structurii Comunitare 
Consultative); 

� Listă de prezenţă (Anexă_M2_T2.2_A1_Listă de prezenţă Structură Comunitară 
Consultativă) 

� Evidenţa documentelor emise (avize cu privire la propunerile de măsuri de protecţie 
pentru copii, planuri de intervenţie asumate etc.) - (Anexă_M2_T2.2_A1_Raport 
Structură Comunitară Consultativă) 

� Registru Structură Comunitară Consultativă (Anexă_M2_T2.2_A1_Registru 
Structură Comunitară Consultativă) 
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Exemple: 

• HG nr. 502/13.07.2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia 
copilului, la art. 16, alin 5, lit c), arată: specialistul DGASPC care propune CPC o măsură de 
protecţie specială pentru un copil aflat în risc social, solicită documente de la SPAS, printre 
care „punctul de vedere al structurii comunitare consultative cu privire la necesitatea 
propunerii de stabilire a măsurii de protecţie specială”; 

• Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi 
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a 
orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, la 
Secţiunea 1, art 14., arată „Orice profesionist care interacţionează cu un copil cu dizabilităţi 
şi/sau CES, de exemplu cadrul didactic, consilierul şcolar, profesorul itinerant şi de sprijin, 
psihologul, medicul de familie, asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul 
şcolar, preotul, membrii structurilor comunitare consultative şi alţii are obligaţia de a informa 
familia şi de a semnala situaţia acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă copilul nu este 
deja încadrat în grad de handicap sau orientat şcolar/profesional, astfel încât acesta să 
beneficieze de diagnostic precoce şi intervenţie timpurie”. 

Spuneţi participanţilor că secretarul SCC are sarcina de a transmite documentele emise de 
această structură către instituţiile abilitate. 

 

Activitatea 2. Proceduri de lucru în cadrul Structurii Comunitare Consultative 

Timp: 90 minute. 

Cu ajutorul brainstormingului, întrebaţi cursanţii ce înţeleg ei prin proceduri de lucru? La ce 
se referă această sintagmă? Notaţi toate răspunsurile pe foaia de flipchart şi utilizând prezentarea 
Power Point, comunicaţi cursanţilor la ce ne referim când vorbim despre proceduri de lucru, şi 
anume: Cum să facem funcţională o structură comunitară consultativă. 

Spuneţi: existenţa pur scriptică a unei astfel de structuri comunitare consultative este 
complet inutilă, fiind nevoie ca ea să se implice efectiv în soluţionarea problemelor membrilor 
comunităţii care îi sunt aduse la cunoştinţă şi chiar să identifice probleme şi cazuri în care copiii se 
află în risc social sau li se încalcă drepturile şi să le sesizeze autorităţilor publice. 

Puteţi întreba: Din experienţa dvs., ce credeţi că face funcţional un consiliu comunitar 
consultativ?  

Potenţialele răspunsuri corecte sunt:  

• Cum organizez şedinţele de lucru ale structurilor comunitare consultative? 

• Cum proiectez şi convoc o şedinţă de structură comunitară consultativă? 

• Reguli de bază ale grupului în cadrul şedinţelor; 

• Roluri în cadrul şedinţelor de lucru (facilitatorul); 

• Moduri de luare a deciziilor în cadrul structurilor comunitare consultative. 

După ce terminaţi prezentarea acestor proceduri, vă asiguraţi că toţi participanţii au înţeles 
mesajele, adresând întrebări de tipul: Ce alte sugestii aveţi? Mai sunt şi alte păreri?  

Propuneţi cursanţilor un studiu de caz (Anexa_M2_T2.2_A2_Studiu de caz pentru Structura 
Comunitară Consultativă). 

Pentru aceasta, împarţiţi cursanţii în 3 grupe, având grijă să implicaţi în fiecare grupă 
specialişti din mai multe domenii (social, sănătate, educaţie) – participanţi la curs. Astfel, fiecare 
grupă se constituie (în cadrul exerciţiului) într-un SCC. Câte un voluntar din fiecare grupă va fi 
referentul/asistentul social care va încerca să facă funcţională structura şi va îndeplini şi rolul de 
„purtător de cuvânt”.  
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Veţi spune: fiecare grupă va primi textul unui Studiu de caz. Este un caz real, în care o 
unitate medicală judeţeană trimite o adresă unei primării în care solicită intervenţia Structurii 
Comunitare Consultative şi formularea unui punct de vedere, în scris. 

Spuneţi: Citiţi situaţia prezentată pe fişă şi răspundeţi pe coli de flipchart cerinţelor 
formulate la sfârşit, şi anume. 

1. Cum procedaţi, ca referent/asistent social şi secretar al Structurii Comunitare Consultative, 
în această situaţie?  

2. Cum poate interveni Structura Comunitară Consultativă? Descrieţi.  

3. Formulaţi un punct de vedere din partea Structurii Comunitare Consultative. 

4. Cum veţi lua decizia în cadrul Structurii Comunitare Consultative? 

Vă veţi asigura că fiecare grupă şi-a desemnat „purtătorul de cuvânt” şi veţi da un timp de 
20 minute pentru rezolvarea sarcinii. În această perioadă de lucru, veţi merge pe la fiecare grup – 
într-un mod echilibrat – pentru a ajuta, dacă este nevoie, şi pentru a comunica faptul că ideile 
tuturor de rezolvare sunt valoroase şi pot reprezenta soluţii în sine. 

La finalul exerciţiului, fiecare grupă va prezenta – în faţa celorlalţi participanţi, rezolvarea 
sarcinii de lucru (soluţiile găsite).  

Întrebaţi fiecare „purtător de cuvânt” dacă i s-a părut dificil acest rol, dacă a reuşit să 
comunice cu ceilalţi membri, dacă au avut probleme în înţelegerea situaţiei. 

Întrebaţi cursanţii dacă mai doresc să adauge şi alte idei şi mulţumiţi la sfârşit pentru 
implicare şi idei. 

 

Activitatea 3. Rolul actorilor de la nivel local în identificarea problemelor prioritare şi 
obţinerea consensului, prin intermediul SCC, asupra problemelor propuse a se finanţa prin 
proiecte 

Timp: 95 minute 

Veţi comunica participanţilor faptul că le propuneţi acum un exerciţiu în care vor putea folosi 
toate cunoştinţele acumulate în activităţile anterioare.  

Împărţiţi cursanţii în 4 grupuri de lucru (măsuţe individuale grupate în cele 4 colţuri ale sălii) 
şi câte o gazdă/moderator la fiecare masă.  

Veţi prezenta exerciţiul numit Cafeneaua publică (world café, în limba engleză) Aceasta 
este o metodă simplă şi eficientă de a analiza un subiect şi de a colecta informaţii şi opinii cu 
privire la acesta. Prin această metodă se doreşte să se ofere un spaţiu prietenos şi creativ de 
conversaţie pe o temă de interes comun care astfel se poate înţelege şi aprofunda mai bine prin 
împărtăşirea de idei şi cunoştinţe. 

Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de informaţii şi găsire de soluţii creative 
de acţiune. În general, cafeneaua publică se foloseşte atunci când o organizaţie, un grup, o 
instituţie sau o autoritate publică doreşte să supună dezbaterii publice un anume subiect. 

Numărul participanţilor poate să fie oricât de mare, dar nu mai mic de 12. Se organizează 
într-un spaţiu cât mai asemănător unei cafenele. Participanţii sunt aşezaţi la mese de câte 4-7 
persoane care, pe parcursul a 15-20 de minute (o rundă), discută un aspect (subiect) al 
problemei/temei cafenelei, bucurându-se de cafea şi răcoritoare pe tot parcursul discuţiilor. După 
fiecare rundă, participanţii se mută la altă masă. La fiecare masă există o gazdă care moderează 
discuţiile şi notează ideile/soluţiile propuse de participanţi. La finalul a 3 – 4 runde de dezbateri se 
prezintă în plen concluziile discuţiilor de la mese şi se ajunge la un plan de acţiune comun. 

Veţi prezenta implementarea metodei şi vorbiţi despre: 

• Stabilirea temei cafenelei şi a subiectelor de conversaţie de la mese; 

• Stabilirea subiectelor de conversaţie/dezbatere; 
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• Invitaţii; 

• Aranjarea spaţiului de discuţii; 

• Alegerea şi pregătirea „gazdelor” cafenelei; 

• Derularea propriu-zisă a cafenelei. 

Utilizând braistorming-ul – notaţi pe coala de flipchart, 4 teme care se vor dezbate la 4 
mese din cadrul Cafenelei (de exemplu: abandonul şcolar la copiii care finalizează 8 clase, 
delincvenţa juvenilă, violenţa asupra copilului, cazuistica copiilor rămaşi acasă cu bunicii după 
plecarea părinţilor la muncă în străinătate etc.). 

Veţi anunţa că este nevoie de 4 voluntari care vor fi gazde/moderatori pentru cele 4 mese 
de invitaţi. 

Veţi împărţi cursanţii în 4 grupe de invitaţi (numărând de la 1 la 4). Fiecare grupă se va 
aşează la câte o masă şi va primi o coală de flipchart şi un marker. Fiecare masă va avea câte o 
gazdă/moderator (dintre cei 4 voluntari aleşi anterior). 

Fiecare masă de lucru va primi câte o temă de dezbatere (tema va fi notată cu majuscule 
pe o foaie A4 care se va aşeza la loc vizibil pe masă). 

Gazda/moderatorul de la fiecare masă va primi invitaţii şi va nota soluţiile/ideile propuse de 
fiecare grup care va trece pe la masa respectivă. 

După 15 minute de discuţii, invitaţii se schimbă. Se repetă acest algoritm până când toate 
grupurile trec pe la cele 4 mese. 

Pe tot parcursul derulării Cafenelei, veţi trece pe la fiecare masă de lucru şi veţi oferi 
explicaţii suplimentare/exemple. Vă veţi asigura asupra faptului că toţi invitaţii şi gazda au înţeles 
tema de lucru. 

La finalul activităţii, cele 4 gazde/moderatori vor prezenta soluţiile/ideile de rezolvare 
identificate de către cele 4 grupe de invitaţi. Fiecare masă de lucru va avea şi un raport final 
întocmit de către gazdă. Acest raport se prezintă primarului/consiliului local şi se poate transforma 
în idei de proiecte comunitare pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă copiii. 

Exemplu: pentru „tema violenţa asupra copilului”, grupul 1 va lua in discuţie: ce soluţii 
putem identifica în comunitatea X – pe plan local - pentru a preveni violenţa asupra copilului. Am 
putea vorbi cu părinţii la şedinţele cu aceştia despre efectele pe care le are violenţa sau alte tipuri 
de abuz asupra dezvoltării copiilor. Prin cadrul didactic, membru al SCC, putem transmite în şcoală 
această soluţie. De asemenea, tot prin cadrul didactic – membru al SCC am putea propune teme 
la orele de dirigenţie referitoare la efectele violenţei sau ale comportamentului violent. Asistentul 
social din primărie (facilitator SCC), poate solicita suportul unui specialist din cadrul DGASPC 
pentru a participa la unele activităţi cu părinţii ori copii – pe această temă. Gazda/moderatorul va 
nota toate aceste soluţii referitoare la tema propusă. 

După 15 minute la masa cu tema „violenţa asupra copilului”, vine grupul 2. Gazda rămâne 
la masă, întâmpină grupul 2 şi comunică soluţiile pe care le-au identificat colegii din grupul 1, 
rugându-i să identifice alte soluţii. De exemplu, ar putea propune dezvoltarea unor ateliere de lucru 
cu 10 – 15 părinţi ( mame şi taţi) care, pe parcursul a 3 – 4 întâlniri (la Centrul Comunitar / Centrul 
de zi), să înveţe comportamente pozitive, metode de educaţie non violente care să-i ajute la 
educarea copiilor. Aceste ateliere pot fi organizate de către asistentul social din primărie sau din 
centrul de zi, împreună cu mediatorul şcolar sau consilierul educativ din şcoală. 
Gazda/moderatorul va nota noile soluţii. 

După alte 15 minute la masa cu tema „violenţa asupra copilului”, vine grupul 3. Gazda 
rămâne la masă, întâmpină grupul 3 şi-i comunică soluţiile pe care le-au identificat colegii din 
grupul 1 şi grupul 2, rugându-i să caute alte soluţii. De exemplu, ar putea propune desfăşurarea 
unei campanii de promovare a comportamentelor pozitive în comunitate. Această campanie ar 
putea demara o dată cu începutul anului şcolar şi se poate finaliza în pragul sărbătorile de iarnă – 
printr-un eveniment public. Lansarea poate fi făcută de către primarul comunei în discursul de 
început de an şcolar. Gazda/moderatorul va nota şi aceste soluţii. 
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Soluţiile temei „violenţa asupra copilului” (provenite de la toate grupurile) şi notate de către 
gazde se vor prezenta în faţa participanţilor. Veţi întreba, după fiecare rundă de soluţii, dacă mai 
sunt şi alte idei, iar acestea se vor nota şi vor fi apreciate. 

La finalul exerciţiului vor rezulta 4 seturi de soluţii/idei notate pe foile de flipchart care se vor 
lipi pe un perete şi vor rămâne până la finalul modului astfel încât, în timpul pauzelor, cursanţii vor 
putea nota în caietele proprii ceea ce consideră că i-ar ajuta în munca lor din comunitate. 

De asemenea, cele 4 teme şi soluţiile identificate de participanţii la Cafeneaua publică vor fi 
înaintate primarului şi consiliului local în scopul accesării unor proiecte de finanţare sau pentru 
participarea în parteneriate pentru accesarea unor surse de finanţare. Acestea vor avea scopul de 
a dezvolta servicii comunitare pentru rezolvarea problemelor populaţiei. 

Concluzii - Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă întorc acasă?” 

Timp: 20 minute. 

Această etapă îşi propune recapitularea principalelor idei din cadrul sesiunii şi transferul 
informaţiilor pentru următoarea sesiune. 

Veţi anunţa participanţii că vor efectua un exerciţiu de creativitate prin care vor reprezenta 
principalele instituţii (publice sau private) sau liderii din comuna lor care ar putea face parte din 
Structura Comunitară Consultativă prin intermediul unui desen.  

Împarţiţi participanţii în 5 grupuri (este de preferat să-i împarţiţi în funcţie de localitatea din 
care vin, astfel încât să obţineţi tot atâtea grupuri câte localităţi participante la curs sunt), iar fiecare 
grup va primi o coală de flipchart şi un marker de altă culoare pentru a desena o insulă a protecţiei 
copilului. Explicaţi faptul că fiecare element al desenului – forme de relief, flora, fauna, factorii 
climatici, construcţii, persoane etc. - va reprezenta câte un „actor” din cadrul unităţii administrativ 
teritoriale din care vin şi pe care îl doresc în Structura Comunitară Consultativă, deoarece ar 
îndeplini criteriile despre care am vorbit în cadrul sesiunii. Fiecare grup va da frâu liber creativităţii 
în realizarea acestui desen, pentru care are la dispoziţie 10 minute. Rugaţi fiecare grup să indice şi 
o legendă a elementelor desenate (element=instituţie sau persoană etc.). 

După terminarea activităţii, fiecare grup va avea la dispoziţie 5 minute pentru a prezenta 
opera şi a explica conexiunile imaginate. După fiecare prezentare, invitaţi celelalte grupuri la 
comentarii.  

La sfârşitul tuturor prezentărilor puteţi comenta elementele comune şi deosebirile, ponderea 
pe care participanţii au dat-o fiecărui potenţial membru SCC, insistând pe relaţiile de colaborare şi 
parteneriat care trebuie să existe în această structură comunitară. 

La finalul sesiunii mulţumiţi tuturor cursanţilor pentru implicare. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enumeraţi minimum 5 actori locali/lideri informali care pot face parte din structura 
comunitară consultativă. 

2. Indicaţi cel puţin 1 document administrativ prin care se înfiinţează şi funcţionează o 
structură comunitară consultativă. 

3. Menţionaţi cel puţin 2 instrumente de lucru în cadrul structurii comunitare consultative. 

4. Indicaţi 1 metoda de participare comunitară. 
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Tema 2/Subtema 2.3. Servicii integrate la nivel comunitar – organizare şi 
funcţionare 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege ce sunt, ce principii au la bază şi cum pot fi operaţionale serviciile 
integrate în comunitate 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

• La finalul acestei sesiuni de formare, participanţii: 

• vor şti să recunoască cel puţin 3 concepte de bază; 

• vor şti să identifice cel puţin 3 principii de bază care operează în domeniul serviciilor 
integrate pentru copil şi familie; 

• vor şti care sunt cele 7 servicii incluse în Pachetul minim de servicii; 

 

Materiale 

1. Generale 

• Sală - un spaţiu adecvat lucrului în plen şi pe grupuri cu acces la internet 

• Echipamente de tehnologie a informaţiei şi comunicării care permit derularea activităţilor 
formative în sala de curs (laptop, videoproiector, boxe, prelungitor) 

• Suport de curs 

• Fişe de lucru 

• Studii de caz 

• Flipchart, coli de flipchart, markere de culori diferite 

• Post-it-uri 

• Coli A4, capsator, perforator, ace cu gămălie, pixuri 

• 40 de coli A4 colorate  

• 20 de coli A4 preinscripţionate cu categorii de copii în situaţie de risc sau cu actori sociali 
(numărul de coli preinscripţionate trebuie să fie egal cu numărul de cursanţi, astfel încât 
fiecare cursant să primească câte o coală A4)  

• Film documentar 

2. De distribuit 

• Prezentarea PowerPoint (se distribuie de către formator cursanţilor, la sfârşitul modulului) 

• Coli A4 pe care vor fi notate următoarele principii: interesul superior al copilului, 
abordarea centrată pe persoană, munca în echipă, parteneriatul, participarea copilului, 
confidenţialitatea, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, eficienţa (se afişează pe un 
perete de către formator, la începutul sesiunii) 

• Anexă_ M2_A2.3_A2_ Studiu de caz_Principii şi valori (interesul superior al copilului) se 
distribuie individual, de către formator, la începutul exerciţiului 

• Anexă_ M2_A2.3_A3_ Studiu de caz identificare vulnerabilităţi (se distribuie individual, 
de către formator, la începutul exerciţiului) 
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• Anexă_ M2_A2.3_A4_ Studiu de caz servicii (se distribuie individual, de către formator, 
la începutul exerciţiului) 

• Exerciţiul „Trenul de Viena” (se distribuie fiecărui cursant câte o coală A4 
preinscripţionată) 

 

Structura subtemei pe sesiunii 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

Servicii integrate la 
nivel comunitar – 
organizare şi 
funcţionare –  

Sesiunea 1 – 
Sesiunea 4 

Introducere: exerciţiu de energizare + 
comunicarea agendei sesiunii de curs 

Timp:10 minute 

 

Activitatea 1: Concepte şi termeni de bază 
privind serviciile integrate la nivel comunitar: 
prevenire, situaţie de risc, management de caz, 
parteneriat, echipă comunitară, lucrător 
comunitar, servicii integrate 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
exerciţiu individual  

Timp: 50 minute 

 

Activitatea 2: Principii şi valori. Dileme etice 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
exerciţiu pe grupuri mici + braistorming + studii 
de caz 

Timp: 100 minute 

 

Activitatea 3: Vulnerabilitate. Legătura dintre 
identificare –vulnerabilitate – servicii 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
exerciţiu pe grupuri mici + braistorming + studii 
de caz 

Timp: 100 minute 

 

Activitatea 4: Serviciile integrate la nivel 
comunitar 

Prezentare PowerPoint + discuţie dirijată + 
exerciţiu pe grupuri mici + braistorming + studii 
de caz + vizionare filme 

 Timp: 80 minute 

 

Concluzii - Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă 
întorc acasă?”: recapitularea principalelor idei 
din cadrul sesiunii şi transferul informaţiilor 
pentru următoarea sesiune.  

 Timp: 20 minute 

360 minute – 6 ore 

(patru sesiuni a câte 
90 de minute) 
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Descrierea activităţilor de formare 

Introducere: exerciţiu de energizare + comunicarea agendei sesiunii de curs 

Timp: 10 minute 

Uraţi „bun venit” participanţilor la această sesiune şi începeţi activitatea cu un mic exerciţiu 
de energizare: veţi începe prin a-i invita pe participanţi să se gândească, timp de două minute, la 
două caracteristici personale. Apoi anunţaţi cu glas tare: pe partea dreaptă sunt fată (sau băiat), iar 
pe partea stângă am ochi albaştri (negri sau verzi). Persoana care are una dintre aceste 
caracteristici vine şi se prinde de mâna ta, pe partea caracteristicii comune. Aceasta anunţă la 
rândul său: pe partea dreaptă sunt fată, iar pe partea stângă port cercei. Jocul se continuă până 
când tot grupul este antrenat, formând un adevărat domino. 

La finalul exerciţiului rugaţi participanţii să meargă la scaunele lor şi prezentaţi structura 
modului: 

o Concepte şi termeni de bază privind serviciile integrate la nivel comunitar: prevenire, 
situaţie de risc, management de caz, parteneriat, echipă comunitară, lucrător 
comunitar, servicii integrate, pachet minim de servicii 

o Principii şi valori. Dileme etice 

o Vulnerabilitate. Legătura dintre identificare –vulnerabilitate – servicii 

o Serviciile integrate la nivel comunitar 

Pentru abordarea acestei sesiuni se vor utiliza: prezentări, discuţii dirijate, joc de rol, studiu 
de caz, brainstorming, exerciţiu în grup, exemple. Precizaţi din start că experienţa fiecărui 
participant este valoroasă, de aceea îi încurajaţi să şi-o împărtăşească. 

 

Activitatea 1. Concepte şi termeni de bază privind serviciile integrate la nivel 
comunitar: prevenire, situaţie de risc, management de caz, parteneriat, echipă comunitară, 
lucrător comunitar, vulnerabilitate, servicii integrate 

Timp: 50 minute 

Veţi spune participanţilor că împreună cu ei veţi defini conceptele de bază şi termenii cu 
care operează domeniul serviciilor integrate. Spuneţi: „pentru acest lucru, veţi primi fiecare câte un 
carton colorat şi vom urmări împreună un film documentar. Pe parcursul lui, vă rog să notaţi pe 
coala colorată cuvinte/concepte care pot fi asociate furnizării de servicii în comunitate”. 

La finalul filmului documentar, după ce v-aţi asigurat că participanţii au notat pe carton ceea 
ce le-aţi solicitat, invitaţi-i să lipească cartoanele pe coala de flipchart.  

Apoi, împarţiţi câte 3 cartoane colorate fiecărui participant şi rugaţi-i să noteze pe fiecare 
carton un cuvânt/concept utilizat în activitatea profesională şi o scurtă definire a acestuia (maxim 
10 minute): „Pornind de la experienţa dumneavoastră profesională şi ţinând seama de rolul 
instituţional pe care îl aveţi – discutat în sesiunea anterioară - notaţi cuvintele/conceptele cheie 
utilizate în activitatea de zi cu zi. Notaţi şi o definiţie/explicaţie pentru fiecare cuvânt/concept. La 
final, invitaţi participanţii să lipească cartoanele pe o coala de flipchart pregătită în timp ce cursanţii 
rezolvau sarcina de lucru. 

Citiţi cuvintele/conceptele notate de participanţi şi asociaţi cartoanele de pe prima coală de 
flipchart cu cele de pe a doua coală. Grupaţi-le între ele, dacă conţin componente din acelaşi 
concept (de exemplu, dacă cursanţii scriu: asistent social, asistent medical comunitar, mediator 
şcolar/sanitar, puteţi realiza legătura cu echipa comunitară, care este un concept cu care operează 
domeniul serviciilor integrate şi explicaţi acest lucru cursanţilor). După această etapă, prezentaţi 
slide-urile cu definiţiile, integrând cuvintele cheie/conceptele notate de participanţi. Identificaţi 
cuvintele care se regăsesc pe slide-uri, dezbateţi şi discutaţi cu participanţii definiţiile propuse, 
asigurându-vă că acestea au fost înţelese de toţi participanţi. 
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Activitatea 2. Principii şi valori. Dileme etice 

Timp: 100 minute 

Iniţiaţi un brainstorming, pornind de la conceptul de „principiu/principii”. Puteţi adresa 
următoarele întrebări: Ce înseamnă să ai principii ? Când anume faci apel la principii? Cum se 
construiesc principiile? Cum explicăm afirmaţia: „Sistemul naţional de asistenţă socială se 
întemeiază pe următoarele valori şi principii generale”. Ce sunt valorile? Veţi nota răspunsurile 
participanţilor pe o coală de flipchart. Pornind de la răspunsurile primite, începeţi o discuţie 
referitoare la principii şi principii etice. Cu ajutorul prezentării Power Point, definiţi cele două 
concepte: principii şi principii etice.  

În continuare, împarţiţi participanţii în grupe a câte 4-5 persoane. Fiecare grupă va primi o 
imagine (vor fi aceleaşi imagini cu cele utilizate în slide-uri). Rugaţi participanţii să analizeze şi 
asocieze imaginea unui cuvânt notat pe o coală A4 şi lipit în sală, construind o 
explicaţie/argumentare pentru decizia luată. Pe coli A4 vor fi notate următoarele principii: interesul 
superior al copilului, abordarea centrată pe persoană, munca în echipă, parteneriatul, participarea 
copilului, confidenţialitatea, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, eficienţa. Invitaţi grupele să 
prezinte. Precizaţi faptul că imaginile sunt reprezentarea grafică a unui principiu care este asociat 
furnizării serviciilor integrate. Continuaţi cu trecerea în revistă a slide-urilor. Întrebaţi-i ce alte 
principii respectă ei în activitatea profesională de zi cu zi?  

Exemplificaţi cu două filmuleţe:  

Smiley în vizită în comunitatea din Buhuşi: Didina şi copiii ei https://youtu.be/pKaM_skJP4Y 

Andreea în vizită la Asau 
https://www.youtube.com/watch?v=Ue5p8S3pQ3c&feature=youtu.be 

Propuneţi un Exerciţiu pe grupe – care are ca obiectiv operaţionalizarea principiilor în 
furnizarea serviciilor integrate. 

În grupele deja stabilite, veţi ruga participanţii să-şi aleagă un principiu şi să evidenţieze 
modalităţi concrete prin care acesta poate fi implementat.  

Sumarizaţi cele mai importate idei ale acestei părţi.  

Apoi, iniţiaţi un brainstorming pornind de la conceptul de „valori”. Puteţi adresa următoarele 
întrebări: Ce înseamnă să ai valori ? Ce valori din asistenţa socială cunoaşteţi? Specificaţi faptul 
că valorile asistentului social nu sunt totdeauna aceleaşi cu valorile persoanei cu care lucrează. De 
asemenea, cu ajutorul Power Point veţi prezenta conceptele de: valori, etică, morală, Cod 
deontologic; valorile în asistenţa socială din Codul etic al profesiei de asistent social. 

1. Furnizarea de servicii în beneficiul persoanelor asistate 

2. Justiţia socială  

3. Demnitatea şi unicitatea persoanei  

4. Autodeterminarea  

5. Relaţiile interumane  

6. Integritatea  

Întrebaţi participanţii: Care consideraţi că sunt cele mai importante valori în activitatea dvs. 
profesională? Vă rog să argumentaţi. 

Veţi încerca, apoi, să introduceţi tema: Confidenţialitatea – elementul fundamental în 
asistenţă socială. Confidenţialitatea este esenţială pentru asigurarea unui climat de încredere, dar 
şi pentru respectarea drepturilor persoanei asistate. Regula generală este că nici o informaţie nu 
poate fi împărtăşită fără acordul persoanei asistate. Dar, se poate face o diferenţiere între 
confidenţialitatea absolută – caz în care nicio informaţie nu poate fi împărtăşită altora, indiferent de 
circumstanţe- şi confidenţialitate relativă – caz în care se specifică situaţiile în care este 
responsabilitatea noastră etică şi profesională de a transmite altora informaţiile obţinute. Anumite 
situaţii pot garanta confidenţialitate absolută. În afară de nevoile persoanei asistate, rolul 
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lucrătorului comunitar este dictat şi de regulile instituţiei în care lucrează, ca şi de prevederile 
legale. 

Întrebaţi participanţii dacă s-au confruntat cu dileme etice în practica lor profesională. 
Solicitaţi câteva exemple de la cursanţi şi cereţi-le să indice şi modul în care au depăşit situaţia. La 
ce ne referim când folosim această sintagmă? Cu ajutorul slide-urilor, prezentaţi definiţia dilemei 
etice şi exemple de dileme morale (din Roth-Szamoskozi, 2003) 

Pentru a fundamenta mai bine ceea ce s-a discutat la această activitate, spuneţi: vă propun 
să analizăm un studiu de caz. În grupele în care aţi mai lucrat, analizaţi timp de 5-7 minute acest 
caz şi apoi vă invit la o dezbatere în plen. 

„Părinţii unui adolescent de 16 ani, A., îl întreabă pe asistentul social dacă fiul lor consumă 
droguri. Asistentul social ştie că tânărul consumă droguri. Ce face asistentul social? Argumentaţi.” 

După ce fiecare grupă prezintă punctul de vedere cu argumente, concluzionaţi - ţinând 
seama de următoarele:  

• Adeseori asistenţii sociali care lucrează cu minorii se confruntă cu situaţii în care părinţii 
solicită informaţii despre copiii lor. De asemenea, asistentul social trebuie să decidă dacă 
este cazul să transmită anumite informaţii confidenţiale, chiar dacă nu au fost solicitate.  

În cazul de mai sus, asistentul social trebuie să decidă între respectarea dreptului tânărului 
la confidenţialitate şi dreptul părinţilor de a şti despre faptul că fiul lor consumă droguri. Se înţelege 
că tânărul nu doreşte ca părinţii lui să afle, dar putem înţelege şi dorinţa părinţilor de a cunoaşte 
problema fiului lor. Dacă A. ar fi adult, atunci lucrurile ar fi mai simple, dar faptul că este minor, 
complică situaţia. Dacă asistentul social nu dezvăluie informaţia părinţilor lui A., creşte calitatea 
relaţiei de asistenţă cu A. Dacă, din contră, comunică informaţia părinţilor, riscă distrugerea relaţiei 
cu A. şi poate contribui la deteriorarea relaţiei lui A. cu părinţii săi. Dar e posibil ca părinţii lui A. să 
îl sprijine pe acesta pentru depăşirea problemei. 

Din punct de vedere deontologic, asistentul social are obligaţia de a respecta dreptul lui A. 
la confidenţialitate. Încălcarea confidenţialităţii ar produce mai mult rău decât bine şi ar putea crea 
chiar un precedent în ceea ce priveşte deciziile asistentului social (dacă decide să transmită 
părinţilor secretele copiilor). 

Dar păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor obţinute de la minori în cadrul unei relaţii 
bazate pe încredere poate fi respectată atâta timp cât nu e necesar să protejezi minorul de 
posibilitatea de a-şi face rău, lui sau altora. 

În acest caz, asistentul social ar trebui să împărtăşească informaţiile, numai dacă el 
consideră că tânărul îşi poate face rău, lui sau altora, ca urmare a consumului de droguri. Oricum, 
dacă asistentul social consideră că tânărul doreşte să fie tratat, atunci transmiterea informaţiilor nu 
se justifică.  

Pentru a recapitula conceptele analizate în această secţiune (din perspectiva furnizării de 
servicii integrate), coroborat cu faptul că unul dintre principiile de bază cu care operează lucrătorii 
comunitari şi anume principiul interesului superior al copilului este indeterminat (aşa notează 
literatura socio-juridică şi textele care au fost elaborate referitoare la CDC şi dispoziţiile sale), iar o 
prevedere cu caracter general care să cuprindă varietatea nevoilor de dezvoltare a copilului, 
indiferent de timp, cultură şi stadiul său de dezvoltare este imposibil de realizat, propuneţi 
cursanţilor în continuare un studiu de caz. 

Spuneţi: Determinările acestui principiu trebuie analizate întotdeauna, concret şi punctual, 
în funcţie de nevoile particulare ale fiecărui copil şi în funcţie de contextul său de viaţă. În 
aprecierea interesului superior al copilului, ancheta psiho-socială reprezintă unul din documentele 
esenţiale în baza căruia se stabileşte în mod concret acest interes. 

Pentru acest studiu de caz, prezentaţi următoarele instrucţiuni: 

Cu scopul de a exemplifica importanţa acestui principiu, rugaţi participanţii să se împartă în 
6 grupuri, după cum urmează: Gr. 1 şi Gr.2 vor reprezenta 2 comisii de protecţie a copilului 
(CPC)/instanţe judecătoreşti (nr.1 şi nr.2), Gr. 3 şi 4 vor fi profesioniştii care se adresează 
CPC/instanţei 1, pentru cazul 1 aflat în Anexă_M2_A2.3_A2_ Studiu de caz_Principii şi valori 
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(interesul superior al copilului) – pag. 1 şi 2, iar gr. 5 şi 6 vor fi profesioniştii care se adresează 
CPC/instanţei 2 pentru cazul 2 aflat în Anexă_Studiu de caz_Principii şi valori (interesul superior al 
copilului) – pag. 3 şi 4.  

Gr.1: CPC /instanta1 Gr.2: CPC/instanta 2 

Gr. 3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 

În continuare veţi da următoarele instrucţiuni: timp de 15 minute, fiecare grup se va pregăti 
pentru:  

• Grupul 3- să argumenteze CPC/instanţei (Gr. 1) propunerea plasării împreună a fraţilor 
Ionuţ şi Marian (se va desemna un raportor care va prezenta argumentele în faţa Grupului 
1). 

• Grupul 4- Să argumenteze CPC/instanţei (Gr.1) propunerea de plasare separată a fraţilor 
Ionuţ şi Marian: Ionuţ în cadrul sistemului de protecţie specială, iar Marian la familia 
Paraschiv (se va desemna un raportor care va prezenta argumentele în faţa Grupului 1). 

• Grupul 1 va lua decizia în funcţie de argumentele prezentate – după 2-3 minute de 
deliberări în grup. În cele 15 minute cât grupurile 3 şi 4 îşi pregătesc argumentaţia, grupul 1 
studiază cazul şi se gândeşte deja la cele 2 posibilităţi, ţinând cont de interesul superior al 
copilului şi de valorile învăţate. 

• Grupul 5 – Să argumenteze CPC/instanţei (Gr.2) propunerea de reintegrare a lui Andrei în 
familie (se va desemna un raportor care va prezenta argumentele în faţa Grupului 2). 

• Grupul 6- Să argumenteze CPC/ instanţei (Gr.2) propunerea de menţinere a lui Andrei in 
sistemul de protecţie (se va desemna un raportor care va prezenta argumentele în faţa 
Grupului 2). 

• Grupul 2 va lua decizia în funcţie de argumentele prezentate – după 2-3 minute de 
deliberări în grup. În cele 15 minute cât grupurile 5 şi 6 îşi pregătesc argumentaţia, grupul 2 
studiază cazul şi se gândeşte deja la cele 2 posibilităţi, ţinând cont de interesul superior al 
copilului şi de valorile învăţate. 

La concluzii, veţi propune ca fiecare caz să fie prezentat pe rând: timp de 2-3 minute, 
grupul 3 vine cu argumente în susţinerea propunerii, apoi grupul 4 prezintă argumentele sale; după 
2-3 minute, grupul 1 prezintă decizia luată. 

După finalizarea primului caz, se trece la al doilea caz: timp de 2-3 minute grupul 5 vine cu 
argumente în susţinerea propunerii, apoi grupul 6 prezintă argumentele sale; după 2-3 minute, 
grupul 2 prezintă decizia luată.  

Veţi invita, apoi, participanţii să explice propunerile şi deciziile luate prin prisma interesului 
superior al copilului şi a valorilor învăţate; veţi nota pe flipchart elementele care consideraţi că 
exprimă cel mai bine interesul superior al copilului. Apoi întrebaţi participanţii dacă au avut dileme 
etice când au propus măsurile şi cum le-au soluţionat. Cum s-a luat decizia în grup? Dacă se 
declanşează o dezbatere şi sunt opinii diferite în grup, modereraţi această dezbatere şi solicitaţi 
argumente. 

 

Activitatea 3. Vulnerabilitate. Legătura dintre identificare –vulnerabilitate – servicii 

Timp: 100 minute 

Veţi începe activitatea cu un brainstorming. Adresaţi grupului următoarea întrebare: „La ce 
vă gândiţi când spuneţi VULNERABILITATE?  

Răspunsurile (exprimate printr-un singur cuvânt) sunt notate de către formator pe coala de 
flipchart. La finalul exerciţiului formatorul defineşte VULNERABILITATEA şi începe prezentarea 
Power Point cu ajutorul căreia introduce elemente legate de vulnerabilităţile copiilor (conform 
UNICEF).  
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Apoi veţi introduce tema: identificarea cazurilor. Întrebaţi participanţii dacă îşi mai amintesc 
un instrument de lucru comun discutat într-o sesiune anterioară (Fişa de observaţie). 

Împărţiţi cursanţii în echipe comunitare (este de preferat ca o echipă să conţină 
profesioniştii dintr-o comună, maxim două). Fiecare echipă va primi markere şi foi de flipchart, iar 
sarcina de lucru este următoarea: Pe baza experienţei acumulate şi a practicii de la nivel 
comunitar, stabiliţi care este modul în care se realizează identificarea: 

� Cine identifică?  

� Cum se realizează identificarea?  

� Unde poate fi observat un copil în situaţie de vulnerabilitate? 

� Cui semnalează /sesizează? 

� Cum sunt verificate informaţiile? 

� Unde sunt înr.egistrate informaţiile? 

� Ce instrumente folosesc? 

Timp de lucru în echipă: 15 minute. 

La finalul exerciţiului „purtătorul de cuvânt” din cadrul echipei va prezenta grupului mare 
elementele notate. Veţi urmări prezentările şi veţi marca diferenţele care apar între echipe. 

Veţi continua cu ajutorul slide-urilor să răspundeţi la toate întrebările de mai sus, făcând 
mereu legătura cu cele notate de cursanţi. Concluzionaţi: o identificare corectă şi la timp poate 
conduce la o intervenţie profesionistă. 

În continuare, în mod logic, se impune întrebarea: cum măsurăm vulnerabilităţile? Ce 
manieră unitară de înţelegere adoptăm? În acest sens, ca exemplificare, cu ajutorul slide-urilor 
prezentaţi pe scurt o aplicaţie (AURORA), creată de către Reprezentanţa UNICEF România, în 
Proiectul demonstrativ implementat în 8 judeţe (32 comunităţi rurale) Prima prioritate: niciun copil 
invizibil şi dezvoltată în alt proiect demonstrativ, implementat în judeţul Bacău – „Incluziunea 
socială prin furnizarea de servicii la nivelul comunităţii” 

Aplicaţia AURORA, oferă: 

• o înţelegere unitară pe 6 dimensiuni,14 vulnerabilităţi, 40 sub-vulnerabilităţi; 

• asigură identificarea vulnerabilităţilor într-o manieră unitară, de către toţi lucrătorii 
comunitari, pentru toţi copiii; 

• permite identificarea tuturor vulnerabilităţilor cu care se confruntă un copil; 

• culege date despre toţi membrii gospodăriilor în care trăiesc copii vulnerabili.  

În plus: 

• ea nu trebuie văzută ca un chestionar care se aplică unei singure persoane din gospodărie, 
în cadrul unei singure vizite pe teren;  

• este complex şi necesită o instruire adecvată a lucrătorilor comunitari care îl vor aplica;  

• este incorporat într-o aplicaţie software care va permite monitorizare în timp real.  

După prezentarea acestui exemplu, veţi propune participanţilor un studiu de caz (Anexa_ 
M2_A2.3_A3_ Studiu de caz identificare vulnerabilităţi), în care vor avea ca sarcini: 

• Identificarea vulnerabilităţilor;  

• Identificarea actorilor de la nivel local care pot oferi sprijin de specialitate; 

• Identificarea actorilor de la nivel judeţean relevanţi în soluţionarea /ameliorarea situaţiei;  

• Stabilirea priorităţilor de intervenţie. 

Împărţiţi cursanţii în echipe (de preferat echipe multidiscipinare). Fiecare echipă va primi 
markere, coli de flipchart şi va lucra la câte o masă de lucru. După 20 de minute de lucru, timp în 
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care vor citi cazul, vor dezbate intern şi vor răspunde la întrebările de mai sus, vor fi invitaţi în plen 
pentru a prezenta soluţiile identificate. Veţi modera discuţiile şi vă veţi asigura (adresând întrebări) 
că nu mai sunt completări/sugestii. 

La final, veţi trage concluziile cu privire la vulnerabilităţile identificare în acest studiu de caz 
şi veţi face trecerea la următoare activitate. 

 

Activitatea 4. Servicii integrate la nivel comunitar 

Timp: 80 minute 

Începeţi activitatea cu o scurtă recapitulare a conceptelor studiate la activitatea anterioară: 
echipă comunitară şi servicii integrate.  

Cu ajutorul dialogurilor de mai jos, veţi putea readuce în atenţia participanţilor rolurile 
membrilor echipei comunitare, care va acorda servicii integrate. 

DIALOG CU AMC  

https://www.youtube.com/watch?v=Ei4A5FMdXOg 

DIALOG CU MEDIATORUL SCOLAR 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=7nMVNtKDvb0 

DIALOG CU ASISTENTUL SOCIAL 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9s0qTeOVeyI 

Veţi introduce tema cu ajutorul Prezentării Power Point – cadrul legislativ în care se 
menţionează Serviciile integrate la nivel comunitar – Pachetul minim de servicii: 

1) Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020 
şi Planul Operaţional de implementare a acestei strategii1, elaborate de Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, sunt cele două documente principale de 
programare ale Guvernului României în domeniul drepturilor copilului, continuând abordarea 
strategică din precedenta Strategie Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 
2008-20132. Strategia îşi propune să „promoveze investiţia în dezvoltarea şi bunăstarea copilului, 
pe baza unei abordări holistice şi integrate de către toate instituţiile şi autorităţile statului, în 
condiţiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum şi a accesului 
universal la servicii”.  

2) Strategia Naţională pentru incluziune socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 şi 
Planul de Acţiune Strategic3 include următoarele intervenţii cheie (pentru reducerea sărăciei şi 
promovarea incluziunii sociale) referitoare la servicii sociale: 

Consolidarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale la nivel local prin: dezvoltarea unui pachet 
minim de intervenţii oferit în mod obligatoriu de fiecare autoritate locală; 

• Dezvoltarea de echipe comunitare pentru intervenţia integrată în livrarea serviciilor sociale, 
de sănătate, educaţionale şi a programelor de facilitare comunitară; 

• Consolidarea serviciilor de protecţie a copilului prin: creşterea capacităţii de prevenire la 
nivel local prin reconsiderarea mijloacelor de a oferi sprijin familiilor, în vederea prevenirii 
separării copilului de părinţii săi; 

3) Strategia Naţională pentru sănătate 2014-20204 include activităţi privind asigurarea 
cadrului legal şi instituţional necesar pentru dezvoltarea şi funcţionarea corespunzătoare a 

                                                

1 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1113/2014 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 33 bis din 15 ianuarie 
2015  
2 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 860/2008 și publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 10 septembrie 
2008  
3 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 383/2015 și publicată în Monitorul oficial nr. 463 bis din 27 mai 2015. 
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serviciilor comunitare de sănătate integrate cu serviciile sociale şi adresând cu prioritate populaţia 
vulnerabilă din zonele rurale, populaţia roma, pacienţii care au nevoie de îngrijire la domiciliu, 
persoanele cu dizabilităţi etc. Revizuirea legislaţiei primare şi secundare (realizată în 2017), 
crearea mecanismelor de cooperare dintre sectoarele public şi privat, redefinirea tipurilor de 
servicii comunitare de sănătate, pentru a sublinia rolul lor preventiv şi pentru mai buna articulare cu 
serviciile sociale, evaluarea nevoilor pentru extinderea acoperirii cu servicii şi cooperarea inter-
sectorială sunt principalele măsuri luate în considerare. 

4) Strategia Naţională pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii5 este centrată pe 
principiul unui răspuns integrat al serviciilor din toate ariile relevante – educaţie, sănătate, social, 
angajare etc., cu coordonare atât pe orizontală cât şi pe verticală între actorii publici şi cei privaţi. 

5) Strategia Naţională a Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii roma 2015-20206 ce are ca principal obiectiv asigurarea incluziunii sociale 
şi economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma, prin politici integrate în domeniile 
educaţiei, angajării, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.  

6) În domeniul administraţiei publice, pentru Strategia Naţională pentru consolidarea 
administraţiei publice 2014-2020 7se prevede pentru ministerele de linie dezvoltarea sau, după 
caz, revizuirea standardelor de calitate şi de cost pentru serviciile publice furnizate la nivel local.  

7) Strategia Naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 2013-2017 
şi Planul Operaţional de implementare a acestei strategii8, documente care prevăd activităţi de 
creştere a capacităţii la nivel local, formare continuă a personalului, dezvoltarea de servicii 
specializate pentru victime, un mecanism unificat/integrat de intervenţie şi monitorizare, campanii 
de conştientizare pentru toleranţă zero la violenţa în familie.  

8) Documentul „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”, 2015-2020, 
strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.  

9) Strategia Naţională a Guvernului României în domeniul politicilor pentru tineret 
2015-2020 9ce include, de asemenea, elemente de protecţie socială pentru adolescenţi, subliniind 
importanţa adresării noilor provocări cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii, inclusiv sănătate, 
acces egal la educaţie şi prevenirea comportamentelor de risc.  

Precizaţi următoarele: 

• Pachetul Minim de Servicii cuprinde servicii acordate la nivelul comunităţii în domeniul 
sănătăţii, protecţiei sociale şi educaţiei. Pachetul are caracter universal, putând fi accesat 
de către orice familie, însă vizează, în mod special, copiii cei mai vulnerabili şi familiile 
acestora.  

• Pachetul Minim de Servicii include o componentă puternică de prevenire. Prin aceste 
servicii, se urmăreşte prevenirea şi abordarea cât mai din timp a unor probleme precum: 
violenţa, sărăcia, sarcinile timpurii, bolile ce pot fi prevenite, lipsa accesului la prestaţiile 
băneşti, abandonul şcolar etc. În majoritatea cazurilor, copiii se confruntă cu mai multe 
tipuri de lipsuri, motiv pentru care se impune o abordare intersectorială. 

• În mod concret, Pachetul Minim de Servicii presupune ca în fiecare comunitate să existe 
cel puţin un asistent social, o asistentă medicală comunitară şi un consilier şcolar. 
Împreună, aceştia vin în sprijinul copiilor vulnerabili şi al familiilor acestora, determinând 
nevoile lor şi acordându-le servicii în funcţie de acestea. Aceşti trei profesionişti 

                                                                                                                                                            

4 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.1028/214 şi publicată în Monitotul Oficial nr. 891 din data de 8 
decembrie 2014  
5 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.417/2015 şi publicată în Monitotul Oficial nr.439 bis din data de 
19.06.2015 
6 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 18/2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 49 din 21.01.2015 
7 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 909/2014 și publicată în Monitorul Oficial nr. 834 din 17.11.2014 
8 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1156/2012 şi publicată în Monitotul Oficial nr. 819 din data de 6 
decembrie 2012 
9 Aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 24/2015 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 27.01.2015 
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colaborează strâns în beneficiul familiilor, lucrând totodată şi cu actorii relevanţi la nivel 
local, precum primăria, ONG urile şi alţi parteneri din comunitate.  

• În comunităţile cele mai sărace, inclusiv cele care au populaţie de etnie romă, Pachetul 
Minim de Servicii poate prevedea şi prezenţa unui mediator şcolar şi/sau mediator sanitar. 

Cu ajutorul Prezentării Power Point, arătaţi care sunt serviciile care fac parte din Pachetul 
Minim de Servicii: 

• Identificare - serviciu realizat odată cu completarea chestionarului. Nu se evidenţiază în 
lista de servicii, fiind asimilat cu aplicarea chestionarului; 

• Evaluare - aplicarea chestionarului constituie doar o parte din procesul de evaluare a 
nevoilor, aceasta presupunând şi alte servicii.;  

• Informare;  

• Consiliere;  

• Acompaniere şi sprijin; 

• Referire;  

• Monitorizare şi evaluare. 

Apoi, cu ajutorul prezentării PPT, prezentaţi legătura dintre vulnerabilităţi şi servicii. 

De exemplu la vulnerabilitatea Copil fără acte de identitate, precizaţi că se pot acorda 
servicii de:  

• informare - comunicăm părinţilor / reprezentantului legal faptul că acel copil are dreptul la 
identitate, la un CNP cu care va accesa servicii;  

• consiliere - procesul prin care un profesionistul acordă sprijin acestui părinte (îl ajută să 
întocmească o cerere, îi prezintă lista de documente pe care trebuie să le aibă la dosar 
etc.);  

• acompaniere şi sprijin (dacă este cazul, specialistul comunitar însoţeşte părintele la 
primărie sau la o instituţie judeţeană, pentru a depune dosarul necesar întocmirii actului de 
identitate pentru copil). 

Pentru a înţelege aceste servicii şi modul de acordare a lor, implicaţi participanţii, realizând 
un brainstorming referitor la serviciul de informare şi la cel de consiliere. Provocaţi-i cu următoarele 
întrebări: Ce înţelegeţi dumneavoastră prin a informa, respectiv, a consilia? În activitatea 
dumneavoastră profesională, aţi furnizat servicii de informare, consiliere? Ne prezentaţi câteva 
exemple? Listaţi pe flipchart răspunsurile, după care treceţi la prezentarea Power Point şi corelaţi-
o cu răspunsurile participanţilor.  

Punctaţi diferenţele dintre cele două servicii, respectiv: informarea constă în acţiunea 
profesionistului din echipa comunitară de a comunica cunoştinţe, noutăţi, ştiri, îndrumări, precizări 
etc., complete şi obiective, unei persoane/ unui grup de persoane şi rezultatul acestei acţiuni 
(faptul de a şti că mesajul este recepţionat şi înţeles de către destinatar/i), în timp ce consilierea 
este un proces prin care un profesionist acordă sprijin aplicat unei persoane/ familii/ grup.  

La final, prezentaţi slide-urile aferente, evidenţiind diferenţele şi elementele comune.  

Continuaţi, apoi, cu un brainstorming despre alte două servicii: sprijin/acompaniere şi 
referire. Întrebaţi: Ce înţelegeţi dumneavoastră prin serviciul de sprijin? Dar prin acompaniere? Dar 
prin referire? În activitatea dumneavoastră profesională aţi furnizat aceste servicii? Vă rugăm, ne 
prezentaţi câteva exemple? Notaţi pe flipchart răspunsurile, după care treceţi la prezentarea PPT 
şi corelaţi-o cu răspunsurile participanţilor, evidenţiind diferenţele şi elementele comune.  

În cele ce urmează, propuneţi cursanţilor un nou studiu de caz. Împarţiţi-i participanţii în 4 
grupe ce vor avea studii de caz diferite (Anexa_ M2_A2.3_A4_ Studiu de caz servicii) şi ca sarcina 
să: 
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1. Stabilească situaţiile de risc social/vulnerabilităţile; 

2. Identifice serviciile necesare acoperirii acestora; 

3. Determine care sunt categoriile de profesionişti care pot interveni în rezolvarea 
problematicii şi ce responsabilităţi au fiecare; 

4. Prezinte o schemă de intervenţie. 

După un interval de 15 minute, invitaţi” purtătorul de cuvânt” de la fiecare grupă să prezinte 
în plen concluziile. 

La finalul prezentărilor, punctaţi ideile principale rezultate şi puneţi accentul pe etapele 
intervenţiei. 

Concluzii: Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă întorc acasă?”:  

Timp: 20 minute. 

La final veţi face recapitularea principalelor idei din cadrul sesiunii şi transferul informaţiilor 
pentru următoarea sesiune.  

Cu acest prilej veţi folosi exerciţiul: Trenul de Viena (cu scopul de conştientiza legătura 
dintre grupurile în risc social şi echipa comunitară). 

Veţi anunţa participanţii că urmează „să facă o excursie cu trenul de Viena”. Astfel, fiecare 
cursant va primi „câte un bilet” reprezentând o coală A4 pe care este preinscripţionat numele unei 
categorii de copii/părinţi în situaţie de vulnerabilitate (copil cu dizabilităţi severe, copil fără acte de 
identitate, adolescent la risc, mamă minoră…etc.) sau numele unei categorii profesionale din 
echipa comunitară /reţeaua comunitară (asistent social, mediator sanitar, preot, primar…etc.). 
Această coală va fi prinsă cu un ac cu gămălie pe spatele cursantului astfel încât el nu ştie ce scrie 
pe spatele lui, dar vede ce este scris pe spatele celorlalţi. Participanţii sunt rugaţi să NU vorbească 
în timp ce li se „oferă” biletul şi călătoresc. De asemenea, după ce terminaţi de dat biletele, 
cursanţii au la dispoziţie 5 minute să aleagă un partener de călătorie (aşa cum doreşte fiecare). 
După ce călătoresc (aprox. 3 minute) anunţaţi STOP JOC; participanţii se aşează pe scaune şi 
începeţi să adresaţi întrebări de felul: Cum a fost călătoria? şi invitaţi participanţii să spună Care au 
fost motivele alegerii (de ex: de ce aţi ales să călătoriţi cu un primar? De ce aţi ales să călătoriţi cu 
un copil abuzat? Etc.). Pornind de la aceste răspunsuri, formatorul arată faptul că aşa este 
structurată şi o comunitatea: pe de o parte, sunt multe categorii de copii în risc social, dar şi echipe 
comunitare care au rolul de a oferi servicii integrate, în colaborare cu ceilalţi actori locali. Arataţi, 
de asemenea, importanţa găsirii de soluţii în colaborare cu beneficiarii, în funcţie de nevoile 
individuale.  

Prin acest exerciţiu veţi face trecerea către sub-tema următoare. Mulţumiţi, la final, 
cursanţilor pentru participare şi implicarea de până acum în curs. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enumeraţi minimum 3 concepte de bază privind serviciile integrate la nivel comunitar; 

2. Indicaţi cel puţin 3 principii de bază care operează în domeniul serviciilor integrate 
pentru copil şi familie; 

3. Menţionaţi cele 7 servicii incluse în Pachetul minim de servicii. 
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Tema 2/Subtema 2.4. Metodologia de furnizare a serviciilor integrate la 
nivel comunitar 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege şi vor aplica în activitatea lor concepte, metode şi tehnici privind 
lucrul în echipă intersectorială pentru furnizarea serviciilor integrate la nivelul comunităţilor.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

La finalul acestei sesiuni de formare, participanţii: 

• Vor cunoaşte scopul şi obiectivele metodologiei de furnizare a serviciilor integare la nivel 
comunitar; 

• Vor şti să identifice 3 membri ai echipei comunitare;  

• Vor şti să identifice 4 criterii pentru atribuirea rolurilor şi responsabilităţilor în echipa 
comunitară; 

• Vor şti să identifice 3 instrumente de lucru comune pentru echipa comunitară; 

• Vor cunoaşte etapele managementului de caz. 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop  

• Ecran  

• Internet 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri  

• Creioane colorate  

• Lipici  

• Foarfeci  

• Hârtie A4  

• Cartoane colorate 

• Minge colorată 

2. De distribuit  

• Prezentarea PowerPoint  

• Exerciţii, imagini, studii de caz (doar pentru formator – sunt distribuite de acesta), fişe 
cu rolurile şi responsabilităţile individuale, fişe cu rolurile şi responsabilităţile comune 
(din sub-temele anterioare);  
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Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

Metodologia de 
furnizare a 
serviciilor integrate 
la nivel comunitar – 
Sesiunea 1 – 
Sesiunea 3 

 

Introducere în tematica sesiunii. Prezentarea 
scopului, obiectivelor, validarea aşteptărilor şi 
organizarea sesiunii  

Timp: 10 minute  

 

Activitatea 1. De ce o metodologie de furnizare a 
serviciilor integrate la nivel comunitar (ce este 
metodologia, scop şi cum s-a realizat);  

Timp: 10 minute  

 

Activitatea 2. Recapitularea informaţiilor din sesiunile 
anterioare privind rolurile individuale şi comune ale 
profesioniştilor (lucrătorii comunitari)  

Discuţie dirijată 

Timp: 15 minute  

 

Activitatea 3. Definirea metodei managementului de 
caz conform cadrului normativ existent  

Brainstorming şi prezentare PPT 

Timp: 15 minute  

 

Activitatea 4. Etapele managementului de caz: 
definire, scop, forme  

Exerciţiu în grupuri mici, pe baza experienţei practice 
şi prezentare PPT interactivă  

Timp: 20 minute  

 

Activitatea 5. Prioritizarea cazurilor  

Brainstormng şi prezentare PPT interactivă 

Timp: 15 minute  

 

Activitatea 6. Planificarea serviciilor: definirea 
planului de servicii – identificarea practicii curente în 
utilizarea planului de servicii, definire, structura 
planului de servicii  

Brainstorming şi prezentare PPT interactivă  

Timp: 35 minute  

 

Activitatea 7. Întocmirea planului de servicii şi 
formularea obiectivelor  

300 min – 5 ore 
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Prezentare PPT şi discuţie, exemplificare 

Timp: 40 minute  

 

Activitatea 8. Elaborarea unui plan de servicii 
(identificarea vulnerabilităţilor, formularea obiectivelor, 
identificarea profesioniştilor, planificarea serviciilor)  

Exerciţiu în grupuri mici pe baza de studii de caz 

Timp: 120 minute  

 

Activitatea 9. Metodologia de furnizare a serviciilor 
integrate la nivelul comunităţilor –concluzii 

Discuţie dirijată  

Timp: 10 minute  

 

Activitatea 10. Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă 
întorc acasă?”: transferul informaţiilor în activitatea de 
zi cu zi, recapitularea principalelor idei din cadrul 
modulului 

Timp: 10 minute  

 

Descrierea activităţilor de formare 

 Introducere în tematica sesiunii şi identificarea aşteptărilor cursanţilor 

Timp: 10 minute 

Spuneţi bun venit participanţilor şi precizaţi că veţi aborda tema „Metodologia de furnizare a 
serviciilor integrate la nivel comunitar” pentru profesioniştii care acţionează în comunităţi; 
prezentaţi-vă, dumneavoastră şi pe co-facilitatorul dumneavoastră, dacă este cazul 

Realizaţi un brainstorming în care-i invitaţi pe participanţi să vă indice aşteptările de la 
acest subiect. Listaţi pe flipchart rezultatele. Puteţi utiliza întrebări de tipul: Ce doriţi să aflaţi în 
cadrul acestei teme? Ce informaţii v-ar ajuta în activitatea dumneavoastră? Citiţi căteva aşteptări, 
marcându-le pe acelea care nu fac obiectul modulului (dar indicaţi că le puteţi aborda separat, 
dacă va fi timp) şi precizând că celelalte aspecte vor fi discutate.  

Introduceţi scopul, obiectivele şi organizarea temei, utilizând prezentarea PPT. Reveniţi la 
foaia de flichart cu aşteptările participanţilor şi faceţi legăturile necesare cu conţinutul temei.  

Explicaţi modalitatea de evaluare a temei.  

 

Activitatea 1. De ce o metodologie de furnizare a serviciilor integrate la nivel 
comunitar (ce este metodologia, scop şi cum s-a realizat) 

Timp: 10 minute 

Prezentaţi scopul metodologiei de furnizare a serviciilor integrate la nivel comunitar. 
Completaţi prezentarea cu contextul în care s-au pus bazele acesteia.  

 

Activitatea 2. Recapitularea informaţiilor primite în sesiunile anterioare privind 
rolurile individuale şi comune ale profesioniştilor din comunitate 

Timp: 15 minute 
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Pentru a face legătura cu activităţile din cadrul acestei sesiuni, utilizând discuţia dirijată, 
realizaţi, împreună cu participanţii, o trecere în revistă a informaţiilor din sesiunile anterioare privind 
rolurile şi responsabilităţile lucrătorilor comunitari. Notaţi pe o coală de flipchart care sunt lucrătorii 
comunitari, rolurile şi responsabilităţile acestora în echipa comunitară şi afişaţi-o la loc vizibil în 
sală.  

 

Activitatea 3. Definirea metodei managementului de caz conform cadrului normativ 
existent 

Timp: 15 minute 

Pe o coală albă de flipchart, scrieţi în mijoc sintagma „management de caz”. Întrebaţi 
participanţii dacă sunt familiarizaţi cu acest termen. Dacă da, invitaţi participanţii să propună câte 
un cuvânt asociat sintagmei management de caz. Notaţi cu majuscule cuvintele indicate de 
participanţi.  

La final, reluaţi toate cuvintele notate pe flipchart, evidenţiaţi elementele de 
legătură/diferenţele faţă de noţiunea de management de caz (conform cadrului normativ existent), 
după care prezentaţi slide-urile aferente.  

Subliniaţi faptul că managementul de caz este o metoda de lucru utilizată în furnizarea 
serviciilor integrate şi presupune: coordonarea tuturor intervenţiilor din sfera socială, educaţională, 
medicală, desfăşurate în scopul respectării drepturilor copilului de către profesionişti din diferite 
servicii, instituţii şi domenii de activitate. Prin utilizarea managementului de caz se asigură o 
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, eficientă şi coerentă pentru copil şi 
familie/reprezentantul legal al acestuia.  

 

Activitatea 4. Etapele managementului de caz: definire, scop, forme 

Timp: 20 minute 

Utilizând slide-urile PPT aferente subiectului, prezentaţi etapele managementului de caz. 

În continuare, împărţiţi participanţii în grupe de câte 4-6 persoane. Fiecare echipă primeşte 
foi de flipchart şi markere. Pe baza experienţei acumulate şi a practicii de la nivel comunitar, cereţi-
le să stabilească care este modul în care se realizează identificarea, având în vedere următoarele 
întrebări: Cine identifică? Cum se realizează identificarea? Unde poate fi observat un copil în 
situaţie de vulnerabilitate? Cui semnalează /sesizează? Cum sunt verificate informaţiile? Unde 
sunt înr.egistrate informaţiile? Ce instrumente se folosesc? 

Apoi, fiecare echipă va prezenta rezultatul muncii grupei sale, iar restul echipelor vor putea 
comenta/valida/completa. Veţi urmări şi reţine diferenţele şi elementele comune. La final, 
facilitatorul (cu ajutorul coordonatorilor din grupe) va urmări şi va marca diferenţele care apar între 
prezentările echipelor. La final, mulţumiţi tuturor pentru contribuţii.  

 

Activitatea 5. Prioritizarea cazurilor 

Timp: 15 minute 

Spuneţi participanţilor: în cadrul acestei activităţi vom discuta despre modul în care se 
prioritizează cazurile indentificate la nivelul comunităţii, pentru o mai eficientă organizare şi 
planificare a intervenţiilor, respectiv, a resurselor. Întrebaţi participanţii: Dumneavoastră, în 
activitatea de zi cu zi, realizaţi o prioritizare a cazurilor? Cum realizaţi acest lucru? Listaţi pe 
flipchart răspunsurile participanţilor după care, utilizând slide-urile, prezentaţi criteriile pentru 
prioritizarea cazurilor identificate în comunitate.  

Subliniaţi faptul că, prioritizarea cazurilor face parte din managementul de caz, etapa a 
planificării furnizării serviciilor.  



97 

Activitatea 6. Planificarea serviciilor: definirea planului de servicii – identificarea 
practicii curente în utilizarea planului de servicii, definire, structura planului de servicii 

Timp: 35 minute 

Realizaţi un brainstorming cu privire la informaţiile/cunoştinţele participanţilor privind planul 
de servicii. Pentru aceasta, adresaţi o serie de întrebări, cum ar fi: Ce este planul de servicii? 
Utilizaţi planul de servicii? Când? Cum? Ce conţine planul de servicii? Care este cadrul normativ? 
Notaţi răspunsurile pe flipchart (în prealabil, împărţiţi foaia de flipchart pentru a putea nota 
răspunsurile la următoarele întrebări: Ce? Conţinut? Când? Cum? Cadru normativ?). 

Treceţi în revistă răspunsurile notate pe flipchart şi confruntaţi-le cu prezentarea PPT, 
subliniind aspectele menţionate în cadrul normativ.  

 

Activitatea 7. Întocmirea planului de servicii şi formularea obiectivelor  

Timp: 40 minute 

Utilizând prezentarea PPT, indicaţi recomandările pentru întocmirea planului de servicii.  

Spuneţi participanţilor faptul că începând din această sesiune vor exersa realizarea unui 
plan de servicii, dar, pentru început, urmează să discutaţi despre formularea obiectivelor, în 
general, şi a obiectivelor din planul de servicii, în mod specific.  

În continuare, realizaţi un brainstorming utilizând întrebări precum: Ce este un obiectiv? 
Cum se poate defini un obiectiv? Notaţi răspunsurile pe flipchart şi treceţi la prezentarea PPT. 
Discutaţi despre regula SMART şi Prezentaţi schema relaţiei vulnerabilitate-obiective. Pentru o mai 
bună înţelegere, oferiţi exemple de formulare a obiectivelor.  

Subliniaţi legătura dintre vulnerabilităţile cazului şi formulare obiectivelor; faptul că în 
procesul planificării serviciilor, vulnerabilităţile se transformă în obiective ale intervenţiei. 
Obiectivele stabilite trebuie să fie atât specifice şi relevante pentru vulnerabilităţile identificate, cât 
şi realizabile în raport cu resursele disponibile, rezistenţa sau obstacolele care pot fi întâlnite.  

 

Activitatea 8. Elaborarea unui plan de servicii (identificarea vulnerabilităţilor, 
formularea obiectivelor, identificarea profesioniştilor, planificarea serviciilor) 

Timp: 120 minute 

În continuare, organizaţi pe grupe, participanţii vor primi câte un studiu de caz pentru care 
vor trebui să elaboreze un plan de servicii. În această etapă sarcina este următoarea: identificaţi 
vulnerabilităţi şi formulaţi obiectivele; planificati serviciile conform sesiunilor anterioare, stabiliţi 
rolurile şi responsabilităţile lucrătorilor comunitari. Grupele vor include câte 4 - maximum 6 
persoane. Fiecare grupă va primi un studiu de caz (selectate dintre cele pe care s-a mai lucrat, 
pentru a asigura continuitatea procesului), un plan de intervenţie printat, foi de flipchart, markere.  

 

Activitatea 9. Metodologia de furnizare a serviciilor integrate la nivelul comunităţilor  
– concluzii. 

Timp: 10 minute 

Utilizând prezentarea PPT, faceţi o trecere în revistă a principalelor etape în furnizarea 
serviciilor integrate la nivelul comunităţii.  

 

Activitatea 10. Exerciţiu recapitulativ – „Cu ce mă întorc acasă?” 

Timp: 10 minute 

Rolul acestei activităţi este acela de a asigura transferul informaţiilor primite în cadrul 
cursului către activitatea de zi cu zi şi de a face recapitularea principalelor idei discutate.  
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Fiecare participant va răspunde pe cartoane colorate la întrebarea „Cu ce mă întorc 
acasă?” alegând una sau mai multe variante de răspuns, respectiv: cunoştinţe - detaliaţi; informaţii 
– detaliaţi; activităţi - activităţi de realizat când ajung acasă; metode/instrumente/tehnici - detaliaţi; 
altele - relaţii, prieteni etc. Fiecare participant va lipi pe o coala de flipchart cartoanele răspuns. La 
final faceţi comparaţia cu lista aşteptărilor din introducerea temei. Mulţumiţi participanţilor pentru 
implicarea în activităţi şi distribuiţi prezentarea PPT. 

 
Chestionar pre test şi post test 

1. Indicaţi scopul şi obiectivele metodologiei de furnizare a serviciilor integare la nivel 
comunitar; 

2. Identificaţi 3 membri ai echipei comunitare. 

3. Menţionaţi 4 criterii pentru atribuirea rolurilor şi responsabilităţilor în echipa comunitară. 

4. Enumeraţi 3 instrumente de lucru comune pentru echipa comunitară. 

5. Indicaţi etapele managementului de caz. 
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MODULUL 3 

 
Tema 3/Subtema 3.1. Abilităţi individuale de lucru în echipa 

multidisciplinară 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege conceptul de echipă multidisciplinară, conceptul de rol într-o 
echipă şi vor putea identifica abilităţile membrilor echipei, cu accent pe abilităţile legate de 
gestionarea conflictului 

 

Obiective educaţionale ale subtemei  

După această temă, participanţii vor putea: 

� Să enunţe definiţia echipei şi a echipei a multidisciplinare; 

�  Să identifice rolul fiecăruia în echipă; 

�  Să indice abilităţile de muncă în echipă necesare performanţei în rolurile profesionale 
pe care şi le asumă; 

�  Să indice abilitaţi de muncă în echipă utile în rezolvarea situaţiilor problemă; 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop  

• Ecran  

• Internet 

• 2 flipchart-uri 

• Cartonaşe pentru nume (preferabil pre-tipărite) 

• Scotch de hârtie 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri  

• Hârtie A4  

• Cartoane colorate 

2. De distribuit  

• Prezentarea PowerPoint M 3_T 3.1, pe suport hârtie (la sfârşitul sesiunilor) 

• Anexa M3_T 3.1_A5_Exerciţiul 1: Fişă de autoevaluare 

• Anexa M3_T 3.1_A7_Exerciţiul 2: Rolurile mele în echipă vs. rolurile celorlalţi 

• Anexa M3_T 3.1_A8_Exerciţiul 3: Harta echipei 
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• Anexa M3_T 3.1_A9_Exerciţiul 4: Planul de dezvoltare personal 

• Anexa M3_T 3.1_A10_Exerciţiul 5: Situaţii problemă întâlnite în echipă (a şi b) 

 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

Abilităţi individuale de 
lucru în echipa 
multidisciplinară – 
Sesiunea 1 

Activitatea 1. Introducerea cursului şi 
prezentarea participanţilor  

Scurtă prezentare. 

Ice breaker prezentare participanţi 

Timp: 10 min 

 

Activitatea 2. Aşteptările cursanţilor 

Discuţie 

Timp: 5 min 

 

Activitatea 3. Prezentarea obiectivelor cursului 
şi ale primei teme 

Scurtă prezentare 

Timp: 5 min 

 

Activitatea 4. Cum definim echipa?  

Discuţie de grup 

Prezentare 

Timp: 10 min 

 

Activitatea 5. Abilităţi de a lucra în echipă 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 1: Fişă de autoevaluare 

Timp: 15 min 

 

Activitatea 6. Echipa multidisciplinară 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Timp: 15 min 

 

Activitatea 7. Roluri în echipă – rol profesional 
vs. rol alternativ  

Discuţie de grup 

90 min 
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Prezentare 

Exerciţiul 2: Rolurile în echipă 

Timp: 30 min 

Sesiunea 2 Activitatea 8. Harta echipei 

Exerciţiul 3: Harta echipei 

Timp: 25 min 

 

Activitatea 9. Plan personal de dezvoltare 

Exerciţiul 4: Planul de dezvoltare personal 

Timp: 15 min 

 

Activitatea 10. Conflictul în echipă 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 5: Situaţii problemă întâlnite în echipă 
(a şi b) 

Timp: 50 min 

90 min 

 

Descrierea activităţilor de formare 

Activitatea 1. Introducerea cursului şi prezentarea participanţilor 

Materiale specifice: flipchart, marker, cartonaşe pentru nume, tabel pre-desenat pe flipchart 

Timp: 10 minute 

Salutaţi participanţii şi uraţi-le bun venit la modulul 3 al cursului „Incluziune socială prin 
furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii”. Spuneţi-le că veţi petrece împreună 
următoarele 2 zile şi jumătate şi prezentaţi-vă. Nu spuneţi extrem de multe despre dumneavoastră, 
în esenţă, spuneţi cum vă cheamă, ce poziţie aveţi şi în ce instituţie şi de câţi ani faceţi ceea ce 
faceţi (dacă rolul dumneavoastră principal nu este cel de formator, spuneţi „Sunt medic de 15 ani şi 
predau cursuri pentru adulţi în domeniul x de 5 ani”).  

Spuneţi-le că doriţi să îi cunoaşteţi şi pe dânşii. Dacă nu aveţi cartonaşe cu nume pre-
tipărite, acum este momentul să le împărţiţi cartonaşele goale şi să le daţi markere, rugându-i să 
noteze pe cartonaşe numele pe care doresc să îl folosiţi (dumneavoastră şi restul grupului) când 
vă adresaţi lor. Subliniaţi faptul că dumneavoastră vreţi să vă spună pe numele mic şi scrieţi-vă şi 
dumneavoastră numele pe un cartonaş liber. Astfel veţi da tonul adresării pe numele mic pe 
parcursul derulării modulului. Dacă vă simţiţi mai confortabil să vi se adreseze pe numele de 
familie şi cu pronumele de politeţe, este opţiunea dumneavoastră şi va trebui să o marcaţi de la 
început.  

În timp ce participanţii îşi scriu numele, scoateţi scotch-ul de pe coala de flipchart pe care 
aţi desenat tabelul înainte de începerea cursului, astfel încât acesta să devină vizibil. După ce 
toată lumea a terminat de scris numele, spuneţi-le că îi rugaţi să se prezinte foarte pe scurt, 
spunându-şi numele, poziţia pe care o deţin, numărul de ani de experienţă în muncă şi numărul de 
ani de experienţă în sistem. Le spuneţi că veţi colecta aceste informaţii pe flipchart, în tabel. Pe 
măsură ce se prezintă, notaţi aceste informaţii pe flipchart. Mulţumiţi fiecărei persoane, apoi, la 
final, atrageţi atenţia asupra „bogăţiei” de experienţă care se află în sală (chiar dacă toţi oamenii au 
câteva luni, tot se adună câţiva ani în total) şi explicaţi că vă bazaţi pe această experienţă pentru a 
face din acest modul o reuşită, că dacă nu contribuie toată lumea la efortul de învăţare, prin a 
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„pune pe masă” lucrurile deja însuşite, cursul pierde şi că plănuiţi să învăţaţi de la ei tot atât de 
mult pe cât plănuiesc ei să înveţe de la dumneavoastră. 

 

Activitatea 2. Aşteptările cursanţilor 

Materiale specifice: flipchart, marker 

Timp: 5 minute 

Spuneţi-le că, dacă tot vorbiţi de împărtăşit experienţe, este momentul ideal să-i întrebaţi ce 
aşteptări au de la acest curs. Cereţi câteva opinii şi notaţi-le pe cel de-al doilea flipchart. Ideal ar fi 
să aveţi minimum 4-5 aşteptări, dar nu mai mult de 10. Cereţi clarificări, dacă este cazul, încercaţi 
să reformulaţi exprimările ambigue şi grupaţi aşteptările care se referă la acelaşi element. 
Mulţumiţi după fiecare intervenţie. 

 

Activitatea 3. Prezentarea obiectivelor modulului de curs şi ale primei teme 

Materiale specifice: prezentare Power Point M 3_T 3.1, slide nr. 2- 3. 

Timp: 5 minute 

După ce aţi colectat aşteptările, spuneţi-le că vă face plăcere să le arătaţi care sunt 
obiectivele specifice ale cursului, drept pentru care puneţi slide-ul nr. 2 şi descrieţi obiectivele 
modulului 3. Faceţi o paralelă între ceea ce s-a colectat pe flipchart şi ce este scris în prezentare. 
Subliniaţi aşteptările ce nu vor fi satisfăcute (pentru că sunt în afara scopului cursului). Prezentaţi 
slide-ul nr. 3, explicând că acestea sunt obiectivele pentru următoarele 2 sesiuni (până la masa de 
prânz).  

 

Activitatea 4. Cum definim echipa? 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.1, slide nr. 4 -7. 

Timp: 10 minute 

După ce aţi prezentat obiectivele temei, spuneţi-le că probabil au observat că elementul 
central al modulului este echipa, puneţi slide-ul nr. 4 (cu imaginea oamenilor mergând pe bicicletă) 
şi rugaţi-i să vă ajute să o definiţi. Colectaţi 2-3 idei. Nu insistaţi foarte mult. Ideal ar fi să ajungeţi la 
ideea că echipa este un grup de oameni, că au un scop comun, că lucrează împreună, dar nu 
investiţi foarte mult timp în acesta. Dacă observaţi că nu vi se răspunde, treceţi la slide-ul 5 şi citiţi 
definiţiile de pe slide. Aveţi trei variante, oferite de 4 gânditori de marcă în domeniul economiei şi 
managementului: Belbin, Adair, Katzenbach & Smith.  

Prima definiţie, a lui Belbin (Un grup de oameni cu aptitudini şi sarcini diferite, care lucrează 
împreună pentru un scop sau un proiect comun, ale căror funcţiuni se împletesc armonios şi care 
se susţin reciproc) subliniază faptul că membrii echipei au aptitudini şi sarcini diferite, dar un scop 
comun. 

A doua definiţie, a lui Adair, (Un grup în care contribuţia indivizilor este complementară, 
pentru un scop comun, condiţionat de o colaborare eficientă bazată pe înţelegerea şi asumarea 
rolurilor) merge pe aceeaşi idee, marcând, însă, faptul că sarcinile fiecăruia (numite aici contribuţii) 
sunt complementare, ele îmbinându-se armonios pentru atingerea scopului. 

A treia definiţie, a lui Katzenbach şi Smith (Un număr restrâns de persoane cu abilităţi 
complementare care urmăresc un scop, obiective de realizat şi o abordare comună, pentru care se 
consideră reciproc responsabile), aduce în discuţie faptul că echipa este formată dintr-un număr 
restrâns de oameni, păstrând elementele de complementaritate şi de scop comun. 

După ce aţi parcurs cele trei definiţii, punând accent pe elementele arătate mai sus, treceţi 
la slide-ul 6. 

După ce aţi citit definiţia de pe slide (echipa este un grup de oameni care lucrează 
împreună - fizic sau virtual - pentru atingerea unui obiectiv comun), subliniaţi că echipa este un 
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grup de oameni ce lucrează împreună pentru atingerea unui scop comun. Apoi întrebaţi „Ce 
avantaj avem dacă lucrăm împreună?” şi colectaţi câteva idei pe flipchart, pe scurt. După 
colectarea părerilor, treceţi la slide-ul următor şi comparaţi opiniile colectate pe flipchart cu ceea ce 
este scris în prezentare. TOATE opiniile sunt valide! Nu uitaţi să subliniaţi ultima parte, ce se 
întâmplă dacă echipa este disfuncţională şi eu nu mă simt bine să lucrez în ea. 

 

Activitatea 5. Abilităţi de a lucra în echipă 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.1, slide nr. 8-10, 
copii ale Anexei M3_T 3.1_A5_”Fişă de autoevaluare” 

Timp: 15 minute 

După ce aţi discutat avantajele de a lucra împreună, întrebaţi participanţii ce abilităţi 
consideră ei că sunt necesare pentru a putea lucra împreună. Notaţi pe flipchart toate răspunsurile. 
Nu uitaţi să puneţi întrebări de clarificare, să reformulaţi, dacă simţiţi nevoia, să grupaţi informaţia 
oferită, dacă este similară. După ce aţi colectat ideile, prezentaţi slide-urile 8 şi 9, parcurgând 
abilităţile menţionate de specialişti ca fiind esenţiale activităţii în echipă: 

� Amabilitatea este aptitudinea de a fi plăcut, plin de tact şi serviabil în relaţiile de muncă cu 
ceilalţi. 

� Flexibilitatea comportamentală este aptitudinea de a adapta propriul comportament la 
situaţiile schimbătoare din mediu. 

� Sociabilitatea este aptitudinea de a fi comunicativ şi participativ în situaţiile sociale. Această 
aptitudine implică dorinţa şi disponibilitatea de a lucra cu alte persoane şi de a facilita 
interacţiunile cu ceilalţi. 

� Auto-controlul este aptitudinea de a rămâne calm şi echilibrat în situaţii dificile sau 
stresante. Ea presupune controlarea emoţiilor în prezenta stimulilor iritanţi, neaşteptaţi sau 
stresanţi.  

� Dorinţa de realizare este aptitudinea de a-ţi fixa standarde foarte înalte şi de a realiza cât 
mai bine posibil o sarcină. Implică depunerea unor eforturi suplimentare pentru îndeplinirea 
obiectivelor dificile. 

� Perseverenţa este aptitudinea de a menţine un nivel optim de efort până când sarcinile de 
muncă sunt realizate cu succes. Presupune energie mentală şi menţinerea ei pentru o 
perioadă lungă de timp, în pofida obstacolelor şi a factorilor de distragere a atenţiei. 

Pe măsură ce parcurgeţi abilităţile de pe slide-uri, întoarceţi-vă la ce aţi notat pe flipchart ca 
urmare a contribuţiilor participanţilor. Încercaţi să faceţi paralele între ele, pentru a valida punctele 
de vedere exprimate de participanţi, încurajând astfel intervenţii ulterioare din partea lor.  

La epuizarea celor 6 abilităţi menţionate introduceţi exerciţiul numărul 1. Împărţiţi copii ale 
fişei de autoevaluare. Când toată lumea are câte o copie în faţă (inclusiv dumneavoastră), citiţi 
instrucţiunile de pe ea pentru toată lumea: „Fiecare are un potenţial legat de munca în echipă. Vă 
rugăm să vă autoevaluaţi prin prisma câtorva abilităţi. Gândiţi-vă la ultimele dvs. experienţe în 
echipa cu care lucraţi şi apreciaţi ce vă este caracteristic, cu sinceritate. Marcaţi răspunsul 
dumneavoastră în una din cele 3 coloane, după caz.” 

După ce aţi citit instrucţiunile, întrebaţi dacă există neclarităţi sau întrebări vis-a-vis de 
această sarcină. Răspundeţi la ele, dacă există (pot marca cum vor, un x, o bifă). Explicaţi-le că 
fişa va rămâne la ei, nu le veţi cere să împărtăşească rezultatele cu nimeni, deci că vor câştiga cel 
mai mult dacă vor fi brutal de oneşti cu ei înşişi. Spuneţi-le că au 7 minute la dispoziţie pentru a 
completa fişa. Când au trecut primele 5 minute, anunţaţi că mai au 2 minute la dispoziţie. Când 
timpul s-a terminat, rugaţi-i să se oprească şi amintiţi-le că, materialul rămânând la ei, vor avea 
oportunitatea să îl finalizeze mai târziu. Dacă toată lumea termină mai devreme, mergeţi mai 
departe.  
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Activitatea 6. Echipa multidisciplinară 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point, M 3_T 3.1, slide nr. 11-15 

Timp: 15 minute 

După ce aţi finalizat exerciţiul 1, puneţi slide-ul 11 pe perete „Cum definim echipa 
multidisciplinară?”. Adresaţi întrebarea grupului. Înainte de a trece mai departe, colectaţi câteva 
idei de la ei. Ajungeţi la concluzia că este o echipă ca oricare alta, dar care are în componenţă 
specialişti din mai multe profesii, domenii. Întrebaţi cine face parte din echipa multidisciplinară din 
care fac ei parte. Treceţi la slide-ul următor. 

Prezentaţi slide-ul 12 şi faceţi o trecere în revistă a specialiştilor menţionaţi: 

 

 

Dacă consideraţi util (în special dacă aveţi drept participanţi oameni din toate cele 3 zone - 
asistenţă socială, educaţie, sănătate), reveniţi la tabelul completat pe flipchart în momentul 
prezentării participanţilor şi subliniaţi că în grupul din faţa dumneavoastră se găsesc o varietate de 
specialişti implicaţi în proiecte de furnizare de servicii integrate şi că fiecare membru al echipei 
este în egală măsură important. Treceţi la slide-ul 13. Iniţial, pe ecran, o să vă apară doar titlul 
slide-ului (...fiecare membru al echipei este important) şi prima propoziţie (Fiecare acţionează 
asemeni unei piese de puzzle!) plus desenul aferent slide-ului. La următorul enter (click) o să 
apară întrebarea „Cu cine mai colaboraţi în zona pe care o deserviţi?”. Adresaţi întrebarea grupului 
şi permiteţi-le să vă răspundă pe scurt. Aveţi grijă să nu se refere la membrii echipei 
multidisciplinare pe care i-aţi menţionat pe slide-ul anterior. Întrebarea se referă la alte persoane 
din afara echipei. Mulţumiţi pentru răspunsuri (indiferent care ar fi acelea), apoi apăsaţi enter 
pentru a apărea răspunsul din prezentare: 

� preot 

� poliţist 

� jurist 

� personal din organizaţii(ex.ONG-uri) 

� alt personal din alte instituţii de asistenţă (medici,profesori de sprijin) etc. 

După parcurgerea slide-ului 13, explicaţi că o echipă ce furnizează servicii integrate are 
câteva caracteristici specifice şi treceţi la slide-ul 14. Parcurgeţi slide-ul, citindu-l împreună cu 
participanţii.  

� Metoda de lucru utilizată în furnizarea serviciilor integrate este managementul de caz; 

� Această metodă asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, 
eficientă şi coerentă pentru copil şi familie/reprezentantul legal; 
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� Metoda presupune coordonarea tuturor intervenţiilor din sferă socială, educaţională, 
medicală, desfăşurate în scopul respectării drepturilor copilului de către profesioniştii din 
diferite servicii, instituţii şi domenii de activitate; 

� Beneficiarii serviciilor integrate sunt copiii în situaţii de risc /vulnerabilitate şi familiile 
/principalul îngrijitor al acestora, aşa cum sunt definite acestea la art. 5 din Anexa 2 la HG 
691/2015. 

Treceţi la slide-ul 15. Recapitulaţi serviciile, începând cu cel de identificare şi continuând în 
sensul acelor de ceasornic. Cel mai bine este să le explicaţi împreună cu participanţii: rugaţi 
participanţii să spună 2-3 cuvinte despre fiecare serviciu, pentru a-l defini: „La ce se referă 
identificarea?”, „Ce credeţi că se întâmplă în etapa de informare?”. Treceţi prin toate etapele, apoi 
întrebaţi de ce aceste servicii sunt aşezate în cerc. 

 

 

 

Activitatea 7. Roluri în echipă – rol profesional vs. Rol alternativ 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point, M 3_T 3.1, slide nr. 16-18, 
Anexa M3_T 3.1_A7_Rolurile în echipă 

Timp: 30 minute 

După ce aţi discutat despre serviciile furnizate de echipa multidisciplinară, spuneţi „Acum 
este momentul să ne gândim la noi înşine din perspectiva echipei multidisciplinare” şi treceţi la 
slide-ul următor (iniţial o să apară numai titlul slide-ului „Rolul profesional vs. rolul alternativ”). 
Explicaţi-le că în fiecare moment al vieţii noastre fiecare dintre noi joacă mai multe roluri. De 
exemplu, acasă, cei care sunt căsătoriţi şi au copii, sunt soţii/mame/fiice sau soţi/taţi/fii. Toţi mai 
avem şi rolul de prieteni etc. Tot aşa cum în viaţa personală ne asumăm diferite roluri, şi în viaţa 
profesională facem acelaşi lucru. Ne putem uita la rolurile în echipă din două perspective: 
perspectiva formală şi perspectiva informală. Din perspectivă informală, avem rolurile dictate de 
tiparul nostru de personalitate, şi despre acestea vom vorbi în sesiunea dedicată formării echipei. 
Din perspectivă formală, rolurile noastre pot fi de două feluri (aici daţi enter, pentru a apărea prima 
opţiune, discutaţi scurt, apoi enter din nou, pentru a doua opţiune): 

� rolul profesional este rolul deţinut în cadrul instituţiei în care fiecare lucrează (asistent/ 
lucrător social, asistent medical comunitar/ mediator sanitar, mediator şcolar, consilier 
şcolar etc.). Acestea sunt roluri relativ fixe, determinate de instituţia pentru care lucrăm, de 
educaţia noastră formală.  

� rolul alternativ este orice alt rol, adiacent celui profesional, ce ar putea fi deţinut în cadrul 
unui proiect, de exemplu. Pe lângă rolul profesional, majoritatea ne asumăm şi un rol 
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alternativ. Acest rol alternativ poate fi sau nu alocat „nominal”. De exemplu, rolul de 
manager de caz este un rol alternativ pe care îl poate avea asistentul social, dar este un rol 
alocat clar unei persoane. Dacă acelaşi asistent social îşi asumă sarcina de a îi învăţa pe 
beneficiari să se descurce în societate, atunci aceştia îşi asumă şi rolul de „consilier”, care 
este un alt rol alternativ, de data aceasta nealocat.  

După ce aţi prezentat slide-ul 16, rugaţi-i să vă dea exemple de roluri alternative pe care le 
îndeplinesc ei. Dacă vedeţi că le este dificil să se gândească la un astfel de rol, prezentaţi slide-ul 
următor şi apoi reveniţi la discuţie. 

După ce v-aţi asigurat că au înţeles noţiunea de rol alternativ, rugaţi-i să noteze cel puţin 2 
roluri alternative pe care le îndeplinesc în echipă. Pe parcursul întregului exerciţiu, rugaţi-i să se 
raporteze la echipa multidisciplinară din care fac parte, iar dacă fac parte din mai multe astfel de 
echipe, să se raporteze doar la una dintre ele şi să nu o schimbe până la final. Daţi-le 5 minute 
pentru a nota rolurile alternative pe care le îndeplinesc. După scurgerea timpului, rugaţi 2-3 dintre 
ei să spună grupului ce roluri alternative şi-au notat şi de ce. Mulţumiţi fiecăruia.  

După ce aţi auzit 2-3 opinii, explicaţi-le că e momentul să ne gândim şi la ceilalţi membri ai 
echipei şi treceţi la slide-ul următor. Împărţiţi fişa „Rolurile în echipă” (Anexa M3_T 3.1_A7) şi 
lăsaţi-i să răspundă individual la întrebări. Ideal ar fi să aibă minimum 10 minute la dispoziţie. 
Dacă, însă, discuţiile v-au luat mai mult decât aţi prevăzut, daţi-le doar timpul rămas până la pauză 
şi menţionaţi că, foile rămânând la ei, pot termina când doresc. Dacă aţi terminat discuţiile 
anterioare mai repede, daţi-le mai mult timp de lucru. Atenţie! Nu le spuneţi de la început că atunci 
când vor finaliza exerciţiul vor intra în pauză pentru că îşi vor pierde concentrarea. Uitaţi-vă discret 
la ceas înainte de a stabili cât timp au de lucru, faceţi calculul câte minute mai aveţi conform 
agendei prezentate la început participanţilor şi comunicaţi-le doar timpul de lucru. Când acesta s-a 
scurs, daţi-le pauză 15 minute. 

 

Activitatea 8. Harta echipei 

Materiale specifice: prezentare Power Point M 3_T 3.1, slide nr. 19, Anexa M3_T 
3.1_A8_Harta echipei 

Timp: 25 minute 

La revenirea din pauză, faceţi o foarte scurtă recapitulare a ultimelor elemente prezentate. 
Menţionaţi că aţi discutat atât despre abilităţile necesare pentru munca în echipă, cât şi despre 
serviciile oferite de echipa multidisciplinară şi despre rolurile asumate. Puneţi slide-ul 19 şi spuneţi-
le că este momentul să se ocupe de echipa efectivă în care lucrează.  

Împărţiţi fişa „Harta echipei” (Anexa M3_T 3.1_A8) şi citiţi împreună cu participanţii 
instrucţiunile: „Gândiţi-vă la una dintre echipele din care faceţi parte (preferabil la o echipă 
multidisciplinară, ai cărei membri se află în sală la curs). Parcurgeţi paşii de mai jos: 

1. Reflectaţi asupra responsabilităţilor dvs. şi completaţi harta personală, coloana aferentă 
rolului dumneavoastră profesional. Dacă nu îl regăsiţi, completaţi ultima coloană, 
marcând, pe primul rând, care vă este rolul. 

a. Notaţi în coloana corespunzătoare profesiei dvs 3 responsabilităţi pe care le 
îndepliniţi frecvent şi în care vă simţiţi confortabil şi performant în acest moment 
(pe rândurile care au la început un plus). Cele 3 elemente pot face parte din 
oricare din cele 6 servicii oferite. 

b. Notaţi în coloana corespunzătoare profesiei dvs 3 responsabilităţi pe care 
evitaţi să le faceţi şi în care nu vă simţiţi confortabil, le delegaţi, le refuzaţi în 
acest moment (pe rândurile care au la început un minus). Cele 3 elemente pot 
face parte din oricare din cele 6 servicii oferite. 

2. Scrieţi dedesubt ce roluri doriţi să dezvoltaţi în viitor/ ce atribuţii doriţi să vă perfecţionaţi 
în viitor ca membru al echipei. 
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Împărţiţi-vă pe echipe funcţionale şi completaţi harta echipei, punând cap la cap informaţiile 
de la toţi membrii. Analizaţi dacă toate sarcinile sunt acoperite. 

Răspundeţi la întrebările pe care le-ar putea avea. Practic, în primul tabel fiecare participant 
completează o singură coloană, cea aferentă rolului său profesional. Dacă rolul său nu se 
regăseşte printre cele menţionate în capul de tabel, ultima coloană va fi completată. Fiecare 
serviciu are o parte cu + (pentru a completa răspunsul la 1a) şi una cu – (pentru a completa 
răspunsul la 1b). Pe fiecare coloană trebuie să fie 3 intrări pozitive şi 3 negative, indiferent unde 
(pot pune, de exemplu, 3 plusuri la serviciul legat de identificare, sau 1 la identificare, 1 la 
informare şi 1 la monitorizare/evaluare). După ce aţi răspuns la întrebări, daţi-le 7 minute pentru a 
completa harta personală. Când au trecut 5 minute, atenţionaţi-i că mai au doar 2 minute de lucru.  

La expirarea timpului, împărţiţi-i pe echipe funcţionale. Dacă nu aveţi echipe funcţionale în 
sală, împărţiţi-i în aşa fel încât să aveţi echipe mixte (participanţii să aibă specializări diferite). Dacă 
aveţi persoane care sunt în mai multe echipe multidisciplinare, alocaţi-i pentru acest exerciţiu la 
echipa care este formată din cei mai puţin participanţi. Dacă toate au acelaşi număr de participanţi, 
nu mai contează unde îi alocaţi. Ar fi ideal ca echipele să aibă minimum 4 participanţi. Dacă au mai 
puţini, încercaţi să mixaţi echipele (respectând cerinţa de mai sus ca membrii lor să aibă 
specializări cât mai diverse). 

Daţi-le 15 minute pentru a pune hărţile la un loc şi pentru a completa tabelul din pagina 3, 
pornind de la hărţile lor personale. Ultima coloană din acest tabel va fi completată doar dacă 
participanţii au o opţiune suplimentară relevantă pentru exerciţiu. 

La fiecare 5 minute, anunţaţi-i cât a trecut din timp şi cât mai au. Înaintea ultimului minut de 
lucru, anunţaţi-i să se orienteze spre a finaliza harta echipei.  

Când timpul s-a scurs, mulţumiţi-le pentru implicare.  

 

Activitatea 9. Plan personal de dezvoltare a abilităţilor de muncă în echipă (Harta 
echipei) 

Materiale specifice: prezentare Power Point, M 3_T 3.1 slide nr. 20, Anexa M3_T 
3.1_A9_Plan personal de dezvoltare 

Timp: 15 minute 

După finalizarea hărţii echipei, explicaţi-le că nu au terminat de lucrat. Împărţiţi-le fişa „Plan 
de dezvoltare personală” (Anexa M3_T 3.1_A9) şi spuneţi-le că au la dispoziţie 10 minute să o 
completeze.Explicaţi-le că pentru completarea acestei fişe pot folosi rezultatele de la exerciţiile 
anterioare. Nu îi organizaţi în niciun fel. Pentru partea în care trebuie să se consulte cu membrii 
echipei, lăsaţi-i să stea de vorbă cum doresc, când doresc, unde doresc.  

Dacă nu au alţi membri ai echipei în sala de curs, rugaţi-i să completeze aspectele 
solicitate fără să se consulte cu aceştia. Sugeraţi-le că ar putea valida părerile lor la întoarcerea la 
birou.  

Spuneţi-le, şi de această dată, că fişele rămân la ei, deci că le sugeraţi să fie cât mai oneşti 
cu putinţă, aceasta fiind în folosul dezvoltării lor profesionale. 

Dacă pleacă din sala de curs, puneţi-le în vedere să vă spună exact unde vor fi şi să se 
întoarcă în maximum 10 minute, pentru a continua cursul. 

 

Activitatea 10. Conflictul în echipă 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point, M 3_T 3.1 slide nr. 21-35, 
anexele Anexa M3_T 3.1_A10_Situaţii problemă întâlnite în echipă (a şi b) 

Timp: 50 minute 

Când toată lumea este înapoi în sală, puneţi pe ecran slide-ul 21. Întrebaţi participanţii ce 
este conflictul. După ce obţineţi 2-3 păreri, treceţi la slide-ul 22.  
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Acesta prezintă definiţia dată de DEX conflictului şi considerente generale. 

(DEX, 2009: „Conflict = neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord, antagonism, cearta, 
diferend, discuţie (violenţa)” 

Conflictul – diferenţe în privinţa nevoilor sau a obiectivelor; 

Conflictul în echipă poate avea forme diverse (între colegi, pe linie ierarhică, rivalitate între 
echipe, idei preconcepute etc.) 

După prezentarea definiţiei, întrebaţi participanţii care sunt posibile cauze ale unui conflict 
şi notaţi pe flipchart părerile pe care le emit. Nu uitaţi să puneţi întrebări, să reformulaţi, să 
restrângeţi, atunci când este cazul. Mulţumiţi pentru răspunsuri, de fiecare dată. Când nu mai apar 
păreri noi despre cauzele conflictelor, treceţi la slide-urile 23 şi 24. Faceţi o paranteză între cauzele 
menţionate în prezentare şi cele scrise pe flipchart ca urmare a contribuţiei participanţilor. Nu este 
nevoie să discutaţi despre fiecare cauză pe larg, sau să aduceţi explicaţii. 

După ce aţi trecut prin toate cauzele conflictului, menţionaţi că în echipa multidisciplinară ce 
furnizează servicii integrate pot exista cauze specifice ce derivă din cele notate până acum, apoi 
treceţi la slide-ul următor. 

Prezentaţi cauzele specifice unei echipe ce oferă servicii integrate şi întrebaţi participanţii 
dacă, din experienţa lor, mai pot adăuga şi alte cauze specifice sau dacă au întâlnit aşa ceva în 
practică. După ce primiţi răspunsul, treceţi la slide-ul următor. 

Introduceţi exerciţiul numărul 5 „Situaţii problemă întâlnite în echipă” (Anexa M3_T 
3.1_A10_a şi Anexa M3_T 3.1_A10_b). Rugaţi grupul să lucreze în aceleaşi echipe în care au 
lucrat şi harta echipei. Împărţiţi participanţilor fişa „Situaţii problemă în echipă a” (Anexa M3_T 
3.1_A10_a).  

Citiţi împreună cu ei enunţul: „În orice echipă există conflicte. Acestea sunt fie de natură 
interpersonală (de exemplu oamenii nu se plac), fie de natură organizaţională (de exemplu, 
concurăm pentru aceleaşi resurse). Împărţiţi pe echipe, vă rugăm să identificaţi minimum două 
situaţii cărora echipa dumneavoastră a trebuit să le facă faţă. Menţionaţi, pentru fiecare dintre 
situaţii, cauzele care au dus la apariţia acesteia. Fiţi cât mai explicit cu putinţă.” 

Spuneţi-le că la final vor trebui să prezinte situaţiile notate (doar verbal, nu este nevoie de un 
material pregătit). Răspundeţi la întrebările pe care le-ar putea avea şi daţi-le 10 minute pentru a 
termina sarcina. După 5 minute, anunţaţi cât timp mai au. Faceţi la fel, când mai au doar un minut. 

Când s-a terminat exerciţiul, menţionaţi faptul că într-o echipă în care există conflicte acestea 
sunt observabile din cauza unor comportamente şi atitudini specifice şi întrebaţi-i dacă vă pot da 
exemple de astfel de comportamente. Treceţi la slide-ul 27. Citiţi împreună cu participanţii slide-urile 27 
şi 28. După ce aţi parcurs cele două slide-uri, întrebaţi-i dacă ei au experimentat aceste 
comportamente. Dacă răspund că da (ceea ce ar trebui să se întâmple obligatoriu, pentru că sunt 
semne tipice de conflict), rugaţi-i să vă spună pe scurt ce au făcut, dacă au făcut ceva. Nu insistaţi 
foarte mult pe discuţie, vă folosiţi de ea doar pentru a face trecerea la slide-ul 29 „Modalităţi de 
abordare a conflictului”. Menţionaţi că veţi discuta despre modalităţile de abordare a conflictelor la 
modul general şi treceţi la slide-ul 29. Graficul prezintă cele 5 strategii discutate în curs. 
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Evitarea. Presupune comportament neasertiv şi necooperant. Oamenii folosesc acest stil 
pentru a se menţine departe de conflicte, a ignora neînţelegerile sau a rămâne neutri. Atunci când 
conflicte nerezolvate afectează realizarea scopurilor, stilul de evitare va duce la rezultate negative 
pentru instituţie / organizaţie. În anumite circumstanţe însă, acest stil poate fi dezirabil, atunci când: 

� problema este minoră şi numai de o importanţă trecătoare şi ca atare nu se justifică timpul 
şi energia cheltuită pentru apariţia unui conflict; 

� informaţia pusă la dispoziţie individului este insuficientă pentru a te preocupa de conflict în 
perioada respectivă; 

� puterea individului este prea mică în comparaţie cu a celuilalt, aşa încât există şanse mici 
de a realiza o schimbare; 

� alţi indivizi pot să rezolve conflictul, mai degrabă decât dumneavoastră. 

Dominaţia. Presupune comportament asertiv şi necooperant şi reflectă o abordare câştig-
pierdere a conflictului interpersonal. Aceia care folosesc acest stil încearcă să-şi atingă propriile 
scopuri, fără să se gândească la alţii. Deseori, dominaţia presupune putere coercitivă. Putem nota 
că atitudinea „eu împotriva ta” nu te duce prea departe niciodată, în special când părţile au nevoie 
de o relaţie pe termen lung. Cu toate acestea, există situaţii în care dominaţia poate fi necesară, 
atunci când: 

� cazurile de urgenţă cer o acţiune rapidă; 

� trebuie acceptate mai multe acţiuni nepopulare pentru a asigura eficacitatea 
organizaţională şi supravieţuirea; 

� persoana trebuie să acţioneze pentru a se proteja pe sine însăşi şi pentru a-i opri pe ceilalţi 
să profite de pe urma sa. 

Concilierea. Reprezintă un comportament de cooperare, dar neasertiv. Concilierea poate 
reprezenta un act de altruism, o strategie pe termen lung în direcţia încurajării cooperării cu ceilalţi, 
a acceptării dorinţelor celorlalţi. În general, este privită bine de ceilalţi, dar poate fi uneori 
considerată ca o slăbiciune sau ca un act de supunere. Concilierea poate fi eficientă pe termen 
scurt, atunci când: 

� indivizii sunt într-o potenţială situaţie explozivă de conflict emoţional care trebuie evitată cu 
calm; 

� păstrarea armoniei şi evitarea rupturilor sunt importante, mai ales pe temen scurt; 

� conflictele sunt cauzate în primul rând de personalitatea indivizilor şi nu pot fi rezolvate aşa 
de uşor. 

Colaborarea Reprezintă un comportament asertiv şi puternic de cooperare. Ea reflectă o 
abordare câştig-câştig a conflictelor interpersonale. Apare atunci când părţile implicate în conflict 
urmăresc fiecare să satisfacă deplin nevoile tuturor părţilor şi caută un rezultat benefic pentru toţi. 
Oamenii apropiaţi acestui stil tind să aibă următoarele caracteristici: 

� consideră conflictul normal, folositor şi chiar ducând la o soluţie mult mai creativă dacă este 
gestionat corespunzător; 

� au încredere în ceilalţi; 

� consideră că un conflict rezolvat în favoarea tuturor duce la acceptarea unanimă a soluţiei. 

Colaborarea este utilă, în special în situaţiile când: 

� se impune un grad mare de interdependenţă, de aceea se justifică cheltuirea de timp şi 
energie pentru rezolvarea diferendelor dintre indivizi; 

� indivizii au puteri egale, astfel încât se simt liberi să interacţioneze între ei; 

� şansele de succese sunt reciproce, în special pe termen lung, pentru rezolvarea disputei 
printr-un proces câştig-câştig; 
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� există suficient suport organizaţional pentru acceptarea timpului şi a energiei necesare în 
rezolvarea disputei prin colaborare. 

Compromisul este comportamentul aflat la un nivel intermediar între cooperare şi 
asertivitate. Se bazează pe „a oferi şi a primi” şi presupune o serie de concesii. Compromisul este 
adesea folosit şi general acceptat ca o metodă de rezolvare a conflictului. Aici nu există un 
învingător sau un perdant clar. Mai degrabă se demonstrează o dorinţă de a raţionaliza obiectul 
conflictului şi a accepta soluţia care oferă o satisfacere incompletă a nevoilor părţilor. Prin urmare, 
caracteristica distinctivă a compromisului este aceea că fiecare parte intenţionează să renunţe la 
ceva. Comparat cu colaborarea, compromisul tinde să nu maximizeze satisfacţia agregată, ci mai 
degrabă atinge o satisfacere moderată, parţială pentru fiecare în parte. Stilul este utilizat atunci 
când: 

� înţelegerea duce la îmbunătăţirea situaţiei dintre părţi sau măcar împiedică înr.ăutăţirea 
care ar putea apărea din cauza neînţelegerilor; 

� nu este posibil să se ajungă la un acord de tipul câştig-câştig; 

� scopurile conflictuale sau interesele opuse blochează acordul cu propunerile uneia dintre 
părţi. 

În slide-urile 30-31 găsiţi cele 5 strategii cu dezavantaje (coloana a doua) şi avantaje 
(coloana a treia).  

După ce aţi discutat cele 5 abordări, introduceţi exerciţiul 5 „Situaţii problemă în echipe b” 
(Anexa M3_T 3.1_A10_b). Rugaţi grupul să lucreze în aceleaşi echipe şi împărţiţi fişele „Situaţii 
problemă în echipe b”.  

Parcurgeţi enunţul împreună cu participanţii: „Vă rugăm să identificaţi strategiile folosite 
pentru abordarea celor 2 situaţii notate anterior şi motivele ce au stat la baza alegerii acestei 
abordări. Dacă situaţiile nu au fost rezolvate, vă rugăm să identificaţi modalitatea optimă de a le 
rezolva, explicând de ce o consideraţi potrivită. Fiţi cât mai explicit cu putinţă.” 

Răspundeţi la întrebările participanţilor şi clarificaţi sarcina, dacă este cazul. Daţi-le 10 
minute pentru a rezolva exerciţiul. După 5 minute, anunţaţi cât timp mai au. Faceţi la fel, când mai 
au doar un minut. 

La finalizarea exerciţiului, spuneţi că aveţi câteva sugestii practice pentru gestionarea 
conflictelor. Prezentaţi slide-urile 33 şi 34, citind sugestiile din prezentare: 

� Concertaţi-vă asupra problemei şi nu asupra persoanei; 

� Discutaţi despre ceea ce vă deranjează la momentul potrivit – nu sub impulsul furiei, dar 
nici nu amânaţi foarte mult momentul; 

� Concentraţi-vă asupra a ceea ce poate fi făcut, nu asupra a ceea ce nu poate fi făcut; 

� Încurajaţi diverse puncte de vedere şi dialogul sincer; 

� Acceptaţi-vă responsabilitatea pentru o anumita parte a problemei; 

� Exprimaţi-vă opiniile într-o manieră care să nu-i jignească pe ceilalţi; 

� Ascultaţi – numai aşa puteţi înţelege şi perspectiva celeilalte persoane; 

� Respectaţi punctul de vedere al celuilalt; 

� Rezolvaţi problema, în timp ce încercaţi să consolidaţi relaţiile dintre membrii echipei. 

Întrebaţi participanţii dacă au întrebări vis-a-vis de ceea ce s-a discutat până acum. 
Răspundeţi întrebărilor lor, dacă este cazul. Faceţi un scurt rezumat al celor discutate: 

� Definiţia echipei (grup de oameni care lucrează împreună pentru atingerea unui scop 
comun) 

� Echipa multidisciplinară e formată din oameni cu multiple specialităţi; 

� Echipa multidisciplinară are un mod specific de a-şi organiza activitatea, prin 
managementul de caz, oferind servicii specifice; 



111 

� Oamenii îşi asumă atât roluri profesionale, cât şi roluri alternative în echipă; 

� Este important să cunoaştem în ce măsură toate rolurile necesare sunt acoperite, deci 
harta echipei este de dorit a fi completată; 

� Conflictele sunt omniprezente şi este nevoie să înţelegem de unde vin şi cum ar fi mai 
bine să le abordăm. 

După finalizarea discuţiei, împărţiţi copiile prezentării PowerPoint, menţionaţi că veţi trece la 
tema a doua, Formarea echipei, şi luaţi pauza de masă.  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Indicaţi o definiţie a echipei şi a echipei a multidisciplinare; 

2. Precizaţi, pe scurt, rolul fiecărui specialist comunitar în echipă; 

3. Indicaţi abilităţile de muncă în echipă necesare performanţei în rolurile profesionale pe 
care vi le asumaţi; 

4. Indicaţi abilitaţi de muncă în echipă utile în rezolvarea situaţiilor problemă. 
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Tema 3/Subtema 3.2. Formarea echipei 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege maniera în care o echipă se formează, precum şi implicaţiile 
parcurgerii fazelor specifice.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După această temă, participanţii vor putea: 

• Să enunţe minimum 5 caracteristici ale unei echipe de succes; 

• Să numească şi să identifice corect fazele formării echipei; 

• Să numească şi să explice minimum 2 dinamici importante din echipa lor. 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop  

• Ecran 

• Internet 

• 2 flipchart-uri 

• Cartonaşe pentru nume (preferabil pre-tipărite) 

• Scotch de hârtie 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri  

• Hârtie A4  

• Cartoane colorate 

• Etichete colorate (buline) – minimum 6 culori diferite, preferabil 8. Minimum 8 buline per 
culoare. 

2. De distribuit  

• Prezentarea PowerPoint M3_T 3.2, pe suport hârtie (la sfârşitul sesiunilor) 

• Buline colorate (vezi activitatea 6) 
 

Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

Formarea echipei – 
Sesiunea 1 

Activitatea 1. Decalogul echipei 

Brainstorming – discuţie 

Prezentare  

90 min 
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Timp: 10 min 

Activitatea 2. Elemente ale formării echipei – 
generalităţi 

Prezentare 

Timp: 5 min 
 

Activitatea 3. Misiunea echipei  

Prezentare 

Timp: 5 min 
 

Activitatea 4. Identificarea rolurilor - Belbin  

Discuţie de grup 

Prezentare 

Timp: 20 min 
 

Activitatea 5. Stabilirea regulilor echipei  

Prezentare 

Timp: 10 min 
 

Activitatea 6. Stadiile de dezvoltare ale echipei  

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul: Stabilirea stadiului echipei mele 

Timp: 15 min 
 

Activitatea 7. Dinamica de grup 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Timp: 25 min 

 

Descrierea activităţilor de formare 
 

Activitatea 1. Decalogul echipei 

Materiale specifice flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T 3.2, slide 2-5 

Timp: 10 minute 

Puneţi slide-ul 2 şi prezentaţi foarte pe scurt obiectivele specifice ale acestei teme. Treceţi 
la slide-ul 3, care introduce un exerciţiu de grup pentru care nu aveţi nevoie de materiale 
suplimentare. Invitaţi participanţii să se gândească la o echipă pe care o admiră, din orice domeniu 
de activitate doresc dânşii. Rugaţi-i să enunţe 1-2 caracteristici care consideră ei că le determină 
succesul. Notaţi totul pe flipchart. Mulţumiţi pentru fiecare intervenţie. Nu alocaţi discuţiei mai mult 
de 5 minute. Prezentaţi, apoi, slide-urile 4 şi 5 (decalogul echipei), comparând cu cele notate de 
dumneavoastră pe flipchart. După ce aţi citit cele 10 caracteristici, menţionaţi faptul că o echipă nu 
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ajunge dintr-o dată să fie la nivelul celor la care s-au gândit ei la începutul exerciţiului, ci că pentru 
asta este nevoie să se parcurgă un număr de paşi. Treceţi la slide-ul următor. 

Activitatea 2. Elemente ale formării echipei - generalităţi 

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T 3.2, slide 6 

Timp: 5 minute 

Citiţi şi comentaţi cu grupul cele 4 elemente de pe slide. Menţionaţi că fiecare element se 
ocupă de una dintre laturile esenţiale ale unei echipe: raţiunea sa de a fi, oamenii din ea, modul în 
care se fac lucrurile şi modul în care toate acestea converg pentru ca echipa să ajungă la 
performanţă. Menţionaţi că fiecare element va fi detaliat în cele ce urmează. Treceţi la slide-ul 
următor. 

 

Activitatea 3. Misiunea echipei 

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T 3.2, slide nr. 7 

Timp: 5 minute 

Menţionaţi faptul că misiunea echipei reprezintă scopul pentru care aceasta a fost creată. A 
nu se confunda obiectivul echipei cu misiunea acesteia. De exemplu, la parcurile Walt Disney, 
misiunea lor este să îi facă pe oameni fericiţi. Un obiectiv ar putea fi să primească/atragă minim „x” 
sute de mii de oameni pe an. În mod normal, atingerea obiectivelor stabilite pentru echipă concură 
la îndeplinirea misiunii. Menţionaţi că în cele ce urmează vă veţi ocupa de oamenii din echipă şi 
cum anume se comportă ei. 

 

Activitatea 4. Identificarea rolurilor Belbin 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T 3.2, slide nr. 8-9. 

Timp: 20 minute 

Treceţi la slide-ul nr. 8. O să apară doar titlul pe ecran. Menţionaţi că este o diferenţă între 
rolurile despre care aţi discutat în prima sesiune (cel profesional şi cel alternativ), care erau roluri 
formalizate, mai mult sau mai puţin, ce derivau din poziţia şi educaţia membrului echipei.  

Rolurile Belbin pornesc de la personalitatea şi comportamentele oamenilor în echipă şi sunt 
independente de nivelul de studii sau poziţia ocupată într-o organizaţie. Daţi primul enter pentru a 
apărea paragraful 1 (Rolul în echipă reprezintă tendinţa de a te comporta, contribui şi interacţiona 
cu alţii într-un anume mod, ce poate ajuta sau împiedica eficienţa echipei). Mai apăsaţi enter de 2 
ori pentru a apărea şi restul de slide. Citiţi cele 9 roluri, apoi treceţi la slide-ul 9, unde există o 
scurtă descriere a acestora. Pe lângă această descriere puteţi să le mai furnizaţi şi alte informaţii: 

Rolurile de echipă Belbin sunt împărţite în trei categorii: 

• roluri orientate către acţiune:  

o Modelator: sunt persoane foarte motivate, caracterizate de multă energie nervoasă şi 
de nevoia imperioasă de a atinge obiectivele propuse. De obicei, ei sunt foarte 
extrovertiţi şi foarte hotărâţi. Le place să provoace pe cei din jur şi sunt preocupaţi în 
permanenţă să învingă. Modelatorilor le place să conducă şi să-i determine pe ceilalţi 
să acţioneze. În momentul în care se află în faţa unui obstacol, găsesc un mod 
alternativ de a trece peste el. Sunt foarte hotărâţi şi convingători, în acelaşi timp. Au 
tendinţa de a reacţiona emoţional foarte puternic, atunci când sunt frustraţi sau 
dezamăgiţi. Modelatorii au „pielea groasă”, sunt predispuşi să discute în contradictoriu 
şi s-ar putea să le lipsească înţelegerea aspectelor inter-relaţionale. 

o Implementator: Au simţ practic foarte dezvoltat, se autocontrolează foarte bine şi sunt 
disciplinaţi. Muncesc din greu şi abordează problemele într-o manieră sistematică. În 
general, Implementatorul este o persoană loială companiei pentru care lucrează şi este 
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mai puţin interesată de urmărirea propriilor interese. Cu toate acestea, 
Implementatorilor pot să le lipsească spontaneitatea şi să fie inflexibili. 

o Finalizator: Au o mare capacitate de a finaliza activităţile şi acordă o mare atenţie 
detaliilor. Ei nu încep ceva ce nu pot duce la bun sfârşit. Motivaţia lor provine dintr-o 
nelinişte interioară, deşi din exterior ei par netulburaţi. În mod obişnuit, ei sunt 
introvertiţi şi nu necesită stimuli externi sau încurajări. Finalizatorii pot fi intoleranţi cu 
cei ce sunt nepăsători. Nu sunt dispuşi să delege, preferând să facă ei înşişi ceea ce 
trebuie făcut. 

• roluri orientate către oameni, către relaţii:  

o Coordonator: au drept caracteristică distinctivă capacitatea de a-i face pe ceilalţi să 
lucreze către atingerea unor ţeluri comune. Maturi, încrezători şi de încredere, ei sunt 
gata să delege. În relaţiile interpersonale ei sesizează rapid talentele individuale şi le 
folosesc în scopul atingerii obiectivelor grupului. Chiar dacă Coordonatorii nu sunt 
neapărat cei mai inteligenţi membri ai echipei, ei au un orizont larg de vederi şi în 
general impun respect. 

o „Omul de echipă”: Sunt cei care susţin echipa cel mai mult. Ei sunt temperaţi, sociabili 
şi preocupaţi de ceilalţi. Au o capacitate foarte mare de a fi flexibili şi de a se adapta 
unei diversităţi de caractere şi situaţii. Oamenii de echipă sunt receptivi şi diplomaţi. 
Sunt buni ascultători şi, de obicei, sunt populari în cadrul grupului. Acţionează cu 
delicateţe, dar pot să fie indecişi în situaţii critice. 

o Investigatorul de resurse: Sunt adesea entuziaşti şi se remarcă ca extrovertiţi. Sunt 
foarte pricepuţi să comunice cu oamenii, atât din interiorul companiei, cât şi din afară. 
Sunt negociatori nativi, înclinaţi să exploreze noi oportunităţi şi să dezvolte contacte. 
Deşi nu sunt o mare sursă de idei originale, Investigatorii de resurse sunt foarte buni la 
a culege ideile altora şi a le dezvolta. Aşa după cum spune şi numele, Investigatorii de 
resurse au aptitudinea de a afla ceea ce este disponibil şi ceea ce se poate folosi. Sunt 
bine primiţi de către cei din jurul lor, datorită naturii lor deschise. Sunt persoane 
relaxate, cu un simţ al curiozităţii foarte dezvoltat şi cu o capacitate de a vedea 
oportunităţi în orice lucru nou. Cu toate acestea, entuziasmul lor scade dacă nu este 
stimulat de cei din jur. 

• roluri de gândire, cerebrale: 

o Sursă de idei: Sunt inovatori şi inventatori, într-un cuvânt, foarte creativi. Ei furnizează 
ideile care stau la baza dezvoltărilor importante. De obicei, ei preferă să acţioneze 
singuri, la o oarecare distanţă de ceilalţi membri ai echipei, utilizându-şi imaginaţia şi 
acţionând deseori în mod neobişnuit. Ei tind să fie introvertiţi şi reacţionează puternic la 
critici şi laude. Unele dintre ideile lor pot fi radicale şi de neaplicat în practică. Oamenii 
–sursă de idei sunt independenţi, inteligenţi şi originali. Se poate întâmpla să nu 
comunice foarte bine cu persoanele care nu se află pe aceeaşi „lungime de undă” cu 
ei. 

o Monitor Evaluator: Sunt persoane serioase, prudente, imune la entuziasm. Le trebuie 
mult timp pentru a lua decizii preferând să gândească mult înainte. În mod obişnuit, ei 
au foarte bune aptitudini mentale şi au capacitatea de a judeca atent şi de a lua toţi 
factorii în considerare. Un bun Monitor/evaluator se înşeală foarte rar 

o Specialist: sunt indivizi care se dedică muncii lor, care sunt mândri de cunoştinţele lor 
de specialitate şi de acumularea de noi aptitudini tehnice. Prioritatea lor este de a 
menţine standardele profesionale şi de a promova şi apăra propriul domeniu de 
activitate. Cu toate că se arată foarte mândri de specialitatea lor, nu sunt foarte 
interesaţi de alte domenii. De fapt, Specialiştii devin experţi prin concentrarea mai 
degrabă pe un domeniu îngust. Există puţine persoane care au, fie dorinţa, fie 
aptitudinile de a deveni un adevărat Specialist. 

Spuneţi-le că într-o echipă mică, cel mai probabil, fiecare persoană îndeplineşte mai mult 
de un singur rol, în funcţie de caracteristicile temperamentale. De asemenea, explicaţi că o echipă, 
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fără nişte reguli de conduită clare, precise, agreate de toată lumea, nu poate funcţiona. Treceţi la 
slide-ul următor (apare doar titlul „Stabilirea regulilor de echipă”). 

 

Activitatea 5. Stabilirea regulilor echipei 

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T 3.2, slide nr. 10-11.  

Timp: 10 minute 

Când titlul a apărut pe ecran, întrebaţi sala pentru ce anume, de ce se stabilesc reguli într-o 
echipă. După ce participanţii au produs 2-3 idei, arătaţi-le tot slide-ul, apăsând enter de 2 ori. După 
ce aţi parcurs slide-ul, rugaţi participanţii să vă dea exemple de astfel de reguli. După ce aţi primit 
câteva exemple, treceţi la slide-ul următor (11). Citiţi-l.  

Explicaţi că aţi trecut până acum prin definirea misiunii, prin identificarea rolurilor şi prin 
stabilirea regulilor, iar acum este momentul să discutaţi despre fazele formării echipei, treceţi la 
slide-ul următor. 

 

Activitatea 6. Stadiile de dezvoltare ale echipei 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T 3.2, slide nr. 12-13 
exerciţiul „Stabilirea stadiului echipei mele” (nu aveţi nevoie de material printat), etichete colorate 
(buline) minim 6 culori, preferabil 8. 

Timp: 15 minute 

Puneţi pe ecran slide-ul 12. Explicaţi că etapele formării unei echipe au fost definite de 
Tuckman şi acestea sunt formarea, perturbarea, normarea şi performarea. Treceţi la slide-ul 
următor şi daţi detalii despre fiecare fază în parte: 

• Stadiul 1- Formarea - Primul stadiu este atunci când se formează echipa şi membrii încep 
să se cunoască. Aceştia află care vor fi oportunităţile şi provocările echipei. Unii membri pot 
fi confuzi în ceea ce priveşte rolul lor, sau pot să nu înţeleagă nevoia de formare a unei 
echipe. Membrii se vor pune de acord asupra obiectivelor şi îşi vor împărţi îndatoririle, 
deseori lucrând independent. Se stabilesc regulile de bază şi îndrumările. La început, 
liderul echipei poate fi un membru al grupului, un supervizor, un manager sau un consultant 
care va facilita procesul de formare. Leadership-ul va ajuta echipa să-şi definească 
procesele. În acest stadiu, liderul trebuie să dea directive şi să înţeleagă cererile echipei, 
pentru a putea trece la următorul stadiu. 

• Stadiul 2 - Perturbarea - Pe parcursul celui de-al doilea stadiu, apare expresia individuală a 
ideilor, însă apar şi conflictele. Membrii tind să se concentreze pe detalii, în loc să fie atenţi 
la probleme şi concurează pentru influenţă. Un indicator important al acestui stadiu este 
lipsa de încredere între colegi. Echipa trebuie să-şi selecteze stilul de leadership dorit şi 
metodologia de luare a deciziilor. Liderul poate ajuta inducând toleranţă şi răbdare 
membrilor. Acesta ar trebui să îndrume echipa către scopuri clare, roluri bine definite, 
comportament adecvat şi către un proces de feedback mutual, pentru o mai bună 
comunicare a membrilor echipei. 

• Stadiul 3- Normarea - În al treilea stadiu, echipa dezvoltă obiceiuri de muncă care sprijină 
regulile de grup şi valorile. Se folosesc uneltele şi metodele stabilite. Comportamentul de 
echipă începe să se formeze. Cresc încrederea, motivaţia şi comunicarea. Aparent, există 
lucru în echipă şi concentrarea pe grup. Cresc relaţiile între colegii, iar caracteristicile 
individuale încep să fie înţelese şi folosite adecvat. Liderul continua să încurajeze 
participarea şi profesionalismul printre membrii echipei. 

• Stadiul 4 - Performarea - Al patrulea stadiu arată un nivel crescut de loialitate, participare, 
motivaţie şi luarea deciziilor în grup organizat. Cresc împărtăşirea cunoştinţelor, 
colaborarea şi interdependenţa. Echipa se direcţionează singură, în vederea conceperii 
planurilor de dezvoltare şi strategie, pentru a-şi atinge obiectivele şi pentru a-şi îndeplini 
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îndatoririle. Dezvoltarea personală şi comunicarea sunt încurajate prin apartenenţă. Liderul 
devine un facilitator care ajută echipa în procesele de comunicare. 

După ce aţi explicat fiecare fază în parte, împărţiţi participanţii pe echipele în care au făcut 
harta echipei. Scrieţi pe flipchart cele 4 stadii de dezvoltare ale echipei, în aşa fel încât fiecare să 
aibă propriul ei spaţiu (de exemplu, fiecare în câte un colţ al foii). Oferiţi fiecărui participant câte o 
bulină colorată, având grijă ca toţi membrii unei echipe să primească aceeaşi culoare. Rugaţi-i să 
se gândească la echipa din care fac cu toţii parte şi să stabilească, individual, stadiul în care 
consideră că se află echipa. Rugaţi-i să lipească pe flipchart bulina pe care au primit-o în dreptul 
stadiului la care s-au hotărât. Rugaţi-i să nu se lase influenţaţi de colegii de echipă. Echipa are mai 
mult de câştigat din onestitate, iar stadiile incipiente nu înseamnă că nu-şi fac treaba cum trebuie, 
doar că consume mai multe resurse (fie de echipă, fie individuale) pentru a o face şi ar putea 
beneficia din optimizarea activităţii. După ce participanţii şi-au exprimat opinia, discutaţi rezultatele, 
mai ales la acele echipe care arată opinii divergente. Dacă nu aveţi astfel de situaţii de divergenţă, 
întrebaţi participanţii din echipele unitare de ce au pus bulina acolo unde au pus-o. Rugaţi-i să se 
refere la comportamentele membrilor, atunci când descriu stadiul, şi nu să vă spună „Păi avem 
rezultate!” (tendinţa e să se stabilească faptul că toate echipele sunt performante nevoie mare şi 
nu e cazul întotdeauna. Nu vă lăsaţi păcăliţi).  

 

Activitatea 7. Dinamica de grup 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T 3.2, slide nr. 14-26. 

Timp: 25 minute 

Explicaţi-le participanţilor că sunt necesare timp şi efort pentru a se trece prin toate stadiile 
de dezvoltare a echipei. Timpul necesar fiecărui stadiu variază de la o echipă la alta, depinzând de 
fiecare membru în parte şi de aptitudinile acestora, dar şi de dinamica specifică grupului. Treceţi la 
slide-ul 14. Parcurgeţi slide-ul. Menţionaţi că urmează să atingeţi 4 aspecte importante ale 
dinamicii de grup şi apoi treceţi la slide-ul 15. Enumeraţi-le. Menţionaţi că este important de 
remarcat faptul că dinamica de grup este influenţată de stadiul de dezvoltare al echipei şi 
influenţează, la rândul ei, modul în care echipa trece prin aceste stadii. Mai mult decât atât, 
dinamica influenţează maniera în care membrii echipei îşi asumă roluri în cadrul grupului, precum 
şi maniera în care echipa execută sarcini şi dacă are sau nu succes. 

Spuneţi-le participanţilor că aspectele psihosociale relevante pentru dinamica de grup se 
regăsesc în relaţiile individuale şi interpersonale. Prezentaţi slide-ul 16 şi slide-ul 17. Opriţi-vă 
asupra fiecărui punct şi dezvoltaţi-l din perspectiva dinamicii. Bazaţi-vă pe experienţa 
dumneavoastră, atunci când daţi scurte explicaţii (de exemplu: dacă într-o echipă lipseşte 
încrederea între membrii acesteia, dinamica sa are de suferit, pentru că oameni vor căuta să 
valideze fiecare pas din mai multe surse, sau, dacă într-o echipă toleranţa ambiguităţii este foarte 
scăzută, membrii acesteia au nevoie de instrucţiuni clare, de obiective bine determinate şi nu 
suportă lipsa de informaţii pe un caz). Concepeţi-vă astfel de scurte comentarii înainte de 
începerea cursului, ca să nu pierdeţi prea mult timp în timpul livrării. Nu e nevoie să vă referiţi la 
toate, scopul acestor mici comentarii este să îi înveţe pe participanţi cum să se raporteze la cele 7 
atribute menţionate. 

După ce aţi parcurs aceste două slide-uri, menţionaţi că dinamica de grup influenţează 
maniera în care echipa îşi îndeplineşte sarcinile. Treceţi la slide-ul 18 şi parcurgeţi informaţia 
cuprinsă în el. Menţionaţi faptul că răspunsurile la întrebările din slide depind de dinamica grupului 
şi de cât de confortabil se simt membrii acestuia unii cu alţii. De-asemenea, aceste răspunsuri 
pavează drumul spre îndeplinirea sarcinilor. 

Menţionaţi că, în funcţie de dinamica grupului, deciziile se iau diferit. Evident, nu doar 
dinamica de grup influenţează modalitatea de a lua decizia, dar aceasta reprezintă un aspect ce 
nu poate fi neglijat, mai ales atunci când „buy-in-ul” din partea membrilor echipei este de dorit. 
Treceţi la slide-ul 19 şi citiţi-l. Opţional, dacă aveţi timp suficient, povestiţi-le şi faptul că de-a lungul 
timpului au fost dezvoltate modele şi instrumente care să ajute managerii şi echipele să ia decizii. 
Un astfel de model, de exemplu, este cel dezvoltat de Vroom-Yetton-Jago, model ce oferă un 
cadru pentru identificarea manierei optime de a lua decizia, în funcţie de situaţia existentă. În 
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esenţă, în luarea unei decizii, stilul decizional şi nivelul de participare necesar din partea grupului 
sunt influenţate de trei factori importanţi: 

� calitatea deciziei: cât de importantă este găsirea soluţiei corecte? Cu cât calitatea cerută 
este mai mare, cu atât ar trebui cerută părerea mai multor persoane. 

� implicarea: cât este de important ca ceilalţi să susţină decizia? Cu cât este mai necesară 
aprobarea celorlalţi, cu atât ar trebui implicate mai multe persoane. 

� timpul disponibil: cât timp are la dispoziţie echipa pentru luarea deciziei? Cu cât este mai 
mult timp disponibil, cu atât ar trebui implicate mai multe persoane 

După ce aţi discutat scurt despre procesul de luare a deciziei, aduceţi-le aminte că au 
discutat despre gestionarea conflictelor în prima parte a cursului. Aduceţi-le aminte că, în esenţă, 
oamenii ajung la conflict din cauza a 3 motive principale. Treceţi la slide-ul 20 şi citiţi cele 3 motive 
(nu se ascultă unii pe alţii, au convingeri şi valori diferite, există factori externi care îi influenţează, 
cum ar fi organizaţia, de exemplu). 

Menţionaţi că este relativ uşor să intri într-un conflict, dar, într-o echipă, mai ales atunci 
când trebuie luate decizii cu privire la obiective şi sarcini, este nevoie să se ajungă la un consens. 
Pentru acesta este nevoie să se parcurgă nişte paşi foarte clari. Treceţi la slide-ul 21 şi citiţi-l. 
Menţionaţi că veţi discuta fiecare pas pe rând. 

După parcurgerea slide-ului, treceţi la slide-ul 22 care prezintă primul pas, descrierea 
alternativelor. Parcurgeţi slide-ul. Arătaţi-le faptul că de o descriere optimă a alternativelor depinde 
calitatea deciziei ce va fi luată. În mod evident, dacă alternativele nu au fost descrise corect (sau 
dacă membrii echipei nu au aceeaşi înţelegere asupra alternativei), decizia nu are şanse să fie 
corect înţeleasă şi aplicată. Treceţi la slide-ul 23.  

Învăţaţi-i pe participanţi să lucreze cu tabele, să creeze un tabel în care capete de coloană 
sunt alternativele, pe primul rând fiind menţionate punctele forte (în paralel, spre mai bună 
observare). Pe al doilea rând sunt menţionate punctele slabe, tot în paralel. Explicaţi-le că trebuie 
să se asigure că aceste puncte sunt înţelese la fel de toţi. De exemplu, dacă vreau să cumpăr o 
imprimantă şi am varianta A unde imprimanta este ieftină, dar preţul per pagină (consumabilele, 
costul exploatării) este foarte mare şi varianta B unde imprimanta este mai scumpă, dar preţul per 
pagină este mai mic, la ce mă refer atunci când spun „imprimanta este ieftină”? la costul iniţial, sau 
la costul exploatării ei? După ce v-aţi asigurat că au înţeles, treceţi la slide-ul următor. 

Explicaţi-le că fuziunea, acolo unde este posibilă, înseamnă crearea unei alternative 
diferite, acceptată de majoritatea, care maximizează punctele forte şi minimizează punctele slabe. 
Fuziunea nu este întotdeauna posibilă. De aceea avem următorii doi paşi. 

Treceţi la slide-ul următor.  

Menţionaţi că etapa de construire a listelor de criterii este foarte importantă, pentru că 
aceasta îmi va modela decizia. Criteriile ce se stabilesc trebuie să fie de aşa natură încât 
îndeplinirea lor să conducă la îndeplinirea obiectivului. Dacă o caracteristică importantă este uitată, 
alegerea se poate dovedi a fi defectuoasă. Practic, mă gândesc la ce criterii trebuie să 
îndeplinească alternativa aleasă şi pun pe hârtie 4-5 astfel de criterii, într-un tabel. După ce am 
stabilit criteriile, stabilesc care este importanţa lor relativă (adică le aloc procentaje, astfel încât să 
ştiu cât de mult contează în decizia finală. Evident, procentele tuturor criteriilor adunate trebuie să 
dea 100, iar procentele sunt alocate în funcţie de cât de importante sunt criteriile pentru decizia 
mea. Procentajele le trec în a doua coloană, în dreptul criteriilor. După ce am stabilit aceste 
elemente, îmi aleg scala de măsurare (de obicei, de la 1 la 10, dar nu e obligatoriu). 

După ce le-aţi explicat aceste elemente, treceţi la slide-ul următor. Mergeţi mai departe cu 
explicaţia (reluând-o de la punctul în care în tabel sunt completate primele două coloane). Explicaţi 
că pasul următor este să dea note, conform scalei, fiecărei alternative pentru fiecare criteriu în 
parte. Notele vor fi trecute în coloana a 3-a, pentru fiecare criteriu în parte. Coloana a 4-a este 
rezervată calculelor (nota este ponderată cu procentul alocat criteriului). Rezultatele de pe coloană 
se adună. Opţiunea cu cel mai mare punctaj ar trebui declarată câştigătoare.  



119 

După ce aţi explicat toate acestea verificaţi dacă există întrebări. Oferiţi răspunsurile şi 
clarificările necesare. Menţionaţi că, după pauză, urmează să se discute despre coordonarea 
echipei şi despre stiluri de conducere şi daţi-le 15 minute de pauză.  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Indicaţi minimum 5 caracteristici ale unei echipe de succes; 

2. Numiţi şi precizaţi în ce constau fazele formării echipei; 

3. Numiţi şi explicaţi minimum 2 dinamici importante din echipa dvs.  
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Tema 3/Subtema 3.3. Leadership – abilităţi de conducere şi 
management al echipelor 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege constrângerile rolului de lider, pentru a putea coordona activitatea 
unei echipe, luând decizii adecvate pentru oameni şi îndeplinirea sarcinilor. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După această temă, participanţii vor putea: 

� Să enumere minimum 3 roluri asumate de liderul echipei; 

� Să explice modelul celor 3 cercuri şi modelul de conducere situaţională; 

� Să definească obiective SMART 

� Să enunţe principiile pe baza cărora se prioritizează activităţile. 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop 

• Ecran  

• Internet 

• 2 flipchart-uri 

• Cartonaşe pentru nume (preferabil pre-tipărite) 

• Scotch de hârtie 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri 

• Hârtie A4 

• Cartoane colorate 

2. De distribuit  

• Prezentarea PowerPoint M 3_T 3.3, pe suport hârtie (la sfârşitul sesiunilor) 

• Anexa M3_T 3.3_A3_Exerciţiul 1: Stilul de conducere a şi b (un singur document, dar se 
lucrează cu el în două etape) 

• Anexa M3_T 3.3_A4_Exerciţiul 2: Eşti un bun coach? 

• Anexa M3_T 3.3_A3_Hand-out „Plan de coaching” 

• Anexa M3_T 3.3_A6_Exerciţiul 3: Definirea obiectivelor 

• Anexa M3_T 3.3_A7_Exerciţiul 4: Stabilirea priorităţilor 

• Anexa M3_T 3.3_A8_Exerciţiul 5: Agenda zilei (doar dacă vă ajunge timpul!) 
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Structura subtemei pe sesiuni 

 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (minute) 

Leadership – abilităţi 
de conducere şi 
management al 
echipelor – Sesiunea 
1 şi Sesiunea 2 

 

Activitatea 1. Rolul unui lider de echipă 

Discuţie de grup 

Prezentare  

Timp: 10 min 
 

Activitatea 2. Modelul celor 3 cercuri  

Prezentare  

Timp: 10 min 
 

Activitatea 3. Modelul de conducere situaţională  

Discuţie de grup 

Prezentare  

Exerciţiul 1: Stilul de conducere a şi b  

Timp: 60 min 
 

Activitatea 4. Coaching  

Discuţie de grup 

Prezentare  

Exerciţiul 2: Eşti un bun coach? 

Hand-out „Plan de coaching” 

Timp: 20 min 
 

Activitatea 5. Managementul timpului - generalităţi  

Prezentare  

Timp: 5 min 
 

Activitatea 6. Definirea obiectivelor  

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 3: Definirea obiectivelor 

Timp: 25 min 
 

Activitatea 7. Prioritizarea activităţilor 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 4: Stabilirea priorităţilor  

Timp: 20 min 

 

180 min 

(două sesiuni a câte 
90 de minute) 
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Activitatea 8. Planificarea zilei – lucrul cu 
agenda 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 5: Agenda zilei  

Timp: 20 min 

 

Activitatea 9. Lucrul cu documentele  

Discuţie de grup 

Prezentare 

Timp: 10 min 

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Activitatea 1. Rolul unui lider de echipă 

Materiale specifice flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide 2-3 

Timp: 10 minute 

Începeţi prin a le arăta participanţilor slide-ul 2, trecând pe scurt prin obiectivele temei 3. 
Spuneţi-le apoi cursanţilor că, după ce am discutat despre rolurile formalizate sau nu din echipă 
(rolul profesional vs. rolul alternativ, rolurile Belbin), este momentul să discutăm despre rolul 
specific al liderului în echipă. Puneţi titlul slide-ului nr. 3 pe ecran. Înainte de a prezenta tot slide-ul, 
rugaţi participanţii să vă răspundă la întrebarea afişată pe ecran. Notaţi pe flipchart ideile lor. După 
ce le-aţi colectat, prezentaţi-le restul slide-ului şi comparaţi ideile, încercând să traduceţi input-ul 
lor prin prisma celor 6 roluri menţionate în prezentare (ex: „Aţi spus că un lider trebuie să traseze 
sarcini, asta este parte din a asigura o direcţie clară echipei, nu?”). 

Explicaţi că de-a lungul timpului au fost dezvoltate un număr impresionant de teorii legate 
de leadership şi că urmează să discutaţi cu precădere despre 2 dintre ele: Modelul celor trei 
cercuri (Action-centered leadership) al lui John Adair, dezvoltat în anii 70 şi Leadership-ul 
situaţional dezvoltat de Paul Hersey şi Ken Blanchard în aceeaşi perioadă. Treceţi la slide-ul 
următor. 

 

Activitatea 2. Modelul celor 3 cercuri 

Materiale specifice flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide 4-6 

Timp: 10 minute 

Povestiţi-le participanţilor despre modelul celor 3 cercuri, trecând prin slide-uri. Împărţiţi 
partea de teorie după cum credeţi dumneavoastră de cuviinţă, dar asiguraţi-vă că acoperiţi un 
minimum de informaţii. În notele din PowerPoint găsiţi o sugestie de alocare a informaţiei per slide.  

John Adair a dezvoltat modelul celor trei cercuri în anii 70, pornind de la premisa că 
leadeship-ul poate fi învăţat. Acest model se înscrie în sfera leadership-ului funcţional, care spune 
că treaba principală a unui lider este să se asigure că grupul primeşte tot ceea ce are nevoie 
pentru a-şi îndeplini sarcina. Astfel, se consideră că liderul şi-a făcut treaba, atunci când a 
contribuit la coeziunea şi eficacitatea grupului. 

Indiferent de nivelul de leadership, modelul spune că trebuie în mod constant luate în calcul 
sarcina, echipa şi individul. Punctul forte al acestui model este că nu depinde de situaţie sau de 
cultura organizaţională. În plus, le permite liderilor să analizeze maniera în care îşi iau propriile 
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decizii, pentru a observa dezechilibrele dintre cele trei aspecte (ex: „în decizia x am ţinut cont de 
nevoile sarcinii, de nevoile grupului şi de nevoile individului, sau doar de nevoile organizaţiei?”) 

Cercurile se suprapun pentru că: 1. Sarcina poate fi îndeplinită doar de către echipă şi nu 
de o singură persoană; 2. Echipa poate avea performanţe excelente, doar dacă membrii săi sunt 
dezvoltaţi pe deplin; 3. Indivizii au nevoie de sarcini de îndeplinit, pentru a fi provocaţi şi motivaţi. 

Puteţi să alegeţi să le spuneţi câteva cuvinte şi despre responsabilităţile unui manager vis-
a-vis de fiecare din cele trei cercuri (deşi v-aş sugera să le indicaţi doar că vor găsi această 
informaţie în manualul cursanţilor, trezind astfel interesul pentru parcurgerea lui).  

Responsabilităţile unui manager pentru îndeplinirea sarcinii sunt: 

� identificarea obiectivelor şi a viziunii pentru grup, scop şi direcţie - definirea activităţii 
(sarcina); 

� identificarea resurselor, a persoanelor, a proceselor, a sistemelor şi a instrumentelor 
(inclusiv financiare, comunicaţii, IT); 

� crearea planului de realizare a sarcinilor - rezultate, măsuri, durate, strategie şi tactici; 

� stabilirea responsabilităţilor, obiectivelor, responsabilităţilor şi măsurilor, prin acord şi 
delegare; 

� setarea standardelor, a calităţii, a timpului şi a parametrilor de raportare; 

� controlarea şi menţinerea activităţii la parametri; 

� monitorizarea şi menţinerea performanţei în raport cu planul; 

� prezentarea unui raport privind progresele înr.egistrate, în vederea atingerii obiectivului 
grupului; 

� revizuirea, reevaluarea, ajustarea planului, metodelor şi obiectivelor, după cum este 
necesar. 

Responsabilităţile unui manager pentru echipă sunt: 

� stabilirea, acceptarea şi comunicarea standardelor de performanţă şi comportament; 

� stabilirea stilului, culturii, abordarea grupului - elemente de calificare soft; 

� monitorizarea şi menţinerea disciplinei, eticii, integrităţii şi concentrării asupra obiectivelor; 

� anticiparea şi rezolvarea conflictelor sau dezacordurilor de grup; 

� evaluarea şi modificarea, dacă este necesar, a echilibrului şi compoziţiei grupului; 

� dezvoltarea colaborării în echipă, cooperării, moralului şi spiritului de echipă; 

� dezvoltarea maturităţii colective şi a capacităţii echipei - creşterea progresivă a libertăţii şi 
autorităţii echipei; 

� încurajarea echipei către obiective şi scopuri - motivarea echipei şi asigurarea unui sens 
colectiv de scop; 

� identificarea, dezvoltarea şi acceptarea rolurilor de conducere ale echipei şi ale proiectului 
în cadrul grupului; 

� facilitarea şi asigurarea unei comunicări eficiente interne şi externe echipei; 

� identificarea şi satisfacerea nevoilor de formare în echipă; 

� oferirea de feedback echipei pentru progresul general.  

Responsabilităţile unui manager pentru fiecare individ sunt: 

� să înţeleagă membrii echipei ca indivizi - personalitate, abilităţi, puncte forte, nevoi, scopuri 
şi temeri; 

� să susţină persoanele - planuri, probleme, provocări; 
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� să identifice şi să convină asupra responsabilităţilor şi obiectivelor individuale adecvate; 

� să recunoască şi să-i laude pe indivizi - să recunoască efortul şi munca bună; 

� să recompenseze persoanele, unde este cazul, cu responsabilităţi, avansare şi statut; 

� să identifice, să dezvolte şi să utilizeze capacităţile şi punctele forte ale fiecărui individ; 

� să instruiască şi să dezvolte membrii echipei; 

� să dezvolte libertatea şi autoritatea individuală. 

 

Activitatea 3. Modelul conducerii situaţionale 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 7-12, 
Anexa M3_T 3.3_A3_Exerciţiul 1: Stilul de conducere a şi b  

Timp: 60 minute 

Puneţi pe ecran titlul slide-ului numărul 7 (Leadership situaţional) şi povestiţi-le 
participanţilor faptul că teoreticienii din domeniul managementului şi-au pus de multă vreme 
întrebarea „Ce anume face ca un lider să fie eficient?”. De-a lungul timpului s-au oferit multiple 
răspunsuri, sub forma diferitelor teorii manageriale: Teoria X şi Y a lui Douglas McGregor este un 
prim exemplu. Această teorie a fost prima care, prin observaţii asupra oamenilor la locul lor de 
muncă, a vorbit despre orientarea spre sarcină versus orientarea spre relaţie a managerilor.  

Se poate face diferenţierea între aspectele „hard” ale activităţii unui coordonator, aspecte 
care se referă, în principal, la sarcini şi maniera lor de îndeplinire şi aspectele „soft” ale activităţii 
acestuia, aspecte care se referă la relaţii şi la legăturile formale şi informale dintre membrii echipei 
sau dintre coordonator şi membrii echipei. 

Apăsaţi enter pentru a vedea „corpul slide-ului” (Există 2 tipuri de comportamente care stau 
în centrul conceptului de stil de leadership, primul fiind: Comportamente legate de sarcină = Gradul 
în care liderul organizează şi defineşte rolurile individuale ale membrilor echipei, explicând 
activităţile ce trebuie făcute, cât de bine, în cât timp, ce sarcini trebuie îndeplinite). După ce aţi citit 
slide-ul, cereţi exemple de comportamente orientate spre sarcină. În general, acestea răspund la 
întrebările: Ce facem? Până când facem? Cum facem? ATENŢIE! Răspunsul la întrebarea „De ce 
facem” este un comportament orientat spre relaţie, nu spre sarcină, pentru că explicând de ce 
facem ceva, vrem ca omul să înţeleagă, să se simtă mai bine cu sarcina, să se simtă confortabil în 
activitatea sa, deci = relaţie. Treceţi la slide-ul următor. 

Parcurgeţi slide-ul şi apoi cereţi exemple de comportamente orientate spre relaţie, al doilea 
tip de comportament care stă în centrul conceptului de stil de leadership. În general, acestea sunt 
orientate spre „de ce?”, „eşti ok?”, „poţi sau nu?” etc. După ce aţi definit cele două tipuri de 
comportamente, vă întoarceţi la povestea iniţială (teoria X şi teoria Y). 

Pornind de la această teorie, în anii 50-60, s-a efectuat un studiu asupra unui număr de 200 
manageri de succes. Printre altele, au fost întrebaţi în ce cred mai mult: în orientarea spre sarcină 
sau în orientarea spre relaţie şi cam care ar fi mixul procentual ideal între cele două. Răspunsul lor 
i-a uimit la acea vreme pe teoreticieni. Simplificat, toţi cei 200 au răspuns ceva de genul: „Eu nu 
cred în orientare spre sarcină, sau în orientare spre relaţie, eu cred în 100% atenţie la relaţia cu 
oamenii, pentru a-mi îndeplini 100% sarcină”. Aceste studii au stat la baza dezvoltării modelului de 
conducere situaţională. Acesta se bazează pe cele 2 comportamentele (orientate spre sarcină şi 
spre relaţie) ale liderului, păstrând definiţiile oferite în slide-uri. 

După ce aţi definit cele două tipuri de comportamente şi le-aţi explicat de unde anume vine 
modelul de conducere situaţională, spuneţi că există mai multe stiluri de leadership, în funcţie de 
cât de multă atenţie dau liderii acestor două comportamente. Desenaţi pe flipchart un pătrat, având 
grijă să lăsaţi în partea de jos cam o treime din foaia de flipchart. Împărţiţi pătratul în 4 părţi egale, 
trăgând o linie verticală şi una orizontală pe mijloc apoi pe orizontală scrieţi „Orientare spre 
sarcină”, pe verticală „Orientare spre relaţie”, la intersecţia axelor aveţi scăzut (low) iar în 
extremităţi aveţi ridicat (high). Explicaţi-le participanţilor că veţi folosi cuvintele în engleză (low, 
high, task, relationship) de dragul simbolisticii modelului. Completaţi cele 4 cadrane cu ei, 
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începând de la cel din DREAPTA JOS (sarcină ridicată, relaţie scăzută), apoi cel din dreapta sus 
(sarcină ridicată, relaţie ridicată), stânga sus (sarcină scăzută, relaţie ridicată), stânga jos (sarcină 
scăzută, relaţie scăzută). Nu faceţi decât să menţionaţi aceste repere, sarcină şi relaţie. Flipchart-
ul ar trebui, în acest stadiu, să arate cam aşa (Atenţie, culorile sunt relevante, la fel şi aşezarea 
simbolurilor în mijlocul careului. Flipchart-ul nu primeşte nume încă!): 

 

Treceţi la slide-ul următor. După ce aţi pus slide-ul pe perete, definiţi fiecare din cele 4 
stiluri, 1 fiind cel cu care aţi început desenul pe flipchart (dreapta jos), continuaţi apoi în sens 
invers acelor de ceasornic, după cum este arătat în slide. Denumiţi stilurile (fără să daţi explicaţii 
despre ele, pentru a nu influenţa rezultatul exerciţiului ce va urma): Stilul 1 este directiv sau 
autoritar, stilul 2 este îndrumător, stilul 3 este suportiv sau participativ, stilul 4 este delegativ. Scrieţi 
pe flipchart „titlurile” stilurilor. Spuneţi câteva cuvinte despre fiecare stil: 

1. Stilul autoritar – un stil în care atenţia spre sarcină este sporită, iar cea acordată relaţiei 
este minimă. Un coordonator foloseşte acest stil atunci când transmite instrucţiuni, trasează 
sarcini, stabileşte termene limită; 

2. Stilul explicativ – un stil în care atenţia coordonatorului este îndreptată atât spre sarcină, 
cât şi spre relaţie. Spre deosebire de primul stil descris, coordonatorul explică de ce anume 
lucrurile se întâmplă într-un anume fel, fiind interesat ca membrul echipei să înţeleagă. 
Coordonatorul îl provoacă pe membrul echipei să gândească, punându-i întrebări şi 
ajutându-l să găsească răspunsuri. 

3. Stilul suportiv/participativ – coordonatorul nu acordă atenţie sarcinii, ci doar relaţiei. El nu 
dă instrucţiuni, ci îi încurajează pe membrii echipei, îi motivează şi le insuflă curajul şi 
dorinţa de a îşi îndeplini sarcinile; 

4. Stilul delegativ – coordonatorul nu acordă atenţie nici sarcinii, nici relaţiei, ci le permite 
membrilor echipei să îşi desfăşoare activitatea aşa cum consideră.  

Flipchart-ul ar trebui să arate aşa: 
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Explicaţi-le că urmează să faceţi un exerciţiu. Treceţi la slide-ul următor. Împărţiţi fişa „Stil de 
conducere” (Anexa M3_T 3.3_A3_Exerciţiul 1: Stilul de conducere a şi b). Spuneţi-le de la început că 
nu vor parcurge tot chestionarul şi că îi rugaţi să se oprească la finalul paginii numărul 6, unde scrie 
„Vă rugăm să nu daţi pagina, până nu sunteţi instruiţi să o faceţi”. Le explicaţi că vor avea de citit un 
număr de 12 situaţii şi că, pentru fiecare situaţie, trebuie să aleagă varianta pe care o consideră optimă 
a, b, c, sau d. ESENŢIAL este să se raporteze de la început până la sfârşit la aceeaşi echipă. 
Majoritatea dintre noi putem să ne gândim la cel puţin 3 echipe din care facem parte (inclusiv familia), 
dar când răspund la acest chestionar NU TREBUIE SĂ SCHIMBE PE PARCURS SISTEMUL DE 
REFERINŢĂ. Rezultatele se află încercuind răspunsul dat pentru fiecare întrebare şi apoi transferând 
rezultatele în tabelul de la pagina 5 şi apoi adunând pe verticală punctele din fiecare coloană.  

În timp ce participanţii rezolvă chestionarul, pe o foaie de flipchart (sau chiar 2, daca sunt 
mai mulţi participanţi) faceţi un tabel în care pe fiecare rând să aveţi un participant şi 4 coloane, 
câte una pentru fiecare stil de conducere din cadrul leadership-ului situaţional. După ce toţi 
participanţii au completat chestionarul şi şi-au aflat răspunsurile, colectaţi totalurile pentru fiecare 
stil în parte pe flipchart. Urmăriţi care sunt stilurile preferate indicate de scorurile mari în coloana 
respectivă. Scoateţi în evidenţă preponderenţa unuia sau altuia, dar şi rezultatele care arată un 
echilibru între stiluri. Puneţi apoi întrebarea capcană „Şi care stil credeţi că este mai bun?”. 
Indiferent de răspunsurile lor, dumneavoastră le răspundeţi că nu există un stil mai bun decât altul, 
că stilul „corect” depinde de sarcină şi de „follower”, adică de cel ce este influenţat. Treceţi la slide-
ul următor (nr. 11). 

După ce aţi citit slide-ul, întrebaţi de ce anume consideră ei că depinde gradul de maturitate 
al individului. Răspunsul corect, pe care îl veţi nota pe o foaie de flipchart şi de la care începeţi să le 
povestiţi teoria prezentată mai jos, este că individul trebuie să poată şi să vrea, deci depinde de 
abilităţi/competenţe (A) şi de motivaţie/angajament (M). În engleză este folosit termenul de 
„commitment”, pentru a defini angajamentul. Abilităţile reprezintă totodată şi cunoştinţe şi deprinderi 
legate de sarcină. Motivaţia cuprinde dorinţa de a îndeplini sarcina şi încrederea în forţele proprii că 
o pot îndeplinii. ATENŢIE!!! Modelul conducerii situaţionale este STRÂNS LEGAT DE SARCINĂ. O 
persoană poate avea diferite niveluri de abilitate şi sau motivaţie, în funcţie de sarcină. Sarcina 
liderului este să identifice corect aceste niveluri şi să adopte comportamentul potrivit (stilul potrivit). 
De exemplu, pentru sarcina de a livra un curs conceput de el, un facilitator are gradul maxim de 
maturitate (şi abilitate şi motivaţie), dar pentru sarcina de a livra un curs conceput de altcineva, 
facilitatorul s-ar putea sa aibă un grad mai scăzut de maturitate, abilitatea fiind mai scăzută şi 
motivaţia la fel (pentru că s-ar putea să aibă probleme cu încrederea în sine), de aceea există aceste 
instrucţiuni: pentru a îmbogăţi cunoştinţele, dezvoltând abilitatea şi pentru a spori încrederea, oferind 
un nivel superior de pregătire.  

La fel ca la stiluri, pot fi identificate 4 niveluri de maturitate. Scrieţi pe o coală goală de 
flipchart cele 4 niveluri (combinaţii ale celor 2 stări posibile ale abilităţii şi maturităţii). Când notaţi, 
folosiţi prescurtări (R=grad de maturitate, A=abilitate, M=motivaţie, o steluţă * pusă lângă un A sau 
un M denotă absenţa acelei caracteristici sau nivelul ei scăzut). 

Nivelurile sunt: R1 (abilitate scăzută, motivaţie scăzută - deşi îmi doresc să îndeplinesc 
sarcina, îmi este teamă că nu fac faţă), R2 (abilitate scăzută – am învăţat eu ceva, dar nu suficient, 
motivaţie ridicată – am văzut că pot să o fac cu ajutorul liderului, şi încep să-mi doresc din ce în ce 
mai mult să o duc la îndeplinire), R3 (abilitate ridicată – deja ştiu să fac, motivaţie scăzută – e 
prima dată când trebuie să o fac singur, fără supraveghere şi îmi e teamă că nu mă voi descurca), 
R4 ( abilitate ridicată, motivaţie ridicată).  

1. Nivelul 1: angajatul nu are nici abilităţi, nici motivaţie de a îndeplini o sarcină. Acesta este 
cazul unei persoane nou angajate sau al unei persoane care primeşte o sarcină nouă, 
pentru care nu este pregătită. În mod evident, nu are (sau nu ştie că are) abilităţi pentru 
această sarcină şi nici nu este prea dornică să înceapă ceva nou, teama de eşec fiind 
prezentă în oricine (precum şi frica de a nu şti de unde să apuci o activitate). 

2. Nivelul 2: angajatul nu are abilităţi, dar are dorinţa de a învăţa. Asta se întâmplă în cazul 
celor care au început să înveţe câte ceva despre o sarcină, au constat că le place sau că 
se descurcă şi sunt dornici să înveţe mai multe. 
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3. Nivelul 3: angajatul are abilităţi, dar îi dispare motivaţia de a îndeplini sarcina. De obicei, 
aceasta se întâmplă atunci când cineva trebuie să îndeplinească pentru prima dată o 
sarcină singur, fără supervizare (sau cu supervizare limitată) şi încrederea în forţele proprii 
nu este pe deplin construită. 

4. Nivelul 4: angajatul are şi abilităţi şi motivaţie. De obicei, vorbim de oameni care au căpătat 
experienţă pe o anumită sarcină şi o pot face în orice situaţie. 

Acestor niveluri de maturitate le corespund, evident, stilurile de leadership, R1/S1, R2/S2, 
R3/S3, R4/S4. 

Nivel competenţă Stil managerial 

Nivel 1 (A*M*) Stil autoritar (instrucţiuni clare şi precise) 

Nivel 2 (A*M) Stil explicativ (explicaţii şi întrebări/ răspunsuri) 

Nivel 3 (AM*) Stil suportiv/participativ („Hai că poţi”) 

Nivel 4 (AM) Stil delegativ (îi laşi în pace, pentru că ştiu ce fac) 

După ce aţi parcurs această bucată de teorie, vă întoarceţi la desenul de pe flipchart cu 
pătratul şi cele 4 stiluri. În treimea de jos desenaţi un dreptunghi. Lăsaţi ceva spaţiu între pătrat şi 
dreptunghi, pentru a putea scrie între ele „nivelul de maturitate”. Aveţi grijă ca laturile din stânga şi 
din dreapta să fie exact în dreptul laturilor pătratului. Împărţiţi dreptunghiul în 2 părţi egale, trăgând 
o linie verticală în dreptul liniei verticale din mijlocul pătratului. Apoi, cele 2 dreptunghiuri astfel 
obţinute le mai împărţiţi încă o dată exact pe jumătate. Începeţi să scrieţi nivelurile de maturitate în 
cele 4 dreptunghiuri mai mici rezultate, începând cu cel din extrema dreaptă. Notaţi nivelul R1, 
apoi notaţi combinaţia de abilitate şi motivaţie aferentă, făcând convenţia că A = abilitate, M = 
motivaţie şi * înseamnă ca acea caracteristică lipseşte sau e la un nivel scăzut/în scădere. Foaia 
de flipchart arată acum aşa: 

 

După ce aţi pus cele 4 niveluri de maturitate, exemplificaţi „plimbarea” liderului printre stiluri 
desenând în pătrat „clopotul lui Gauss”. Aveţi nevoie de câteva repere: începutul şi sfârşitul 
clopotului trebuie să fie undeva pe la mijlocul laturii verticale a pătratelor aferente stilurilor 1 şi 4. 
Asta simbolizează că, chiar şi atunci când liderul nu acordă atenţie relaţiei, politeţea nu dispare. E 
loc de „bună ziua”, „mulţumesc”, „ce mai faci?” etc. Curba trebuie să treacă din pătratul aferent 
stilului 1 în pătratul aferent stilului 2 exact la mijlocul laturii pătratelor aferente celor 2 stiluri 
(corespunzând cu trecerea din R1 în R2 desenată în dreptunghiul de jos), la fel şi la trecerea din 
S3 în S4. Punctul maxim al curbei nu ajunge până în vârf, se opreşte undeva la o treime. Dacă 
această curbă este desenată corect, o perpendiculară ridicată din orice punct al dreptunghiului 
reprezentând nivelul de maturitate trebuie să întâlnească curba în pătratul aferent stilului 
corespondent. R1/S1, R2/S2, R3/S3, R4/S4. Coala de flipchart arată acum aşa: 
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După ce aţi construit curba, puteţi scrie titlul pe flipchart: Conducerea situaţională. Prin asta 
sugeraţi că modelul este, de fapt, maniera în care liderul înţelege să se comporte în funcţie de 
situaţie şi de angajat. Treceţi la slide-ul următor (12). 

După ce le-aţi arătat slide-ul, rugaţi participanţii să se întoarcă la exerciţiul cu stilurile de 
conducere şi să completeze paginile următoare. Acestea le oferă o imagine a cât de bine potrivesc 
stilul cu nivelul de maturitate exprimat de exerciţiu. Scorurile pot fi de la -24 la +24, cu cât sunt mai 
aproape de +24, cu atât arată că reuşesc să se adapteze mai bine la nivelul de maturitate. În timp 
ce ei îşi completează răspunsurile, faceţi pe flipchart un nou tabel cu numele lor pe verticală şi cu 5 
coloane orizontale de data asta, una pentru fiecare stil şi una pentru total. Colectaţi rezultatele şi 
discutaţi pe marginea lor. Un punctaj negativ arată că, de cele mai multe ori, adaptarea stilului la 
maturitate este nepotrivită. După ce aţi discutat despre rezultate pe scurt (este mai bine să-i lăsaţi 
pe ei să tragă propriile concluzii, dar vreţi totuşi să le arătaţi cum să le interpreteze), îi întrebaţi 
dacă ar avea sens să se chinuie să încerce să potrivească mai bine stilurile cu maturitatea. 
Răspunsul ar fi că da, pentru că oricum lucrurile astea se întâmplă, oamenii se comportă într-o 
manieră sau alta, deci cel mai indicat ar fi să încercăm să ne comportăm şi noi într-o manieră care 
să ofere maximum de rezultat. Întrebaţi participanţii dacă au întrebări. Explicaţi că a doua zi veţi 
atinge câteva aspecte legate de comportamente tipice ale liderilor orientate spre relaţie (coaching) 
şi spre sarcină (managementul activităţilor). 

Câteva consideraţii despre model (pentru a vă facilita înţelegerea): 

• A nu se înţelege, în mod evident, că stilul 1 sau stilul 4, datorită absenţei atenţiei către 
relaţie, dau loc unor comportamente nepoliticoase sau că angajaţii sunt ignoraţi. 
Elementele de bună creştere nu sunt excluse din stilurile cu atenţie minimă faţă de relaţie, 
iar stilul delegativ nu înseamnă abdicare. Subordonaţii nu sunt lăsaţi de izbelişte. 
Coordonatorul monitorizează constant ce anume se întâmplă cu obiectivele pe care 
oamenii le au de îndeplinit sau dacă au nevoie de sprijin, dar nu mai intervine în maniera în 
care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile. 

• De remarcat este că pot exista situaţii în care un angajat care era în mod normal în nivelul 
de competenţă 4 ajunge, din motive variate, să regreseze. Asta se poate întâmpla din 
cauza unei probleme personale, din cauza unor colegi care îl afectează profund prin 
comportamentul negativ, sau chiar din cauza unui coordonator neînţelegător sau agresiv. 
Aceasta regresie nu este un semn de slăbiciune, ci doar un semn că funcţionează ca o 
fiinţă umană. În acest caz, un coordonator înţelept sesizează momentul dificil al angajatului 
şi trece din stilul delegativ (care presupune implicare minimă) către un stil participativ, 
suportiv, încercând să dezvolte relaţia cu membrul respectiv al echipei, pentru a înţelege ce 
se întâmplă. 

• Dacă se întâmplă ca şeful să rateze momentul în care angajatul îşi manifestă vădit 
demotivarea, există posibilitatea ca acesta să alunece şi mai jos pe scala nivelurilor de 
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competenţă şi, eventual, chiar să îşi dea demisia. Din păcate aşa se pierd angajaţi buni, 
care printr-un minim de efort, ar fi putut fi păstraţi în organizaţie.  

• Un alt element important este legat de recunoaşterea sarcinii ca fiind proprie. Exemplu: o 
secretară nu aduce cafea în biroul directorului când acesta are oaspeţi. Reacţia comună 
este de a stabili ca ea are abilităţi de a aduce cafeaua (toţi putem duce o tavă cu 2 ceşti de 
cafea, nu?), dar are ceva probleme de motivaţie, drept urmare este identificat stilul suportiv 
ca fiind cel indicat. Nimic nu poate fi mai eronat. Atunci când o persoană nu îndeplineşte o 
sarcină, porneşti de la premisa ca nu ştie că este sarcina sa (sperând că nu este cazul mai 
grav în care nu o recunoaşte ca fiind a sa, deşi ştie ca i-a fost alocată). Asta înseamnă că 
persoana nu ştie că trebuie să îşi folosească o abilitate pe care o are (sau nu vrea) şi este 
asimilată nivelului 1 de competenţă. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îi dai 
instrucţiunea clară de a se ocupa de acest aspect şi apoi să monitorizezi situaţia. În 
general, în astfel de cazuri se face saltul de la stilul autoritar la cel delegativ aproape 
imediat. 

• Ca regulă generală: niciodată nu presupui că o persoană are abilităţile necesare pentru o 
sarcină, până nu l-ai văzut că o execută! Un angajat nou, indiferent cât de bun cunoscător 
al domeniului este, trebuie tratat ca un începător. În fond şi la urma urmei, tot sistemul 
organizaţiei este nou pentru el/ea: proceduri, procese, responsabili etc. Evident, un angajat 
experimentat va învăţa mult mai repede decât cineva nou în domeniu, deci coordonatorul 
echipei poate face mult mai uşor şi rapid trecerea de la un stil la altul.  

• Modelul de conducere situaţională oferă o manieră optimă de adaptare a stilului la sarcina 
şi nivelul angajaţilor. Având în vedere că, indiferent ce faci, te veţi afla în unul din cele patru 
stiluri identificate de echipa Blanchard-Hersey, cel mai bine ar fi să te asiguri că acesta este 
adaptat situaţiei. 

 

Activitatea 4. Coaching 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 13 -17, 
Anexa M3_T 3.3_A4_”Eşti un bun coach?”, Anexa M3_T 3.3_A4_”Plan de coaching” 

Timp: 20 minute 

Menţionaţi, în deschiderea subiectului, că întorcându-ne la cele două aspecte esenţiale ale 
activităţii unui coordonator, atenţia la sarcină şi atenţia la relaţie, veţi lua pe rând, discutând 
elementele esenţiale ale activităţii de zi cu zi. 

Spuneţi-le că atunci când vorbim despre atenţia faţă de relaţie, expresia sa maximă se 
regăseşte în timpul investit de coordonator în activităţile de coaching şi/sau de mentoring cu 
echipa. 

Coaching-ul este definit ca un element esenţial al dezvoltării subordonaţilor. Coaching nu 
înseamnă instruire, coaching-ul înseamnă dezvoltarea celor din jur, plecând de la potenţialul lor. 
Coaching nu înseamnă sfaturi, înseamnă sprijin şi ghidare în rezolvarea unei probleme sau în 
atingerea unui obiectiv. Puneţi pe ecran slide-ul 13 şi citiţi-l împreună cu participanţii. Anunţaţi-i că 
vor face un exerciţiu scurt. Puneţi slide-ul 14.  

Împărţiţi fişa Anexa M3_T 3.3_A4_”Eşti un coach bun?” şi spuneţi-le că vor trebui să 
răspundă la un număr de 5 întrebări, încercuind varianta care corespunde cel mai bine 
comportamentului pe care l-ar avea sau îl au. La final, îi rugaţi să treacă răspunsurile pe ultima 
pagină şi să facă totalul. Le spuneţi că au 5 minute pentru a face asta. Îi anunţaţi, atunci când mai 
au doar un minut şi îi rugaţi să finalizeze exerciţiul. Nu comentaţi rezultatele. 

Le spuneţi că esenţială în coaching este pregătirea coordonatorului. Coaching-ul nu se face 
după ureche, nu se face de dragul de a se face, ci există o secvenţă logică, consumatoare de timp, 
dar care asigură succesul. Le explicaţi că veţi trece prin câteva aspecte cheie ale coaching-ului. 
Treceţi prin următoarele 4 slide-uri, citind textul din prezentare şi aducând eventuale completări: 

1. Identificarea punctelor tari şi a nevoilor de dezvoltare: având în vedere că fiecare individ 
este unic, nevoile de dezvoltare ale fiecăruia vor fi unice. În identificarea nevoilor de 
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dezvoltare, întotdeauna trebuie să se pornească de la sarcinile angajatului şi de la cerinţele 
postului pe care îl ocupă. Ideal este să se identifice abilităţile pe care angajatul trebuie să le 
aibă, inclusiv comportamentele generate de aceste abilităţi şi apoi să se compare ce ar 
trebui să facă cu ceea ce face de fapt. Diferenţele descoperite vor constitui nevoile de 
dezvoltare; 

2. Alcătuirea planului individual de coaching: nevoile fiind stabilite, trebuie stabilită (de comun 
acord) maniera în care comportamentele vor fi corectate sau îmbunătăţite. Este esenţial ca 
membrii echipelor să ştie unde se doreşte a se ajunge, astfel încât să le fie şi lor uşor să 
urmărească planul şi să îşi dea seama dacă sunt pe drumul cel bun sau nu; 

3. Oferiţi oportunităţi de dezvoltare: creaţi situaţii în care angajatul să îşi poată modifica 
comportamentele, evoluând. Experienţele de învăţare pe care le creaţi pot fi de orice 
natură: proiecte noi, sarcini noi, analize etc.; 

4. Actualizaţi, în permanenţă, planul de coaching: verificaţi întotdeauna unde vă aflaţi şi cât de 
departe trebuie să mai ajungeţi. 

Daţi-le hand-out-ul Anexa M3_T 3.3_A4_Plan de coaching pentru utilizare viitoare, ca o 
sugestie de abordare a coaching-ului cu membrii echipei. 

 

Activitatea 5. Managementul timpului - generalităţi 

Materiale specifice: prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 19-21. 

Timp: 5 minute 

Spuneţi-le participanţilor că veţi trece la aspectele legate de atenţia liderilor faţă de sarcini, 
atenţie care se concretizează, în primul rând, pe maniera în care planifică activităţile. Citiţi pur şi 
simplu, împreună cu participanţii, slide-urile 19, 20 şi 21. 

 

Activitatea 6. Definirea obiectivelor 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 22-24, 
Anexa M3_T 3.3_A6_Definirea obiectivelor. 

Timp: 25 minute 

Puneţi slide-ul 22 pe ecran. Parcurgeţi, împreună cu participanţii, definiţia obiectivului 
(Obiectivul reprezintă o prognoză clară şi precisă a ceea ce îţi propui să atingi pe o anumită perioadă 
bine delimitată) şi faceţi menţiunea din slide legată de scala timpului. (Scala timpului poate varia de 
la un viitor imediat - în următoarea jumătate de oră, până la termene lungi şi foarte lungi - săptămâna 
viitoare, luna, anul viitor şi chiar pentru toată viaţa). Explicaţi că obiectivele oferă măsura 
performanţei oricărei persoane şi ajută la determinarea acelor activităţi care ar trebui derulate cu 
precădere. Obiectivele sunt esenţiale în activitatea oricui, pentru că ele reprezintă „o prognoză clară 
şi precisă a ceea ce îţi propui să atingi pe o anumită perioadă bine delimitată”. În absenţa 
obiectivelor clar stabilite şi bine conturate, nimeni nu ştie dacă ceea ce a făcut a făcut bine sau nu.  

Explicaţi faptul că un obiectiv are nişte caracteristici clare. Treceţi la slide-ul 23. 

Explicaţi acronimul SMART: 

� Specifice 

� Măsurabile 

� de Atins 

� Relevante 

� determinate în Timp (există şi o alta interpretare a acronimului, unde A vine de la 
ambiţioase, caz în care R devine realiste) 

Dincolo de teoria legată de acest acronim, obiectivul trebuie să se refere la ceva concret, 
care să nu fie interpretabil (de aici vine specifice), trebuie să aibă o delimitare clară în timp (adică 
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să ştiu până când este de aşteptat să îl ating) şi să cuprindă indicatori care să îmi arate dacă 
acesta a fost atins sau nu. Există obiective care au indicatori: 

� cantitativi 

� calitativi  

� temporali 

� de resurse 

� comportamentali 

Explicaţi că, pe lângă SMART, obiectivele trebuie să fie formulate în scris. Obiectivele care 
nu îmbracă forma scrisă nu au aceeaşi putere ca cele care sunt puse pe hârtie. Este esenţial ca 
obiectivele să fie „vizibile”. 

Obiectivul trebuie să exprime un rezultat pe care îl aştept. Principala capcană în stabilirea 
obiectivelor este să mă gândesc mai degrabă la activităţi decât la rezultate. Treceţi la slide-ul 24. 

Împărţiţi fişa Anexa M3_T 3.3_A6_Definirea obiectivelor. Rugaţi participanţii să noteze 2 
obiective profesionale pe care le au de îndeplinit. Rugaţi-i să sublinieze pe foaie, pentru fiecare 
obiectiv, elementele acronimului SMART (ce anume îl face pe obiectiv să fie specific, ce-l face 
măsurabil etc.). Daţi-le 7 minute pentru această sarcină. La final, rugaţi 2-3 participanţi să 
împărtăşească cu grupul unul din obiectivele notate şi discutaţi pe marginea corectitudinii formulării 
obiectivelor şi a identificării elementelor acronimului.  

Menţionaţi că acesta este primul pas în planificarea activităţilor şi că urmează să discutaţi 
despre cum anume prioritizăm sarcinile.  

 

Activitatea 7. Prioritizarea activităţilor 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 25-28, 
Anexa M3_T 3.3_A7_Stabilirea priorităţilor 

Timp: 20 minute 

Explicaţi-le participanţilor că în momentul în care am stabilit obiectivul, direcţia în care 
trebuie să merg, mă pot gândi la paşii pe care trebuie să-i parcurg pentru a ajunge acolo, adică la 
activităţile mele. Din păcate, sau din fericire, orice persoană are, zilnic, o multitudine de activităţi pe 
care trebuie să le parcurgă. Aceste activităţi pot fi, sau nu, ataşate unui obiectiv şi pot fi foarte mari 
consumatoare de timp: rapoarte de scris, întâlniri, discuţii de purtat etc. 

Spuneţi-le că, pe parcursul zilei, activităţile pot fi prioritizate în funcţie de 2 criterii. Solicitaţi 
opinii în legătură cu care ar putea fi cele 2 criterii. Fie ajungeţi, împreună cu ei, la important şi 
urgent, fie le spuneţi dumneavoastră care sunt cele 2 criterii. Definiţi împreună cu ei ce înseamnă 
important şi ce înseamnă urgent: 

� o activitate este definită ca fiind IMPORTANTĂ dacă este esenţială pentru îndeplinirea unui 
obiectiv (adică dacă neîndeplinirea acelei activităţi conduce la neatingerea obiectivului). 

� o activitate este definită ca fiind URGENTĂ dacă timpul necesar îndeplinirii sale este egal 
sau mai mic cu timpul rămas până la termenul ei de îndeplinire. 

Puneţi slide-ul 25 pe ecran şi discutaţi împreună cu ei cele 4 categorii de activităţi: 

A. Activităţi importante şi urgente: acestea sunt „incendiile”- acele activităţi care îmi 
explodează în faţă, de care, dacă nu mă apuc acum, nu voi mai termina la timp, iar dacă nu 
le fac, obiectivul meu va avea de suferit. Aceste activităţi sunt cele care cauzează 
maximum de stres, pentru că reprezintă crize în activitatea mea. Cu cât am mai puţine 
crize, cu atât sunt mai eficient şi mai eficace în ceea ce fac! În mod evident, de aceste 
activităţi trebuie să mă apuc să le fac imediat. 

B. Activităţi neimportante, dar urgente: sunt, în general, priorităţile altora. Ele trebuie începute 
acum, pentru ca altfel nu ar fi terminate la timp, dar datorită importanţei scăzute, nu au un 
impact asupra obiectivelor (deci nu este esenţial dacă sunt făcute perfect sau nu). În 
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general, aceste activităţi sunt principalele candidate la delegare. Acestea sunt activităţile 
care sunt date altor membrii ai echipei care sunt mai puţin încărcaţi. Dacă este nevoie să le 
faceţi voi, făceţi-le cât mai repede. 

C. Activităţi importante, dar ne-urgente: sunt exact genul de activităţi în care ar trebui să vă 
petreceţi cea mai mare parte a zilei. Sunt acele activităţi care sunt extrem de relevante 
pentru sarcinile voastre şi care pot fi planificate, nefiind urgente. Este esenţial să fie tratate 
în aşa fel încât acestea să nu devină urgente şi, deci, să nu se transforme în crize. Cel mai 
important este să fie planificate. Datorită absenţei urgenţei, este posibil să se stabilească 
când anume urmează să fie făcute. Ideal ar fi să fie planificate în aşa fel încât, dacă în ziua 
planificată apare o activitate de tip A (criza) şi aceste activităţi trebuie replanificate, să 
rămână tot în categoria C. 

D. Activităţi neimportante şi ne-urgente: acele activităţi de care poţi uita. Ele trebuie să se 
găsească pe o lista de activităţi undeva şi revizuite din timp în timp, pentru a se stabili dacă 
nu şi-au schimbat categoria de prioritate. 

În timp ce prezentaţi tipurile de activităţi, treceţi prin slide-urile 26 şi 27, rugându-i să vă dea 
exemple de activităţi din fiecare categorie. Atenţie! Când vă dau exemple, nu uitaţi să le solicitaţi 
informaţii despre obiectivul la care concură activităţile (pentru a valida importanţa) şi informaţii 
despre termene limită (pentru a valida urgenţa); ca regulă generală, o activitate nu este urgentă 
dacă este planificabilă (deci, dacă pot să spun că mă apuc să o rezolv peste 15 minute şi tot am 
timp să o finalizez). 

Treceţi la slide-ul 28. Împărţiţi fişa Anexa M3_T 3.3_A7_Stabilirea priorităţilor. Citiţi 
împreună cu participanţii instrucţiunile. Răspundeţi la întrebări, dacă există. Acordaţi-le 5 minute 
pentru a completa sarcina. Cu un minut înainte de terminarea timpului, anunţaţi-i şi rugaţi-i să se 
asigure că finalizează sarcina. Rugaţi 1-2 participanţi să exemplifice cu una dintre activităţi. 
Analizaţi corectitudinea stabilirii categoriei de prioritate. 

 

Activitatea 8. Planificarea zilei – lucrul cu agenda 

Materiale specifice: prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 29-33, Anexa M3_T 
3.3_A8_Exerciţiul 5: Agenda zilei  

Timp: 15 minute 

Explicaţi-le că este extrem de important să lucraţi cu un instrument care să vă permită să 
vă organizaţi ziua cât mai bine. Sugestia ar fi un calendar săptămânal, o agendă, care să conţină 
săptămâna de lucru şi în care să se poată marca activităţile pe măsura ce apar. Agenda poate fi 
pe suport electronic (exista o mulţime de programe de calculator în acest sens) sau pe suport 
hârtie. Puneţi slide-ul 29 pe ecran. Parcurgeţi slide-ul împreună cu participanţii. Menţionaţi că le 
veţi oferi câteva sugestii de lucru cu agenda. Parcurgeţi slide-urile 30 – 32. 

Treceţi la slide-ul 33. Împărţiţi fişa Anexa M3_T 3.3_A8_Exerciţiul 5: Agenda zilei. Rugaţi 
participanţii să îşi facă agenda pentru săptămâna viitoare, planificând activităţile pe care le au de 
îndeplinit conform teoriei parcurse. Rugaţi-i să marcheze în dreptul fiecărei activităţi categoria de 
prioritate din care face parte. Dacă activităţile de până acum v-au „mâncat” mai mult timp decât era 
prevăzut, nu le mai daţi fişa ca exerciţiu în sala de clasă, ci ca hand-out pentru a-l completa când 
şi dacă doresc. Dacă mai aveţi timp, daţi-le în jur de 10 minute timp de lucru. Cu un minut înainte 
de terminarea timpului anunţaţi-i pentru a finaliza sarcina. 

 

Activitatea 9. Lucrul cu documentele 

Materiale specifice: prezentare Power Point M 3_T 3.3, slide nr. 34-36. 

Timp: 10 minute 

Menţionaţi că, în încheiere, vreţi să discutaţi cu ei, pe scurt, despre ce înseamnă lucrul cu 
documente, pentru că foarte mulţi oameni se îngroapă în hârtii cărora nu le mai dau drumul.  

Parcurgeţi împreună cu participanţii slide-urile 34-36.  
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Întrebaţi dacă au întrebări vis-a-vis de cele discutate în ultimele două sesiuni. Răspundeţi şi 
clarificaţi eventualele aspecte ridicate. Menţionaţi că în manualul cursanţilor vor găsi informaţii 
suplimentare despre aspectele discutate şi teste care să-i ajute să-şi fundamenteze mai bine nevoile 
de dezvoltare pe acest subiect. Împărţiţi copiile prezentărilor PowerPoint pentru tema numărul 3.  

Menţionaţi că în restul zilei veţi discuta despre un capitol esenţial al activităţii umane, la 
modul general, nu doar al activităţii în echipă: motivaţia. 

Luaţi o pauză de 15 minute. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Indicaţi minimum 3 roluri asumate de liderul echipei; 

2. Explicaţi ce înseamnă obiective SMART; 

3. Enunţaţi principiile pe baza cărora se prioritizează activităţile.  
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Tema 3/Subtema 3.4. Motivare şi automotivare 

 

Scopul subtemei de curs 

Participanţii vor înţelege noţiunile de motivare, feedback şi feedforward şi le vor putea folosi 
în mediu profesional.  

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După această temă, participanţii vor putea: 

• Să explice noţiunile de bază ale motivării şi automotivării; 

•  Să enunţe minimum 2 teorii relevante din domeniul motivării; 

•  Să explice noţiunile de bază ale tiparelor motivaţionale; 

•  Să explice corect diferenţa dintre feedback şi feedforward; 

• Să enunţe corect modelul inteligenţelor multiple. 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop 

• Ecran  

• Internet 

• 2 flipchart-uri 

• Cartonaşe pentru nume (preferabil pre-tipărite) 

• Scotch de hârtie 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri 

• Hârtie A4  

• Cartoane colorate 

2. De distribuit  

• Prezentarea PowerPoint M3_T3.4 pe suport hârtie (la sfârşitul sesiunilor) 

• Anexa M3_T3.4_A2_Exerciţiul 1: Analiza ierarhiei nevoilor Maslow 

• Anexa M3_T3.4_A3_Exerciţiul 2: Analiza factorilor duali Herzberg 

• Anexa M3_T3.4_A5_Exerciţiul 4: Cum ştiu că am făcut ce trebuie? 

• Anexa M3_T3.4_A9_Exerciţiul 9: Plan personal de dezvoltare 
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Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (min) 

Motivare şi 
automotivare  

Sesiunea 1- 
Sesiunea 3 

 

Activitatea 1. Teorii motivaţionale relevante - generalităţi  

Prezentare  

Timp: 10 min 

 

Activitatea 2. Teoria ierarhiei nevoilor - Maslow 

Prezentare 

Discuţie de grup 

Anexa M3_T3.4_A2_Exerciţiul 1: Analiza ierarhiei nevoilor 
Maslow 

Timp: 40 min 

 

Activitatea 3. Teoria factorilor duali - Herzberg 

Discuţie de grup 

Prezentare  

Exerciţiul 2: Analiza factorilor duali Herzberg 

Timp: 40 min 

 

Activitatea 4. Teorii moderne ale motivării - Pink 

Discuţie de grup 

Prezentare  

Exerciţiul 3: Forţele de la baza motivării (nu necesită 
material printat) 

Timp: 40 min 

 

Activitatea 5. Tipare motivaţionale 

Prezentare 

Discuţie de grup 

Exerciţiul 4: Cum ştiu că am făcut ce trebuie? 

Exerciţiul 5: Recunoaşterea tiparelor motivaţionale (nu 
necesită materiale printate) 

Timp: 30 min 

 

Activitatea 6. Feedback 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 6: Oferirea de feedback (nu necesită material printat) 

Timp: 30 min 

270 min 

(trei sesiuni a 
câte 90 de 

minute) 
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Activitatea 7. Feedforward 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 7: Feedforward (nu necesită material printat) 

Timp: 30 min 

 

Activitatea 8. Modelul inteligenţelor multiple 

Discuţie de grup 

Prezentare 

Exerciţiul 8: Inteligenţele multiple (nu necesită material printat) 

Timp: 20 min 

 

Activitatea 9. Plan personal de dezvoltare 

Prezentare 

Exerciţiul 9: Plan personal de dezvoltare 

Timp: 30 min 

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Activitatea 1. Teorii motivaţionale relevante - generalităţi 

Materiale specifice flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.4, slide 2-3 

Timp: 10 minute 

Parcurgeţi rapid slide-ul 2.  

Spuneţi-le participanţilor că, după ce aţi discutat despre echipă şi formarea sa, despre stiluri 
de conducere şi planificarea activităţilor, este momentul să ne întoarcem să discutăm despre 
modalitatea în care îi pot influenţa pe oameni să pună planurile în aplicare: motivarea. Spuneţi-le că, 
de-a lungul timpului, au fost dezvoltate o multitudine de teorii. Teoriile care se concentrează asupra 
stimulilor sau asupra cauzelor specifice motivaţiei se numesc „teorii ale satisfacţiei”, printre acestea 
fiind teoriile lui Maslow şi Hertzberg. Teoriile care se focalizează asupra comportamentului, se 
numesc „teorii ale procesului”, una dintre cele mai de seamă fiind cea a lui Vroom, pe care o au 
detaliată în manualele cursanţilor (deşi nu se va discuta despre ea la curs) pe care le vor primi la 
sfârşit. Puneţi slide-ul 3 şi menţionaţi faptul că în timpul cursului veţi aborda cele 3 teorii (Maslow, 
Herzberg şi Pink). Spuneţi despre Pink că, fiind o teorie modernă vis-s-vis de motivaţie (care a 
preluat elemente din ambele modele), se referă atât la proces, cât şi la satisfacţie.  

 

Activitatea 2. Teoria ierarhiei nevoilor - Maslow 

Materiale specifice flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.4, slide 4-5, Anexa  

M3_T3.4_A2_Analiza ierarhiei nevoilor Maslow  

Timp: 40 minute 

Întrebaţi oamenii ce ştiu despre teoria lui Maslow. Majoritatea au învăţat despre ea. 
Întrebaţi-i ce îşi amintesc şi construiţi piramida pe flipchart, dacă aveţi cunoscători în ale modelului. 
Dacă nu, sau după ce aţi epuizat discuţia, puneţi slide-ul 4 pe ecran şi povestiţi despre model: 
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Nevoile fiziologice, primordiale (cum ar fi apa, mâncarea, adăpostul, menţinerea 
temperaturii corpului, sexul), sunt condiţii primare de existenţă şi, drept urmare, sunt aşezate la 
baza piramidei. Acestea fiind satisfăcute, următoarele priorităţi sunt nevoile legate de siguranţa 
(fizică, a casei, a familiei, pe un plan mai îndepărtat a pensiei). Cele două nevoi sunt, în mare 
parte, reflectate de motivatorul supravieţuire. Ulterior, apare nevoia de iubire şi apartenenţă 
(prietenie, familie, un grup anume). 

Nevoia de stimă de sine sau de auto-respect este reprezentată de realizare, recunoaştere, 
autonomie, statut. Acestea corespund restului motivatorilor universali (putere, ego şi realizare). Cât 
priveşte nevoia de auto-actualizare, auto-realizare (îndeplinire a potenţialului uman cu care fiecare 
a fost înzestrat) această nevoie este mai degrabă în domeniul personal şi poate fi influenţată, dar 
nu determinată exclusiv, de managementul organizaţiei la care cineva este angajat. 

Mai pe larg: 

• Nevoi fiziologice – Nivelul inferior (primul!) al ierarhiei lui Maslow. Aici includem 
nevoile de bază, biologice sau fiziologice. Orice fiinţă umană are nevoie de apă, 
mâncare, aer, odihnă, haine şi sex. Importanţa acestui nivel este clară. Atunci când 
omului nu-i sunt satisfăcute nevoile de ordin fiziologic, el nu mai este interesat de 
satisfacerea celorlalte nevoi. Cel care se gândeşte la pâine, nu mai este interesat de 
etică, spiritualitate etc. Doar în momentul în care nevoile fiziologice au fost 
satisfăcute, fiinţa umană se poate orienta spre satisfacerea altor nevoi. Pentru a ajuta 
angajaţii să-şi satisfacă aceste nevoi, managementul organizaţiei face două lucruri: 

o calculează un minim cu care angajatul fiecărui nivel trebuie să fie remunerat, 
pentru a putea supravieţui. Acest minim se numeşte salariu.  

o îşi stabileşte un program de lucru, în funcţie de capacitatea de muncă a 
angajaţilor sau mai bine zis, în funcţie de „nivelul refacerii capacităţii de 
muncă”. După o zi de muncă, corpul uman are nevoie de cel puţin 8 ore de 
odihnă. Este o lege a naturii! 

• Nevoi de securitate – Când nevoile biologice sunt satisfăcute, oamenii încep să se 
preocupe de siguranţa lor fizică şi psihică. Orice pericol care ameninţă integritatea 
fizică şi psihică a unei persoane trebuie eliminat. Pentru a ajuta angajaţii să-şi 
satisfacă aceste nevoi, managementul companiei face următoarele: 

o stabileşte reguli referitoare la securitatea muncii (accidentare, boli etc.), 

o asigură securitatea locului de muncă (persoanei trebuie să i se asigure 
anumite drepturi, ea trebuie să aibă o siguranţă că nu-şi va pierde locul de 
muncă, aşa, din senin), 

o asigură satisfacerea nevoilor fiziologice prin salariu. 

• Nevoi de apartenenţă. Când omul este satisfăcut din punct de vedere fiziologic şi se 
simte în siguranţă, el va deveni interesat să îşi satisfacă nevoile de contact cu 
societatea. Noi avem nevoie să intrăm în contact cu alte persoane. Este dificil pentru 
o persoană să trăiască singură, izolată de societate. Omul se simte mai sigur şi are 
nevoie să facă parte dintr-un grup oarecare, să aibă prieteni, să aibă contact cu 
lumea externă. Există, desigur şi excepţii. Cineva ar putea spune că sunt multe 
persoane care aleg calea pustniciei şi rup contactul cu societatea. Da, este adevărat, 
în orice cultură, religie găsim acest timp de oameni, dar nu trebuie să uităm că ei sunt 
o excepţie. De la natură, omul, atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual este 
„predestinat” unei vieţi de grup. Pentru a ajuta angajaţii să-şi satisfacă aceste nevoi, 
managementul organizaţiei face următoarele: 

o Integrează oamenii într-un anumit grup. Ne mândrim sau nu, dar noi ştim că 
facem parte din acest grup, simţim acest grup ca o altă „familie” a noastră. 

o Creează premisele unei interacţiuni cu colegii, cunoscuţi sau necunoscuţi. 

• Nevoi de stimă – orice persoană simte nevoia de a fi respectat, de a se simţi valoros. 
În companiile moderne, trebuie create astfel de condiţii ca angajaţii să nu se simtă 



138 

subestimaţi. Îndeplinind acest tip de nevoi, se creează o atmosferă plăcută şi 
productivă în cadrul companiei. De multe ori, angajaţii nu pleacă dintr-o organizaţie 
din cauza salariului mic, ci din cauza că nu se simt respectaţi în cadrul acesteia şi 
invers, mulţi angajaţi, care nu sunt satisfăcuţi întru totul de remunerarea financiară, 
nu-şi schimbă serviciul, pentru că se simt minunat, sunt trataţi respectuos în grupul 
din care fac parte. De obicei, noi suntem obişnuiţi să dăm note elevilor, avansări în 
grad/ mulţumiri/ diplome angajaţilor, anume pentru satisfacerea nevoii de stimă. Cu 
toate acestea, acest tip de evaluare are efecte adverse, deoarece, premiind un elev, 
avansând un angajat, îi facem pe ceilalţi membri ai grupului să se simtă subestimaţi / 
dezavantajaţi. Anume din aceste considerente, trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce 
priveşte sistemul de recompense, la modul general. 

• Nevoi de autoîmplinire (autorealizare) – atunci când toate nevoile au fost satisfăcute, 
omul tinde să-şi dezvolte propriul potenţial. Având la îndemână toate instrumentele, 
ei înţeleg că acum îşi pot atinge ori realiza cele mai înalte aspiraţii sau obiective. 
Omul tinde spre perfecţiune, spre IDEAL. Maslow a ajuns la concluzia că mulţi 
oameni, gândindu-se la propriul lor potenţial, rămân uimiţi/ speriaţi de ceea ce ar 
putea deveni. Unii dintre ei chiar se feresc să-şi dezvolte potenţialul, anume din 
cauza fricii. Această tendinţă a fost numită de Maslow – complexul lui Iona (profetul 
biblic care a fost înghiţit de o balenă, tocmai când a încercat să fugă de misiunea 
care-i fusese „sortită”, iar mai apoi a fost eliberat, pentru a-şi împlini destinul). 

De remarcat faptul că primele patru niveluri ale piramidei sunt nevoile aşa-zise „deficiente”: 
o persoană nu simte nimic special, dacă acestea sunt satisfăcute, dar simte un disconfort când nu 
sunt satisfăcute. Dincolo de aceste nevoi, următoarele mai sunt numite de „creştere”. Acestea nu 
dispar când sunt satisfăcute, în schimb, motivează individul în continuare 

În 1970, Maslow a publicat o revizie a piramidei din 1954, situând în vârful acesteia nevoile 
cognitive (de a cunoaşte, de a înţelege şi de a explora) şi pe cele estetice (pentru frumuseţe, 
ordine, simetrie). Cu toate acestea, nu toate versiunile piramidei sale includ ultimele 2 nivele. 
Maslow a teoretizat că nevoile cognitive nesatisfăcute se transformă în nevoi neurotice (non-
productive, care perpetuează un stil de viaţă nesănătos). De exemplu, copiii ale căror nevoi de 
siguranţă nu sunt satisfăcute adecvat pot deveni adulţi care pun deoparte bani sau diferite 
posesiuni. 

După ce aţi povestit despre model, treceţi la slide-ul 5. Împărţiţi fişa Anexa 
M3_T3.4_A2_„Analiza ierarhiei nevoilor Maslow” şi citiţi instrucţiunile împreună cu participanţii. 
Rugaţi-i să se raporteze la locul de muncă actual, atunci când oferă răspunsurile. Rezultatele arată 
cât de bine le răspunde locul de muncă actual nevoilor menţionate de Maslow. După ce au 
completat chestionarul, daţi-le 10 minute pentru a identifica elementele problematice (acolo unde 
scorurile sunt scăzute) şi pentru a se gândi ce ar putea să facă, pentru a-şi îmbunătăţii scorul. 
Discutaţi ideile lor în grupul mare şi vedeţi cum anume s-ar putea completa reciproc. Aveţi grijă să 
nu depăşiţi cele 40 de minute alocate acestei activităţi. Dacă totuşi o faceţi, ajustaţi timpul alocat 
ultimei sesiuni. 

 

Activitatea 3. Teoria factorilor duali - Herzberg 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point slide M3_T3.4 nr. 6-8, Anexa 
M3_T3.4_A3_Analiza factorilor duali Herzberg 

Timp: 40 minute 

După ce aţi terminat activitatea legată de Maslow, explicaţi-le participanţilor că veţi discuta, 
în cele ce urmează, despre teoria factorilor duali a lui Herzberg. Şi de data asta întrebaţi 
participanţii ce ştiu despre ea. Discutaţi cu ei elementele teoriei, dacă au auzit de ea. După aceea, 
sau dacă nu o cunosc, puneţi slide-ul 6 şi povestiţi despre teorie. Când vi se pare potrivit, în timpul 
explicaţiilor, puneţi şi slide-ul 7.  

Spre sfârşitul anilor 1950, Friderich Herzberg a intervievat aproximativ două sute de 
contabili şi ingineri din Pitsburgh. În timpul interviurilor, el le-a cerut să se gândească la momentele 
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când s-au simţit cu adevărat bine în legătură cu slujba şi munca lor. Apoi le-a cerut să descrie 
factorul sau factorii care au determinat această stare. După această înţelegere, Herzberg a repetat 
operaţiunea, cu deosebirea că le-a cerut intervievaţilor să analizeze situaţiile când s-au simţit rău 
în raport cu locul de muncă. A fost surprins să descopere că sentimentul de bine şi sentimentul de 
rău au rezultat din seturi de factori total diferiţi. În timpul interviurilor sale, Herzberg a plecat de la 
ipoteza că satisfacţia şi insatisfacţia lucrătorilor se află la capetele opuse ale aceleiaşi scale. El a 
considerat că oamenii se simt satisfăcuţi, insatisfăcuţi sau se află undeva între aceste extreme. 

Herzberg susţine că rezultatele studiilor indică faptul că opusul satisfacţiei în muncă nu este 
insatisfacţia: dacă îndepărtăm aspectele care produc insatisfacţie în muncă nu facem munca în 
sine mai satisfăcătoare, ci doar ne asigurăm că ea nu este insatisfăcătoare, deci satisfacţia şi 
insatisfacţia pot fi dimensiuni total diferite. O dimensiune poate merge de la satisfacţie la non-
satisfacţie, iar cealaltă, de la insatisfacţie la non-insatisfacţie. Ideea că satisfacţia şi insatisfacţia 
sunt dimensiuni separate şi distincte l-a condus pe Herzberg la teoria motivaţie-igienă ('The 
Motivation to Work', 1960). 

Factorii pe care Herzberg i-a găsit cel mai adesea asociaţi satisfacţiei sunt realizările, 
recunoaşterea, responsabilitatea, posibilitatea de avansare, dezvoltarea proprie şi munca însăşi. 
Aceşti factori sunt, în general, denumiţi factori motivaţionali, deoarece în prezenţa lor creşte 
motivaţia. Totuşi, absenţa lor nu conduce în mod necesar la apariţia sentimentului de insatisfacţie. 
Când factorii motivaţionali sunt prezenţi, ei acţionează ca sursă de satisfacţie.  

Factorii citaţi drept cauze ale insatisfacţiei sunt: supravegherea, condiţiile de muncă, 
relaţiile interpersonale, salariul, securitatea muncii şi administrarea şi politica organizaţiei. Aceşti 
factori numiţi factori de igienă, când sunt la niveluri acceptabile, reduc insatisfacţia. Totuşi, ei nu 
conduc în mod necesar la niveluri ridicate ale motivaţiei. Când factorii de igienă lipsesc, ei 
acţionează, tocmai prin absenţa lor, ca sursă de insatisfacţie. 

Este important să se înţeleagă că, de exemplu, dacă se dublează salariul, angajatul nu va 
munci de 2 ori mai mult, nu va fi motivat. Dar dacă i se reduce salariul la jumătate, evident că va fi 
demotivat şi nu va mai munci. Faptul că are energie electrică la birou nu-l motivează, dar absenţa 
ei îl împiedică să-şi facă treaba. Aceştia sunt factorii de igienă. Pe de altă parte, dacă ştie că are 
şansa să fie promovat, cu siguranţă va arăta tot ce poate şi va fi motivat să muncească cât mai 
mult. 

Explicaţi-le că în manualul cursantului vor găsi explicaţii suplimentare despre această 
teorie. Puneţi slide-ul 8. Împărţiţi Anexa M3_T3.4_A3_Analiza factorilor duali - Herzberg tuturor 
participanţilor. Citiţi, împreună cu ei, instrucţiunile. Rugaţi-i să se raporteze la locul de muncă 
actual, atunci când decid ce îi preocupă mai mult şi ce îi preocupă mai puţin. Rezultatele arată cât 
de bine le satisface locul de muncă actual nevoile legate de factorii de igienă şi de cei 
motivaţionali. După ce au completat chestionarul, daţi-le 10 minute pentru a identifica elementele 
problematice (acolo unde factorii de igienă nu sunt prezenţi sau sunt insuficienţi) şi pentru a se 
gândi ce ar putea să facă pentru a-şi îmbunătăţii scorul. Discutaţi ideile lor în grupul mare şi vedeţi 
cum anume s-ar putea completa reciproc. Luaţi o pauză de 15 minute. 

 

Activitatea 4. Teorii moderne ale motivării - Pink 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 9-12 

Timp: 40 minute 

Povestiţi-le participanţilor despre originile teoriilor moderne ale lui Daniel Pink: Dan Pink a 
pornit în elaborarea teoriilor sale de la „Problema lumânărilor"10– cum să ataşezi o lumânare pe un 
perete, în aşa fel încât ceara să nu pice pe o masă, având numai anumite resurse. În cadrul unui 
studiu, 2 grupe au fost rugate să rezolve problema – primului grup i se spune că vor să normeze 
sarcina, în timp ce celălalt grup este informat că va primi bani dacă rezolvă sarcina mai repede 
decât media (dacă se află în top 25% timpi de rezolvare). De fiecare dată când s-a făcut testul s-a 
constatat că grupul căruia i s-au promis bani este cu 3 minute mai lent decât celălalt grup. 

                                                

10 https://tedsummaries.com/2014/06/06/dan-pink-the-puzzle-of-motivation/ 
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Cercetări desfăşurate timp de peste 40 de ani susţin ideea că pentru majoritatea sarcinilor, 
oamenii nu se pot stimula cu bani. Aceasta este una dintre cele mai solid demonstrate descoperiri 
din ştiinţa socială, dar şi cea mai ignorată. Există o nepotrivire între ceea ce ştie ştiinţa şi ceea ce 
se întâmplă în viaţa reală. Puneţi slide-ul 9. Continuaţi „povestea”. 

Factorii de motivare externi funcţionează bine pentru „sarcinile secolului 20” - cu lucrări 
manuale şi soluţii simple. Recompensa îi ajută pe angajaţi să se concentreze asupra situaţiei şi îi 
determină să o soluţioneze mai repede. Dar majoritatea profesioniştilor moderni nu fac acest tip de 
muncă, fac sarcini mult mai complicate, fără un răspuns uşor. Un studiu MIT a constatat un rezultat 
similar - pentru sarcini mecanice simple, o recompensă a îmbunătăţit performanţa, dar dacă 
sarcina necesita orice tip de funcţie cognitivă, recompensa mai mare a scăzut performanţa. Puneţi 
slide-ul 10. 

Pentru sarcinile creative, Daniel Pink consideră că acest sistem (pedeapsă / recompensă) 
nu funcţionează din următoarele motive: 

� Poate distruge motivaţia intrinsecă 

� Poate diminua performanţa 

� Poate paraliza creativitatea 

� Poate elimina comportamentele pozitive 

� Poate încuraja înşelăciunea, soluţiile rapide şi comportamentul imoral 

� Poate crea dependenţă 

� Poate stimula gândirea pe termen scurt 

Treceţi la slide-ul 11 şi spuneţi-le participanţilor că Daniel Pink consideră ca motivaţia 
intrinsecă are trei forţe de bază: 

1. autonomia – angajatul deţine controlul asupra rezultatului final 

2. perfecţionarea – angajatul este stimulat să crească, să se dezvolte 

3. scopul – angajatul înţelege de ce face ceea ce face 

Din păcate, managementul modern tinde să îmbunătăţească maniera în care oamenii se 
conformează regulilor, în detrimentul autonomiei. Angajaţii nu au oportunitatea să se perfecţioneze 
în ceea ce consideră ei că au nevoie, ci în ceea ce consideră organizaţia că are nevoie. În plus, 
din păcate, majoritatea angajaţilor au probleme în a identifica scopul organizaţiei din care fac parte 
sau maniera în care activitatea lor contribuie în mod direct la atingerea acestuia. 

Puneţi slide-ul 12. Împărţiţi participanţii în 3 - 6 grupe, în funcţie de numărul lor (ideal, o 
grupă are 4-5 membri). Fiecare grupă primeşte câte o caracteristică din cele 3 de bază şi este 
rugată să identifice cel puţin 3 elemente care ar maximiza acea caracteristică la locul lor de 
muncă. Elementele descoperite trebuie prezentate, apoi, grupului mare. Le daţi 10 minute pentru a 
se gândi şi apoi 1 minut pentru a prezenta răspunsul. În funcţie de cum staţi cu timpul, puteţi ajusta 
timpul de lucru. Atrageţi atenţia că teoria se referă numai la sarcinile care implică creativitate. 
Sarcinile mecanice, repetitive răspund foarte bine teoriilor clasice.  

 

Activitatea 5. Tipare motivaţionale 

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 13-15, Anexa 
M3_T3.4_A5_Cum ştiu că am făcut ce trebuie? 

Timp: 30 minute 

Puneţi slide-ul 13. Citiţi definiţiile. Treceţi la slide-ul 14. Împărţiţi fişa Anexa 
M3_T3.4_A5_Cum ştiu că am făcut ce trebuie?. Citiţi instrucţiunile. Daţi-le 5 minute pentru a scrie 
răspunsul. Când au terminat, rugaţi toţi participanţii să citească pe rând răspunsul oferit. Explicaţi 
apoi că există mai multe categorii de oameni. Unii răspund „Simt că am făcut treabă bună”, alţii 
„Dacă şeful e mulţumit, ştiu şi eu” iar alţii răspund „Depinde”. Primii au un tipar motivaţional intern, 
următorii extern, iar ultimii au o combinaţie între cele două. Treceţi la slide-ul următor. Parcurgeţi 
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informaţia de pe slide. Povestiţi-le suplimentar că oamenii cu tipar intern sunt motivaţi să adune 
informaţii din exterior, pentru ca apoi tot ei să decidă. Au propriile standarde interne foarte solide. 
Întrucât ei nu au foarte multă nevoie de apreciere din exterior, atunci când sunt în poziţii de 
conducere pot avea tendinţa să nu ofere foarte mult feedback. 

Motivaţia intrinsecă este generată, fie de surse interne subiectului motivaţiei - de nevoile şi 
trebuinţele sale - fie din surse provenite din activitatea desfăşurată. Caracteristica acestei motivaţii 
constă în obţinerea satisfacţiei prin îndeplinirea unei acţiuni adecvate ei. Spre exemplu, atunci când 
o persoană lucrează la un proiect deoarece este interesată de temă, ori frecventează spectacolele 
de teatru şi cinema, deoarece îi face plăcere, practică un anumit sport pentru că se simte atras de el, 
citeşte sau învaţă din nevoia de a şti – toate sunt exemple de motivaţie intrinsecă. 

Limbajul non verbal tipic internului: stă drept, arată spre sine, poate face o pauză înainte de 
a răspunde părerii altcuiva, pentru a o evalua, gesturi şi expresii faciale minime. 

Persoanele cu tipar Extern au foarte mare nevoie de feedback. Au tendinţa să considere 
chiar simplele informaţii venite din exterior ca ordine. Au nevoie, deseori, ca altcineva să decidă. 
Au nevoie să se compare cu standarde din exterior. Pentru a influenţa un Extern, îi putem aminti 
despre „părerea celorlalţi faţă de rezultatele sale, feedback-ul pe care îl va primi, recomandări, 
standardele companiei, rezultatele unor studii”.  

Motivaţia extrinsecă este generată de surse exterioare subiectului sau naturii activităţii lui. 
Ea poate fi sugerată sau impusă de alte persoane sau de concursuri de împrejurări favorabile sau 
nu. Spre exemplu, un student care elaborează un proiect pentru a obţine o notă de trecere, un 
individ care frecventează sălile de spectacol, pentru a-şi întâlni cunoscuţii sau a crea imaginea 
unei persoane cultivate, practicarea unui sport pentru a slăbi, toate constituie forme ale motivatiei 
extrinseci. 

Limbaj non-verbal tipic externului: se apleacă în faţă, aşteaptă reacţia interlocutorului, 
expresia facială arată că vrea să ştie de la tine dacă a fost bine. Un angajat extern caută constant 
îndrumare de la managerul său. 

După ce aţi parcurs slide-ul, rugaţi participanţii să se gândească la 3 persoane din anturajul 
lor profesional. Pentru fiecare dintre ei să identifice tiparul motivaţional, motivând alegerea. Rugaţi 
2-3 participanţi să împărtăşească cele notate cu grupul, inclusiv motivul din spatele alegerii lor. 
Explicaţi-le că identificarea corectă a tiparului motivaţional este esenţială, atât pentru a putea 
influenţa oamenii mai uşor într-o direcţie sau alta, dar şi pentru a le acorda feedback. 

 

Activitatea 6. Feedback 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 16-19  

Timp: 30 minute 

Explicaţi că, în continuare, veţi discuta despre feedback. Puneţi slide-ul 16. De menţionat 
că, din aceste definiţii, esenţial este să reţină că feedback-ul este o reacţie-răspuns care are drept 
scop menţinerea echilibrului sistemului. Cu alte cuvinte, feedback-ul nu se dă ca să mă simt eu 
mai bine că mi-am spus părerea, ci pentru că celui căruia îi ofer feedbeck-ul, acesta îi este 
necesar pentru a obţine sau păstra o stare de echilibru. Feedback-ul poate fi atât pozitiv, cât şi 
negativ. Menţionaţi că există diferite modalităţi de a acorda feedback, din care cel mai răspândit 
este feedback-ul STAR. Treceţi la slide-ul următor. 

Prezentaţi acronimul STAR: 

� S, situation (situaţie) - Vă ajută să restrângeţi puţin lucrurile. „O treabă excelentă luna 
trecută” sau „Bună treabă!” nu sunt foarte utile pentru angajaţii dumneavoastră deoarece 
nu sunt foarte exacte. Astfel, primul lucru pe care trebuie să-l stabiliţi atunci când oferiţi 
feedback STAR este o situaţie exactă cu care se confruntă angajatul: beneficiarul x, 
discuţia cu medicul y; 

� T, task (sarcina, responsabilitate, ce trebuia făcut) – După ce situaţia a fost definită, numiţi 
sarcina la care vă referiţi: „La organizarea întâlnirii cu beneficiarul x.....”. Cu cât este mai 
specific, cu atât mai concret va fi feedbackul dat; 
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� A, action (acţiune, ce a făcut celălalt) - Ce anume a făcut angajatul dvs.? Acest lucru ar 
putea fi pozitiv sau negativ. Încercaţi să evitaţi expresii generice cum ar fi „te-ai ocupat”, „a 
terminat treaba” sau „a scăpat lucrurile de sub control” - desigur, au făcut-o, dar cum? 
Acest lucru este esenţial pentru consolidarea comportamentelor ideale sau a celor mai 
bune practici în echipa dvs., deci, dacă aceeaşi situaţie / sarcină are loc din nou, nimeni nu 
trebuie să improvizeze şi ei ştiu exact ce să facă; 

� R, result (rezultatul, care a fost consecinţa faptelor sale) - Care a fost rezultatul direct al 
acestei acţiuni? Cum a remediat direct situaţia sau a finaliza sarcinile? Urmăriţi ceva mai 
precis decât doar „rezolvarea problemei” sau „finalizarea sarcinii”. 

După ce aţi explicat modelul, împărţiţi participanţii în echipe de câte 2. Daţi-le 5 minute de 
lucru individual, pentru a se gândi la un feedback pe care să-l ofere celuilalt, apoi rugaţi-i să îşi 
ofere unul altuia feedback vis-a-vis de ceva ce s-a întâmplat la curs, folosind metoda STAR. După 
ce au făcut asta, fiecare să noteze cum s-au simţit când au primit acel feedback şi de ce. După ce 
toată lumea a terminat, rugaţi 1-2 persoane să împărtăşească feedback-ul primit şi sentimentele 
pe care acesta le-a stârnit. Discutaţi maniera în care se respectă STAR în acordarea feedback-ului 
şi subliniaţi faptul că această metodă îndreaptă atenţia spre situaţie şi nu spre persoană, făcându-l 
mai uşor de acceptat. Nu uitaţi să folosiţi la rândul dumneavoastră metoda STAR, în discuţia 
despre feedback. Ideal ar fi să nu aveţi doar exemple de feedback pozitiv, pentru a ilustra faptul că 
feedback-ul „negativ” este mai uşor de acceptat, dacă este pus sub forma STAR. Dacă aveţi mai 
mult timp, împărţiţi grupul în echipe de câte 3, nu de câte 2 şi faceţi mai multe runde de acordare 
de feedback (3) în care unul dă, altul primeşte şi altul observă, apoi se rotesc. După ce feedback-ul 
e dat, observatorul dă, la rândul lui, feedback despre cât de bine s-au respectat paşii modelului 
STAR. Nu le mai cereţi, în cazul acesta, participanţilor să împărtăşească cu grupul mare. 

Când au finalizat, treceţi la slide-ul 19. Prezentaţi conţinutul.  

Luaţi 15 minute de pauză 

 

Activitatea 7. Feedforward 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 20-23  

Timp: 30 minute 

Explicaţi-le că Marshall Goldsmith, un renumit gânditor american în domeniul leadershipului, 
a fost printre primii care a sesizat şi limitele feedback-ului, pe lângă meritele sale evidente. Astfel, 
feedback-ul (aşa cum ne sugerează şi etimologia) se referă la trecut şi este în esenţă static. Mai 
mult, oamenii manifestă deseori rezistenţă în a primi feedback. Puneţi slide-ul 20. 

În articolul sau, „Try Feedforward instead of Feedback” („Încearcă feedforward în loc de 
feedback”), Marshall Goldsmith a definit metoda de a genera resurse pentru viitor – feedforward-ul, 
care ar putea fi sintetizată în întrebarea „Ce veţi face diferit şi/sau mai bine data viitoare?”.  

Treceţi la slide-ul 21. Parcurgeţi citatul din Goldsmith. Treceţi la slide-ul 22 şi parcurgeţi 
cele 10 motive de a folosi feedforward. După ce le parcurgeţi, daţi exemple de folosire a 
feedforward. De exemplu: 

� Data viitoare când ai o curbă în faţă, încetineşte înaintea curbei şi apoi accelerează 
când eşti în curbă. Încearcă asta şi vezi cum se simte. 

� Pentru următoarele întâlniri, îţi sugerez să-l iei pe Bob cu tine. El reuşeşte 
întotdeauna să ajungă câteva minute mai devreme. 

Treceţi la slide-ul 23. Rugaţi participanţii să aleagă ceva ce doresc să schimbe la ei, poate 
chiar ca urmare a acestui curs. Schimbarea trebuie să fie semnificativă şi nu trivială (de exemplu, 
vreau sa-mi schimb culoarea părului). Pot să aleagă să asculte mai mult, să potrivească mai bine 
stilul de leadership cu nivelul de maturitate, să scrie mai frumos, orice. După ce participanţii 
stabilesc, în scris, ce doresc să schimbe, creaţi echipe aleatorii de câte 3 persoane. În aceste 
echipe, pe rând, o persoană va spune ce anume vrea să schimbe, o altă persoană foloseşte 
feedforward pentru a-i da sugestii de schimbare, cea de-a treia observă procesul. Dacă se 
încearcă oferirea de feedback în baza experienţelor comune anterioare, opreşte procesul şi îl 
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roagă pe participantul care face sugestii să reformuleze ceea ce spune. Participanţii care primesc 
sugestiile sunt rugaţi să le noteze, să nu comenteze pe marginea lor, să mulţumească şi atât. Apoi 
se rotesc, schimbând rolurile. Dacă aveţi timp, puteţi face din nou exerciţiul cu alte echipe de câte 
trei persoane. La final, rezervaţi 5 minute pentru a discuta despre cum se simt ca urmare a acestui 
exerciţiu. Ideea este să împărtăşească modul în care primirea de sugestii de la alte persoane i-a 
făcut să se simtă.  

 

Activitatea 8. Modelul inteligenţelor multiple 

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 24 - 29  

Timp: 30 minute 

Menţionaţi că, dacă tot vorbiţi de motivaţie, motivare, feedback etc., cercetătorii din 
domeniul psihologiei au încercat de multă vreme să definească lucrurile care îi fac pe oameni să 
acţioneze într-o direcţie sau alta, maniera în care reacţionăm la diverşi stimuli, cum învăţăm şi cum 
utilizăm ceea ce am învăţat. De-a lungul timpului, aceştia s-au „jucat” cu conceptul de inteligenţă. 
Foarte multe teorii şi modele au fost dezvoltate de-a lungul timpului, teorii menite să-i ajute pe cei 
care aveau drept scop educarea tinerilor. Evident, o parte dintre aceste teorii au migrat şi în sfera 
organizaţională, oferind un fundament teoretic deciziei managerilor în favoarea unei metode de 
motivare sau a alteia, a unei metode de dezvoltare a angajaţilor sau a alteia.  

Dacă ne mutăm în sfera managementului, renumitul gânditor de leadership Stephen Covey 
a dezvoltat modelul celor patru inteligenţe. Puneţi slide-ul 24. Povestiţi despre cele 4 inteligenţe, 
trecând pe rând de la slide-ul 25 până la slide-ul 29. 

• Inteligenţa fizică - include sănătatea şi vitalitatea noastră; modul în care avem grijă de 
corpul nostru (cum mâncăm, cât de bine dormim, cum ne hidratăm, câtă mişcare 
facem). Totodată, această inteligenţă ne ajută şi în relaţie cu aspectele fizice, 
materiale ale vieţii (casa, maşina, natura). Se referă şi la capacitatea de a 
materializa, de a pune în practică planurile, de a acţiona cu eficienţă şi pragmatism. 

• Inteligenţa mentală - este capacitatea de a raţiona, abstractiza, sistematiza, vizualiza 
sau folosi limbajul. Este ceea ce înţelegem, în mod obişnuit, prin inteligenţă şi este 
tipul de inteligenţă cel mai mult antrenat în şcoli şi apreciat de societate. 

• Inteligenţa emoţională are patru componente, conform definiţiei lui Daniel Goleman, 
cel care a dezvoltat acest concept pentru mediul organizaţional: 

o Capacitatea de a ne identifica propriile emoţii; 

o Capacitatea de ne exprima adecvat emoţiile în relaţii; 

o Capacitatea de a intui starea emoţională a interlocutorului (empatia); 

o Capacitatea de a forma şi menţine relaţii armonioase. 

Deşi este un concept mai nou introdus în management, inteligenţa emoţională este 
extrem de importantă, fără ea nu poţi fi un bun lider şi nu poţi lucra în echipă. 

• Inteligenţa spirituală - este motivaţia profund umană de a căuta semnificaţii şi 
legătură cu sistemele mai largi din care facem parte (familie, naţiune, civilizaţie, 
univers etc.) Această formă de inteligenţă a intrat recent în atenţia cercetătorilor, ea 
fiind în mod tradiţional apanajul religiilor şi filosofiei. 

De menţionat că cele 4 forme de inteligenţă descrise mai sus se „hrănesc reciproc”: o 
inteligenţă spirituală bine dezvoltată le va permite oamenilor să rămână credincioşi misiunii lor în 
viaţă, inteligenţa fizică le conferă energie ca să meargă mai departe pe drumul lor, inteligenţa minţii 
îi propulsează către fructificarea oportunităţilor, iar cea emoţională îi ajută să realizeze lucruri mai 
măreţe decât ar putea vreodată să facă în absenţa ei. 

Responsabilitatea dezvoltării tuturor celor 4 forme de inteligenţă aparţine în totalitate 
fiecărui om. 
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Verificaţi dacă participanţii au întrebări. Dacă doriţi, şi aveţi timp, puteţi să insistaţi asupra 
elementelor inteligenţei emoţionale, plecând de la teoria lui Daniel Goleman. 

Treceţi la slide-ul 29. Împărţiţi participanţii în echipe de câte 3-4 persoane. Rugaţi fiecare 
echipă să aleagă un număr de trei personalităţi din domenii diferite şi să identifice tipul dominant 
de inteligenţă pentru fiecare dintre ele, menţionând şi exemple de comportamente care denotă 
nivelul de dezvoltare al celorlalte tipuri de inteligenţă. Rugaţi echipele să-şi prezinte concluziile, 
justificându-le. La alegerea personalităţilor, asiguraţi-vă că echipele nu au ales personalităţi 
comune. Dacă asta se întâmplă, negociaţi cu ele schimbarea personalităţii alese. Au 10 minute să 
se gândească şi 1 minut să prezinte. Nu uitaţi să îi atenţionaţi cu 1 minut înainte de a se termina 
timpul. Când au terminat de prezentat opiniile fiecărei echipe, verificaţi dacă au întrebări. Oferiţi 
răspunsuri şi clarificări, dacă este cazul. Menţionaţi că veţi trece la un exerciţiu integrator pentru tot 
ce s-a întâmplat în cele 2 zile. Treceţi la slide-ul 30 

 

Activitatea 9. Plan personal de dezvoltare  

Materiale specifice: prezentare Power Point M3_T3.4, slide nr. 30, Anexa 
M3_T3.4_A9_Plan personal de dezvoltare 

Timp: 30 minute 

Împărţiţi fişa Anexa M3_T3.4_A9_Planul personal de dezvoltare. Citiţi instrucţiunile 
împreună cu ei. Timpul de lucru depinde de cât timp mai aveţi la dispoziţie. Dacă este mai puţin de 
10 minute, le daţi planul spre completare acasă. ATENŢIE!!! Nu confundaţi acest plan cu planul dat 
în timpul primei teme şi care se referă strict la munca în echipă! 

Împărţiţi prezentarea PowerPoint şi manualul cursantului. Explicaţi că următoarea temă 
este Abordarea apreciativă.  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enunţaţi minimum 2 teorii relevante din domeniul motivării; 

2. Care este diferenţa dintre feedback şi feedforward? 

3. Enunţaţi modelul inteligenţelor multiple. 
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Tema 3/Subtema 3.5. Metode apreciative de intervenţie 

 

Scopul subtemei de curs 

Dezvoltarea competenţelor profesionale de abordare apreciativă a situaţiilor beneficiarilor. 

 

Obiective educaţionale ale subtemei 

După aceste sesiuni, participanţii vor putea: 

1. Să enunţe cele cinci principii ale abordării apreciative; 

2. Să numească cele 4 etape ale abordării apreciative; 

3. Să explice noţiunea de construcţionism şi cum poate fi folosită în intervenţie şi în lucrul de 
echipă; 

4. Să numească şi să descrie tipurile de vulnerabilitate socială; 

5. Să exerseze utilizarea abordării apreciative în diferite contexte ale intervenţiei sociale. 

 

Materiale 

1. Generale:  

• Laptop 

• Ecran 

• Internet 

• 2 flipchart-uri 

• Cartonaşe pentru nume (preferabil pre-tipărite) 

• Scotch de hârtie 

• Foi de flipchart şi markere  

• Pixuri 

• Post-it-uri,  

• Hârtie A4 

• Cartoane colorate 

2. De distribuit: 

• M3_T3.5_Prezentarea PowerPoint pe suport hârtie (la sfârşitul sesiunilor) 

• Exerciţii (doar pentru formator) 

 

ATENŢIE! Pentru această temă este foarte important să citiţi înainte de curs toate 
materialele pe care urmează să le primească participanţii. Asiguraţi-vă că aţi parcurs în întregime 
şi aţi înţeles manualul cursantului.  
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Structura subtemei pe sesiuni 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata (min) 

Metode 
apreciative de 
intervenţie – 
Sesiunea 1 

 

Activitatea 1. Prezentarea contextului general al abordării 
apreciative (AA).  

Principiile şi bazele AA. 

Prezentare Power Point 

Discuţii 

Exerciţii  

Timp: 60 min 

 

Activitatea 2. Rolul limbajului în acţiunea şi reacţia la 
diferite situaţii 

Prezentare Power Point 

Discuţii 

Timp: 30 min 

90 minute 

Sesiunea 2 Activitatea 3. Vulnerabilitatea socială 

Prezentare Power Point 

Discuţii 

Timp: 30 min 

 

Activitatea 4. Abordarea apreciativă versus perspectiva 
deficienţei  

Prezentare Power Point 

Discuţii 

Exerciţii 

Timp: 60 min 

90 minute 

 

Descrierea activităţilor de formare 

 

Activitatea 1. Prezentarea contextului general al abordării apreciative (AA). Principiile 
şi bazele AA. 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.5_slide 2-12, post-it-
uri Timp: 60 minute 

Pentru situaţia în care această temă este de sine stătătoare, treceţi prin toate etapele scrise în 
italice. Dacă, însă, tema este integrată într-un curs de durată mai lungă, treceţi peste această parte. 

Spuneţi: Acum vom începe acest curs cu un ice-breaker, pentru a ne cunoaşte unii pe ceilalţi şi 
a energiza atmosfera. 

Ice-breaker: Rugaţi participanţii să formeze perechi şi să discute între ei 5 minute, 
schimbând informaţii oficiale (nume, organizaţie, funcţie), dar şi mai puţin formale cum ar fi: „unde 
ar prefera să se afle, dacă nu ar fi la curs?”, „ce profesie ar fi vrut să aibă, dacă nu o aveau pe cea 
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actuală?”, „ce hobby au?”. Apoi faceţi un tur de sală şi rugaţi fiecare persoană să prezinte un alt 
coleg. Opriţi exerciţiul când toate persoanele au fost prezentate. 

Menţionaţi, apoi, că veţi discuta despre aşteptările cursanţilor legate de această sub-temă. 
Participanţii sunt rugaţi, după ce au primit Post-it-uri din partea formatorului, să-şi exprime 
aşteptările faţă de curs. Acestea vor fi postate pe o coală de flipchart expusă în sală. Apoi, 
formatorul va da citire acestor aşteptări, după care va trece în revistă obiectivele cursului.  

În continuare, explicaţi-le participanţilor că veţi începe cu un exerciţiu. Distribuiţi fiecărui 
participant o foaie de hârtie şi rugaţi-i să descrie beneficiarii cu care lucrează prin intermediul a 10 
adjective. Solicitaţi-le, de la început, să le numeroteze, pentru că şi ordinea adjectivelor utilizate în 
descriere este foarte importantă. Oferiţi-le doar 5 minute. După expirarea termenului, colectaţi 
toate hârtiile şi prezentaţi primele trei adjective enumerate de participanţi. Este probabil să 
observaţi că cel puţin 80 % dintre acestea sunt exprimate într-un limbaj negativ (descriu aspecte 
negative). Solicitaţi-le mici comentarii legate de adjectivele recurente (cele care se repetă cel mai 
mult) şi scurte argumente pentru susţinerea acestor păreri. 

După finalizarea discuţiei, formatorul va prezenta, utilizând prezentarea Power Point, 
contextul general al abordării apreciative, principiile şi ciclul 4-D al anchetei apreciative. 

• P1. Construcţionist – realităţile sunt construite de cunoaşterea noastră, iar cunoştinţele 
noastre sunt lentile prin care vedem realităţile din jurul nostru; explicaţi cum realităţile sunt 
ca un caleidoscop în care ne uităm; este suficient să rotim caleidoscopul şi vom avea o altă 
imagine, chiar dacă conţinutul rămâne acelaşi – importantă este perspectiva din care 
abordăm situaţia. 

• P2. Simultaneităţii – întrebările produc schimbare; modul cum punem întrebările 
direcţionează răspunsurile; găsim ceea ce căutăm; luaţi ca exemplu, modul în care le 
adresaţi o întrebare participanţilor legată de ce probleme au în activitatea lor şi veţi observa 
mimica acestora; starea lor se schimbă în funcţie de întrebare. Explicaţi-le că întrebările de 
tip de ce? sunt întrebări care caută explicaţii ale unor acţiuni, comportamente, iar 
destinatarul întrebării va avea tendinţa de a se apăra, pentru că acest tip de întrebare 
generează un sentiment de culpabilitate. 

• P3. Poetic – viaţa este o carte deschisă care poate fi interpretată şi re-interpretată 
permanent; povestirile noastre despre noi şi despre ceilalţi se schimbă în funcţie de 
context; ceea ce ne-a supărat la un moment dat, ne amuză acum; încurajaţii să se 
gândească la un eveniment trecut care le-a generat supărare, dar de care se amuză acum. 

• P4. Anticipării – realităţile sunt generate de aşteptările noastre; dacă noi aşteptăm să se 
întâmple ceva rău sau ceva bun, asta se întâmplă; explicaţi modul în care dacă aşteptăm 
ca ceva să se întâmple într-un sens nefavorabil, acesta se întâmplă; ai grijă ce-ţi doreşti!  

• P5. Pozitiv – aşa cum floarea soarelui se îndreaptă spre lumină, la fel orice organizare 
umană (familie, clasă de elevi, grup familial, echipă etc.) se îndreaptă spre ceea ce-i dă 
energie şi viaţă; principalele schimbări pozitive în viaţa personală, familială au fost înainte 
în mintea noastră; orice s-a întâmplat, a fost deja în conştiinţa noastră; solicitaţi 
participanţilor să se gândească la un lucru pe care l-au dorit şi s-a întâmplat – vor 
conştientiza că a fost exprimat ca dorinţă pozitivă; dacă şi-au dorit să nu se întâmple un 
lucru neplăcut, dar acesta s-a întâmplat, este rezultatul dorinţei – creierul nu procesează 
negaţia. Îi spui unui copil mic să nu se ducă la priză, dar în secunda următoare, el va face 
exact acest lucru. 

Sunt prezentate slide-urile 4-11. După parcurgerea slide-urilor, explicaţi-le participanţilor că 
vor face un nou exerciţiu, de experimentare a ciclului 4-D în echipe. Formatorul va împărţi 
participanţii în sub-grupuri de minimum 4 persoane care vor experimenta ciclul 4-D, referitor la un 
caz particular de intervenţie. Aceştia vor alege din experienţa personală un caz întâlnit în activitate 
şi-l vor discuta, folosind diagama 4-D. Vor nota cu marker pe o coală de flipchart. Vor avea 10 
minute timp de lucru. Aceasta este o formă de a parcurge cele 4 etape răspunzând cu toţii la cele 
4 întrebări din schemă. Este important ca unul dintre membrii sub-grupului să pună întrebările, fără 
să-şi expună propriile opinii şi să înr.egistreze răspunsurile negociate de restul echipei (în final, pe 
flipchart vor fi prezente doar două răspunsuri la fiecare întrebare). După expirarea celor 10 minute 
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de pregătire, fiecare subgrup îşi va prezenta rezultatele (maximum 5 minute, în total). La finalul 
prezentărilor, formatorul va concluziona, evidenţiind răspunsurile comune şi cele care sunt diferite. 
Va solicita participanţilor argumente pentru consolidarea similarităţilor şi diferenţelor.  

După prezentări, se vor discuta feedback-urile participanţilor, iar formatorul va oferi, la 
rândul său, feedback-uri apreciative legate de ciclul 4-D. 

 

Activitatea 2. Rolul limbajului în acţiunea şi reacţia la diferite situaţii 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.5_ slide 13-19 

Timp: 30 minute 

Formatorul va prezenta această temă, utilizând prezentarea Power Point. În prima parte a 
activităţii, parcurgeţi slide-urile indicate. 

Recomandări pentru formator: 

Asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie manualul cursantului. Acesta oferă informaţii foarte utile 
pentru înţelegerea modelului per ansamblu. 

• Construcţionismul: în relaţie cu ceilalţi, totul este rezultatul construcţiilor noastre; noi 
proiectăm în ceilalţi calităţile şi defectele noastre – cu cât vezi mai mulţi oameni buni în jurul 
tău, cu atât eşti mai bun; tot ce ne înconjoară este construit în relaţie cu ceilalţi, inclusiv 
multe dintre imaginile pe care le avem despre ceilalţi. Dacă cineva vă descrie o persoană 
ca fiind simpatică, aceasta nu este simpatică în sine, ci reprezintă interacţiunea cu 
persoana care vă vorbeşte. Se spune că frumuseţea este în ochii privitorului. 

• Există multiple realităţi construite în interacţiunile dintre indivizi; de exemplu, ţie poate să-ţi 
placă o persoană, dar ea să fie antipatică altcuiva; în fond, este aceeaşi persoană; arătaţi-
le participanţilor un marker şi rugaţi-i să-l descrie; veţi observa că sunt multiple descrieri ale 
aceluiaşi obiect – unii vor pune accent pe calităţile vizuale, alţii pe utilitate, alţii pe preţ etc. 

• Construcţionismul se concentrează, în principal, asupra explicării proceselor prin care oamenii 
descriu, explică sau interpretează lumea în care trăiesc; în intervenţia socială este foarte 
important modul în care beneficiarii descriu situaţia lor, iar intervenţia îi ajută să-şi schimbe 
unele definiţii; acesta este şi rolul cel mai important al consilierii în schimbare: dacă îţi schimbi 
modul de exprimare, îţi schimbi starea şi, implicit, realitatea în care acţionezi.  

• Realităţile reprezintă modalităţile diferite în care oamenii le definesc prin explicaţii, 
înţelegeri personale aduse în sfera negocierilor cu ceilalţi. Explicaţi-le că pentru participanţi, 
participarea la curs poate fi definită ca o problemă (fiecare avea şi altceva important de 
făcut), ca o oportunitate de a învăţa anumite lucruri şi de a cunoaşte noi oameni, ca o 
situaţie de interacţiuni, o evadare din activitatea profesională cotidiană pentru a participa la 
curs etc. Toate acestea depind doar de modul de definire de către participant şi nu de 
condiţiile exterioare (de obicei, condiţiile exterioare sunt invocate atunci când nu suntem în 
acord cu evenimentele - dacă ne plac, atunci este meritul nostru); 

• Discutaţi despre limbajul pozitiv, negativ şi neutru, încercând să identificaţi exemplele din 
experienţa personală a participanţilor (nu alocaţi mai mult de 15 minute acestei discuţii). 
Formatorul va invita participanţii să identifice modalităţi de abordare a limbajului pozitiv, 
neutru şi negativ. Va oferi exemple ale modului în care limbajul de deficit (negativ) va fi 
înlocuit cu limbaj pozitiv şi neutru. 

• Ţineţi cont că există 3 tipuri de limbaj: (1) pozitiv, atunci când acesta este asociat cu o stare 
plăcută (activitatea mea este foarte frumoasă, pentru că lucrez cu oamenii); (2) negativ, 
atunci când starea este neplăcută (activitatea mea este foarte grea, lucrez numai cu 
oameni dificili, săraci, needucaţi etc.), sau neutru (activitatea mea este una profesională, 
urmăresc să aplic standardele profesionale în lucrul cu beneficiarii); 

• Faceţi exerciţii de înlocuire a limbajului negativ cu unul pozitiv sau neutru! De exemplu, 
găsiţi sinonime ale cuvântului problemă şi recomandaţi participanţilor ca cel puţin pe 
perioada întâlnirii să-l înlocuiască cu sinonime precum: oportunitate, chestiune, situaţie etc. 
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După finalizarea discuţiilor luaţi o pauză. 

 

Activitatea 3. Vulnerabilitatea socială 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.5_slide 20-31 

Timp: 30 minute 

Formatorul va prezenta, utilizând prezentarea Power Point, cele 5 tipuri de vulnerabilitatea 
socială. Va începe printr-o introducere teoretică despre vulnerabilitate din perspectivă 
funcţionalistă: accesul redus la resurse şi non-implicarea instituţiilor în stimularea participării 
persoanelor la servicii (sistemul e de vină) – slide-urile 21-23: 

• Există o singură realitate obiectivă independentă de observator; în acest caz, pentru 
situaţiile neplăcute, vina este căutată în afară (altcineva este responsabil de situaţia în care 
se află, sistemul este de vină, nimeni nu ne ajută...) individul este o victimă a sistemului. 
Căutaţi, împreună cu participanţii, situaţii în care au întâlnit această abordare. 

• Relaţia dintre lucrătorul comunitar şi beneficiar este una inegală; există o asimetrie a 
puterii generată de faptul că beneficiarul are nevoie de resursele de care dispune 
lucrătorul social (informaţionale, materiale, financiare etc.). Întrebaţi participanţii de ce sunt 
abordaţi de beneficiari – ce le solicită aceştia. 

• Sunt utilizaţi indicatori pentru măsurarea realităţii obiective, aşa cum este ea în sine, fără a 
lua în consideraţie contextul sau situaţiile particulare; verificaţi cu participanţii (aşa cum au 
descris beneficiarii în Exerciţiul 1, care sunt indicatorii de vulnerabilitate). 

Discuţia va continua cu o introducere teoretică a tipurilor de vulnerabilitate socială din 
perspectiva construcţionistă (individul este responsabil) – prezentarea PPT, slide-urile 24-26: 

� Nu există o singură realitate, ci multiple realităţi construite social şi care nu sunt conduse 
după legi obiective, naturale; în acest caz, responsabilitatea este la nivelul individului; de 
aceea, el are nevoie de educaţie, pentru a putea înţelege mai detaliat lumile în care trăieşte 
şi în care poate acţiona; individul are forţa de a schimba lucrurile. Subliniaţi faptul că 
individul se schimbă doar atunci când se decide să facă acest lucru, îşi asumă schimbarea 
şi nu o priveşte ca o exigenţă a celor din jurul său. Chiar dacă sunt constrângeri exterioare, 
decizia, voinţa şi hotărârea îi aparţin. 

� Lucrătorul comunitar şi beneficiarul sunt într-o relaţie puternică, realitatea fiind creată în 
procesul interacţiunii; între cei doi există o relaţie egală de putere; împreună construiesc şi 
negociază modul în care sunt definite situaţiile, evenimentele... Explicaţi modul în care 
consilierea reprezintă o formă de interacţiune, prin care specialistul îl ajută pe beneficiar să-
şi schimbe definiţiile despre el, despre situaţia sa, despre ceilalţi etc. 

� Lucrătorul comunitar porneşte în analiza situaţiei beneficiarului de la explicaţiile, poveştile, 
descrierile acestuia; toate acestea poartă cu ele şi soluţiile; din această perspectivă, 
beneficiarul este un expert al problemei cu care se confruntă. Întotdeauna totul porneşte cu 
o poveste; beneficiarul îşi expune situaţia, stările, sentimentele, dorinţele etc. 

După prezentarea teoretică, formatorul va încerca să identifice unele clişee de definire a 
situaţiei beneficiarilor. Prin interacţiune directă cu participanţii, formatorul va culege opinii ale 
acestora cu privire la definirea beneficiarilor şi a situaţiilor lor. El va nota pe flipchart ideile, după 
care, va oferi feedback la definiţii, subliniind modul în care acestea pot fi formulate din perspectivă 
apreciativă. Timpul ar trebui împărţit în jumătate: 15 minute pentru prezentare, 15 minute pentru 
discuţie. 

 

Activitatea 4. Abordarea apreciativă versus perspectiva deficienţei 

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentare Power Point M3_T3.5_slide 32-38 

Timp: 60 minute 
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Activitatea debutează cu o introducere teoretică (prezentare PPT) prin care sunt făcute 
comparaţii între perspectiva deficienţei şi abordarea apreciativă. Alocaţi acestei prezentări 30 de 
minute şi folosiţi restul timpului pentru discuţii.  

Perspectiva deficienţei 

� Orientarea, în mod prioritar, pe identificarea problemelor, deficienţelor, limitelor şi 
obstacolelor şi rezolvarea acestora; educaţia încurajează deseori această perspectivă; în 
plus, există o tendinţa naturală de a ne plânge de ce nu ne place; 

� Când situaţiile sunt abordate din perspectiva deficienţei, toate proprietăţile şi modurile de 
organizare sunt examinate prin prisma aspectelor lor disfuncţionale, ceea ce nu merge, 
lipsuri... Puteţi să-i întrebaţi pe participanţi ce nu le place la nivelul comunităţii – veţi 
observa o efervescenţă în a da cât mai multe răspunsuri. 

� Se urmăreşte identificarea problemelor şi planificarea intervenţiilor care să diminueze 
aceste probleme– aşa este gândită, în general, intervenţia socială. Asistenţa socială este 
proiectată în lumina acestei perspective: să vedem care sunt problemele şi să le rezolvăm. 

� Tradiţional, noi izolăm o problemă, o diagnosticăm şi căutăm o soluţie; din nefericire un 
efect al acestei abordări este că noi amplificăm problemele şi le menţinem în viaţă; de 
exemplu, Venitul Minim Garantat propus pentru reducerea sărăciei nu a avut acest rezultat 
ci, dimpotrivă, sărăcia s-a adâncit. Dacă obiectivul ar fi fost unul afirmativ, de tipul 
„creşterea nivelului de trai”, acţiunile şi rezultatele ar fi fost altele. 

� Abordare conservatoare şi limitativă în ceea ce priveşte creativitatea; există riscul ca 
lucrătorii sociali să se concentreze mai mult pe proceduri, în defavoarea identificării 
posibilităţilor şi interacţiunilor constructive cu beneficiarii. Subliniaţi faptul că există această 
tendinţă ca în practică lucrătorii să se concentreze pe proceduri, în detrimentul 
interacţiunilor cu beneficiarii. Veţi observa că unii care deja lucrează în domeniu se plâng 
de numărul mare de dosare (atenţie, nu de beneficiari). 

� Abordarea centrată pe problemă în managementul schimbării lasă oamenii să se simtă 
demoralizaţi şi disperaţi în legătură cu viitorul lor. Vorbind în mod predilect de probleme, 
într-un limbaj negativ, oamenii sunt afectaţi de stări şi emoţii negative; acest lucru le 
blochează gândirea, „nu mai pot ieşi din cutie”. 

Abordarea apreciativă 

� Descoperirea apreciativă - prin căutarea celor mai bune exemple de succes întâlnite în 
trecut (motivaţia personalului, identificarea nevoilor clienţilor şi adaptarea serviciilor oferite 
de organizaţie la aceste nevoi, experienţele pozitive ale echipei etc.). Solicitaţi 
participanţilor să identifice un caz pozitiv, un model de bună practică – ca rezultat al 
interacţiunilor cu beneficiarii (nu trebuie să se refere la chestiuni generale, ci la un caz 
particular, păstrând confidenţialitatea). 

� Înţelegerea apreciativă - abordarea în profunzime şi înţelegerea contextelor care au dus la 
succes în trecut. Analizaţi împreună cu ei ce anume a făcut să fie un caz de succes, care 
au fost resorturile de la nivelul beneficiarului, caracteristicile interacţiunii dintre lucrătorul 
comunitar şi beneficiar, motivaţiile beneficiarului etc. 

� Amplificarea apreciativă a experienţelor descoperite. Încercaţi să surprindeţi, împreună cu 
participanţii, cum ar putea această experienţă pozitivă să fie multiplicată.  

După parcurgerea elementelor teoretice, este esenţială fixarea acestora prin practică. 
Formatorul va identifica, cu implicarea participanţilor, modalităţi de aplicare a perspectiveţi 
apreciative în consiliere, evaluarea situaţiei beneficiarului etc. Astfel, le veţi spune participanţilor că 
urmează să faceţi un exerciţiu. Veţi relua exerciţiul 1, de la începutul sesiunii. Solicitaţi, din nou, 
descrierea beneficiarilor de către participanţi. Observaţi dacă în primele 3 adjective au fost expuse 
adjective pozitive sau neutre. Cel mai probabil, este posibil să observaţi unele modificări ale 
modului în care participanţii şi-au schimbat modul de a descrie beneficiarii. Discutaţi pe marginea 
acestor modificări. 
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După finalizarea cursului nu uitaţi să verificaţi împreună cu participanţii, utilizând panoul 
aşteptărilor realizat la început, în ce măsură au fost atinse obiectivele. 

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enunţaţi cele cinci principii ale abordării apreciative;  

2. Indicaţi cele 4 etape ale abordării apreciative; 

3. Explicaţi noţiunea de construcţionism şi cum poate fi folosită în intervenţie şi în 
lucrul de echipă; 

4. Numiţi şi descrieţi tipurile cunoscute de vulnerabilitate socială; 
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MODULUL 4 

 
Tema 4/Subtemele 4.1-4.4 

 

Scopul modulului de curs 

Creşterea implicării participanţilor în relaţiile de colaborare şi comunicare cu beneficiarii, 
partenerii externi şi mass media. 

 

Obiective educaţionale ale modulului de curs 

• Conştientizarea rolului comunicării în dezvoltarea unui climat constructiv la nivelul 
echipei şi comunităţilor asistate: 

o Cunoaşterea conceptelor şi enumerarea a cel puţin 3 atribute ale unei comunicări 
eficiente; 

• Dezvoltarea abilităţilor specifice unei comunicări eficiente: 

o enumerarea a cel puţin 3 bariere şi 3 beneficii specifice unei comunicări eficiente  

o înţelegerea procesului de facilitare şi a rolului de facilitator, prin realizarea unui plan 
al discuţiei cu un beneficiar, care să cuprindă toţi paşii unei comunicări eficiente. 

• Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor necesare gestionării relaţiilor cu beneficiarii şi terţii 
demonstrată prin enumerarea principalelor 3 roluri ale lucrătorului comunitar care 
desfăşoară vizite la domiciliu şi listarea principalelor 3 activităţi pe care le desfăşoară 
pentru construirea parteneriatului dintre familii şi lucrătorii comunitari; 

• Identificarea a 3 modalităţi de interacţiune pentru optimizarea comunicării cu diferite 
categorii de beneficiari; 

• Identificarea rolurilor prin redarea a câte 3 exemple pentru fiecare dintre cele 4 
dimensiuni acoperite de activitatea lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu; 

• Identificarea a minimum 2 calităţi esenţiale ale lucrătorului comunitar care desfăşoară 
vizite la domiciliu; 

• Indicarea celor patru elemente cheie ale practicii profesionale în vizita la domiciliu;  

• Conturarea a cel puţin 3 direcţii strategice pentru susţinerea unei bunei comunicări cu 
alţi profesionişti din comunitate. 

 

Materiale 

1. Generale 

• Mese, scaune, videoproiector cu ecran de proiecţie, laptop, cabluri compatibile cu cele 2 
aparate, eventual prelungitor (doar în funcţie de sală) 

• Ecran de proiecţie sau un perete alb liber 

• 2 flipcharturi 

• 2 Pinboard – tăbliţe cu plută pentru fixare şi grupare cartonaşe colorate  

• 1 tablă magnetică 
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• 12 magneţi pentru tabla magnetică 

• 2 cutii de pioneze colorate 

• Foi A4  

• Pixuri  

• Capsator 

• 12 seturi (x 5 bucăţi) Markere de diferite culori  

• Hârtie flipchart 

• Etichete adezive  

• Post-it-uri de 3 culori diferite (câte 2 pachete din fiecare culoare) sau hârtii autocolante 
colorate care se pot lipi pe tabla de flipchart  

• Cartoane albe şi colorate – abastre şi roz/roşii de forma dreptunghiulară (10x20 cm)  

• Foarfece  

• Lipici şi scotch de hârtie 

• 1 minge mică de burete sau de cauciuc 

2. De distribuit 

• Manualul cursantului 

• Anexe (studii de caz, fişe şi formulare de lucru) 

• Prezentarea PowerPoint pe suport hârtie (la sfârşitul timpului de lucru) – M4_T4.1-T4.4 

 

Structura modulului de curs 

Tema / sesiunea Proces/Activităţi Durata 
(min) 

Subtema 4.1. 
Comunicarea şi rolul ei în 
furnizarea de servicii 
integrate 

 

Sesiunea 1 

 

Activitatea 1. Introducerea cursului – scop/obiective, 
aşteptări  

Timp: 10 min 

 

Activitatea 2. Noţiuni generale - Cuvinte cheie, Concepte 
de bază – rolul comunicării în lucrul cu beneficiarii şi rolul 
comunicării în lucrul cu echipa comunitară 

Timp: 10 min 

 

Activitatea 3. Formele comunicării. Importanţa abilităţilor 
de comunicare în munca cu oamenii. Caracteristicile şi 
importanţa lucrului în comunitate: bariere, valori şi beneficii 
aduse de respectarea valorilor. 

Timp: 40 min 

 

Activitatea 4. Construirea încrederii în relaţia cu beneficiarul 

Timp: 15 min 

 

90 minute 
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Activitatea 5. Recapitularea instrumentelor unei 
comunicări eficiente: strategia unei comunicări eficiente, 
strategii şi tehnici utile pentru rezolvarea conflictelor/ 
sfaturi practice 

Timp: 15 min 

Subtema 4.2. 
Comunicarea şi relaţia cu 
beneficiarii 

Sesiunea 1 

Activitatea 1. Introducere sesiunii Comunicarea şi 
relaţia cu beneficiarii – Autocunoaşterea şi rolul ei în 
profesii de asistare a comunităţii  

Timp: 10 min 

 

Activitatea 2. Evaluarea SWOT a modului propriu de 
comunicare cu beneficiarii 

Timp: 20 min 

 

Activitatea 3. Autoevaluarea relaţiei Eu-Celălalt în 
comunicarea cu beneficiarii 

Timp: 15 min 

 

Activitatea 4. Planificarea discuţiei cu beneficiarul: 
deschiderea, culegerea informaţiilor, înţelegerea 
perspectivei beneficiarului, oferirea de informaţii, 
obţinerea acordului asupra problemelor de abordat şi 
planului de acţiune, identificarea şi sublinierea punctelor 
tari, resurselor şi suportului, încheierea discuţiei. 

Timp: 45 min 

90 minute 

Subtema 4.3. 
Comunicarea şi relaţia cu 
terţii 

 

Sesiunea 1  

Activitatea 1. Noţiuni generale. Elemente eficiente în 
construcţia mesajului cu terţii - Plan de acţiuni, activităţi 
şi canale de comunicare  

Timp: 10 min  
 

Activitatea 2. Mesajele Cheie ca elemente eficiente 
pentru comunicarea informaţiilor referitoare la Pachetul 
Minim de Servicii Sociale (MSI) şi Pachetul Educaţie 
Incluzivă de Calitate (QIE) 

Timp: 20 min  
 

Activitatea 3. Cui adresăm, cum formulăm şi cum 
structurăm mesajele cheie? 

Timp: 10 min  
 

Activitatea 4. Criterii de stimulare a atenţiei, Comunicarea 
în situaţii de criză şi Evaluarea mesajului cheie 

Timp: 20 min  
 

Activitatea 5. Aplicaţii practice 

Timp: 30 min  

90 minute 
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Subtema 4.4.  

Aplicarea conceptului de 
vizită la domiciliu în 
activitatea lucrătorului 
comunitar 

 

Sesiunea 1. Rolul, scopul 
şi acţiunile de bază ale 
practicii lucrătorului 
comunitar care face vizite 
la domiciliul beneficiarilor 

Activitatea 1. Introducerea temei  

Aşteptările cursanţilor referitoare la temă 

Prezentarea obiectivelor temei 

Timp: 10 min 
 

Activitatea 2. Care este rolul lucrătorului comunitar 
care face vizite la domiciliu? 

Timp: 15 min 
 

Activitatea 3. Scopul profesional al lucrătorului comunitar 
care realizează vizite la domiciliu şi poziţionarea acestuia 

Timp: 10 min 
 

Activitatea 4. Calităţile profesionale esenţiale ale 
lucrătorului care face vizite la domiciliu 

Timp: 30 min 
 

Activitatea 5. Acţiunile de bază ale practicii lucrătorului 
comunitar care face vizite la domiciliu 

Timp: 25 min 

90 minute 

Subtema 4.4. 

Aplicarea conceptului de 
vizită la domiciliu în 
activitatea lucrătorului 
comunitar 

 

Sesiunea 2. Practici 
profesionale ale 
lucrătorului comunitar în 
relaţia cu familia 

Activitatea 6. Patru elemente cheie ale practicii 
profesionale în vizita la domiciliu 

Timp: 40 min 
 

Activitatea 7. Cum identificăm profesionalismul 
lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu? 

Timp: 20 min 
 

Activitatea 8. Comunicare şi consiliere în relaţia cu 
familia 

Timp: 30 min 

90 minute 

Subtema 4.4.  

Aplicarea conceptului de 
vizită la domiciliu în 
activitatea lucrătorului 
comunitar 

 

Sesiunea 3. 

Construirea relaţiei dintre 
lucrătorul comunitar şi 
familia asistată sau ceilalţi 
profesionişti din 
comunitate 

Activitatea 9. Vizita lucrătorului comunitar la domiciliu, 
din perspectiva părinţilor 

Timp: 10 min 
 

Activitatea 10. Colaborarea cu alţi profesionişti 

Timp: 5 min 
 

Activitatea 11. Provocări pe care le pot avea 
profesioniştii care fac vizite la domiciliu în timpul 
procesului de referire către alte sectoare şi soluţii 
potenţiale 

Timp 15 min 

30 minute 
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Descrierea activităţilor de formare 

 

Subtema 4.1 Comunicarea şi rolul ei în furnizarea de servicii integrate 

 

Activitatea 1. Introducerea modulului de curs – scop/obiective 

Materiale specifice: flipchart, markere, cartonaşe albe, videoproiector 

Tehnici: ice-breaker, dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, 
slide-uri nr. 1- 8 

Timp: 10 minute 

Prezentarea în Power Point este pregătită şi puneţi slide-ul 1, în timp ce spuneţi: „Acum 
vom începe acest modul cu un „ice-breaker”, pentru a ne cunoaşte unii pe ceilalţi şi a afla care 
sunt aşteptările de la acest curs.”  

În timp ce explicaţi ce este un „ice-breaker”, împărţiţi cartonaşe de o singură culoare, de 
preferinţă albe, pe care rugaţi participanţii să scrie care sunt aşteptările de la acest modul. Pentru 
ca ei să reţină ce le-aţi cerut şi care sunt regulile agreate, afişaţi slide-ul 2. 

Rugaţi participanţii să scrie pe cartonaşul primit (pe verticală (landscape), cu litere mari, pe 
maximum 3 rânduri) AŞTEPTĂRILE pe care le au de la curs. Apoi strângeţi cartonaşele, citiţi-le, cu 
voce tare şi, pe măsură ce le citiţi, fixaţi-le în pinbord. 

După ce aţi aflat care sunt aşteptările, treceţi la slide-ul 3, în timp ce anunţaţi că aceasta 
este prima sesiune a modulului Abilităţi de comunicare pentru furnizarea serviciilor integrate, 
apoi prezentaţi Structura generală a modulului de curs – Slide 4 şi ce veţi face pe parcursul 
cursului – Slide 5. Subliniaţi scopul şi obiectivele acestui curs - Slide-urile 6-7. Derulaţi slide-urile, 
pe măsură ce terminaţi de clarificat câte un aspect.  

De exemplu, spuneţi-le: „Haideţi să înţelegem de ce este importantă comunicarea pentru 
furnizarea de servicii integrate? 

Prin acest conţinut ne dorim să sensibilizăm persoanele care oferă servicii de acest tip să 
se aplece asupra aspectelor ce ţin de autocunoştere şi rolul ei în profesia de asistare a comunităţii. 
De asemenea, dorim să invităm la reflecţie şi la exersarea diferitelor capacităţi utile pentru a face 
observaţii asupra unui caz, a intra în interacţiune cu celălalt prin comunicarea verbală, a comunica 
nonverbal cu beneficiarul, a înţelege perspectiva beneficiarului, a-l motiva şi susţine pe acesta în a 
dezvolta şi urma un plan de acţiune pentru a rezolva o problemă. Prin toate acestea, sperăm ca 
acest conţinut să îi ajute pe lucrătorii comunitari să îi conecteze pe beneficiari cu comunitatea, 
făcându-le accesibile diferite servicii. Nu în ultimul rând, abilităţile de comunicare sunt corelate cu 
aspecte legate de ideile preconcepute dintr-o comunitate, stereotipuri şi valori, invitând la a reflecta 
asupra influenţei lor în comunicarea cu beneficiarul şi în asistarea persoanelor şi grupurilor 
vulnerabile. Tratarea temelor nu este exhaustivă, de aceea s-ar putea să nu acopere toate nevoile. 
De aceea, la finalul modulului (în manualul cursantului) găsiţi o bibliografie selectivă care poate fi 
bază de reflecţie şi poate sprijini aprofundarea conţinuturilor descrise. În afara capitolelor teoretice, 
materialul de faţă cuprinde exemple de activităţi de învaţare, conţinuturi specifice şi sugestii pentru 
aprofundarea temelor legate de comunicarea cu beneficiarii în contextul activităţii în comunitate. 
Acestea sunt numite numite „Aplicaţii”. Resursele recomandate sunt utile tuturor celor care doresc 
să se autoperfecţioneze în comunicare, în funcţie de nevoile lor”. 

La finalul timpului alocat primei activităţi, afişaţi slide-ul 8 pentru a concluziona şi a scoate 
în evidenţă două idei principale desprinse din scopul cursului şi anume: de a ghida procesul de 
autoevaluare a abilităţilor de comunicare şi a nevoilor de exersare/formare/autoformare particulare; 
de a abilita participanţii să ofere suport pentru dezvoltarea mesajelor şi acţiunilor necesare bunei 
implementări a diferitelor activităţi în comunitate.  
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Activitatea 2. Noţiuni generale, cuvinte cheie, concepte de bază – rolul comunicării în 
lucrul cu beneficiarii şi rolul comunicării în lucrul cu echipa comunitară – 10 minute  

Materiale specifice: flipchart, pinbord, pioneze, markere, videoproiector 

Tehnici: brainstorming, dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, 
slide-uri nr. 9-12 

Timp: 10 minute 

Porniţi de la întrebarea „Ce înţelegem prin comunicare?”. Continuaţi cu „De ce este 
importantă comunicarea?”. Ascultaţi răspunsurile, după care prezentaţi slide-ul 9. 

Îndemnaţi participanţii să indice cuvinte asociate procesului de comunicare eficientă. Scrieţi 
aceste cuvinte pe flipchart, în timp ce le rostiţi cu voce tare. Motivaţi implicarea cursanţilor prin 
întrebări ajutătoare. La final, prezentaţi slide-ul 10 şi citiţi ce aţi scris pe flipchart subliniind cuvintele 
comune pe care le veţi completa cu celelalte. 

Invitaţi participanţii la reflecţie şi acţiune personală. Spuneţi-le: 

Gândiţi-vă la situaţiile în care v-aţi simţit în largul dvs să comunicaţi.  

• Cu cine vă simţiţi bine să discutaţi despre orice? 

• Descrieţi persoana respectivă; 

• Descrieţi situaţiile optime de comunicare. 

Ghidaţi dialogul spre descrierea situaţiilor optime de comunicare şi spre rolul şi 
particularităţile comunicării. Prezentaţi slide-urile 11-12, după care anunţaţi trecerea la următoarea 
activitate, în care veţi discuta despre principalele elemente ale procesului de comunicare, 
modalitatea de transmitere a mesajului, despre modul în care indivizii participă la modul de 
comunicare şi despre cum este realizat procesul comunicării. 

 

Activitatea 3. Formele comunicării, importanţa abilităţilor de comunicare în munca cu 
oamenii, caracteristicile şi importanţa lucrului în comunitate: bariere, beneficii  

Materiale specifice: flipchart, markere, cartonaşe roşii, cartonaşe albastre, videoproiector 

Tehnici: dialog ghidat, dialog liber, interactivitate, jocuri de rol, aplicaţii, studii de caz, 
dezbateri, lista de control, lucrul în grupe mici, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-uri nr. 
13- 34 

Timp: 40 minute 

Invitaţi participanţii la un dialog despre diferite situaţii în care au folosit diverse modalităţi 
de a comunica, explicându-le că acestea se încadrează în: 

• comunicare directă, mesajul este transmis folosindu-se mijloace primare (cuvânt, gest, 
mimică); 

• comunicare indirectă, mesajul este transmis prin mijloace secundare (scriere, tipăritură, 
unde hertziene, cabluri, sisteme grafice) - Slide 13 

De asemenea, oferiţi câteva exemple despre modul în care indivizii participă la procesul de 
comunicare, în funcţie de numărul de persoane implicate. Aici se corelează cu gruparea formelor 
comunicării în funcţie de conţinut: cognitivă, afectivă, motivaţională, volitivă – Slide 14 (plus notele 
din subsolul slide-ului). 

Corelaţi acest punct (formele comunicării) cu Subtema 3 a modulului – Comunicarea cu 
terţii, explicând importanţa modului de realizare a procesului de comunicare, în funcţie de statutul 
interlocutorilor – Slide 15 

Înainte de a trece la slide-urile următoare, pentru a nu fi multă teorie şi pentru a nu pierde 
atenţia cursanţilor, propuneţi continuarea clasificării formelor de comunicare într-un mod mai 
interactiv. Astfel, pentru a identifica elementele procesului de comunicare, propuneţi un joc 
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asemănător „telefonului fără fir”, dar o variantă mai scurtă. Rugaţi trei participanţi să intre în joc. 
Unul din ei va avea rolul de Emiţător 1 (E1). Cel de-al doilea va fi Receptor 1, care va deveni apoi 
Emiţător 2 (R1= E2). Cel de-al treilea va fi Receptor 2 (R2), cel care va recepţiona mesajul de la 
Receptor 1/Emiţător 2. Primul Emiţător (E1) va transmite primului Receptor (R1), la ureche sau o 
distanţă de max.45 cm, un mesaj formulat de el sau pus la dispoziţie de formator. Acesta (R1= E2) 
va transmite celui de al doilea Receptor (R2) mesajul de la o distanţă de minimum 4 metri. 
Receptorul (R2) va transmite mesajul pe care l-a receptat tuturor participanţilor din sală, aflaţi la o 
distanţă de minimum 6 metri.  

Restul participanţilor vor observa procesul de comunicare, având sarcina de a fi atenţi la 
modul de transmitere şi receptare a mesajului (limbaj, claritate), înţelegerea mesajului (capacitatea 
de a reţine elementele importante, feedback, codificare/decodificare), importanţa mediului şi a 
distanţei pentru genul de mesaj ales.  

Încheiaţi cu întrebarea „De ce simt oamenii nevoia să comunice, să se exprime?”. 
Răspunsurile oferite de participanţi vor fi notate pe flipchart. Citiţi ideile comune notate pe flipchart 
şi prezentaţi Slide-urile 16-18. 

Concluzionaţi cu prezentarea unor Axiome ale Comunicării, aşa cum au fost ele 
formulate de psihologul Adrian Nuţă - Slide-ul 19.  

Continuaţi prin a introduce subiectul „Importanţa abilităţilor de comunicare în munca cu 
oamenii”. 

Scrieţi pe o foaie de flipchart, sus, cu litere mari, titlul ABILITĂŢI, iar în centrul paginii, 
cuvântul COMUNICARE. Cereţi participanţilor să vă indice câte un cuvânt asociat unei bune 
comunicări. Oferiţi câteva exemple: empatie, motivaţie, implicare etc. apoi spuneţi-le: „Amintiţi-vă o 
situaţie dificilă din viaţa voastră…  

La cine aţi mers să vă ajute? Ce a făcut persoana respectivă? Ce v-a plăcut din ceea ce a 
comunicat cu voi? Ce nu v-a plăcut? Dacă ar fi să mai apelaţi iaraşi la ea, aţi face-o? Motivaţi!  

Peste timp, ce mesaj i-aţi transmite legat de comunicarea cu voi? 

Încercaţi să aveţi un portret ideal a ceea ce aţi dori voi să fiţi când comunicaţi /asistaţi pe 
cineva:  

• Evaluaţi cum sunteţi acum;  

• Dacă sunt diferenţe faţă de portretul ideal, ce vă propuneţi să faceţi pentru a vă 
îmbunătăţi abilităţile de comunicare?” 

Ascultaţi răspunsurile şi subliniaţi faptul că fiecare dintre cei implicaţi în activitatea din 
comunitate este un agent al schimbării. Apoi, prezentaţi Slide-urile 20-21. Subliniaţi că schimbarea 
presupune introspecţie şi abilitatea de a comunica cu noi înşine, făcând, astfel, trecerea la 
înţelegerea abilităţilor de comunicare. Apoi prezentaţi Slide-ul 22. 

Spuneţi: „Enumeraţi câteva dintre abilităţile pe care le apreciaţi ca importante în 
comunicarea cu persoanele vulnerabile şi cu cei din echipa în care lucraţi în comunitate”.  

Notaţi pe flipchart toate răspunsurile. Nu uitaţi să puneţi întrebări de clarificare, să 
reformulaţi, dacă simţiţi nevoia, să grupaţi informaţia oferită, dacă este similară. După ce aţi 
colectat ideile, prezentaţi slide-ul 23, parcurgând, apoi, pe rând, abilităţile menţionate de specialişti 
ca fiind esenţiale activităţii în comunitate. Prezentaţi, unul câte unul, Slide-urile 24 – 29. 

Reamintiţi participanţilor: „În activitatea dvs. este important să ştiţi că: 

• pentru a putea informa beneficiarii, este nevoie să faceţi efort de reactualizare a datelor 
despre comunitate; 

• pentru a culege informaţii, este nevoie să vă alocaţi timp, să aveţi o reţea activă de 
networking profesional; 

• pentru a avea informaţii relevante pentru un beneficiar, este nevoie să le selectaţi pe cele 
legate de nevoile lui.” 
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Important! Pe măsură ce parcurgeţi abilităţile de pe slide-uri, întoarceţi-vă la cele notate pe 
flipchart ca urmare a contribuţiilor participanţilor. Încercaţi să faceţi paralele între ele, pentru a 
valida punctele de vedere exprimate de participanţi, încurajând, astfel, intervenţii ulterioare din 
partea lor. Concluzionaţi cu prezentarea slide-ului 30. 

Treceţi la subiectul următor: caracteristicile şi importanţa lucrului în comunitate: 
bariere şi beneficii. 

Anunţaţi participanţii că urmează un exerciţiu în grupe de câte 2 în care vor analiza şi 
identifica barierele care pot să apară în comunicare ca urmare a unor afirmaţii sau comportamente 
prezentate în slide-ul 31. 

Explicaţi că principalele bariere apărute în comunicarea şi lucrul cu beneficiarii sunt date de 
ideile preconcepute şi stereotipuri. De exemplu, în comunităţi, există diferite reprezentări despre 
familie, copilărie şi relaţii de familie, educaţie şi şcoală, sexualitate, violenţă, sărăcie, asistenţă 
socială şi, chiar, despre relaţiile cu colegii. Parte dintre acestea nu se bazează pe observarea 
realităţii sau pe date ştiinţifice. De aceea, ele pot fi baza unor idei preconcepute, convingeri care 
blochează comunicarea. Preluarea stereotipurilor din mediul social, generalizarea unor situaţii sau 
preluarea unor idei în mod nereflexiv, necritic, pot fi serioase „obstacole nevăzute” în intervenţiile 
din comunitate. 

Explicaţi că pentru un lucrător comunitar este important să identifice stereotipurile, ideile 
preconcepute, cutumele etc., să devină conştient de existenţa lor şi să le abordeze în comunicarea 
cu beneficiarii.  

Specialistul poate utiliza exemple, poate crea un cadru pentru reflecţie asupra lor, pentru a 
le diminua impactul. De exemplu când cineva este rezistent la schimbare şi are convingeri de 
genul „degeaba mergi la şcoală”, „dacă merg la medic îmi găseşte ceva”, „ce rost are să muncesc 
că tot sărac rămân”, specialistul îl poate ajuta şi motiva să acţioneze, prezentând beneficiile unui 
nou comportament, dezirabil. 

Rugaţi-i să se gândească şi la anumite convingeri care sunt preluate din mediu şi care îi pot 
influenţa în intervenţiile lor. Ghidaţi dialogul, oferindu-le câteva exemple: „toţi vor ajutoare 
financiare”, „săracii sunt leneşi”, „romii fură”, „o persoană care consumă alcool/alte substanţe este 
pierdută pentru societate” etc. 

Notaţi răspunsurile pe flipchart şi verificaţi împreună care dintre barierele identificate 
împreună cu participanţii se regăsesc în Slide-ul 32. 

Continuaţi prin a transmite participanţilor că un alt aspect important în munca şi relaţiile cu 
beneficiarii este legat de valori şi respectarea acestora. Împărţiţi fiecărui cursant câte un 
cartonaş albastru şi unul roşu. Rugaţi-i să scrie, pe cartonaşul roşu, care consideră că sunt valorile 
cele mai apreciate în relaţionarea şi comunicarea cu beneficiarii, iar pe cartonaşul albastru, care 
sunt beneficiile aduse de aceste valori. Reamintiţi-le că poziţionarea cartonaşului trebuie să fie 
orizontală, să scrie cu litere mari de cca. 2 cm, maximum 3 rânduri/cuvinte cheie. 

Alocaţi maximum 5 minute acestui exerciţiu, timp în care le explicaţi că lucrătorii comunitari 
declară că în munca lor sunt ghidaţi de: „sinceritate, corectitudine, perseverenţă, empatie, 
înţelegere a oamenilor, copiilor, situaţiilor, congruenţă, iubire/căldură, păstrarea secretului, 
confidenţialitate, fermitate, comunicare eficientă, excelenţă, asertivivitate, seriozitate, punctualitate, 
flexibilitate, colaborare cu echipa, răbdare, interes, încredere, satisfacţie/ roadele muncii, 
onestitate, sociabilitate, seriozitate etc.” (enumerare preluată din activităţile directe cu lucrătorii 
sociali din judeţul Bacău, 2016). Aceste valori manifestate în comunicare, comportament, 
atitudinile faţă de beneficiari pot fi un real suport în „neutralizarea miturilor” şi pot diminua 
rezistenţa la schimbare a beneficiarilor. 

După expirarea celor 5 minute, strângeţi cartonaşele, citiţi cu voce tare câte un cartonaş şi 
fixaţi-l cu pioneze în pinboard. Întâi cele roşii - valorile, apoi cele albastre – beneficiile. Grupaţi 
cartonaşele în două coloane: cele roşii într-o parte şi cele albastre în cealaltă parte. La începutul 
fiecărei coloane scrieţi mare VALORI (pe cartonaş roşu) şi BENEFICII (pe caronaş albastru). 

După ce aţi fixat cartonaşele pe pinboard, prezentaţi slide-urile 33-34. 
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La finalul acestei activităţi, subliniaţi faptul că este important ca participanţii să: 

• reflecteze la valorile lor şi la felul în care îi înfluenţează în relaţia cu beneficiarii; 

• reflecteze la diversitatea opiniilor şi să le discute cu cei cu care lucrează în comunitate; 

• construiască o viziune comună, împreună cu cei din echipa lor, asupra abordării 
convingerilor nerealiste ale beneficiarilor, să transmită mesaje comune în comunităţi. 

 

Activitatea 4. Construirea încrederii în relaţia cu beneficiarul  

Materiale specifice: flipchart, markere, videoproiector 

Tehnici: dialog, interactivitate, prelegere, dezbateri, listă de control, prezentare Power Point 
M4_T4.1-T4.4, slide-urile 35-39.  

Timp: 15 minute 

Continuaţi cu tema Elementele încrederii. Scrieţi pe flipchart, în mijlocul paginii, cu litere 
mari, cuvântul ÎNCREDERE. Rugaţi cursanţii să vă spună câte un cuvânt pe care-l asociază 
încrederii. Notaţi cuvintele cheie pe flipchart. Încurajaţi-i să dezvolte anumite idei care servesc 
conturării elementelor de încredere. 

Apoi, cereţi cursanţilor ca fiecare să se gândească dacă în relaţia cu ceilalţi promovează o 
relaţie de încredere bazată pe: 

• Deschidere; 

• Împărtăşirea informaţiilor, ideilor, gândurilor, sentimentelor şi reacţiilor la acţiunile cu 
potenţial de risc întreprinse de colegii de echipă;  

• Împărtăşirea informaţiilor; 

• Oferirea materialelor şi resurselor, în vederea ajutării celorlalţi să avanseze către realizarea 
obiectivelor lor; 

• Acceptare; 

• Comunicarea aprecierii pentru o altă persoană şi a contribuţiei lui/ei la activitatea grupului; 

• Sprijin; 

• Comunicarea către alte persoane a recunoaşterii punctelor lui/ei forte şi a încrederii în 
capacităţile lui/ei de a administra situaţiile de risc în care se poate afla;  

• Intenţia de colaborare; 

• Exprimarea speranţei că toată lumea va colabora şi că fiecare membru al echipei va 
coopera în vederea realizării obiectivelor personale şi comune; 

• Comportamentul care dovedeşte încredere care înseamnă a recunoaşte obstacolele pe 
care le întâmpini sau dificultăţile în realizarea unor sarcini şi, totodată, dorinţa de a-i 
accepta deschis pe ceilalţi şi de a accepta sprijinul şi de a-i sprijini, la rândul tău. 

Prezentaţi slide-urile 35-37. 

De reţinut! Comportamentul de încredere presupune disponibilitatea de a răspunde la 
acţiunile unei alte persoane într-un mod care s-o asigure pe aceasta că va beneficia de consecinţe 
pozitive. 

Odată ce aţi identificat ce este esenţial pentru clădirea unui mediu de încredere şi unde vă 
aflaţi acum în cadrul acestui proces, este util să aveţi câteva idei despre ce aţi putea să faceţi 
pentru a vă îmbunătăţi activitatea în acest sens. Prezentaţi slide-urile 38-39. 
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Activitatea 5. Recapitularea instrumentelor unei comunicări eficiente: strategia unei 
comunicări eficiente, ascultarea activă, strategii şi tehnici utile pentru rezolvarea 
conflictelor/sfaturi practice  

Materiale specifice: flipchart, markere, cartonaşe albe 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, reflecţie personală, prezentare Power Point M4_T4.1-
T4.4, Slide-uri 40-54 

Timp: 15 minute 

Explicaţi participanţilopr că vă apropiaţi de finalul acestei sub-teme / sesiuni şi că, pentru 
fixarea cunoştinţelor, urmează o trecere în revistă a celor mai importante elemente pentru 
construirea unei comunicări eficiente. Arătaţi Slide-ul 40.  

Prezentaţi dinamic, succint, cu atitudine, ce presupune Strategia unei comunicări eficiente – 
Slide-urile 41- 42. 

Propuneţi, apoi, exerciţiul de la Slide-ul 43, ca o reflecţie şi acţiune personală. 

Reamintiţi că ascultarea activă este o ascultare empatică şi joacă un rol cheie pentru 
eficientizarea comunicării. Prezentaţi Slide-ul 44. 

De asemenea este important să atrageţi atenţia asupra factorilor perturbatori care pot să 
apară în procesul de ascultare – Slide 45 

- factori de natură perceptuală care conduc la atenţia, înţelegerea şi reţinerea selectivă în 
procesul de ascultare; 

- factori dependenţi de relaţia dintre comunicatori; 

- lipsa deprinderilor de ascultare; 

- factori de natură semantică; 

- factori de natură externă fizică şi factori fiziologici; 

- atenţia prefăcută; 

- tendinţa de a evalua modul cum este prezentat mesajul şi cum arată vorbitorul; 

- efectuarea simultană a altor activităţi. 

Propuneţi două tehnici pentru îmbunătăţirea ascultării active – Slide-ul 46. 

Explicaţi că există două tehnici simple, care au pot fi exersate frecvent: rezumarea şi 
reflectarea. 

Ca o concluzie, subliniaţi faptul că este foarte important, pentru munca lor, să înţeleagă că 
în munca cu oamenii au nevoie de Deschidere, Empatie, Încredere, Onestitate, Dăruire, Respect – 
Slide-ul 47. 

Faceţi trecerea la acest subiect – cauzele apariţiei conflictelor şi gestionarea acestora, 
arătând slide-ul 48 şi întrebând: „Care sunt principalele cauze ale apariţiei conflictelor? Cum apare 
conflictul? Cum îl gestionăm?”. 

Împărţiţi foaia de flipchart în trei secţiuni orizontale pentru cele trei întrebări de mai sus şi 
notaţi câteva opinii ale cursanţilor (cele mai relevante), ca urmare a unui dialog ghidat spre cele 
trei întrebări principale. Apoi, prezentaţi slide-urile 49-52 care cuprind câteva sfaturi practice privind 
negocierea şi medierea conflictelor.  

Ca o concluzie, faceţi o sinteză a ceea ce este eficient, dar şi a ceea ce poate duce la 
obstacole în rezolvarea conflictelor. Prezentaţi slide-urile 53-54. 
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Subtema 4.2. Comunicarea şi relaţia cu beneficiarii 

 

Activitatea 1. Introducerea sesiunii. Comunicarea şi relaţia cu beneficiarii – 
Autocunoaşterea şi competenţe cheie  

Materiale necesare: flipchart, markere, videoproiector, o minge mică din burete 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-uri 55-59 

Timp: 10 minute 

Pe hârtia de flipchart veţi scrie, în pauză, înainte de începerea sesiunii, tema abordată şi 
principalele puncte de discuţie, după care veţi acoperi foaia cu o coală albă de flipchart. 

Deschideţi cea de-a doua sesiune cu următorul exerciţiu de încălzire, pentru creşterea 
nivelului de implicare, interacţiune, cunoaştere şi autocunoaştere: rugaţi cursanţii să formeze un 
cerc. Explicaţi că acest scurt joc constă în aruncarea mingii către alt cursant, după ce se va 
pronunţa cu voce tare o frază sau un cuvânt din sesiunea anterioară, cazul ideal va fi acela în care 
acel cuvânt/frază cheie este reprezentativ(ă) pentru persoana aleasă să i se paseze mingea (ex: 
calm, bun mediator, empatie, deschidere, încredere etc.). Cel care va primi mingea va striga 
„CALD”, dacă se identifică cu fraza sau cuvântul cheie, „CĂLDUŢ”, dacă se identifică parţial sau 
„RECE”, dacă nu se identifică (acel cuvânt/frază cheie nu i se potriveşte). Nu se aruncă mingea 
aceleiaşi persoane de două ori. Dacă se va întâmpla acest lucru, cel căruia i se aruncă, nu trebuie 
să o prindă. Jocul se va termina după ce toţi participanţii au primit mingea sau când unuia dintre 
participanţi i se pasează mingea de două ori. Pentru începerea jocului, aruncaţi mingea, la 
întâmplare, unuia dintre participanţi. După terminarea jocului, rugaţi cursanţii să se aşeze la 
locurile lor şi cereţi feedback legat de noţiunile din prima sesiune, capacitatea de evaluare a 
abilităţilor proprii şi ale celorlalţi. 

Apoi, descoperind foaia de flipchart scrisă în pauză, amintiţi-le, citind cu voce tare, clar, 
răspicat, care sunt principalele puncte care vor fi abordate în această sesiune.  

Afişaţi slide-ul 55 şi spuneţi-le că este momentul să analizeze relaţia cu beneficiarii şi cum 
pun în practică abilităţile de comunicare, relaţionare şi gestionare a situaţiilor dificile care pot 
genera conflicte.  

Faceţi legătura între feedback-ul primit după exerciţiul de încălzire şi rolul pe care îl are 
autocunoaşterea în profesiile de asistare a comunităţii. 

Prezentaţi Slide-ul 57 – AUTOCUNOAŞTEREA şi spuneţi-le să îşi noteze, succint, ideile 
principale legate de întrebările afişate pe slide, făcând trecerea spre următorul punct. 

Spuneţi: Vom începe cu o enumerare a câtorva cuvinte şi expresii pe care le utilizăm pentru 
comunicarea în sine, dar şi pentru aspecte ale lucrului cu beneficiarii în care această abilitate este 
implicată, fie că suntem conştienţi de acest lucru, fie că nu. Vom încerca să identificăm împreună 
care este competenţa cheie asociată cuvintelor sau expresiilor utilizate. Apoi citiţi cu voce tare, 
din fişa de lucru, expresiile scrise în paranteză şi aşteptaţi răspunsuri din sală.  

• („am întrebat şi am primit răspuns de la...”) – dialog 

• („am vorbit cu...”) - discuţie 

• („m-am sfătuit cu privire la...”) – consiliere 

• („am ascultat părerile lor despre...”) – mediere 

• („reuşesc să structurez informaţiile despre...”) - competenţă lingvistică 

• („am ascultat pe...”) – ascultare 

• („m-am înţeles cu...”) – înţelegere 

• („i-am povestit, l-am învăţat să...”) – educaţie 

• („m-am întrebat cum...”) – reflectare. 
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Prezentaţi slide-urile 58-59 

În final, putem să spunem că, deşi vorbim ades despre comunicare ca despre un lucru ştiut, 
dacă ne aplecăm asupra acestui proces, descoperim că este asemeni unui puzzle în care anumite 
piese ne sunt mai mult sau mai puţin clare. Altfel spus, uneori le potrivim, alteori reuşim după mai 
multe încercări.  

 

Activitatea 2. Evaluarea SWOT a modului propriu de comunicare cu beneficiarii – 20 
minute 

Materiale specifice: flipchart, markere, fişa de lucru Anexa M4_T4.2_A2_Identificarea 
punctelor tari şi a punctelor slabe, fişa de lucru Anexa_M4_T4.2_A2_Analiza SWOT, 
videoproiector 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-ul nr. 60 

 

Propuneţi câteva întrebări de reflecţie, cu întrebări ce fac trecerea spre Analiza SWOT  

Reflecţie şi acţiune personală: 

- Alege un aspect pe care ţi-ai dori să-l exersezi legat de competenţele tale sociale (ex: atitudinea 
de colaborare în echipă) Ce eşti dispus să faci pentru aceasta? 

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

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

- Alege un aspect pe care ţi-ai dori să-l exersezi legat de competenţele tale de comunicare?(ex: 
deprinderea de a formula şi a exprima argumente oral în mod convingător, adecvat contextului) Ce 
eşti dispus să faci pentru aceasta? 

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

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

- Pe ce te bazezi pentru a le exersa? Ce resurse ai?(ex: am o echipă cu experienţă pe care mă pot 
baza, am timp pentru a face un curs) 

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

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

 

Spuneţi-le „Vă puteţi gândi de câte ori v-aţi pus aceste întrebări în ultimul timp? Şi cum aţi 
răspuns?” 

Distribuiţi Fişa de lucru din Anexa M4_T4.2_A2_Identificarea punctelor tari şi a punctelor 
slabe şi spuneţi-le să noteze, în dreptul fiecărei abilităţi, dacă este un punct tare sau un punct slab. 

Explicaţi că identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe este importantă pentru a putea 
descoperi oportunităţile şi a preveni/înlătura ameninţările care apar în implementarea unei activităţi 
sau a unui proiect.  

Concret, aceasta este o metodă numită SWOT este acronimul în limba engleză pentru o 
analiză în baza punctelor tari ale persoanei (S – strengths), punctelor slabe (W– weaknesses), 
oportunităţilor (O – opportunities) şi ameninţărilor (T – threats). În baza lor, o persoană îşi poate 
stabili priorităţi, poate să îşi facă planuri de acţiune sau dezvoltare personală şi profesională, poate 
să identifice resurse şi obstacole cu care aceasta s-ar putea confrunta în activitatea sa 
profesională. (Prenton, K., 2007, pag 33) 

Distribuiţi Anexa_M4_T4.2_A2_Analiza SWOT şi fiţi deschis pentru întrebări sau chiar 
discuţii ghidate cu participanţii, pentru completarea analizei SWOT. 

De asemenea, în timpul alocat completării analizei SWOT, afişaţi slide-ul 60, pentru a putea 
să le daţi informaţii ajutătoare. 
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La finalul activităţii 2, în loc de concluzie, oferiţi câteva sfaturi: 

• Faceţi, periodic, o analiză a punctelor tale tari şi a celor de remediat 

• Propuneţi-vă un plan de acţiune, pentru remedierea unora dintre ele 

• Stabiliţi-vă priorităţi legate de ceea ce doreşti să dezvolţi legat de competenţele de 
comunicare 

• Dacă doriţi, împărtăşiţi şi colegilor aspecte legate de punctele dumneavoastră tari şi, dacă 
vor, ajutaţi-i să le dobândească şi ei. 

 

Activitatea 3. Autoevaluarea relaţiei Eu-Celălalt în comunicarea cu beneficiarii – 15 
minute 

Materiale specifice: flipchart, markere, fişă de lucru Anexa_4.2.3_ Fişa de Reflecţie Eu şi 
Celălalt 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, instrucţiuni de completare a fişei de lucru, prezentare 
Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-ul nr. 61 

Începeţi prin a spune că, după ce aţi identificat abilităţile de comunicare şi aţi trecut prin 
procesul de Autocunoaştere, analizându-şi fiecare punctele tari şi punctele slabe, puteţi trece la 
autoevaluarea relaţiei pe care fiecare în parte, ca lucrător comunitar, o are cu beneficiarii 
proiectului. 

Propuneţi un exerciţiu de imaginaţie:  

• aveţi un caz dificil, imaginaţi situaţia cât mai detaliat.  

• Acum, încercaţi să vă conştientizaţi starea pe care o aveaţi înainte să interacţionaţi (ce vă 
trece prin minte, ce simţiţi).  

• ce întrebări şi îngrijorări legate de caz aveţi? Încercaţi să le enumeraţi aşa cum vă vin ele in 
minte.  

• evaluaţi-vă propriile emoţii şi senzaţii fizice, în mod anticipat. Ce emoţii aveţi, ce senzatii 
fizice, ce intensitate au?  

• când vedeţi persoana asistată, ce „motto” aveţi în minte despre ea?  

• dacă v-aţi întâlni în alt context, ce aţi spune despre ea? 

Se distribuie Anexa_4.2.3_ Fişa de Reflecţie Eu şi Celălalt (pentru o autoevaluare a relaţiei 
dintre lucrătorul comunitar şi beneficiar). Se proiectează slide-ul 61. Menţionaţi că aceste fişe de 
lucru rămân la participanţi şi e foarte important să fie deschişi şi sinceri cu ei înşişi. Completarea 
fişei se realizează cu suportul formatorului privind anumite aspecte de comunicare, relaţionare, 
gestionarea emoţiilor etc. Anunţaţi că timpul alocat completării fişei este de 5 minute. După 
expirarea timpului, purtaţi un scurt dialog despre când se simt şi când nu se simt confortabili în 
prezenţa beneficiarilor. Ca o concluzie, subliniaţi importanţa pregătirii discuţiei cu beneficiarul şi 
anunţaţi trecerea la activitatea următoare în care veţi afla care sunt paşii pentru a planifica această 
discuţie.  

 

Activitatea 4. Planificarea discuţiei cu beneficiarul  

Materiale specifice: flipchart, markere, videoproiector, fişele de lucru - 
Anexa_M4_T4.2_A4_Cazuri de lucru_Comunicarea cu beneficiarii şi Anexa_M4_T4.2_A4_Fişa de 
lucru_Paşii discuţiei cu beneficiarul 

Tehnici: construcţie studiu de caz combinat cu joc de rol, prezentare Power Point M4_T4.1-
T4.4, slide-urile nr. 62-68 

Timp: 45 minute 
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Începeţi prin a pune în temă participanţii cu ceea ce se urmăreşte cu această nouă 
activitate, mai precis ce anume urmează să se întâmple – că vor fi împărţiţi în grupe de lucru, unde 
vor avea anumite roluri ce urmează a fi distribuite sau alocate prin tragere la sorţi (doar în situaţia 
în care se nasc discuţii). 

Se împart participanţii în maximum 3 grupe de lucru. 

Se distribuie, pe grupe de lucru de câte 7-8 participanţi (în funcţie de numărul de cursanţi), 
câte un studiu de caz, tipărit pe coală A4 şi câte o coală de hârtie de flipchart. Se va decupa 
Anexa_M4_T4.2_A4_Cazuri de lucru_Comunicarea cu beneficiarii, pentru a fi distribuite studiile de 
caz. 

Se alocă roluri în fiecare echipă: beneficiarul, lucrătorul social: asistent social/consilier 
şcolar/asistent medical etc. (în funcţie de situaţia prezentată în studiu de caz), moderator, 
coordonator, prezentator, 1-2-3… observator(i). 

Se oferă explicaţii legate de: modul de lucru în echipă, roluri, timpul de lucru, modul de 
prezentare în faţa grupei.  

Pe flipchart, trainerul scrie modul de prezentare în plen. Explicaţi modul în care se face 
prezentarea.  

În introducere, vor fi prezentate: Tema/Subiectul, prezentarea succintă a cazului, 
personajele implicate. Se vor da detalii despre modul de abordare şi soluţionarea problemei. 
Observatorilor li se va explica ce au de urmărit, conform fişei de lucru pe care o vor primi. Ei vor fi 
primii care vor oferi feedback, în plen, la finalul prezentării fiecărei echipe. 

Se vor da explicaţii privind sarcinile alocate. De exemplu: Coordonatorul va împărţi sarcinile 
fiecărui membru al echipei, va coordona lucrul în echipă şi îi va implica pe toţi membrii echipei. 
Moderatorul este cel care moderează discuţiile şi comunică prezentatorului ce anume trebuie să 
noteze ca să prezinte la final. Prezentatorul va structura informaţiile conform planului cerut. 
Observatorii vor face observaţii scrise, urmărind Anexa_M4_T4.2_A4_Fişa de lucru_Paşii discuţiei 
cu beneficiarul.  

Se distribuie coordonatorilor şi observatorilor Anexa_M4_T4.2_A4_Fişa de lucru_Paşii 
discuţiei cu beneficiarul şi se discută aspectele privind culegerea informaţiilor, înţelegerea 
perspectivei beneficiarului, oferirea de informaţii, obţinerea acordului asupra problemelor de 
abordat şi a planului de acţiune, identificarea şi sublinierea punctelor tari, resurselor şi suportului. 

Se proiectează Slide-ul 62 – Paşii care mă pot ghida, pentru a şti toată lumea ce se 
urmăreşte în lucrul pe echipe. 

Ideal ar fi ca fiecărei echipe să i se aloce un spaţiu separat sau fiecare echipă să stea în 
colţuri diferite ale încăperii, pentru a nu interfera. Se comunică timpul de lucru alocat acestei 
activităţi. 

Formatorul va trece pe la fiecare echipă, pentru a se asigura că nu există neclarităţi. 

Timp de lucru: 10-12 minute pentru lucru în echipă. 

Cu 3 minute înainte de finalizarea timpului alocat, anunţaţi echipele să se pregătească de 
finalizarea prezentării. Sunt rugaţi reprezentanţii fiecărei echipe să se pregătească pentru 
prezentarea în plen.  

După cele aprox. 10 minute alocate lucrului în echipă, rugaţi cursanţii să revină la locul lor 
şi să se pregătescă pentru următoarea activitate: prezentarea în plen a reprezentanţilor fiecărei 
echipe, dar şi să participe la discuţii, oferind feedback la finalul fiecărei prezentări. 

După finalizarea timpului alocat rezolvării studiului de caz, prezentatorul fiecărei echipe va 
veni cu hârtia de flipchart (completată conform indicaţiilor primite) pe care o va fixa în pinbord (cu 
pioneze), pe tablă magnetică (cu magneţi) sau pe suportul de flipchart (cu scotch). 

Timpul alocat: aproximativ 20 minute. Prezentările vor fi de 3-4 minute pentru fiecare 
echipă, alte 3 minute alocate fiecărei echipe pentru feedback, şi aprox 4-7 minute pentru concluzii 
finale, în plen. 
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După fiecare prezentare, cereţi feedback, mai întâi, din partea observatorilor şi apoi din 
partea celorlaţi participanţi.  

Întrebaţi: „Mai întâi, care este părerea observatorilor Echipei x/y/z…?” După ce aceştia şi-
au spus părerea, încurajaţi ceilalţi cursanţi să dea feedback. La final, punctaţi aspectele principale 
şi completaţi cu ceea ce nu s-a spus, îmbinând noţiunile teoretice cu observaţiile practice. Solicitaţi 
cursanţilor să dea exemple de situaţii în care lucrătorul social are un comportament neadecvat. 
Prezentaţi slide-urile 63-67. 

La final, se vor prezenta concluziile din Slide-ul 68 şi se anunţă pauza. 

 

Subtema 4.3. Comunicarea şi relaţia cu terţii 

 

Activitatea 1. Noţiuni generale. Elemente eficiente în construcţia mesajului cu terţii - 
Plan de acţiuni, activităţi şi canale de comunicare  

Materiale specifice: flipchart, markere, videoproiector 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-uri nr. 69-76 

Timp: 10 minute 

La venirea din pauză este proiectat Slide-ul 69. Anunţaţi că începeţi cea de-a treia sesiune 
care presupune un anumit tip de comunicare – clară, succintă, cu alte cuvinte: „scurtă şi la obiect”. 
De aceea, pentru fixarea noţiunilor abordate în sesiunile anterioare şi trecerea la subiectele ce 
urmează a fi discutate, deschideţi această sesiune cu întrebarea: „La ce am putea reflecta când 
adaptăm mesajele?”. Proiectaţi slide-ul 70 şi adresaţi întrebări ajutătoare cum ar fi: „În funcţie de 
ce anume adaptăm aceste mesaje? Care sunt factorii de context sau mediu la care este nevoie să 
ne adaptăm mesajele? Ce obstacole legate de adaptarea mesajelor aţi întâlnit până acum? Cui vă 
adresaţi pentru rezolvarea unor situaţii dificile? etc.” 

Notaţi răspunsurile, pe scurt, pe flipchart, apoi completaţi-le cu informaţiile din slide-urile 71-73. 

Spuneţi cursanţilor: „Pentru o bună înţelegere acestei teme, vom stabili împreună cine 
considerăm că sunt terţii”. Porniţi de la ideea că aspectul comunicării, cel abordat în sesiunile 
anterioare, a vizat ca părţi principale lucrătorii comunitari şi beneficiarii proiectului. Ca atare, toţi cei 
care nu sunt implicaţi direct, în calitate de lucrători comunitari sau beneficiari, pot fi în categoria 
terţilor. 

Explicaţi că susţinerea proiectelor sociale presupune să ştim cui ne adresăm şi cum facem 
acest gen de comunicare. Notaţi răspunsurile aferente, pe foaia de flipchart, împărţită în două 
coloane (cui ne adresăm şi cum ne adresăm), după care proiectaţi slide-ul 74. Cu alte cuvinte, terţii 
sunt parte importantă în implementarea unui proiect şi, deci, din planul ce trebuie făcut pentru 
atingerea obiectivelor propuse. De asemenea, punctaţi, afişând slide-ul 75, că implementarea şi 
promovarea cu succes a unor programe sociale presupune elaborarea unui plan de acţiuni ale 
cărui principale componente sunt: 

1) stabilirea obiectivelor generale 

2) analiza grupurilor-ţintă 

3) analiza contextelor interne şi externe 

4) stabilirea unor obiective măsurabile 

5) alegerea strategiilor şi tacticilor 

- poziţionare (definirea acţiunii dorite din partea populaţiei- ţintă şi a beneficiilor, care 
rezultă din aceasta) 

- difuzarea şi sursa mesajului;  

- stabilirea canalelor de comunicare 
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- conceperea mesajului 

- stabilirea parteneriatelor 

6) urmărirea şi evaluarea 

7) punerea în practică. 

După ce aţi prezentat paşii importanţi pentru elaborarea unui plan de acţiune, ţinând cont 
de specificul sesiunii, proiectaţi slide-ul 76 şi propuneţi să acordaţi puţină atenţie strategiei de 
comunicare ale cărei activităţi principale sunt: 

• stabilirea colaborării în echipă 

• furnizare de training în domeniul comunicării şi relaţiei cu media 

• crearea de mesaje destinate populaţiei generale şi profesioniştilor din sistem 

• dezvoltarea unui program destinat mass-media 

• dezvoltarea unor programe educaţionale şi informaţionale pentru populaţia generală, în 
colaborare cu mass media 

• dezvoltarea şi menţinerea unei pagini web. 

Întrebaţi participanţii: „Care consideraţi că sunt principalele canale de comunicare utilizate 
cu succes în implementarea proiectelor sociale?” 

Notaţi răspunsurile pe flipchart şi încercaţi să le ierarhizaţi în funcţie de votul exprimat din 
partea celor prezenţi. Exemplu: TV (10 voturi), internetul (7 voturi), presa scrisă (6 voturi), afişele 
(5 voturi), radio (2 voturi). Total: 30 de voturi exprimate.  

Concluzionaţi explicând că transmiterea informaţiei, cât mai pe înţelesul tuturor, şi 
adaptarea strategiei de comunicare, în funcţie de răspunsul şi nevoile publicului căruia i se 
adresează, reprezintă adevăratele pietre de temelie pentru iniţierea unei comunicări eficiente.  

 

Activitatea 2. Mesajele Cheie ca elemente eficiente pentru comunicarea informaţiilor 
referitoare la Pachetul Minim de Servicii Integrate (MSI)  

Materiale specifice: flipchart, markere, fişă de lucru - Anexa_M4_T4.3_A2__Mesaje 
Cheie_MSI  

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, sesiune de lucru în 2 grupuri.  

Timp: 20 minute 

Anunţaţi participanţii că veţi analiza împreună care sunt mesajele cheie (pe baza 
informaţiilor primite) referitoare la Pachetul Minim de Servicii Integrate (MSI).  

Împărţiţi participanţii în două grupe mari. Distribuiţi-le afişe, pliante şi alte materiale 
informative despre MSI - Anexa_M4_T4.3_A2__Mesaje Cheie_MSI. În cadrul fiecărui grupe, se 
analizează textele şi se fac propuneri de îmbunătăţire a acestora care să răspundă la întrebările:  

1. Ce este MSI ? 

2. Cui se adresează MSI? 

3. Cum funcţionează MSI? 

4. De ce este eficient MSI? 

Care sunt cuvintele cheie? Ce mai putem adăuga? Alocaţi câte un flipchart fiecărei echipe. 
Scrieţi pe cele două suporturi de flipchart punctele pe care trebuie să le abordeze fiecare grupă, 
împărţind coala de hârtie în patru (4) secţiuni orizontale (câte una pentru fiecare întrebare 
formulată mai sus, conform fişei de lucru pe care o distribuiţi). 

Comunicaţi timpul de lucru alocat: 20 minute – din care 10 minute pentru lucru în echipă, 6 
minute pentru expunerea rezultatelor, în faţa participanţilor (câte 3 minute pentru fiecare grupă) şi 
4 minute pentru concluzii.  
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După ce aţi distribuit Anexa_M4_T4.3_A2__Mesaje Cheie_MSI, treceţi pe la fiecare grupă 
şi ajutaţi-i să se organizeze - eventual îi împărţiţi în 4 subgrupe, câte unul pentru a analiza fiecare 
mesaj din cadrul fişei de lucru şi un coordonator care va avea şi rolul să centralizeze şi să prezinte 
cuvintele cheie aferente fiecărui mesaj. 

La finalul acestei activităţi, citiţi cu voce tare cuvintele cheie de pe fiecare flipchart, cereţi 
feedback referitor la impactul cuvintelor cheie, la cum sunt formulate mesajele, dacă sunt uşor de 
reţinut şi întrebaţi dacă sunt necesare reformulări.  

 

Activitatea 3. Cui adresăm, când formulăm şi cum structurăm mesajele cheie?  

Materiale specifice: flipchart, markere, fişă de lucru, videoproiector 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-ul nr. 77 

Timp: 10 minute 

Începeţi activitatea prin a reveni la slide-ul 74. În felul acesta, le readuceţi aminte ce aţi 
stabilit împreună referitor la publicul ţintă (reprezentat de diverşi terţi) – autorităţile locale (primari şi 
alţi funcţionari publici), potenţialii susţinători (sponsori, donatori, voluntari), jurnaliştii, comunitatea 
(prin campanii, dezbateri, afişe, broşuri), publicul unui eveniment. 

Explicaţi, apoi, că este foarte important cum structurăm aceste mesaje cheie şi prezentaţi 
slide-ul 77. După aceea, invitaţi grupele de lucru constituite anterior să dea cel puţin un exemplu 
de reformulare a informaţiilor din fişele de lucru. Puneţi la dispoziţie coli de hârtie A4 pe care vor 
scrie aceste mesaje.  

Anunţaţi că timpul de lucru alocat este de 10 minute (5 minute lucrează pe grupe, apoi fac 
prezentările). Pe parcursul celor 5 minute alocate lucrului pe echipe, treceţi pe la fiecare grup şi 
asiguraţi-vă că nu sunt neclarităţi şi, dacă au nevoie de ajutor, îndrumaţi-i prin întrebări ajutătoare 
cum ar fi: „Ce credeţi că este cel mai important de transmis şi de reţinut? Care sunt cuvintele cu 
care putem capta atenţia? etc.”. 

După ce au trecut cele 5 minute alocate lucrului în grup, strângeţi foile A4 şi citiţi cu voce 
tare mesajele reformulate, analizând dacă respectă structura afişată în slide-ul 77. 

Scoateţi în evidenţă elementele care au fost folosite pentru a atrage atenţia, realizând astfel 
trecerea la activitatea următoare. 

 

Activitatea 4. Criterii de stimulare a atenţiei, comunicarea în situaţii de criză şi 
evaluarea mesajului cheie  

Materiale specifice: flipchart, markere, videoproiector 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, demonstraţie – elaborarea unui mesaj în situaţii de 
criză, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-uri nr. 78-83 

Timp: 20 minute 

Pregătiţi slide-ul 78 şi comentaţi, împreună cu participanţii, principalele criterii de stimulare 
a atenţiei prezentate în acest slide, cu exemple. 

Reamintiţi-le importanţa cuvintelor cheie, ca elemente de atragere a atenţiei şi propuneţi un 
scurt exerciţiu care se va desfăşura tot în cele două grupe. 

Rugaţi participanţii să rămână grupaţi aşa cum au fost la activităţile anterioare şi spuneţi-le: 
imaginaţi-vă că mai mulţi jurnalişti vă cer să vorbiţi despre o situaţie de criză în care aţi fost 
implicaţi. Elaboraţi un mesaj care să ţină cont de elementele descrise în slide-urile nr. 81-82. 

Apoi, reamintiţi-le că trebuie să ofere informaţii relevante cu privire la un incident sau 
situaţie neplăcută, dar, mai ales, trebuie să pună în practică noţiunile teoretice care asigură 
succesul comunicării, după care prezentaţi slide-ul 79. 
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Anunţaţi timpul de lucru (10 minute). După terminarea timpului de lucru, ascultaţi mesajele 
celor două grupe şi propuneţi evaluarea lor, în funcţie de cum este transmis şi cum este înţeles 
mesajul, ţinând cont de criteriile prezentate în slide-ul 80. 

Anunţaţi că prin aplicaţii şi exerciţii sunt mult mai bine asimilate noţiunile teoretice şi pot fi 
dezvoltate abilităţile şi comportamentele necesare bunei comunicări. De aceea, activitatea care 
urmează cuprinde aplicaţii practice. 

 

Activitatea 5. Aplicaţii practice. Discursul de 30 secunde. Cum transmitem un mesaj 
cheie în situaţii de criză? 

Materiale specifice: flipchart, markere, fişă de lucru Anexa_M4_T4.3_A5__FIŞA 
OBS_mesaje cheie, videoproiector 

Tehnici: jocuri de rol, prezentare clip video – link în Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-ul nr. 
83-84 

Timp: 30 minute 

Începeţi această activitate anunţând că ea se va desfăşura sub forma unor jocuri de rol 
regizate, că trebuie să fie atenţi la transmiterea unui mesaj cheie de la un personaj la altul pentru a 
nota - conform Anexa_M4_T4.3_A5__FIŞA OBS_mesaje cheie - care sunt cuvintele care au fost 
adăugate, care au fost omise şi care au fost distorsionate. 

Pentru aplicaţia practică, explicaţi că aveţi nevoie de voluntari pentru anumit roluri, restul 
urmând să fie observatori. 

Se împart participanţii în următoarele echipe: 

1. Echipa celor care interpretează personajele cu funcţie de decizie. În această echipă se 
distribuie 3 roluri: 1 primar,1 prefect şi 1 om politic (senator/deputat cu iniţiativă legislativă).  

2. Echipa celor care implementează proiectul, formată din 7-8 membri: 4-5 lucrători 
comunitari, în funcţie de numărul celor dispuşi să participe în echipă (1 coordonator de 
proiect, 1 asistent social, 1 asistent medical, 1 mediator şcolar etc.) şi 3 roluri pentru lucrul 
în echipă: 1 regizor, pentru a da anumite indicaţii de relaţionare între personaje, 1 
moderator care va facilita discuţiile în grup, 1 comunicator care va nota ideile principale şi 
mesajul cheie final, elaborat ca urmare a discuţiilor în grup.  

3. Echipa observatorilor formată din restul participanţilor care vor primi şi vor completa, 
conform indicaţiilor, fişa de lucru Anexa_M4_T4.3_A5__FIŞA OBS_mesaje cheie. 

După împărţirea rolurilor, membrii echipei 1 se vor retrage şi nu vor participa la alegerea 
subiectului şi la elaborarea mesajului cheie. Aceştia vor părăsi spaţiul de lucru şi vor aştepta să fie 
invitaţi în sală. 

În cadrul echipei 2 se va alege o anumită situaţie care necesită sprijin din partea 
autorităţilor şi chiar rezolvare sau o temă care urmează a fi prezentată succint, sub forma unui 
mesaj cheie şi se vor stabili obiectivele clare – ce doresc să obţină, etapizat, de la fiecare factor de 
decizie. De asemenea, din cadrul lucrătorilor comunitari, va fi ales un reprezentant care va 
comunica mesajul cheie primarului, încercând să obţină de la acesta sprijin. După stabilirea temei, 
obiectivelor şi modalităţilor de atingere a acestora, regizorul se va duce la cei care vor interpreta 
personajele cu funcţie de decizie pentru a-i pune în temă cu ce urmează să se întâmple şi pentru a 
da indicaţiile necesare. 

Aplicaţia practică se desfăşoară pe etape: 

1. Coordonatorul echipei va citi, în faţa tuturor participanţilor, mesajul cheie, formulat în cadrul 
echipei şi care sunt obiectivele propuse, etapizat. Exemplu: „Mesajul nostru este........... şi 
ne dorim să obţinem de la primar sprijinul care constă în implementarea unei campanii de 
atragere a unor fonduri suplimentare pentru proiect. De la prefect dorim sprijin pentru o mai 
bună relaţionare interinstituţională şi de la reprezentantul local (deputat/senator) dorim 
susţinerea iniţiativeţi legislative privind integrarea serviciilor sociale...”.  
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Mesajul cheie va fi reţinut de către cei prezenţi, acesta fiind reperul pentru completarea 
Anexa_M4_T4.3_A5__FIŞA OBS_mesaje cheie. 

2. Primul joc de rol susţinut în faţa participanţilor va fi un dialog de câteva minute între 
lucrătorul comunitar, desemnat în cadrul echipei 2, şi primar, de la care primul va încerca 
să obţină sprijin pentru implementarea unui proiect sau rezolvarea unei situaţii. Este invitat 
în sală primul personaj cu funcţie de decizie – primarul - căruia lucrătorul social îi va 
transmite mesajul cheie şi de la care va încerca să obţină sprijin. Observatorii vor completa 
primul rând din tabelul Anexa_M4_T4.3_A5__FISA OBS_mesaje cheie. 

3. Al doilea joc de rol va fi între primar şi prefect, mesajul cheie iniţial fiind transmis aşa cum a 
fost reţinut, filtrat, interpretat. Observatorii vor completa al doilea rând din tabelul 
Anexa_M4_T4.3_A5__FISA OBS_mesaje cheie. 

4. Al treilea joc de rol va fi între prefect şi decidentul politic. De asemenea, se va urmări, 
conform Anexa_M4_T4.3_A5__FISA OBS_mesaje cheie, modul de transmitere a mesajului 
cheie şi de urmărire a atingerii obiectivului aferent acestei etape. Observatorii vor completa 
al treilea rând din tabelul Anexa_M4_T4.3_A5__FISA OBS_mesaje cheie. 

5. Ultima etapă constă în mesajul transmis de ultimul personaj, în faţa participanţilor, acesta 
indicând ce a reţinut din mesajul cheie şi care este obiectivul final pe care îl va susţine sau 
nu. Observatorii vor completa rândul patru din Anexa_M4_T4.3_A5__FISA OBS_mesaje 
cheie. 

Comunicaţi timpul de lucru (25 de minute): 10 minute pentru lucrul în echipă, 10 minute 
pentru jocurile de rol – câte 2 minute pentru fiecare dialog dintre cei implicaţi în lanţul comunicării 
(coordonator – participanţi, lucrător comunitar – primar, primar – prefect, prefect – decident politic, 
decident politic – participanţi) şi 5 minute feedback de la observatori.  

În loc de concluzie, prezentaţi slide-ul 83, pentru a se reţine care sunt principalele elemente 
de care se ţine cont în transmiterea unui mesaj cheie: 

• Exprimaţi mesajul clar şi concis;  

• Trataţi, pe rând, câte un singur subiect/aspect; 

• Subiectul trebuie anunţat din prima frază; 

• Oferiţi o prezentare a subiectului şi o serie de documente scurte care dezvoltă aspecte 
particulare ale subiectului;  

• Oferiţi detalii relevante despre subiect;  

• Solicitaţi feedback, pentru a vă asigura că mesajul a fost înţeles; 

• Construiţi relaţii de parteneriat, de comunicare activă şi constructivă, solicitând clarificări şi 
fiind deschis la întrebări; 

• Demonstraţi interesul pentru dezvoltarea de parteneriate.  

La finalul acestei sesiuni, anunţaţi tema următoare – Aplicarea conceptului de vizită la 
domiciliu în activitatea lucrătorului comunitar şi subliniaţi importanţa acesteia pentru 
implementarea cu succes a acţiunilor ce vizează apărarea drepturilor copilului şi protecţia acestuia, 
cu precădere în medii şi familii defavorizate. 
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Subtema 4.4 Aplicarea conceptului de vizită la domiciliu în activitatea lucrătorului comunitar 

 

Sesiunea - Rolul, scopul şi acţiunile de baza ale practicii lucrătorului comunitar care 
face vizite la domiciliul beneficiarilor 

 

Activitatea 1 - Introducerea temei, identificarea aşteptărilor cursanţilor referitoare la 
aceasta şi prezentarea obiectivelor de învăţare aferente  

Materiale specifice: flipchart, markere, prezentarea M4_T4.1-T4.4 (slide 85) 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide 85 

Timp:10 minute 

Parcurgeţi secţiunea introductivă a manualului participantului (tema Aplicarea conceptului 
de vizite la domiciliu) şi, în baza acesteia, faceţi o foarte scurtă introducere în care punctaţi 
următoarele 3 idei principale: 

- practica a demonstrat că vizita la domiciliu în timpul sarcinii şi în primii ani de viaţă a 
copilului este o strategie importantă pentru reducerea inegalităţilor, pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii şi pentru ca el să-şi atingă potenţialul 

- prin vizita la domiciliu, se asigură: 

1. educaţie şi îndrumare, 

2. asistenţă pentru îngrijirea copilului în toate familiile, 

3. identificarea situaţiilor critice şi stabilirea unor măsuri pentru abordarea riscurilor şi a 
vulnerabilităţilor; 

4. transformarea a ceva ce este invizibil, în ceva concret, vizibil, care-şi caută 
rezolvarea. 

- lucrătorii comunitari care asigură vizite la domiciliu desfăşoară această activitate peste tot 
pe glob, cu toate că, modul de pregătire, definirea obiectivelor practicii lor şi modul în care 
sunt denumiţi aceşti practicieni diferă de la o ţară la alta (daţi exemple de denumiri din 
diferite ţări). 

Apoi, spuneţi-le că, pornind de la experinţa lor referitoare la vizitele la domiciliu (ca parte a 
activităţii lor profesionale) sau, în general, gândindu-se la întrebările pe care le au legate de o 
potenţială provocare de acest fel (pentru cei care nu au experienţă), este momentul ideal să-i 
întrebaţi ce aşteptări au de la acestă temă din curs. Cereţi câteva opinii şi notaţi-le pe flipchart.  

Ideal ar fi să aveţi 4-5 aşteptări minimum, dar nu mai mult de 10. Cereţi clarificări, dacă este 
cazul, încercaţi să reformulaţi exprimările ambigue şi grupaţi aşteptările care se referă la acelaşi 
element. Mulţumiţi după fiecare intervenţie. 

După ce aţi colectat aşteptările, le spuneţi că vă face plăcere să le arătaţi care sunt 
obiectivele specifice ale temei, drept pentru care puneţi slide-ul nr. 85. Faceţi o paralelă între ceea 
ce s-a colectat pe flipchart şi ce este scris în prezentare. Subliniaţi aşteptările ce nu vor fi 
satisfăcute (pentru că sunt în afara scopului acestei teme, dar indicaţi dacă ele îşi găsesc 
răspunsul în alte teme sau module din curs).  

 

Activitatea 2 - Care este rolul lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu?  

Materiale specifice: Anexa_M4_T4.4_A2_Fomular de lucru 1: Standard pentru reflecţii – 
rolul profesional al specialistului care face vizite la domiciliu (individuale), prezentare Power Point 
M4_T4.1-T4.4 slide nr. 86, flipchart, markere. 

Tehnici: reflectare, brainstorming, dialog ghidat, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, 
slide 86 
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Timp:15 minute 

Folosind Anexa_M4_T4.4_A2_Fomular de lucru 1: Standard pentru reflecţii – rolul 
profesional al specialistului care face vizite la domiciliu, propuneţi participanţilor la curs o primă 
auto-analiză a modului în care percepe fiecare dintre ei rolul profesional al specialistului care face 
vizite la domiciliu. După ce împărţiţi tuturor formularele (aveţi grijă să aveţi un număr suficient, 
pentru toţi cursanţii), rugaţi-i să reflecteze asupra celor două întrebări şi să completeze, fiecare 
pentru sine, răspunsurile la întrebări. Întrebaţi dacă există neclarităţi sau întrebări vis-a-vis de 
această sarcină. Răspundeţi la ele, dacă există. Explicaţi-le că formularul va rămâne la ei, nu le 
veţi cere să împărtăşească rezultatele cu nimeni, deci că vor câştiga cel mai mult dacă vor fi brutal 
de oneşti cu ei înşişi. Anunţaţi-i că au 5 minute pentru această activitate.  

După ce au trecut cele 5 minute, rugaţi-i să se oprească şi propuneţi-le să vă indice, pentru 
a lista pe flipchart, care sunt abilităţile esenţiale necesare unui specialist care face vizite la 
domiciliu. Precizaţi că doriţi să colectaţi cât mai multe propuneri, pentru a surprinde un spectru mai 
larg de abilităţi (plus atitudini, cunoştinţe) decât cele 5 notate de fiecare. Notaţi-le pe o pagină de 
flipchart într-o coloană în partea stângă şi lăsaţi loc în dreapta pentru a completa ulterior. Ideal ar fi 
să aveţi o listă de aproximativ 10 elemente notate pe flipcart. După ce aţi finalizat lista, treceţi la 
slide-ul 86 pe care se găseşte figura 1. Rolul lucrătorului comunitar care realizează vizite la 
domiciliu.  

Prezentaţi conţinuturile celor 4 cadrane şi rugaţi-i pe participanţi să identifice care dintre 
abilităţile notate pe flipchart sunt necesare în fiecare dintre cele 4 dimensiuni: nivel individual, 
familie, comunitate şi organizaţie. 

Subliniaţi, în final, aspectul proactiv şi bazat pe decizii profesionale autonome care 
caracterizează activitatea specialistului care desfăşoară activitate în comunitate (la domiciliul 
beneficiarului).  

Cu alte cuvinte, esenţial este faptul că lucrătorii comunitari care acordă asistenţă pentru 
sănătate în familie sau comunitate au nevoie de o mai mare autonomie pentru a planifica 
priorităţile, programele zilnice de lucru şi când şi cu cine lucrează, pentru a oferi un sprijin relevant 
familiilor pe care le deservesc şi de o serie de abilităţi relevante pentru acest rol. Sugeraţi 
participanţilor ca fiecare să-şi revadă concluziile din Formularul de lucru 1 referitoare la activităţile 
pe care le pot face pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare şi a câştiga noi cunoştinţe.  

 

Activitatea 3 - Scopul profesional al lucrătorului comunitar care realizează vizite la 
domiciliu şi poziţionarea acestuia  

Materiale specifice: prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide nr. 87-90, flipchart, 
markere 

Tehnici: dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide 87-90 

Timp:10 minute 

După ce aţi discutat despre rolul lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu şi 
abilităţile (plus cunoştinţele şi atitudinile necesare), întrebaţi participanţii care cred că sunt 
trăsăturile distinctive ale activităţii profesionale numită „vizita la domiciliul beneficiarului”. Preluaţi 2-
3 idei pe care le notaţi pe flipchart. Mulţumiţi pentru fiecare contribuţie. În final, ar trebui să aveţi 
notate elementele care vă pot ajuta să concluzionaţi că vizita la domiciliu este o activitate 
profesională distinctivă care pune accentul pe familie şi pe individ, oferindu-i sprijinul şi ghidarea 
de care are nevoie cu privire la aspecte care ţin de domeniul sănătate, cu interferenţe sociale, 
privind educaţia etc. 

După ce aţi colectat ideile şi identificat concluzia de mai sus, prezentaţi slide-urile nr. 87-90 
care punctează:  

• avantajele vizitei la domiciliu, inclusiv asigurarea legăturii între familii şi resursele din 
comunitate, într-un mod care respectă principiile ecologice; 

• prezentarea principiilor ecologice şi efectele asupra muncii lucrătorului comunitar;  
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• identificarea straturilor de influenţă şi resurse;  

• poziţionarea lucrătorului comunitar care desfăşoară vizite la domiciliu: în centrul serviciilor 
oferite şi  

• consecinţele acestei poziţionări asupra muncii lucrătorului comunitar.  

Pe măsură ce parcurgeţi subiectele de pe slide-uri, întoarceţi-vă la cele notate pe flipchart 
ca urmare a contribuţiilor participanţilor. Încercaţi să faceţi paralele între ele, pentru a valida 
punctele de vedere exprimate de participanţi, încurajând astfel intervenţii ulterioare din partea lor.  

 

Activitatea 4 - Calităţile profesionale esenţiale ale lucrătorului care face vizite la 
domiciliu  

Materiale specifice: foi de flipchart, markere, fişe cu Anexa M4_T4.4_A4_Studiul de caz 1 
(min. 6 exemplare) 

Tehnici: lucrul în grupuri mici, studiu de caz, dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power 
Point M4_T4.1-T4.4, slide-urile 91-96 

Timp: 30 minute 

După ce aţi finalizat prezentarea scopului profesional al lucrătorului comunitar care face 
vizite la domiciliu, precizaţi că, dincolo de calităţile oricărui profesionist care lucrează în 
comunitate, există două pe care practica şi cercetările din domeniu le-au identificat ca fiind 
esenţiale pentru lucrătorul comunitar care face vizite la domiciliul beneficiarilor. Spuneţi că le 
propuneţi ca, în baza unui exerciţiu de grup (aşa cum lucrează, de obicei, în comunitate), să le 
identifice singuri. 

Împărţiţi participanţii în 4-6 grupe (astfel încât în fiecare grupă să nu fie mai mult de 5-6 
persoane, numărul optim în care se poate lucra). Asiguraţi-vă că sala permite reorganziarea pe 
grupe de lucru şi indicaţi unde va lucra fiecare echipă. Este de preferat să faceţi o împărţire cât mai 
aleatorie (de exemplu, le cereţi să numere de la 1 la 4,5 sau 6, în funcţie de câte grupe vor fi). 
Spuneţi-le că toate grupele vor primi acelaşi studiu de caz, astfel încât, la final, să aveţi o bază de 
analiză şi concluzii cât mai largă. Rugaţi-i să citească studiul de caz în echipe şi să decidă „ce ar 
putea spune şi ce ar putea face, în timpul şi ulterior vizitei la domiciliul beneficiarului”. Rugaţi-i să 
noteze cu un marker toate ideile propuse şi agreate de echipa lor pe foaia de flipchart pe care o 
vor primi. Asiguraţi-vă că au înţeles sarcina şi anunţaţi timpul de lucru – 10 minute.  

În timp ce grupele lucrează, plimbaţi-vă prin sală şi monitorizaţi discuţiile, fără a interveni. 
Când timpul a expirat, cereţi unui reprezentant al fiecărei echipe să prezinte cele 2 categorii de 
recomandări „ce ar putea spune şi ce ar putea face, în timpul şi ulterior vizitei la domiciliul 
beneficiarului” notate de echipa lui (cu menţiunea că, dacă există suprapuneri, veţi reţine 
recomandarea o singură dată, dar veţi nota în dreptul ei, care a fost frecvenţa cu care a apărut). În 
tot acest timp, dvs. notaţi pe o foaie nouă de flipchart contribuţiile. Mulţumiţi la finalul fiecărei 
prezentări.  

După ce s-au terminat prezentările şi aveţi pe flipchart toate contribuţile, daţi fiecărei echipe 
5 minute timp suplimentar de lucru şi rugaţi-i să identifice, pornind de la ce este notat pe flipchart 
care sunt, în viziunea echipei lor, principalele 2-3 calităţi ale lucrătorului comunitar care desfăşoară 
vizite la domiciliu. 

La finalul intervalului de timp, reveniţi la flipchart şi preluaţi din sală, de la fiecare echipă, 
contribuţiile. Notaţi-le pe o foaie nouă de hârtie. După ce le notaţi pe toate, mulţumiţi tuturor 
grupelor şi recunoaşteţi faptul că, în cuvinte diferite, toţi au contribuit la următoarea concluzie (pe 
care o proiectaţi pe ecran – slide nr. 91)  

Principalele calităţi ale lucrătorului comunitar care desfăşoară vizite la domiciliu sunt: 

• concentrarea pe aspectele care-l valorizează pe beneficiar; 

• capacitatea de a oferi servicii de calitate şi  

• capacitatea de a oferi o experienţa pozitivă beneficiarului (clientului) său. 
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Continuaţi prin a prezenta slide-urile 92-96 care sumarizează principiile activităţii 
profesionale desfăşurată de un bun profesionist ce desfăşoară vizite la domiciliu, motivaţiile, rolul 
profesionistului adevărat şi motivele unei astfel de abordări. 

Pe măsură ce parcurgeţi subiectele de pe slide-uri, întoarceţi-vă la cele notate pe flipchart 
ca urmare a contribuţiilor participanţilor. Încercaţi să faceţi permanent paralele între ele, pentru a 
valida punctele de vedere exprimate de participanţi, demonstrând astfel că aplicaţi ceea ce-i 
învăţaţi.  

 

Activitatea 5 - Acţiunile de bază ale practicii lucrătorului comunitar care face vizite la 
domiciliu  

Materiale specifice: prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-urile 97-98, flipchart, 
markere, Anexa M4_T4.4_A5_Studiu de caz 2  

Tehnici: lucrul în grupuri mici, studiu de caz, dialog ghidat, interactivitate, prezentare Power 
Point M4_T4.1-T4.4, slide-urile 97-98 

Timp: 25 minute 

Precizaţi că în continuare veţi relua, pentru a le lega de activitatea lucrătorului comunitar 
care face vizite la domiciliu, o serie de noţiuni şi teme pe care le-au mai discutat pe parcursul 
celorlalte module. Rugaţi-i să vă ajute să faceţi această recapitulare.  

Apoi, faceţi prezentarea (slide-urile 97-98). La final, rezervaţi un timp de 4-5 minute pentru 
completări şi discuţii referitoare la temele discutate.  

În continuare, precizaţi că vor analiza în echipe un nou studiu de caz. La împărţirea pe 
grupe, încercaţi să schimbaţi componenţa echipelor anterioare (pentru a permite participanţilor să 
lucreze în echipe cât mai variate). Rugaţi-i ca în echipe să citească studiul de caz primit şi să 
decidă: ce acţiuni de bază pot identifica şi să indice de ce sunt ele importante pentru practica 
profesioniştilor care realizeză vizite la domiciliu? 

Rugaţi-i să noteze cu un marker toate ideile propuse şi agreate de echipa lor pe foaia de 
flipchart pe care o vor primi. Asiguraţi-vă că au înţeles sarcina şi anunţaţi timpul de lucru – 10 
minute. Când timpul a expirat, cereţi reprezentantului fiecărei echipe să vină să prezinte 
concluziile.  

Mulţumiţi tuturor echipelor. La final, concluzionaţi că atunci când sunt identificate dificultăţi 
complexe, profesionistul care desfăşoară vizite la domiciliu va colabora cu alţi profesionişti într-o 
echipă multi-disciplinară (aşa cum au discutat la modulul despre lucrul în echipă sau în cel referitor 
la dezvoltarea solidarităţii comunitare pentru furnizarea serviciilor integrate) pentru că, în acest 
mod, şi împreună cu familia, cresc accesul la asistenţa de specialitate, conform nevoilor. 

 

Sesiunea - Practici profesionale ale lucrătorului comunitar în relaţia cu familia 

 

Activitatea 6. Patru elemente cheie ale practicii profesionale în vizita la domiciliu  

Materiale specifice: prezentare PPT M4_T4.1-T4.4, slide-urile 99-102, flipchart, markere, 
Anexa M4_T4.4_A6_ Studiu de caz 3, Anexa M4_T4.4_A6_Studiu de caz 4_tema 1, Anexa 
M4_T4.4_A6_Studiu de caz 4_tema 2, Anexa M4_T4.4_A6_Studiu de caz 5. 

Tehnici: prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-urile 99-102, interactivitate, lucrul în 
grupuri mici, studii de caz, dialog ghidat 

Timp: 40 minute 

La revenirea din pauză, faceţi o foarte scurtă recapitulare a ultimelor elemente prezentate. 
Menţionaţi că acum, după ce aţi discutat despre rolul şi scopul profesional al lucrătorului care face 
vizite la domiciliu, după ce aţi analizat calităţile necesare şi acţiunile de bază, a venit momentul să 
analizaţi elementele cheie ale practicii profesionale în vizita la domiciuliu (centrarea pe copil, 
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prevenirea riscurilor, asumarea rolului de avocat al familiei în procesul de referire şi folosirea unui 
jurnal de vizite la domiciliu ca instrument de auto-evaluare şi documentare). Apoi, faceţi 
prezentarea (slide-urile 99-102). La final, rezervaţi un timp de circa 3 minute pentru discuţii 
referitoare la temele discutate.  

Apoi, precizaţi că vor analiza în echipe o serie de 4 studii de caz (de data aceasta, pe teme 
diferite). Pentru împărţirea pe grupe, folosiţi o altă metodă de selecţie (de exemplu, cei născuţi în 
primele 3 luni ale anului sunt repartizaţi în grupa nr. 1, cei din următoarele 3 luni, merg la grupa 2 
etc.). Rugaţi-i, în echipe, să citească studiul de caz primit şi să decidă: 

Grupa 1. Pentru familia din studiul de caz 3, cum ar arăta o hartă a relaţiilor şi discutaţi care 
poate fi utilitatea unei astfel de hărţi pentru lucrătorul comunitar care face vizite la domiciliu? 

Grupa 2. Pentru familia din studiul de caz 4, care sunt riscurile de care trebuie să fiţi 
conştienţi şi care vor fi priorităţile vizitelor dumneavoastră la această familie? 

Grupa 3. Folosind exemplul familiei din studiul de caz 4, către ce organizaţii/furnizori de 
servicii aţi face referirea şi de ce? Ce măsuri puteţi lua pentru a vă asigura că referirea va duce la 
adresarea nevoilor familiei? 

Grupa 4. Pentru familia din studiul de caz 5, ce reguli de respectare a confidenţialităţii şi 
protecţie a datelor nu a respectat profesionistul care realizează vizite la domiciliu şi cum ar fi putut 
cere sfatul colegei cu care se întâlneşte după program, fără să le încalce? 

Rugaţi-i să noteze cu un marker toate ideile propuse şi agreate de echipa lor pe foaia de 
flipchart pe care o vor primi. Asiguraţi-vă că au înţeles sarcina şi anunţaţi timpul de lucru – 15 
minute. Când timpul a expirat, cereţi reprezentantului fiecărei echipe să vină să prezinte concluziile 
(fiecare echipa are un timp alocat de 2 minute). După fiecare prezentare, cereţi celorlalte grupe să 
adauge idei, propuneri, să vină cu exemple etc. Alocaţi timp pentru concluzii, pentru fiecare temă 
în parte. Mulţumiţi tuturor echipelor. La final, concluzionaţi prin a face legătura cu aspectele 
teoretice prezentate în prima parte.  

 

Activitatea 7 – Cum identificăm profesionalismul lucrătorului comunitar care face 
vizite la domiciliu? 

Materiale specifice: flipchart, markere, prezentarea PPT M4_T4.1-T4.4, slide-urile 103-107 

Tehnici: prezentare Power Point M4_T4.1-T4.4, slide-urile 103-107, interactivitate, lucrul în 
grupuri mici, studii de caz, dialog ghidat 

Timp: 20 minute 

După finalizarea activităţii precedente, explicaţi-le că nu au terminat de lucrat la studiile de 
caz anterioare. Spuneţi că veţi face o prezentare a unor elemente care demonstrează sau întăresc 
profesionalismul lucrătorului comunitar care face vizite la domiciliu. Rugaţi-i să urmărească 
prezentarea, să-şi noteze întrebările şi ideile, pentru că, la finalul ei, fiecare grupă, pentru studiul 
de caz propriu, va avea de notat care sunt elementele care, în situaţia descrisă, demonstrează 
profesionalismul lucrătorului comunitar implicat în realizarea vizitelor la domiciliu şi ce 
elemente ar fi de adăugat, în fiecare caz. Spuneţi că fiecare grupă are 5 minute timp de lucru şi 
1 minut pentru prezentare. Verificaţi că s-a înţeles sarcina. În continuare, prezentaţi slide-urile 103-
107. După încheierea prezentării, rugaţi-i să înceapă lucrul. După finalizare şi prezentări, punctaţi 
cele mai importante concluzii, făcând în permanenţă corespondenţa dintre opiniile participanţilor şi 
prezentare.  

 

Activitatea 8 – Comunicare şi consiliere în relaţia cu familia 

Materiale specifice: flipchart, markere, fişele cu ghidurile de interviu pentru jocul de rol 
(Anexa M4_T4.4_A8_Formularul de lucru 3 şi Anexa M4_T4.4_A8_Formularul de lucru 4) 

Tehnici: joc de rol, interactivitate, dialog ghidat 

Timp: 30 minute 
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Înainte de a începe, spuneţi că următoarea activitate va avea rolul de a propune fiecărui 
participant o experienţă practică. Fiecare va fi, pe rând, lucrător comunitar care face vizite la 
domiciliu şi părinte. Spuneţi că atunci când vor juca rolul părintelui, pot să se gândească la situaţia 
lor din perioada când au devenit părinţi sau să-şi imagineze un astfel de context, iar pentru rolul de 
lucrător comunitar care face vizite la domiciliu vor avea un ghid scris. Spuneţi-le că fiecare 
persoană va avea timp circa 2 minute să se pregătească pentru discuţie. Din momentul în care 
sunt gata, au 8 minute să discute în perechi, parcurgând ghidurile primite de către cei care au rolul 
de lucrători comunitari. După cele 10 minute, discuţia se întrerupe, cei care au fost părinţi devin 
lucrători comunitari, primesc un alt ghid al discuţiei şi procesul se reia (cu cele 2 minute de 
pregătire şi cele 8 de discuţie). Întrebaţi dacă sarcina este clară şi reveniţi pe aspectele care 
necesită explicaţii suplimentare. Apoi procedaţi la împărţirea participanţilor în două grupe egale 
(dacă numărul este impar, spuneţi că dumneavoastră veţi juca rolul partenerului de exerciţiu pentru 
persoana care nu are pereche). Aşezaţi participanţii în perechi (cu ceva spaţiu între acestea, 
pentru a nu se incomoda unii pe ceilalţi) şi demaraţi prima etapă de dialoguri. După finalizarea 
celor două runde, mulţumiţi tuturor, apreciaţi modul în care au colaborat şi întrebaţi participanţii, pe 
rând, cum s-au simţit în fiecare rol, ce le-a plăcut, ce ar fi vrut să se întâmple diferit şi ce pot folosi 
din această experienţă în practica lor. În cazul în care constataţi că au existat unele experienţe 
care au generat emoţie negativă, încercaţi să reflectaţi asupra lor, să le validaţi şi să-i susţineţi pe 
acei participanţi care le-au resimţit.  

La finalul activităţii, cereţi participanţilor să numească principalele idei cu care au rămas din 
aceasta experinţă referitoare la comunicarea cu părinţii şi notaţi-le pe flipchart. 

Dacă următoarele idei nu apar, propuneţi-le dvs. şi validaţi cu grupul că şi ele sunt importante. 

• un aspect important al comunicării cu familia este acela de a-i ajuta pe părinţi să se 
concentreze asupra nevoilor şi priorităţilor copilului lor, pe măsură ce acesta creşte.  

• utilizarea ghidurilor de acest fel ajută, atât pe lucrătorul comunitar, cât şi pe părinţi, să 
exploreze împreună problemele cele mai importante cu care se confruntă.  

 

Sesiunea - Construirea relaţiei dintre lucrătorul comunitar şi familia asistată sau 
ceilalţi profesionişti din comunitate 

 

Activitatea 9. Vizita lucrătorului comunitar la domiciliu, din perspectiva părinţilor  

Materiale specifice: flipchart, marker, prezentarea M4_T4.1-T4.4, slide-urile 108 -109 

Tehnici: reflectare, interactivitate, dialog ghidat 

Timp: 10 minute 

Spuneţi participanţilor că, în continuare, veţi discuta un aspect care ţine de comunicarea cu 
părinţii şi anume cum văd aceştia vizita lucrătorului comunitar la ei acasă. 

Proiectaţi pe ecran slide-ul 108 pe care este descrisă situaţia de mai jos. Rugaţi participanţii 
ca, timp de 5 minute, să reflecteze şi să-şi noteze câte o idee pentru fiecare din întrebările 1-5 de 
mai jos. 

Situaţie: Este sâmbătă dimineaţa şi primiţi un telefon de la un coleg de serviciu care este o 
persoană prietenoasă. Se întâmplă să vină în cartierul dvs. şi se gândea să vă facă o vizită rapidă 
să vă salute. 

1. La ce vă gândiţi şi cum i-aţi răspunde? 

2. Descrieţi ceva care ar putea să vă neliniştească înainte de vizită? 

Având în vedere propria experienţă de a primi vizitatori în casa dvs.  

3. Ce credeţi că ar putea să gândească părinţii când îi vizitaţi? 

4. Ce credeţi că ar putea simţi aceştia? 

5. Cum ar putea influenţa aceste gânduri şi sentimente vizita propriu-zisă?  
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În timp ce cursanţii lucrează, pe cele 2 flipchart-uri, notaţi cele 5 întrebări (lăsând spaţiu 
liber pentru completare).  

După ce a trecut acest interval de lucru, cereţi-le participanţilor la curs să vă împărtăşească 
ce au notat (precizând că, dacă o idee a fost menţionată de un coleg, ea nu va mai fi notată, dar se 
va nota frecvenţa cu care a apărut). La final, mulţumiţi tuturor celor care au lucrat şi contribuit. 
Recitiţi lista, insistând pe întrebarea numărul 5.  

Insistaţi pe concluzia următoare (aflată pe slide 109): Din perspectiva părinţilor, experienţa 
vizitelor la domiciliu şi conversaţiile cu lucrătorii comunitari care-i vizitează ar trebui să le lase 
sentimentul că au fost ascultaţi şi auziţi.  

 

Activitatea 10 - Colaborarea cu alţi profesionişti  

Materiale şi tehnici specifice: prezentarea M4_T4.1-T4.4, slide-urile 110-113 

Timp: 5 minute 

În plus de importanţa comunicării cu părinţii, continuaţi prin a sublinia cât de importantă este 
colaborarea cu alţi profesionişti, pentru activitatea de lucru în comunitate. Spuneţi că, deşi unde 
aspecte au mai fost menţionate, mai ales la modulul lucrul în echipă, le propuneţi acum o scurtă 
recapitulare, în care aspectele sunt revăzute din perspectiva muncii lucrătorului comunitar care face 
vizite la domiciliu. Apoi, prezentaţi slide-urile 110-113, insistând asupra strategiilor recomandate pentru 
susţinerea unei bunei comunicări cu alţi profesionişti, inclusiv în procesul de referire. 

 

Activitatea 11. Provocări pe care le pot avea profesioniştii care fac vizite la domiciliu 
în timpul procesului de referire către alte sectoare şi soluţii potenţiale  

Materiale specifice: prezentare M4_T4.1-T4.4, slide-urile. 114 -116, Flipchart, Markere 

Tehnici: lucrul în grupuri mici, interactivitate, dialog ghidat, prezentare M4_T4.1-T4.4, slide-
urile. 114 -116 

Timp: 15 minute 

Pentru ultima activitate din cadrul temei, spuneţi participanţilor că vor lucra din nou pe grupe 
(4-5). Folosiţi o nouă metodă de împărţire. Dacă aveţi în sală profesionişti care aparţin mai multor 
servicii din comunitate, faceţi împărţirea astfel încât la fiecare masă să fie reprezentanţi din sectoare 
cât mai diferite. Dacă toţi sunt din acelaşi sector, faceţi împărţirea ca şi în cazul activităţii 4.  

Spuneţi-le că toate grupele vor răspunde, pe echipe, la aceleaşi întrebări (proiectate pe 
ecran), astfel încât, la final, să aveţi o bază de analiză şi concluzii cât mai largi. Rugaţi-i să noteze, 
cu un marker, toate ideile propuse şi agreate de echipa lor, pe foaia de flipchart pe care o vor 
primi. Asiguraţi-vă că au înţeles sarcina şi anunţaţi timpul de lucru – 10 minute.  

Proiectând slide-ul nr. 114 din prezentare, anunţaţi că tema este cea de mai jos: 

1. Folosind tabelul de mai jos, enumeraţi până la trei provocări pe care le pot avea 
profesioniştii care fac vizite la domiciliu în timpul procesului de referire către alte sectoare. 

2. Pentru fiecare dintre provocările identificate, indicaţi o soluţie potenţială. 

 

Serviciul către care se face referirea Provocarea Soluţia potenţială 

1   

2   
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La finalul intervalului de timp, reveniţi la flipchart şi preluaţi din sală, de la fiecare echipă, 
contribuţiile. Notaţi-le pe o foaie nouă de hârtie. După ce le notaţi pe toate, mulţumiţi tuturor 
grupelor, proiectaţi slide-ul nr.115, şi subliniaţi faptul că: 

Pentru a avea o coordonare inter-sectorială eficientă, un element cheie pentru a putea fi 
luate măsurile necesare identificate de lucrătorii comunitari care fac vizite la domiciliu este 
definirea clară a rolurilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi, alături de înţelegerea 
bună a resurselor şi serviciilor disponibile în comunitate şi a procesului de referire către 
acestea.  

De asemenea, existenţa unor protocoale de comunicare între furnizorii acestor servicii, care 
să includă şi mecanisme de feedback, reprezintă un alt factor cu impact important asupra calităţii 
sprijinului acordat familiilor şi copiilor. 

Apoi, împărţiţi copiile prezentării PowerPoint aferente modulului 4 şi mulţumiţi grupului 
pentru contribuţia fiecăruia la întregul curs. Finalizaţi cu un clip video motivaţional – slide-ul 116 - 
subliniind importanţa rolului fiecărui participant, pentru o lume mai bună.  

 

Chestionar pre test şi post test 

1. Enunţaţi cel puţin 3 atribute ale unei comunicări eficiente;  

2. Enumeraţi cel puţin 3 bariere şi 3 beneficii specifice unei comunicări eficiente 
(identificarea modalităţilor de interacţiune pentru optimizarea comunicării cu diferite 
categorii de beneficiari);  

3. Enumeraţi paşii unei comunicări eficiente; 

4. Explicaţi principale 3 roluri ale lucrătorului comunitar care desfăşoară vizite la 
domiciliu; 

5. Listaţi principalele 3 activităţi pentru construirea parteneriatului dintre familii şi 
lucrătorii comunitari; 

6. Numiţi minimum 2 calităţi esenţiale ale lucrătorului comunitar care desfăşoară vizite 
la domiciliu; 

7. Indicaţi cel puţin 3 direcţii strategice pentru susţinerea unei bunei comunicări cu alţi 
profesionişti din comunitate. 
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