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MANUALUL PROFESORULUI
PREVENIREA ÎN ŞCOLI

Dragi profesori, 

Acest program pentru şcoli vă oferă instrumentele necesare pentru a lucra cu elevii la
influenţa socială, la abilităţile lor de viaţă şi în scopul prevenirii consumului de droguri
într-un set de douăsprezece lecţii. În această introducere puteţi găsi sugestii concrete
pentru activităţile din clasă. 

Prevenirea la o vârstă fragedă 

Dacă doriţi ca educaţia preventivă să  influenţeze comportamentul adolescenţilor, trebuie
să ne concentrăm pe primii ani ai adolescenţei. Tutunul, alcoolul şi medicamentele sunt
substanţe pe care adolescenţii e posibil să le fi încercat deja. De asemenea, consumul
de canabis sau alte droguri ilicite sunt din ce în ce mai des  parte din experienţa lor. Deşi
am inclus informaţii în programul „NECENZURAT“ despre droguri şi efectele lor negative
asupra sănătăţii, ştim că de cele mai multe ori, informaţia este eficientă dacă elevii o pot
integra în viaţa de zi cu zi şi o pot discuta cu colegii lor. De aceea, vom combina în cadrul
lecţiilor, informaţiile oferite cu abilităţile personale şi sociale. 

Programele de prevenire de acest fel sunt mai bine inţelese în primii ani de şcoală, în
care vârsta elevilor este cuprinsă între 12 şi 14 ani. În această etapă a şcolii, profesorii
au un contact direct cu clasele lor şi o putere de inţelegere mai bună a aptitudinilor si ati-
tudinilor elevilor. Ca şi profesor, puteţi genera oportunităţi de implicare a elevilor în scopul
de a conecta lecţiile predate la ceea ce elevii deja ştiu şi de a stabili obiective realiste.

O instruire interactivă

Programul „NECENZURAT“ a fost limitat la douăsprezece lecţii, ceea ce ar trebui să vă
permită predarea lui în cadrul unui semestru şcolar. Am dezvoltat o sesiune de formare
de două zile şi jumătate şi insistăm ca toţi profesorii să participe la acest mod de instru-
ire interactivă. În această sesiune, sunt prezentate conţinutul şi structura lecţiilor,
metodologia de predare, precum şi atitudinea la curs, necesare pentru a lucra la nivelul
abilităţilor de viaţă ale elevilor, precum şi la nivelul cunoaşterii influenţei sociale. Interac-
tivitatea este o componentă cheie a programului „NECENZURAT“ şi este mai mult decât
o chestiune de întrebări şi răspunsuri: este vorba ca elevii dumneavoatră să comunice
şi să lucreze împreună într-un mod pozitiv.

La treabă!

Introducerea acestui manual vă oferă fondul teoretic al programului. Înainte de a începe,
veţi citi modul de compunere al programului unde veţi găsi sfaturi utile care vă vor ajuta
la pregătirea practică a lecţiilor. Am menţinut lecţiile concrete şi detaliate pe cât posibil.
Sperăm să fiţi inspiraţi în a lucra într-un mod creativ. 

Succes cu lecţiile „NECENZURAT“!* 

Editorii

* „NECENZURAT“ este denumirea adaptată a programului în România
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PREVENIREA BAZATĂ PE DOVEZI

Cercetători şi practicieni din domeniul prevenirii con-
sumului de droguri au căzut de acord în ultimii ani asupra
unei liste de caracteristici care determină eficienţa pro-
gramelor din şcoli: modele de influenţă socială inteligi-
bile, abilităţi de supravietuire, concentrarea pe norme,
angajamentul elevului de a nu consuma droguri, alături
de intervenţiile membrilor familiilor. 
Cu toate acestea, există doar un număr limitat de pro-
grame dezvoltate în ţările din Europa, majoritatea celor
ce au trecut prin studii de evaluare efectuându-se în
Statele Unite ale Americii.
Cele mai recente cercetări şi publicaţii recunosc faptul că
pentru cei mai mulţi adolescenţi consumul de droguri
este parte a unui stil de viaţă. Acesta înseamnă că există
o importantă influenţă socială asupra consumului de
tutun, alcool sau a altor droguri. În acest sens, interven-
ţiile noi de prevenire a consumului de droguri au la bază
programe de instruire centrate pe modelul comprehensiv
al influenţei sociale. În cadrul acestor programe sunt evi-
denţiate şi exersate comportamente care întăresc atitu-
dinile şi abilităţile de a rezista presiunilor pentru a con-
suma droguri. 
Obiectivele acestei abordări sunt de a forma la ado-
lescenţi abilităţi specifice în ai dota cu resursele de care
au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, precum şi
de a obţine acceptarea acestora în primirea de informaţii
obiective despre droguri şi efectele lor negative asupra
sănătăţii. În acelaşi timp, influenţa socială este cuprinsă
în programe ca un factor de protecţie în prevenirea con-
sumului de droguri. Metodele interactive utilizate în aces-
te programe sunt axate pe intensificarea abilitaţii de a
integra relaţiile sociale şi o puternică reţea socială în
modul de abordare a drogurilor şi al consumului de
droguri. Cele mai cunoscute programe de dezvoltare a
abilităţilor de supravieţuire se bazează pe modelul influ-
enţei sociale, după care este realizat şi programul
„NECENZURAT“.
Cele mai vechi programe de prevenire a consumului de
droguri se bazau pe presupunerea că adolescenţii se
abţin de la fumat sau de la consumul altor tipuri de
droguri, dacă primesc toate informaţiile adecvate referi-
toare la efectele lor dăunătoare. 
S-a constatat că aceste eforturi nu au afectat atitudinile
sau comportamentul real. Prin recunoaşterea limitărilor
iniţiativelor bazate doar pe cunoaştere, alte strategii au
dezvoltat o abordare mai largă, incluzând modelul afec-
tiv şi adesea excluzând informaţiile faptice.

EU-DAP, prevenirea dependenţei de droguri 
„NECENZURAT“ este un program de prevenire a consumului de droguri în şcoli pentru adolescenţii cu vârste între
12 şi 14 ani şi are la bază modelul comprehensiv al influenţei sociale. Caracterul inovator al programului
„NECENZURAT“ este că a fost realizat prin colaborarea a 7 ţări din UE, cunoscut ca proiectul EU-DAP şi a fost eva-
luat pentru eficacitate în faza anterioară. Care este baza pentru acest nou program european de prevenire?

CE ESTE „NECENZURAT“?

„NECENZURAT“ este un program de prevenire a con-
sumului de droguri în şcoli, bazat pe o abordare compre-
hensivă a influenţelor sociale. Acesta a fost dezvoltat,
implementat şi evaluat în cadrul mai multor centre de
studiu din şapte ţări europene: Belgia, Germania, Spa-
nia, Grecia, Italia, Austria şi Suedia. Acesta a integrat cât
mai mult posibil, componente bazate efectiv pe dovezi.

Pentru dezvoltarea „NECENZURAT“ au fost luate în con-
siderare şi rezultatele cercetărilor anterioare. Princi-
palele caracteristici a curriculumului „NECENZURAT“
sunt:
•  Programul se bazează pe Modelul de influenţă socială,

fiind interactiv; el integrează abilităţi de supravietuire şi
convingeri normative.

•  Grupurile ţintă sunt adolescenţi cu vârste cuprinse între
12 şi 14 ani, deoarece aceasta este vârsta când ado-
lescenţii pot începe să experimenteze drogurile (în
special fumatul, consumul de alcool sau consumul de
canabis). 

•  Conţinutul programului este dedicat scăderii consumu-
lui de droguri şi / sau întârzierea tranziţiei de la experi-
mental la consumul regulat de droguri.

•  Programul este compus din 12 lecţii, proiectate pentru
a fi predate în timpul şcolii. Organizarea programului
este făcută în baza recomandărilor care au arătat că
programele cu mai puţin de zece lecţii au avut efecte
mult mai mici faţă de programele cu o lungime medie
de cincisprezece lecţii.

• Substanţele la care face referire programul sunt tu-
tunul, alcoolul şi canabisul, în particular, şi alte droguri,
în general.

• Programul iniţial „NECENZURAT“ conţinea o compo-
nentă de „educaţie de la egal la egal“, care implică
anumiţi elevi selectaţi să sprijine şi să supravegheze
activităţile din clasă. S-a dovedit că această compo-
nentă nu a influenţat într-un mod semnificativ eficienţa
programului. Din aceste motive, componenta „educaţie
de la egal la egal“ nu este inclusă în versiunea revi-
zuită a proiectului „NECENZURAT“. Cu toate acestea,
potenţialul rol al colegilor de şcoală în educaţia pentru
prevenirea consumului de substanţe a fost identificat
de mai multe analize ale literaturii de specialitate. S-a
considerat importantă luarea în considerare nu numai
a unui program în care elevii instruiţi ca lideri facili-
tează relaţia cu colegii de clasă sau cu cei de vârste
mai mici, ci şi interacţiunea dintre membrii clasei.
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• Programul conţine o componentă adresată părinţilor, în
scopul furnizării către aceştia a unor instrumente de
învăţare care să sprijine prevenirea consumului de
droguri în scoli, prin intermediul întâlnirilor special or-
ganizate. În general, părinţiilor, le lipsesc cunoştinţele
de bază despre droguri dar şi încrederea faţă de ati-
tudinea lor către consumul acestora. Deşi studiile EU-
DAP nu au găsit o influenţă specifică a componentei
parentale în eficacitatea comportamentului elevilor, noi
vom integra scenariile întâlnirilor cu părinţii în mate-
rialele programului. Ei sunt o parte importantă a unei
strategii integrate şi structurate de abordare a politicii
de educaţie pentru sănătate din cadrul şcolilor. Întâlni-
rile parentale, care sunt un addendum la programul
„NECENZURAT“ cuprind:
- abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile

de familie, precum şi de a controla şi soluţiona con-
flictele.

- abilităţi privind prevenirea consumului de droguri care
vor creşte nivelul cunoştinţelor părinţilor despre dro-
guri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori ati-
tudinile potrivite şi modelele de comportament adec-
vate cu privire la droguri.

- abilităţi ce asigură încrederea oamenilor în exer-
citarea rolului de părinţi.

• Profesorii primesc o formare specifică, înainte de pu-
nerea în aplicare a programului. Instruirea profesorilor
este o componentă esenţială pentru a asigura calitatea
punerii în aplicare a metodelor şi conţinutului progra-
mului.

Efectele „NECENZURAT“

Evaluarea EU-DAP a fost concepută ca un studiu de
control aleatoriu efectuat între septembrie 2004 şi mai
2006. Programul de intervenţie numit „NECENZURAT“
s-a adresat unui grup de elevi cu vârste cuprinse între 12
şi 14 ani, şi a examinat eficacitatea programului de bază
format din cele 12 lectii, în comparaţie cu controlul efec-
tiv al elevilor. Efectul intervenţiei unui părinte sau a unui
coleg a fost, de asemenea, evaluat.
După un an, evaluarea a demonstrat o eficienţă similară
cu aceea a altor programe bune de prevenire. Elevii care
au participat la programul „NECENZURAT“ au demon-
strat o probabilitate cu 30% mai mică de a fuma ţigări
(zilnic), de a consuma băuturi alcoolice, precum şi o
probabilitate cu 23% mai mică de a utiliza canabis în ulti-
ma lună, faţă de elevii care au urmat programele edu-
caţionale obişnuite. Nu au putut fi detectate efecte supli-
mentare generate de componenta referitoare la colegi
sau de cea parentală.

„NECENZURAT“ – parte a unei politici de
prevenire a consumului de droguri în şcoli

Şcolile sunt instrumentele corespunzătoare de prevenire
a consumului de alcool, droguri ilicite şi de prevenire a
fumatului. Un motiv principal este acela că şcolile oferă

cel mai eficient mod sistematic de a ajunge la un număr
semnificativ de elevi în fiecare an. 
În al doilea rând, personalul angajat în şcoli se poate
adresa tinerilor la o vârstă fragedă, înainte ca stabilirea
convingerilor despre fumat să se definitiveze. 
În cele din urmă, programa de învăţământ din şcoală, în
sine, poate fi utilizată ca parte dintr-o abordare preven-
tivă. De exemplu, un climat pozitiv în şcoli este un factor
de protecţie împotriva consumului de droguri.
Programul „NECENZURAT“ poate fi completat cu o poli-
tică de prevenire a consumului de droguri în cadrul şco-
lilor. Programul ar trebui să fie în concordanţă cu alte
intervenţii şi sa se încadreze în politica generală. S-ar
putea totuşi ca „NECENZURAT“ să fie prima iniţiativă
privind prevenirea consumului de droguri din cadrul şco-
lilor. În acest caz, o politică anti-drog ar trebui dezvoltată
în şcoli, acoperind elemente cum ar fi:
•  Viziunea despre prevenire: explicaţia motivului pentru

care se implementează programe de prevenire a con-
sumului de droguri în şcoală.

•  Reguli privind consumul de către elevi, personalul şco-
lii, persoane în incinta şcolii sau în alte locaţii apar-
ţinând şcolii.

•  Interdicţii privind existenţa reclamelor la alcool, tutun,
medicamente în clădirile şcolii, la evenimentele organi-
zate şi în publicaţiile acestora.

•  Cerinţa ca toţi elevii să dezvolte abilităţi şi cunoştinţe
pentru a se evita consumul de droguri. 

•  Provizionarea pentru elevii şi întreg personalul şcolii
pentru a avea acces la programe care să-i ajute să nu
mai consume alcool, tutun sau alte droguri

• Proceduri de comunicare a politicii anti-drog către elevi,
întreg personalul şcolii, vizitatori, familii etc. şi supra-
vegherea respectării acesteia.

ABILITĂŢI DE SUPRAVIEŢUIRE LEGATE 
DE CONSUMUL DE DROGURI

Cântatul la pian este o deprindere, la fel ca şi sculptatul
şi pictura. Dar există, de asemenea, competenţe care
sunt conectate la relaţiile sociale sau la comportament:
luarea de contact cu o persoană necunoscută, de exem-
plu. Aceastea sunt abilităţi sociale, emoţionale sau per-
sonale, care pot fi dezvoltate cu ajutorul programelor
bazate pe modelul influenţei sociale, cognitive, în mod
particular; în această introducere se va face referire la
abilităţile interpersonale şi intrapersonale. În literatura de
specialitate, şi din ce în ce mai mult în mediul şcolar, se
face referire la aceste competenţe ca abilităţi de viaţă.
Abilităţile de supravieţuire reprezintă capacitatea de a-i
aprecia şi respecta pe ceilalţi, de a crea relaţii pozitive cu
familia şi cu prietenii, de a asculta şi comunica eficient,
de a avea încredere în ceilalţi şi de a-ţi asuma responsa-
bilitatea. Definite în acest fel, abilităţile de supravieţuire
pot diferi în funcţie de cultură. Cu toate acestea, litera-
tura de specialitate sugerează că există un set de com-
petenţe, care se află la baza iniţiativelor de promovare a
sănătăţii şi a bunăstării copiilor şi adolescenţilor. Pentru
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programele de influenţă socială, cum este şi „NECEN-
ZURAT“, am integrat aceste abilităţi şi am adăugat în
lista de mai jos „convingerile normative“, gândirea critică,
capacitatea de a analiza informaţiile şi experienţele în-
tr-un mod obiectiv. 

Gândirea critică, capacitatea de a analiza informaţiile şi
experienţele într-un mod obiectiv.  Gândirea critică poate
contribui la menţinerea stării de sănătate prin recunoaş-
terea şi analizarea factorilor care influenţează atitudinea
şi comportamentul, cum sunt cei de de tip colegial şi pre-
siunea din mass-media.

Luarea deciziilor
Luarea deciziilor se aplică în domeniul educaţiei pentru
sănătate dacă tinerii iau decizii într-un mod activ legat de
problemele personale de sănătate, prin evaluarea dife-
ritelor opţiuni şi a posibilelor consecinţe. 

Rezolvarea problemelor reprezintă capacitatea de a
aborda constructiv problemele din viaţa noastră. Proble-
mele importante nerezolvate ar putea cauza stres men-
tal pe lângă care se poate acumula chiar şi stres fizic. 

Gândirea creativă
Contribuie atât la procesul de luare a deciziilor cât şi la
cel de rezolvare a problemelor permitând unei persoane
să studieze diversele consecinţe ale anumitor acţiuni sau
de non-acţiuni. Ea ajută să privim dincolo de experien-
ţele directe. Chiar dacă nu sunt identificate probleme,
sau nicio decizie nu trebuie luată, gândirea creativă
poate contribui la alegerea unui răspuns adaptat şi flexi-
bil la situaţiile din viaţa de zi cu zi.

Comunicarea efectivă
Reprezintă capacitatea de a se exprima, atât verbal cât
şi nonverbal, în moduri adecvate culturii şi situaţiei fie-
căruia. Aceasta înseamnă capacitatea de a-ţi exprima
atât opţiunile şi dorintele, cât şi nevoile şi temerile. De
asemenea, poate însemna capacitatea de a cere sfaturi
şi de a ajuta la nevoie.

Aptitudini de relaţionare
Reprezintă competenţa de a relaţiona într-un mod pozi-
tiv cu ceilalţi. Capacitatea de a face şi păstra relaţii ami-
cale poate fi de o mare importanţă pentru sănătatea
noastră mentală şi bunăstarea socială. Menţinerea rela-
ţiilor bune cu oamenii este o importantă sursă de suport
social. De-asemenea, capacitatea de încheia o relaţie
într-un mod constructiv face parte din aptitudinile intra-
personale.

Auto-conştientizarea
Reprezintă cunoaşterea de sine, a caracterului nostru, a
punctelor nostre slabe şi forte, a gusturilor şi aversiunilor.
Dezvoltarea auto-conştientizării ne poate ajuta să re-
cunoaştem când suntem stresaţi sau când simţim o pre-
siune. De asemenea, este adesea o condiţie necesară

pentru eficientă în comunicare şi relaţii interpersonale,
precum şi în dezvoltarea relaţiilor empatice cu ceilalţi.

Empatia
Reprezintă capacitatea de a îţi imagina prin ce trece o
altă persoană care se afla într-o situaţie cu care nu eşti
familiarizat. Empatia ne poate ajuta să înţelegem şi să
acceptam alte persoane care sunt foarte diferite de noi,
poate îmbunătăţi interacţiunile sociale şi poate încuraja
cultivarea comportamentului de sprijin faţă de oameni
care au nevoie de îngrijire, asistenţă sau toleranţă.

Confruntarea cu emoţiile
Reprezintă recunoaşterea emoţiilor altora cât şi pe cele
personale, înţelegerea cum emoţiile influenţează com-
portamentul, şi puterea de a răspunde la emoţii într-un
mod corespunzător. Emoţiile intense precum furia sau
durerea pot avea efecte negative asupra sănătatii noas-
tre dacă nu reacţionăm corespunzător. Înfruntarea stre-
sului înseamnă identificarea surselor generatoare de
stres, cum ne afectează acestea şi acţiunea de a contro-
la nivelele noastre de stres. Aceasta ar putea însemna
luarea de măsuri în vederea reducerii surselor de stres
(de exemplu, prin efectuarea de modificări în mediu fizic
sau în stilul de viaţă), precum şi a învăţa să te relaxezi,
pentru ca tensiunile create inevitabil să nu dea naştere la
probleme de sănătate.

Convingerile normative
Reprezintă procesul în care credinţa ta în ceva devine
normă a comportamentului tău. Dacă această credinţă
se bazează pe informaţii eronate sau interpretarea gre-
şită, norma nu este adecvată. Tinerii au tendinţa de a
avea convingeri exagerate cu privire la atitudinea altor
adolescenţi mai în vârstă (de exemplu, aproape toată
lumea fumează la vârsta de 16 ani). Acest credinţă a lor
devine normă şi influenţează comportamentul lor. Pro-
blema se referă, de asemenea, şi la educaţia normativă:
corectarea aşteptărilor normative şi încercarea de a crea
sau a consolida convingerile conservatoare despre pre-
valenţa şi acceptabilitatea consumului de droguri.

SFATURI PEDAGOGICE ŞI MEMENTO-URI

Succesul lecţiilor „NECENZURAT“ depinde în mare
parte de modul în care elevii vor face schimb de idei şi
sentimente în cadrul grupului din care fac parte. Aceasta
este contribuţia şi responsabilitate lor. Rolul dvs. în acest
proces este de a creşte cooperarea pozitivă şi interac-
ţiunea între fetele şi băieţii din clasa dumneavoastră.
Programul conţine multe metode dinamice de lucru în
perechi sau în grupuri mici. De asemenea, pe parcursul
celor 12 lecţii elevii îşi vor dezvolta competenţa de a dis-
cuta şi de a-şi împărtăşi gândurile într-un grup mai mare.
Mai jos veţi găsi anumite memento-uri şi sfaturi pentru
desfăşurarea unor astfel de discuţii.
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Cercul grupului de discuţii
Apropiaţi unul de altul într-un cerc restrâns, elevii vor
vorbi liber, vor asculta mai intens, se simt mai puternic
conectaţi şi vor experimenta mai puţin o rivalitate reci-
procă. Pregătiţi discuţiile într-un cerc restrans. Nu trebuie
să existe birouri intre elevi. De preferat, utilizati scaunele
pe care elevii le folosesc de obicei. Dacă este posibil,
aranjaţi un colţ cu scaune mici. De asemenea, şi dum-
neavoastră faceţi parte din cerc, iar la început, explicaţi
de ce aţi folosit acest aranjament.

Ascultarea activă
Cercul ne permite o mai bună interacţiune verbală şi vizua-
lă a celorlalţi. Veţi alege această opţiune, pentru că vă gân-
diţi că elevii pot învăţa, de asemenea, unul de la un altul, şi
nu numai de la dumneavoastră, în calitate de profesor.

Aprecierea
Elevii care sunt încurajaţi datorită contribuiţiei la discuţie,
chiar şi cu câteva cuvinte, vor câştiga încredere de sine
şi vor participa din nou cu o altă ocazie. Sentimentul de
solidaritate între elevi creşte în cazul în care se observă
o influenţă pozitivă a sentimentelor altcuiva prin arătarea
aprecierii.

Adresarea întrebărilor
Prin adresarea de întrebări referitor la ce a spus un
coleg, sau prin repetare sau reformulare, copiii pot veri-
fica, clarifica şi înţelege ceea ce el sau ea a vrut să
spună. Acest lucru este important în cercul de discuţii,
dar va deveni chiar mai important în cadrul misiunilor
organizate pe subgrupuri de elevi.

Participaţi şi dumneavoastră
Prin aderarea la discuţii, daţi un exemplu, încurajaţi partici-
parea activă, recompensaţi copiii şi demonstraţi că nu le
cereţi elevilor ceva ce nu vă place nici dumneavoastră.
Atenţie însă să nu monopolizaţi dvs. înşivă discuţia!

Elevii tăcuţi
Elevii tăcuţi, uneori, nu au nevoie de exprimare verbală
deoarece ei învaţă la fel de mult doar prin a asculta, aşa
cum colegii lor mai entuziasmaţi învaţă prin a vorbi. Alţi
copii, care rămân tăcuţi, de fapt, doresc să ia parte la dis-
cuţii, dar sunt timizi. O tehnică de a implica copiii tăcuţi,
care pot fi timizi, este de a încuraja fiecare copil să
şoptească la ureche propria idee colegului de lângă.
Colegul vecin spune cu voce tare ceea ce i s-a şoptit.

Tăcerea
Tăcerea într-un interval de timp mai lung nu înseamnă
oprirea procesului de învăţare. Elevii dvs. se gândesc. Multe
dintre întrebările dumneavoastră sunt destul de dificile. Ar
trebui să vă gândiţi la răspunsuri chiar şi dumneavoastră.
Aşteptarea de zece secunde nu este cu siguranţă un timp
pierdut. Puteţi să faceţi linişte printr-un anunţ în mod explicit:
„Haideţi, acum să ne gândim împreună“, sau prin a lua o
poziţie categorică: „Acum mă gândesc!“.

Dreptul de a trece
Dacă adresaţi întrebări despre experienţe personale,
gânduri sau sentimente, trebuie să le oferiţi elevilor drep-
tul de a refuza: să sară întrebarea. Nu este necesar să
mărturisească detalii confidenţiale, sau ceva care ar
putea să-i stânjenească. Este o decizie a elevului însuşi,
deşi în calitate de profesor aveţi o mare influenţă asupra
lor prin modul în care adresaţi întrebările. Le puteţi oferi
elevilor varianta de a sări întrebarea, fără a-i expune.

Evitarea ridicolului
Nimic nu este atât de eficient în a provoaca frustrare şi
umilire decât a face ca un elev să se simtă ridicol; fie că
este făţiş sau pe ascuns. Fiecare profesor, evident, va
interzice ca elevii să râdă unii de alţii. Doar că regulile
jocului sunt mult mai sofisticate în realitate, aşa cum aţi
experimentat, cu siguranţă, în cazul tinerilor adolescenţi.
Când observaţi că există umilire sau se râde de un elev,
pe ascuns sau mascat, trebuie să discutaţi despre ceea
ce aţi auzit sau văzut. În astfel de ocazii, rolul dumnea-
voastră este de a oferi grupului securitatea şi siguranţa
de care are nevoie pentru a deveni o staţie experimen-
tală pentru aptitudinile sociale şi personale.

Implicarea familiei
Pentru a vorbi despre această chestiune în mod clar
acasă, nu este suficientă o punte de legătură între abili-
tăţile învăţate la şcoală şi mediul familial al elevului. Une-
ori pot exista chiar rezultate cu efecte nedorite. Pentru a
evita aceste reacţii nedorite, este recomandat ca părinţii
să fie informaţi despre programul în curs de desfăşurare.

Valori
Ca profesor, ar trebui să răspundeţi la întrebări într-un
mod sincer. Copiii vor să ştie ceea ce credeţi. Dar ar tre-
bui să-i lăsaţi şi pe ei să se gândească. Prin analizarea
comportamentului sau expresiilor altora, elevii învaţă să
descopere ceea ce este bun sau rău.

Facilitarea discuţiei
Încearcaţi să mergeţi mai departe cu întrebări şi să aju-
taţi toţi elevii să constribuie la discuţii. Amintiţi-vă că în
lecţii scopul principal, de multe ori, nu este acela de a
găsi răspunsurile corecte, ci posibilitatea de a învăţa din
perspectiva altor persoane.

Motivaţi şi inspiraţi
Entuziasmul dumneavoastră va fi decisiv în motivarea şi ins-
pirarea grupului de elevi. Pregătiţi-vă de asemenea, şi men-
tal pentru activităţi şi încercaţi să găsiţi cuvintele şi gesturile
care îi vor încuraja pe elevi să participe la discuţii.

Spaţiul
Unele activităţi necesită un spaţiu mai mare sau adaptat
anumitor nevoi. Nu ezitaţi să „modificaţi“ spaţiul clasei pen-
tru bunul mers al lecţiei (elevii vor fi încântaţi să lucreze în-
tr-un spaţiu neobişnuit) sau, dacă vremea vă permite, des-
făşuraţi unele lecţii chiar afară, în curtea şcolii sau în parc.
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DIN CE ESTE COMPUS „NECENZURAT“?

Programul se concentrează pe trei componente: 
1. Informare şi atitudine 
2. Abilităţi interpersonale 
3. Aptitudini intrapersonale

Tabelul de mai jos vă oferă o imagine de ansamblu a
activităţilor şi în principal a lecţiilor din „NECENZURAT“. 
Vă recomandăm să nu păstraţi scopul lecţiilor doar pen-
tru dumneavoastră, ci să le comunicaţi şi elevilor, astfel
încât aceştia să poată contribui, lucra şi a gândi orientat
către îndeplinirea obiectivelor propuse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Info

Inter

Info

Intra

Info

Intra

Inter

Intra

Info

Intra

Inter

Inter

Introducere 
„Necenzurat“

A fi sau a nu fi 
într-un grup

Opţiuni - alcool, risc 
şi protecţie

Ceea ce crezi este
bazat pe fapte reale?

Despre fumat -
informează-te

Exprimă-te

Ia atitudine

Vedeta petrecerii

Drogurile -
Informează-te!

Abilităţi de a face faţă
problemelor

Rezolvarea 
problemelor 
şi luarea deciziilor

Stabilirea obiectivelor

Prezentare, grup de lucru
contractul de management
al clasei, temă

Scenetă, şedinţă 
de discuţii, joc 

Informaţii cu privire 
la diferiţi factori care 
influenţează consumul 
de droguri

Prezentare, şedinţă 
de discuţii, grupul 
de lucru

Test, şedinţă de discuţii,
feedback, joc de rol
(procesul tutunului) 

Joc, şedinţă de discuţii,
grup de lucru

Şedinţa de discuţii, 
grup de lucru, scenetă

Scenetă, joc, şedinţă 
de discuţii

Grup de lucru, test

Prezentare, şedinţă 
de discuţii, grup de lucru

Prezentare, şedinţă 
de discuţii, grup 
de lucru, temă

Joc, grup de lucru, 
şedinţă de discuţii  

Introducerea în cadrul programului; stabilirea
regulilor lecţiilor, care să reflecte cunoaşterea
cu privire la droguri

Clarificarea influenţelor şi aşteptările de grup 

Informaţii cu privire la diferiţi factori 
care influenţează consumul de droguri

Promovarea evaluării critice de informaţii;
reflecţie privind diferenţele dintre propria
opinie şi datele reale, corectarea normelor

Informaţii cu privire la efectele fumatului,
diferenţierea aşteptărilor faţă de realitate 
şi a efectelor pe termen scurt faţă de efectele 
pe termen lung

Comunicarea adecvată a emoţiilor,
făcându-se diferenţa între comunicarea 
verbală şi nonverbală

Promovarea hotărârii şi respectului 
pentru ceilalţi

Recunoaşterea şi aprecierea calităţilor 
pozitive, de acceptare a feedback-ului 
pozitiv, practică şi reflecţie privind 
contactul cu ceilalţi

Informaţii cu privire la efectele pozitive 
şi negative ale consumului de droguri

Exprimarea sentimentelor negative 
în confruntarea cu punctele slabe

Rezolvarea problemelor, facilitarea 
unei gândiri creative şi controlul de sine

Stabilirea obiectivelor pe termen lung 
şi scurt, feedback asupra programului 
şi a desfăşurării acestuia

Prezentarea lecţiilor „NECENZURAT“

Lecţia Titlu Activităţi Scopuri Ţinta
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Repere metodice ale desfăşurării lecţiei
Următoarele repere constituie caracteristici standard în
desfăşurarea lecţiilor:

Titlu
Prezentarea unui rezumat al lecţiei într-o manieră atră-
gătoare. Puteţi să-l scrieţi pe tablă şi să-l folosiţi ca pe un
punct de plecare pentru discuţiile referitoare la ceea ce
se va întâmpla în cadrul lecţiei.

Câteva cuvinte despre lecţie
Justificarea alegerii subiectului lecţiei sau prezentarea
unei experienţe de viaţă cu privire la subiectul lecţiei.
Puteţi citi un pasaj găsit într-o carte pe care aţi citit-o,
care să justifice alegerea subiectului sau puteţi motiva cu
propriile cuvinte în introducere, elevilor sau părinţilor ale-
gerea făcută.

Obiective
Această secţiune descrie rezultatele pe care doriţi să le
obţineţi din diferite momente ale lecţiei, cum ar fi pre-
gătirea, introducerea, principalele activităţi şi încheierea.
În cele mai multe lecţii există trei obiective.

Ce avem nevoie
O listă de materiale pe care ar trebui să le avem la în-
demână în timpul activităţii.

Sfaturi pentru desfăţurarea lecţiei 
Unele repere practice sau pedagogice.

Introducere
Vă sugerăm o activitate introductivă care să deschidă
lecţia, să capteze atenţia şi interesul copiilor. Aceasta ar
putea constitui chiar punctul de plecare al lecţiei.

Principalele activităţi 
Pentru fiecare lecţie, există o listă clară de activităţi su-
gerate. Cercetările au demonstrat că o aplicare cu grijă
a unui program de prevenire creşte gradul său de efica-
citate. Prin urmare, structura şi caracterul activităţilor din
cadrul fiecarei lecţii nu ar trebui modificate. Totuşi, aveţi
libertatea de a adapta activităţile propuse astfel încât să
se potrivească mai bine specificului elevilor şi şcolii dvs.,
fără a schimba scopul şi subiectul lecţiei. 

Încheiere 
Această parte conţine un rezumat al principalelor activi-
tăţi şi uneori evaluare. Acesta poate fi un „tur de grup”
sau un dialog deschis cu întrebări şi răspunsuri. Înche-
ierea poate, de asemenea, să fie făcută printr-un joc
foarte scurt.

Concluzii 
Este bine să aveţi o schiţă de plan al lecţiei. Astfel aveţi
posibilitatea să aruncaţi o privire în timpul lectiei pentru a
vă asigura că nu săriţi o componentă importantă. Tot-
odată, pe această bază, puteţi da, detalii despre activită-
ţile din timpul lecţiei colegilor sau părinţilor interesaţi.

IMPLICAREA PĂRINŢILOR

Părinţii sunt o parte importantă a unei strategii integrate şi
abordari structurate a şcolii într-o politică de educaţie pentru
sănătate. Deşi studiul EU-DAP nu a găsit o influenţă speci-
fică a componentei parentale cu privire la eficacitatea com-
portamentului elevilor, vom integra scenariul întâlnirilor cu
parinţii în programul de materiale.
Echipa internaţională EU-DAP a creat un program ce constă
în trei întâlniri de seară (sau ori de câte ori este nevoie, în

funcţie de obiceiurile şcolii dumneavoastră şi de programul
părinţilor), cu părinţii şi elevii. Fiecare întâlnire durează între
1,5 - 2 ore. Acest material îl veţi primi pe un CD ataşat ma-
nualului. Recomandarea noastră este să organizaţi 2 – 3
întâlniri cu părinţii, sau chiar mai multe dacă este considerat
necesar. După fiecare seminar, un rezumat al principalelor
puncte de discuţie pot fi trimise acasă atât părinţilor care au
participat, cât şi celor care nu au participat. 

1

2

3

Grija părinţilor de a-i
lăsa pe adolescenţi 
să meargă la petreceri

Autonomia 
în interiorul 
şi în afara familiei

Soluţionarea 
conflictelor

O mai bună înţelegere 
a adolescenţei

A îndruma un 
adolescent înseamnă 
a creşte împreună

O bună relaţie cu
copilul meu înseamnă
de asemenea stabilirea
unor regului şi limite

Dezvoltarea în timpul 
adolescenţei timpurii

Schimbările în familie 
cu copii adolescenţi

Stiluri de îndrumare

Factori de risc privind 
frecvenţa consumului 
de droguri în adolescenţă

Căi de a face faţă cu 
schimbările de roluri în familie

Situaţii conflictuale şi îndrumări 
de negociere a regulilor

Conţinutul întâlnirilor dintre părinţi

Nr.     Titlu Lectură Activitate de grup Scenetă
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INSTRUIREA PROFESORILOR

Modelul inteligibil de influenţă socială presupune utili-
zarea unor metode de predare interactivă. Aceasta pre-
supune ca profesorii implicaţi în program să participe la
o instruire interactivă organizată de către instituţiile care
implementează proiectul, pe lângă studierea materialelor
de instrucţiuni privind utilizarea programului. EU-DAP a
dezvoltat un modul de formare pentru profesori (TOT) ce
durează între 2 şi 5 zile. TOT evidenţiază componentele
cruciale, fondul şi structura programului. Trainerul se
concentrează pe problemele de atitudine şi stil impor-
tante pentru profesori. În afară de prezentarea fondului şi
structurii lecţiilor, trainerul prezintă atitudinea şi meto-
dologia necesară pentru a lucra cu abilităţile de supra-
vieţuire ale modelului CIS. Instruirea nu este doar ins-
tructivă ci şi foarte interactivă, oferindu-le participanţilor
posibilitatea de a exersa părţi ale lecţiilor şi activităţilor

programului „NECENZURAT“. În astfel de exerciţii profe-
sorul interpretează rolul elevului.

MATERIALE

Toate materialele necesare pentru acest program sunt
disponibile, în limba engleză, pe site-ul www.eudap.net.
De asemenea, puteţi contacta centrul din ţara dumnea-
voastră EU-DAP (echipa de proiect) pentru informaţii cu
privire la distribuirea materialelor tipărite. Vă sfătuim să
consultaţi intens toate materialele înainte de a începe
programul. Fiecare profesor ar trebui să aibă un set com-
plet al manualului, care include introducerea în proiect,
conţinutul şi instrucţiunile metodice. Manualul elevilor
este un instrument de lucru care facilitează implicarea
acestora, precum şi integrarea rezultatului programului
în viaţa lor de zi cu zi.
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Lec]ia 1

Câteva cuvinte despre lecţie

Prin această lecţie elevilor le este prezentat programul
„NECENZURAT“. Este important să li se explice elevilor
de ce va fi pus în aplicare acest program, despre ce este
vorba, la ce se pot aştepta prin participarea lor faţă de
stabilirea regulilor menite a crea un mediu de respect
reciproc în rândul participanţilor. În plus, deoarece este
vorba de începutul programului, este necesar ca elevii
să fie motivaţi şi entuziaşti pentru lecţiile ce vor urma. 
Pentru a evita orice neînţelegere referitoare la imple-
mentarea unui program de prevenire a consumului de
droguri, trebuie clarificat faptul că nu au existat incidente
care au determinat şcoala să înceapă acest program.
„NECENZURAT“ este un program de prevenire: acţio-
nează înainte ca incidentul să se petreacă.

Obiective

Elevii:
• vor primi o introducere a programului şi a celor 12 lecţii
• vor fixa obiectivele şi regulile pentru lecţii
• vor începe să reflecte asupra cunoştinţelor lor despre

droguri

De ce aveţi nevoie

• Un afiş cu titlurile celor 12 lecţii
• Trei coli mari de hârtie pentru documentarea sesiunilor

de brainstorming, aşteptările şi regulile cu care clasa a
fost de acord. Ultima va deveni contractul clasei şi va
fi semnat de către toţi elevii şi profesorii participanţi la
proiect şi va fi afişat pe un perete în sala de clasă.

• Caietul elevului „NECENZURAT“

Sfaturi pentru predarea lecţiei

• În timp ce vă pregătiţi lecţiile, aceste sfaturi (din fiecare
lecţie) furnizează memento-uri metodice sau practice.
Citiţi introducerea din tema fiecărei lecţii şi anexele
aferente.

• Aşezaţi grupul în cerc: alegeţi o zona unde puteţi sta cu
grupul de elevi într-un cerc, astfel încât aceştia să se
poată vedea unii pe alţii. Puteţi, de asemenea, să
instruiţi clasa ca înainte de fiecare lecţie sala să fie
pregătită pentru timpul pauzei, înainte de începerea
programului. În cazul mai multor lecţii, veţi avea
nevoie, de asemenea, de o tablă sau un flipchart,
aşezate astfel încât să fie vizibile.

• Caietul de lucru „NECENZURAT“. Toţi elevii trebuie să
primească un caiet de lucru care să servească doar
pentru lecţiile „NECENZURAT“. Elevii vor folosi caie-
tele pentru a face observaţii personale. Deşi este un
caiet personal al elevilor, pe parcursul programului,
profesorul îl va solicita. Acest lucru trebuie să fie comu-
nicat încă de la început.

Introducere: 10 minute

Prezentaţi-le elevilor începerea unui program format din
12 lecţii numit „NECENZURAT“. Verificaţi mai întâi care
sunt punctele lor de vedere: „Să vedem ce părere aveţi
despre acest lucru!". Explicaţi-le elevilor despre ce este
vorba în acest program, cum este organizat şi pentru ce
anume şi la ce se pot aştepta în urma participării lor.

Brainstorming - Ce credeţi că înseamnă 
„NECENZURAT“? 15 minute 

a) Scrieţi titlu programului pe o foaie mare de hârtie şi
cereţi elevilor să facă orice fel de sugestii (un cuvânt
sau o chiar o frază), care le vine în minte în legătură cu
acest titlu. Scrieţi sugestiile tuturor pe hârtie şi centra-
lizaţi ceea ce a fost spus.

b) Prezentaţi foaia cu lecţii şi oferiţi propria descriere a
programului „NECENZURAT“, subiectele lecţiilor şi
explicaţi care a fost motivaţia de a alege acest program
şi de ce aţi crezut că tocmai această clasă trebuie să îl
studieze.

Introducere „NECENZURAT“

BookTeacher.qxp  06.08.2009  14:38  Page 14



15

Lec]ia 1

Acesta ar fi un bun moment pentru a le explica elevilor
că în timpul predării „NECENZURAT“ veţi utiliza tehnici
de predare interactive. Asta înseamnă că eleviilor li se va
cere să participe activ la toate lecţiile şi că vor avea posi-
bilitatea de a vorbi foarte mult unul cu altul, organizaţi în
grupuri mici. Ei nu vor învaţa numai de la dvs. şi de la
programul „NECENZURAT“, ci foarte mult unul de la
altul. Acesta este scopul multor exerciţii şi jocuri bazate
pe dinamica de grup.

Principalele activităţi: 20 de minute

Lucraţi în grupuri mici:

1. „La ce ne aşteptăm?“

Împărţiţi clasa în 4-5 grupuri mici de maximum 6 elevi.
Activităţi posibile pentru a-i desparţi în grupuri: salată de
fructe sau plimbare cu taxi-ul (vezi Anexa „Energizante“).
Împărţiţi caietele de lucru „NECENZURAT“ Instruiţi elevii
să discute în grupurile din care fac parte, referitor la ceea
ce se aşteaptă să obţină prin participarea lor la acest
program:
• Ce ne asteptăm să învăţăm?
• Ce ne asteptăm să experimentăm?
• Care sunt regulile necesare pentru a putea obţine aces-

te aşteptări să se îndeplinească?
Notă: Pot fi deja anumite reguli ale clasei pe care le
puteţi aplica şi în acest caz. În caietul de lucru
„NECENZURAT“ elevii vor găsi, de asemenea, anumite
reguli de utilizare.

2. Înfiinţarea contractului clasei

În cerc, fiecare grup îşi expune activitatea, iar toate aştep-
tările şi regulile lor sunt scrise pe două coli de hârtie
diferite. Profesorul comentează cu privire la aşteptările

expuse şi discută dacă acestea pot fi îndeplinite sau nu în
timpul lecţiilor „NECENZURAT“. De exemplu, dacă elevii
îşi vor exprima speranţa că în timpul acestor lecţii vor întâl-
ni un fost toxicoman pentru a afla detalii despre experienţa
lui/a ei, trebuie precizat că nu va fi cazul. 
Hârtia cu regulile clasei trebuie semnată de către toţi ele-
vii, inclusiv de profesor şi afişată pe perete pe toată dura-
ta lecţiilor. 

Asiguraţi-vă că există o conexiune între reguli şi aştep-
tările pe care le-aţi menţionat: în cazul în care ne dorim
să împlinim aşteptările, trebuie să respectam regulile.
Reamintiţi-le, de asemenea, că este responsabilitatea lor
de a menţine un climat plăcut în cadrul grupului, ce va
contribui la experienţa lor în cadrul programului.

Încheiere 2-3 minute

Reflecţii personale

Solicitaţi-le elevilor să termine frazele din caietele lor de
lucru:
„Ceea ce vreau să învăţ despre alcool, tutun şi alte
droguri este...“
„Aşteptările pe care le am de la aceste lecţii sunt...“
Reamintiţi-le elevilor că le veţi solicita caietele lor de
lucru cu scopul de a afla ce vor să înveţe în timpul aces-
tor lecţii.

Concluzii – sinteză

1. Reamintiţi scopul şi conţinutul programului;
2. Clarificaţi aşteptările;
3. Stabiliţi şi dicutaţi reguli cu elevii şi semnaţi contractul

clasei;
4. Faceţi o evaluare a ceea ce vor elevii să ştie despre

droguri.
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Lec]ia 2

Câteva cuvinte despre lecţie

Această lecţie se concentrează pe experienţa de aparte-
nenţă la un grup. Veţi privi dinamica, cu care, în special 
în timpul adolescenţei, se formează grupurile şi modul în
care acestea funcţionează. 

După cum probabil ştiaţi, în piramida lui Maslow nevoia
de apartenenţă se află la cel de-al treilea nivel în ierarhia
nevoilor, imediat după nevoile fiziologice şi siguranţă.
Oamenii vor şi trebuie să se simtă parte dintr-un grup, să
fie iubiţi şi să iubească şi să coopereze cu ceilalţi. În tim-
pul adolescenţei, conformitatea socială este un mod de
a împlini această nevoie. Aşa se explică influenţa grupu-
lui asupra comportamentelor personale, normelor şi ati-
tudinii indivizilor. Într-un grup de adolescenţi, spontan, se
dezvoltă seturi de reguli. Dacă doreşti să fi acceptat de
ceilalţi, va trebui să respecţi aceste reguli. În intervalul de
vârstă al elevilor dvs., necesitatea de a se simţi parte
dintr-un grup poate duce la presiunea de a adopta com-
portamente nocive, cum ar fi fumatul ţigărilor, consumul
de droguri şi alcool.

Vă rugăm să reţineţi, totuşi, că stresul exercitat de către
colegi şi conformitatea socială pot avea, de asemenea,
rezultate pozitive. Nu am experimentat o influenţă pozi-
tivă a colegilor în sport sau în alte activităţi extraşcolare
care au ca scop autodepăşirea? Copiii care nu reuşesc
să dezvolte abilităţile necesare interacţiunii cu ceilalţi
într-o manieră pozitivă, mai devreme sau mai târziu sunt
respinşi în viaţă de către colegii lor, existând o probabili-
tate mai mare de a avea comportamente nesănătoase.

Obiective

Elevii:
• vor afla că apartenenţa la un grup este necesară pen-

tru dezvoltarea lor personală;
• vor învăţa că există grupuri spontane şi structurate cu

dinamică explicită şi implicită;

• vor învăţa să identifice măsura în care comportamentul
personal este modificat de influenţa grupului;

• vor experimenta cum e să fi exclus dintr-un grup şi vor
reflecta asupra acestui fapt.

De ce aveţi nevoie

• Spaţiu pentru două piese
• Poza lui Foplon din caietul de lucru

Sfaturi pentru predarea lecţiei

• Lăsaţi spaţiu în sala de clasă pentru organizarea pie-
sei, dar luaţi în considerare, de asemenea, că unii elevi
vor ieşi din cameră pentru un scurt timp.

• Elevii pe care îi veţi alege pentru rolurile din piesă ar
trebui să aibă o poziţie puternică în clasă (nu cei aleşi
de dvs. ci lideri informali). Reflectaţi pe cine veţi alege
şi, dacă e necesar, informaţi-i înainte de începerea
lecţiei.

• Înainte de a începe activitatea de deschidere, utilizaţi
întrebările structurate cu răspunsuri sugerate şi prop-
uneţi câteva exemple pentru a trezi interesul.

Introducere:  5 minute

Începeţi cu o revizuire a lecţiei trecute: care dintre su-
biectele lecţiei trecute vi le mai amintiţi? Expuneţi-vă pro-
priile observaţii cu privire la obiectivele şi aşteptările care
sunt descrise în caietele de lucru ale elevilor. Faceţi re-
ferire la câteva dintre regulile şi contractul stabilite.

Întrebări

Întreabaţi elevii dacă au existat situaţii în care au simţit
presiune din partea colegilor în luarea unei decizii.
Întrebări posibile:
• Ce fel de situaţii îţi poţi imagina în care prietenii au o

influenţă asupra alegerilor tale? 
Exemple: mergi la şcoală cu bicicleta, maşina, auto-

A fi sau a nu fi într-un grup
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buzul sau pe jos? Cu ce prieteni vorbeşti? Ce fel de
haine porţi?

• Pentru a fi acceptat într-un grup de colegi, ai făcut ceva
care crezi că este greşit? 
Exemple: un comportament rău cu alţi prieteni, fumat,
chiulit, minţit prietenii sau părinţii.

Anunţaţi că veţi organiza o piesă în care, uneori, se va
demonstra un comportament greşit şi alteori un compor-
tament bun. Îndemnaţi elevii să se gândească la situaţii
reale în timp ce se joacă: în realitate, puteţi fi, de aseme-
nea, în situaţii „greşite“!

Activităţile principale: 20 minute

Piesa 1: Cum se comportă un grup şi modul în care
aceasta nu ar trebui să fie definit (10 minute)
• Pasul 1. Doi voluntari (dacă este cazul, un băiat şi o

fată) trebuie să iasă din clasă. Sarcina lor este ca atunci
când se vor întoarce să se integreze într-unul dintre
grupurile formate.

• Pasul 2. Împărţiţi clasa în două grupe. Definiţi un grup
sub numele de „grupul conformist“, iar celălalt să fie
„grupul deschis“. Grupul conformist are reguli şi criterii
pentru ca elevii să facă parte din grup. Grupul deschis
nu are un astfel de cod, astfel încât elevii nu trebuie să
facă nimic deosebit pentru a deveni parte din acest
grup; aceştia sunt integraţi fără nici o problemă.

• Pasul 3. Grupul conformist care va avea criteriul lui
exact. Exemple: „Ei trebuie să fie deosebiţi, nu prea
politicoşi şi trebuie să ştie numele a trei cântăreţi po-
pulari", sau „ei trebuie să ştie rezultatele unor meciuri
din ultimul week-end". Grupul deschis poate ajuta la
alegerea criterilor. Instruiţi ambelor grupuri ca semnalul
de acceptare în grup al celor doi colegi să fie aducerea
unui scaun în mijlocul grupului. 

• Pasul 4. Cei doi elevi vor reveni şi vor încerca să de-
vină parte dintr-un grup, şi după aceea din celălalt
grup. Explicaţi că acceptarea în grup este arătată de
aducerea scaunului. Îndemnaţi-i prima dată către
grupul deschis şi apoi către grupul conformist. În cazul

grupului conformist, elevii trebuie să răspundă întrebă-
rilor cu „Da“ sau „Nu“ pentru a afla criteriul de accep-
tare.

Piesa 2: „Cum ar trebui un grup să acţioneze“ şi modul
în care aceasta ar trebui să fie definit (10 minute)
• Pasul 1. Alţi doi elevi merg afară cu aceeaşi atribuţie.
• Pasul 2. Cele două grupuri sunt definite ca grupuri

reglementate, dar, de aceasta dată criteriile vor fi clar
explicate voluntarilor.

• Pasul 3. Ambele grupuri reglementate vor decide
asupra criteriilor lor.

• Pasul 4. Elevii vor reveni şi fiecare dintre cele două
grupuri va spune clar care sunt condiţiile de acceptare.

• Pasul 5. Cei doi voluntari vor decide dacă acceptă sau
nu criteriul şi îşi vor explica decizia fiecărui grup în
parte.

Evaluarea pieselor: 15 minute

În primul rând cei patru voluntari vor avea posibilitatea
de a-şi exprima experienţele lor. Dacă este nevoie, fo-
losiţi următoarele întrebări pentru a-I impulsiona:
• Cum a fost experienţa prin care ai trecut referitor la

părerile şi gândurile tale?
• Cum ţi-ai susţinut părerea în cadrul piesei?
• Ce sugestii ale grupurilor ai adoptat?
• Cu ţi s-a părut rolul: greu sau uşor? Ce a determinat

greutatea rolului? Cum ai făcut faţă situaţiei?

Apoi, formaţi grupuri mici de câte cinci elevi şi cereţi-le
să discute despre piesă, răspunzând la următoarele în-
trebări din caietul lor de lucru:
• În ce fel de situaţii ai putea să utilizezi sugestiile din a

doua piesă? 
• Ce înseamnă pentru grup şi pentru elevi încercarea de

a face parte dintr-un grup? 
• Ce posibilităţi au elevii de a face parte dintr-un  grup, şi

cum pot face faţă excluderii? 
• Cum ne afectează izolarea (de exemplu, cum afec-

tează încrederea de sine)? 
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• Care este responsabilitatea grupului, atunci când aces-
ta decide să nu integreze pe cineva? 

• Ce aţi face pentru a deveni parte a unui grup? 
• Dacă aveţi opţiunea de a fi parte a unui grup, pe baza

căror aspecte aţi decide?

Concluzii

Dacă nu sunt sugerate de către elevi înşişi, puteţi adăuga
că este important să îşi susţină convingerile şi să-i
informeze pe ceilalţi despre ele. Elevii pot decide, de la
sine, dacă aceştia doresc să facă parte sau nu dintr-un
anume grup (dacă sunt de-acord cu condiţia impusă de
grup).

Încheiere: 5 minute

Individual, elevii vor examina poza lui Folon din caietele
lor de lucru. Vor completa răspunsurile la întrebări. Dacă
nu aveţi timp, răspundeţi doar la ultima întrebare. Puneţi

câţiva elevi să citească cu voce tare răspunsurile. De-
senul artistului belgian Jean Michel Folon reprezintă fluc-
tuaţia dintre individ şi parteneriatul cu un grup, care re-
prezintă un factor echilibru semnificativ pentru această
perioadă de dezvoltare a elevilor. Conştientizarea aces-
tui echilibru va contribui la creşterea gradului de cunoaş-
tere şi a încrederii de sine.

Concluzii – sinteză

1) Elevii joacă în piesa cu organizarea grupurilor 
2) Elevii evaluează piesa 
3) Discutaţi despre situaţiile diferite în care se află cei

care vor să facă parte dintr-un grup şi cei care iau
decizia cine să facă parte şi cine nu din acel grup

4) Elevii reflectă asupra grupurilor din care fac parte sau
din care au făcut parte

5) Elevii examinează o persoană în perspectiva unei
apartenenţe la un grup.

Lec]ia 2
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Câteva cuvinte despre lecţie

Aceasta este prima lecţie în care se discută despre con-
sumul de droguri. Lecţia este dedicată consumului de
alcool, deoarece, ca şi fumatul, probabil este unul dintre
drogurile pe care elevii le-au mai încercat - fie pe cont
propriu sau chiar în rândul membrilor familiei şi a priete-
nilor. Subliniaţi că, de asemenea, alcoolul şi ţigările sunt
droguri.
Mesajul acestei lecţii este că există anumiţi factori care
influenţează consumul de alcool şi riscul de a deveni
dependent şi alţi factori care protejează împotriva lui.
Este important de a le explica elevilor faptul că factorii de
risc şi de protecţie nu trebuie să fie decisivi pentru com-
portamentul nostru. Per ansamblu, obiectivul este de a
motiva elevii să reflecteze asupra modelelor sociale.

Obiective

Elevii:
• vor învăţa că există diferiţi factori care influenţează

oamenii în a consuma droguri, (efecte / aşteptări cu
privire la urmările drogurilor, mediul înconjurător / so-
cial şi factori personali / fiziologici),

• vor experiementa lucrul în grup
• vor discuta ideile lor într-un forum colegial

De ce aveţi nevoie

• caietele de lucru cu un colaj şi desene
• desenele copiate, foarfece pentru a le tăia şi lipici

Sfaturi pentru predarea lecţiei

Această lecţie necesită ca dvs. să aveţi cunoştinţe
despre factorii de risc şi de protecţie pentru consumul
alcoolului. Aveţi posibilitatea de a revizui informaţiile
privind factorii personali, sociali  şi fizici care influentează
consumul de alcool în anexă.
Veţi avea, de asemenea, nevoie de abilităţile de a ges-
tiona diferitele interpretări şi stereotipuri de caractere

propuse elevilor pe durata lecţiei. De fapt, fiecare ste-
reotip de caracter introdus în lecţie este influenţat atât de
factori de protecţie cât şi de un anumit potenţial negativ.

Introducere: 15 minute

Prezentaţi cele trei mari grupuri de influenţă a consumu-
lui oricărui drog:
• INFLUENŢA PERSONALĂ (de exemplu, Doriţi să ex-

periementaţi ceva nou). Puteţi, de asemenea, face
referire la „psihologic" în plus faţă de „personal".

• INFLUENŢA SOCIALĂ (de exemplu, nu vrei să îţi pierzi
prietenii cu toate că ei beau alcool, sau de disponibili-
tatea anumitor droguri în magazine). Puteţi, de aseme-
nea, face referire la „mediu“ în plus faţă de „social“.

• INFLUENŢA FIZICĂ (de exemplu, poţi alerga mai re-
pede daca iei a anumită o pastilă)

Solicitaţi-le elevilor să îşi spună parerea, în funcţie de
ceea ce au citit, văzut sau experimentat, în legătură cu
riscurile consumului de alcool. Răspunsurile vor fi denu-
mite „factori de risc“. După aceea, solicitaţi-le câteva
exemple de cum te poţi abţine de la băut sau de la
abuzul de alcool. Acestea vor fi denumite „factori de pro-
tecţie“. 

Rezumaţi cele trei influenţe şi arătaţi clar că cele trei ca-
tegorii de mai sus există şi pot fi factori de risc sau de
protecţie în cadrul oricărui grup. De asemenea, reamin-
tiţi-le că aceşti factori sunt valabili pentru mai multe tipuri
de droguri, deşi în această lecţie doar alcoolul este fo-
losit ca exemplu.

Opţiuni - alcool, risc şi protecţie

Lec]ia 3
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Activităţile principale: 30 de minute

1. Riscuri şi factori de protecţie privind consumul 
de alcool. 

Împărţiţi clasa în grupuri de câte trei. Puneţi la dispoziţia
fiecărui grup şase desene cu oameni aflaţi în situaţii cu
nivel mare de risc sau de protecţie şi o pagină cu rubrici
goale. Permiteţi-le elevilor să decupeze desenele, să
discute despre care sunt factorii de risc sau de protecţie
reprezentaţi şi să lipească respectivele desene în rubri-
cile corespunzătoare.

Fiecare grup îşi scrie un nume sub desenele lui şi lipeşte
hârtia pe perete. Analizaţi împreună cu clasa diferenţele
şi similitudinile dintre soluţii. 
Care sunt motivele alegerilor lor în baza factorilor de risc
şi de protectie identificate în fiecare desen? 
Explicaţi informaţiile sau interpretarea incorectă şi cereţi-
le elevilor să bifeze soluţiile corecte în caietele lor de
lucru.

În discuţie va trebui să subliniati că riscurile nu sunt deci-
sive, iar factorii de protecţie nu reprezintă nici o garanţie:
prezenţa acestor factori nu determină consumul drogului
- alcool.

Întrebări determinante: 
• De ce oamenii nu beau alcool? 
• De ce unii beau, dar nu se îmbată? 
• Ce poţi face pentru a te proteja împotriva riscurilor de a

începe să iei droguri?

Locul potrivit pentru desene este în partea de jos a tablei
alături de explicaţiile necesare elevilor.

2. Creaţi un personaj 
Împărţiti clasa în grupuri de câte trei. Puneţi-i să dese-
neze un personaj cu factori puternici de protecţie îm-
potriva consumului de alcool.

Concluzii - sinteză

1. Scoateţi în evidenţă cei trei factori relevanţi pentru
consumul de alcool folosind tabelul: factori de mediu
sau sociali, fizici şi personali / psihologici.

2. Discutaţi factorii de risc şi de protecţie cu privire la
consumul de alcool sub forma unui colaj. 

3. Lăsaţi elevii să găsească factori de protecţie împotri-
va consumului de alcool prin construirea fiecărui per-
sonaj.

Lec]ia 3

FACTORI SOCIALI FACTORI FIZICI FACTORI PERSONALI

Singur
Dacă nu vorbeşti cu alţi oameni
despre experienţa ta sau despre
ceea ce simţi, riscul de a consuma
droguri (inclusiv alcool), pentru a
uita de problemele pe care le ai,
este mult mai mare.

Împreună
Prietenii apropiaţi, familia şi profe-
sorii din jurul tău pot forma o plasă
socială care te protejează sau
intervine când apar probleme, ast-
fel te vor ţine departe de droguri

Fată sau băiat
În medie fetele au o greutate mai
mică decât băieţii. Proporţional au
mai puţină apă în corp, astfel încât
efectele negative ale alcoolului se
manifestă mai repede.

Băiat sau fată
Fetele au un comportament pro-
tectiv mai dezvoltat împotriva alco-
olului şi a altor droguri. Mai mult
decât băieţii ele au alte căi de a se
„distra“, altfel spus: ele se pot dis-
tra şi fără droguri!

Tensiune
O persoană care are o viaţă plină
de situaţii şi momente tensionate,
prezintă un risc mărit de a lua o de-
cizie greşită în privinţa drogurilor,
pentru că nu reflectă mai mult timp
înainte de a acţiona.

Respect de sine
Dacă eşti în stare să gândeşti pozi-
tiv despre tine şi poţi să faci să te
simţi mai bine valorificând părţile
tale bune, ai mai puţine şanse de a
recurge la droguri pentru a te simţi
mai bine.
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Câteva cuvinte despre lecţie

Această lecţie este depre convingerile normative şi inclu-
de un exerciţiu bazat pe gândirea critică care este legat
de încrederea de sine în analiza corectă a informaţiilor
despre droguri. Câteodată imiţi comportamente riscante
bazate pe convingerea că acest tip de comportament
este mai des întâlnit decât este de fapt. Tu crezi că acest
comporatament este o regulă, pentru a fi acceptat de
către grup. Acest mod de gândire există în viaţa noastră
de zi cu zi: vrei să aparţii unui anumit grup aşa că îţi
cumperi haine de culoarea roz, pentru că ai convingerea
că majoritatea oamenilor din acest grup poartă roz.
Ultimul fapt nu este întotdeauna adevărat. Şi legat de
droguri se produce un asemenea acest proces. Ai 13 ani
şi vrei să fi ca cei de 16 ani. Tu şti despre câtiva dintre ei
că iau droguri în week-end-uri şi crezi că cei mai mulţi
dintre ei fac acest lucru. Deci, vei copia acest comporta-
ment. În a doua lecţie s-a discutat despre apartenenţa la
un grup şi dacă imitarea este cu adevărat ceea ce îţi
doreşti. În această lecţie despre convingerile normative
ne concentrăm pe supoziţiile tale şi dacă ele reflectă rea-
litatea.

Obiective

Elevii:
• vor înţelege nevoia de a privi critic sursele de informaţii

accesibile precum şi percepţia socială 
• vor experimenta diferenţele între propria gândire,

miturile sociale şi datele reale 
• vor realiza o estimare realistă a consumului de droguri

printre colegi

De ce avem nevoie
• caietul de lucru „NECENZURAT“ 
• o coală goală de flipchart pentru fiecare grup 

de câte cinci elevi 
• date statistice reale şi actualizate referitoare la con-

sumul de droguri pe o foaie mare de hârtie, pe tablă
sau pe un ecran

Sfaturi pentru predarea lecţiei

Nu aveţi nevoie de experienţă în statistică pentru a preda
această lecţie, dar expresiile „cel puţin o dată pe an", „cel
puţin o dată pe lună" şi „cel puţin o dată pe zi" ar trebui
să fie clare pentru tine, ilustrând cu câteva exemple co-
respunzătoare din viaţa de zi cu zi a elevilor.

Cifrele prezentate în anexă sunt editate recent, putând fi
găsite statistici despre consumul tutunului, alcoolului şi a
altor droguri  pentru fiecare ţară europeană pe web-site-
ul Centrului European de Monitorizare A Drogurilor şi De-
pendentei de Droguri (CEMDT): http://www.emcdda.eu-
ropa.eu 
Pregătiţi câteva exemple din mass-media sau furnizate
de A.N.A. privind consumul  de droguri, inclusiv alcool şi
tutun. Poate veţi găsi articole recente cu exemple de
supraestimare. Dar şi prezentarea în filme, poze, recla-
me sau cântece a fumatului, consumului de alcool şi al
altor droguri ca un comportament des întâlnit, ce influen-
ţează parerea noastră despre droguri.

Introducere: 5 minute

Lecţia anterioară aţi tratat factori de risc şi de protecţie
privind consumul de alcool. După aceea v-aţi mai gândit
sau aţi vorbit despre această lecţie, ce ar fi de spus?
Care au fost reacţiile oamenilor din jurul tău? Este uşor
să vorbeşti despre consumul de alcool? Pentru cine este
şi pentru cine nu este? Şi ce anume ar putea-o face difi-
cilă?

Lec]ia 4

Ceea ce crezi se bazează 
pe fapte reale?
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Începeţi lecţia prin a întreba cât de mulţi elevi cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 18 ani fumează. Notaţi unele dintre
cifrele scrise pe tablă, examinaţi-le şi explicaţi-le elevilor
faptul că de multe ori anumite situaţii se pot interpreta
greşit, cu toate că credeţi că informaţiile pe care v-aţi
bazat sunt corecte. Daţi un exemplu în care chiar şi dvs.
aţi fost indus în eroare de informaţiile din mass-media:
publicitate, filme, internet... De aceea, această sesiune
se concentrează pe gândirea critică.

Activităţile principale: 30 de minute

DE CÂTE ORI...

Solicitaţi în grup exemple de comportament, despre care
este interesant să faci un calcul aproximativ. Este intere-
sant să ştii câţi oameni merg cu autobuzul sau conduc o
maşină, câţi mănâncă ciocolată? Sau de câte ori ai îno-
tat în mare, lac sau piscină? În timp ce solicitaţi exem-
plele, puteţi face o distincţie exactă între „cel puţin o dată
în viaţa mea“, „Cel puţin o dată pe an“, „ultima lună“ şi
„zilnic“. Indicaţi-le elevilor să se uite în caietul lor de lucru
la statisticile despre comportamentul celor care practică
sport de performanţă. Clarificaţi cu acest exemplu, din
nou diferenţa între frecvenţa unui comportament anume
(viaţă, an, lună, zi). De asemenea, între „toată lumea“ şi
grupuri specifice de vârstă. Puteţi folosi, de asemenea
un grafic de prezentare a unui alt tip de comportament:
de exemplu, cumpărăturile sau uitatul la televizor.

CIFRE ESTIMATIVE DESPRE CONSUMUL
DE DROGURI

Verificaţi dacă fiecare elev ştie despre ce substanţe este
vorba în următoarele întrebări din caietul de lucru. În-
demnaţi elevii să completeze individual spaţiile libere
prin estimarea cifrelor din caietul lor de lucru. Puneţi-i să
estimeze câte procente dintre elevii între 15 şi 18 ani,
consumă droguri în fiecare zi, cel puţin o dată pe lună,
cel puţin o dată pe an, cel puţin o dată în viaţă. Vorbiţi
numai despre drogurile care sunt relevante pentru elevii
dvs. De exemplu, dacă aceştia nu au auzit de cocaină
înainte, nu o menţionaţi pentru a nu le trezi interesul.
Împărţiti clasa în grupuri de câte cinci, comparaţi estimările
lor şi găsiti un sens comun în cadrul fiecărui grup. Elevii tre-
buie să completeze informaţiile de pe foaia flipchart-ului.

CIFRE EXACTE DESPRE CONSUMUL DE DROGURI

În timp ce elevii sunt încă în grupurile de câte cinci, notaţi
cifrele corecte referitoare la consumul de droguri pe
tablă. Indicaţi-le elevilor să compare cifrele şi să răs-

pundă la întrebările din caietul de lucru:
• Unde este cea mai mare diferenţă?
• Unde sunteţi cel mai aproape de adevăr?
• Care pot fi motivele unei estimări greşite privind con-

sumul de droguri, tutun şi alcool?
• Daţi câte un exemplu de influenţă asupra estimărilor

voastre din: 
- rândul prietenilor sau familiei
- ştiri de pe internet, ziare, televiziune sau radio
- publicitate sau reclame
- filme, poveşti, poze şi cântece

Încheiere: 7-8 minute

Cereţi-le elevilor să stea într-un cerc şi să spună ceea ce
cred ei cu privire la cifrele cu care s-au confruntat. Expli-
caţi-le faptul că se întâmplă de foarte multe ori ca tinerii
să creadă că numărul colegiilor lor care consuma droguri
este mai mare decât este, de fapt, în realitate. Exploraţi
semnificaţia sintagmei „convingerile au impus regula“
(sau „convingerea normativă“): Dacă veţi crede că cei
mai multi elevi la 15 ani consumă alcool, veţi lua asta ca
pe o regulă atunci când în realitate, nu este adevărat.
Duceţi-vă la subiectul convingeri şi discutaţi de unde
provin convingeri. Încheiaţi lecţia prin a menţiona faptul
că de multe ori ne bazăm pe ceea ce am auzit sau văzut
în mass-media. Subliniaţi că este posibil ca mass-media
să menţioneze dependenţa, deşi mulţi oameni încearcă
drogurile doar o dată sau de câteva ori, oprindu-se apoi,
deoarece nu simt niciun efect. Această concentrare pe
„consumul de droguri de-a lungul vieţii” ne creează o
impresie falsă a realităţii. 

Concluzii - sinteză

• Solicitaţi-le elevilor să estimeze consumul de tutun,
alcool şi droguri în rândul tinerilor cu vârste cuprinse
între 15 şi 18 ani 

• Discutaţi în grupuri mici relaţiile dintre reguli/convingeri
şi informare/mass-media

• Mergeţi mai departe cu discuţiile de grup.

Lec]ia 4
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Câteva cuvinte despre lecţie

Această lecţie oferă informaţii despre droguri şi efectele
lor adverse, la fel ca şi lecţiile trei şi nouă. Există unele
riscuri, cum ar fi curiozitatea exagerată, de care noi tre-
buie să fim conştienţi. 
Mai întâi de toate, efectele nocive pe termen lung asupra
sănătaţii sau chiar decesul nu sunt motive atât de con-
vingătore sau impresionante pentru tineri. Prin urmare,
noi recomandăm concentrarea pe termen scurt şi pe
aspectele sociale. În al doilea rând, trebuie avut în
vedere că adolescenţii nu încep să consume droguri, din
cauza lipsei de informaţii, ci din cauza convingerilor
sociale: fie ei cred că este normal să ia droguri, şi nece-
sar pentru acceptarea într-un anume grup sau cred că
consumul de droguri este un act de rebeliune. 

În timpul furnizării informaţiilor despre droguri şi utili-
zarea lor, trebuie să fim atenţi în a pendula între două
capcane. Problema unu: dacă vom sublinia pericolele
posibile (de exemplu, cele ale consumului de canabis),
iar acestea contrazic observaţiile directe ale unor elevi
asupra realităţii, ei nu vor mai avea încredere în orice
altă informaţie suplimentară cu privire la riscuri. În reali-
tate, sunt observate efectele asupra oamenilor pe care îi
cunoaştem. Problema a doua: dacă ne concentrăm prea
mult pe droguri şi pe efectele acestora, elevii vor cred că
drogurile sunt „mişto“, larg răspândite şi atractive.

După cum ştiţi, informarea despre droguri nu este doar
un proces intelectual, dar şi un proces de influenţă so-
cială. Acesta este motivul pentru care vi se furnizează, în
calitate de profesor şi educator, formator de opinie, sfa-
turi pentru o comunicare eficientă, de interes comun.
Este vital să se transmită un mesaj neechivoc referitor la
consumul de droguri (în special pentru consumul cana-
bisului), şi anume că acesta nu este nici rebel, nici intere-
sant. Aşadar, puneţi accentul pe aspectele sociale şi pe
statistici legate de sănătate. Aspectele sociale sunt: nu
neapărat interesant, nu normal, nu alternativ, nu atractiv.
Perspectivele medicale sunt: decesul, problemele de să-
nătate, toxicitatea, dependenţa. Prin urmare, mai multe
părţi ale informaţiilor conţinute în „NECENZURAT“ nu se
adreseaza sănătăţii, ci modei în comportamentul social.

Lec]ia 5

Despre fumat - Informează-te

Obiective

Elevii:
• vor învăţa despre efectele fumatului
• vor învăţa ca rezultatele aşteptate nu reflectă neapărat

realitatea
• vor învăţa că beneficiile percepute pe termen scurt,

sunt adesea considerate mai importante pentru noi
decât cele adverse pe termen lung asupra sănătăţii

• vor discuta de ce oamenii fumează, chiar dacă cunosc
efectele dăunătoare asupra sănătăţii

De ce aveţi nevoie

• Citirea foii referitoare la nicotină şi fumat (anexă) 
• caietul de lucru 
• O foaie de hârtie mare, cu titlul „Ce asteaptă fumătorii

de la fumat?“ şi o alta cu „Efectele fumatului“ cu sufi-
cient spaţiu sub titlu pentru completări. Puteţi folosi, de
asemenea, tabla. 

• Dacă este posibil, conexiune la internet

Sfaturi pentru predarea lecţiei

Citirea informaţiilor conţinute în anexă care descriu con-
secinţele fumatului. 
Fiţi sigur şi conştient de faptul că, deşi dacă sunteţi fu-
mător, opinia dvs. personală nu trebuie să afecteze me-
sajul promovat în „NECENZURAT“.

Introducere: 15 minute

Test de cunoştinţe despre ţigări

Lăsaţi elevii să răspundă întrebărilor testului din caietul
lor de lucru cu privire la efectele fumatului pasiv şi indus-
tria tutunului. Răspunsurile la cele mai multe dintre între-
bări pot fi găsite în caietele lor de lucru. Stabiliţi un ter-
men limită pentru terminarea testului. După completarea
testului, revizuiţi răspunsurile corecte şi comparaţi rezul-
tatele elevilor. Solicitaţi câteva exemple de răspunsuri
greşite şi încercaţi să corectaţi erorile făcute de către
elevi. Explicaţi că determinarea informaţiilor corecte des-
pre fumat este subiectul principal al acestei lecţii.
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Împreună cu  grupul, identificaţi patru motive pentru care
oamenii fumează ţigări, chiar dacă ştiu toate consecin-
ţele negative asupra sănătăţii. Care sunt avantajele pe
care  fumătorii le vad în fumat? 
Scrieţi pe tablă sau pe o coala de flipchart „La ce se
asteaptă fumătorii de la fumat?“. 

Puteţi face o legătură cu lecţia despre alcool şi să daţi
exemple de factori sociali, fizici şi personali care influ-
enţează fumatul. (Social - Cred că prietenii mei fumează
şi ei, Fizic – Fumatul mă face să mă simt mai puţin ten-
sionat, Personal - Îmi place gustul)

Pe lângă această listă cu motive pentru care oamenii
fumează, întocmiţi o listă cu consecinţe, alcătuind rubri-
ca „Efectele fumatului“. Puneţi accentul pe consecinţele
de natură socială şi efectele estetice incluse în caietul de
lucru. 
Îndemnaţi elevii să distingă consecinţele fumatului pe
termen scurt faţă de cele pe termen lung. Pătrundeţi în
semnificaţia aceastei distincţii: 
• Consecinţele pe termen scurt şi lung sunt echilibrate

sau există un dezechilibru între ele? 
• Ce puteţi învăţa din asta? 
• Sunt efecte pe termen scurt  mai importante pentru tine

decât cele pe termen lung sau viceversa? 

Întreabaţi elevii care sunt cele mai des întâlnite subiecte
referitoare la fumat pe care le-au auzit sau au citit în
mass-media. Se pot utiliza următoarele întrebări: 
• Ce informaţii credeţi că un producător de tutun ar trebui

să prezinte în cazul în care este cinstit si responsabil? 
• Se întâmplă acest lucru şi în realitate? 
• În cazul în care reclamele la tutun sunt interzise, ce alte

metode de promovare aţi observat că se utilizează? 
• Unde puteţi găsi informaţii corecte despre fumat?

Procesul

Împărţiţi clasa în trei grupuri. Un grup va fi avocatul
nefumătorilor, cel de-al doilea avocatul industriei
tutunului, iar cel de-al treilea va fi judecătorul. Oferiţi-le

grupurilor cinci minute pentru a pregăti „minutul lor de
intervenţie“, folosind argumentele de pe tablă, din caie-
tele lor de lucru, inclusiv propriile idei.

Oferiţi-le elevilor din grupul judecătorului instrucţiuni
exacte. Ei vor pregăti câte două sau trei întrebări cheie
pentru a le adresa ambelor grupuri, acordând o atenţie
deosebită „sursei de informaţii“. Acest grup are de ase-
menea un rol în moderarea discuţiei (cu ajutorul dum-
neavoastră, dacă este necesar), şi rolul de a formula ver-
dictul final, până la sfârşitul exerciţiului.

În discuţia finală despre exerciţiu, subliniaţi importanţa
informaţiilor disponibile şi a utilizării acestora. Puteţi
încheia subiectul făcând referire la numărul fumătorilor
care ştiţi că vor să renunţe, dar nu au reuşit încă. Ei arată
că fumatul nu este un stil de viaţă ales, sau un simplu
obicei, ci de cele mai multe o boală care crează depen-
denţă.

Încheiere: 10 minute

Solicitarea unei prime opinie a elevilor implicaţi în pro-
gramul „NECENZURAT“ ar putea fi potrivită în această
etapă. Solicitaţi-le să răspundă întrebărilor din partea de
jos a caietelor lor de lucru şi precizaţi-le că veţi citi răs-
punsurile lor. Când sunt gata, oferiţi-le oportunitatea de
a-şi exprima gândurile şi sentimentele despre lecţiile
„NECENZURAT“. 
• Cum vă simţiţi participând la acest program? 
• Credeţi că este interesant sau nu? 
• Ce aţi dori să sugeraţi pentru următoarele lecţii?

Concluzii - sinteză

• Elevii învaţă despre fumat şi tutun prin intermediul unui
test 

• Discuţie în clasă despre diferenţele dintre efectele
adverse asupra sănătăţii şi efectele percepute ale fu-
matului

• O dezbatere despre problema tutunului 
• Evaluare intermediară a programului „NECENZURAT“.

Soluţiile corecte
1a, 2a, 3a, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 
11abc; 12b, 13b, 14c, 15abc; 16abc; 17c

Principalele activităţi: 25 minute 

Argumente pro şi contra 
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Câteva cuvinte despre lecţie

Abilităţile de comunicare sunt abilităţi sociale foarte im-
portante care ajută la dezvoltarea personală, iar aceasta
nu poate fi lăsată nesupravegheată. Pe timpul şcolii,
sperăm ca elevii să-şi îmbunătăţească abilităţile din mai
multe puncte de vedere: exprimarea într-un mod adecvat
culturii şi situaţiei lor, empatia, ascultarea activă, ges-
tionarea unui răspuns, puterea de exprimare a senti-
mentelor. În aceasta lecţie ne vom concentra pe abili-
tăţile de exprimare nonverbală.
Comunicarea ineficientă poate duce la o deteriorare a
respectului de sine, la singurătate, la dificultăţi în cadrul
familiei sau al prietenilor. Ea poate genera căutarea unor
ajutoare externe (cum ar fi consumul de droguri) sau
dependenţa semnificativă de alţii. În abordarea preven-
tivă a programului „NECENZURAT“, elevii exersează
abilităţile de comunicare într-un climat sigur şi protejat.
Concentrarea pe exprimarea emoţiilor poate face mai
uşoară solicitarea unui sprijin din partea unui prieten şi,
pe de altă parte, oferirea de ajutor unui prieten.

Obiective

Elevii:
• vor învaţa să comunice emoţiile într-un mod adecvat
• vor învaţa să facă dinstincţie între limbajul verbal şi cel

nonverbal
• vor înţelege că a comunica înseamnă mai mult decât a

vorbi

De ce aveţi nevoie

• catonaşe cu un număr pe o parte şi cuvinte care ex-
primă emoţii pe cealaltă parte, corespunzătoare cu
lista din caietul de lucru 

• Pentru activitatea de deschidere şi „Sculptura umană",

aveţi nevoie de foarte mult spaţiu 
• Scrieţi pe tablă sau pe flipchart titlurile „Verbal“ şi „Non-

verbal“

Introducere: 5 minute 

Fiecare elev ia un cartonas: pe o parte, apare un număr
şi pe cealaltă parte, un cuvânt care exprimă o emoţie. 

Pasul 1. Aliniaţi-i rapid în ordine crescătoare a nume-
relor. 

Pasul 2. Regrupaţi-i pe elevi aliniându-i în ordinea da-
telor lor de naştere. 

Pasul 3. Regrupaţi-i de elevi într-o ordine descrescă-
toare de la „sentiment foarte pozitiv“ la „sentiment foarte
negativ“ a cuvintelor de pe cartonaşe. 

Pasul 4. Analizaţi împreună cu elevii modalitatea de
determinare a locului lor şi atrageţi atenţia asupra
nuanţelor, gradaţiei, diferenţierei şi asupra interpretării.

Principalele activităţi: 40 de minute

Situaţii de exprimare a emoţiilor

Pasul 1. Redistribuiţi cartonaşele şi instruiţi elevii să nu
le arate nimănui.

Pasul 2. Împărţiţi clasa în grupuri de câte doi. În perechi,
unul dintre parteneri exersează exprimarea emoţiei
înscrise pe cartonaşul său: 
• doar prin mimică 

Lec]ia 6

Exprimă-te
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Lec]ia 6

• cu corpul, dar fără sunet 
• doar cu sunet (nu cuvinte) 
• cu cuvintele (verbal)

Partenerul trebuie să ghicească ce este scris pe carton-
aş, dar trebuie să aştepte pentru a da răspunsul doar
după ce toate cele patru exprimări sunt terminate.
Schimbaţi rolurile. Reuniţi clasa şi împreună încercaţi să
aflaţi ceea ce a mers foarte bine şi ceea ce nu, generând
neînţelegeri. Notaţi pe tablă sfaturile şi greşelile în drep-
tul celor două rubrici „verbal“ şi „nonverbal“.

Pasul 3. (solicită timp) SCULPTURA UMANĂ. Specifi-
caţi-le clar elevilor că acest exerciţiu se referă doar la
exprimarea nonverbală. Aceleaşi perechi în care sunt
organizaţi elevii se împart în două grupuri: jumătate din
perechi stau în partea dreaptă a clasei, celaltă jumătate
în partea stângă. Elevii nu îşi vor exprima sentimentele
verbal, ci îşi vor „sculpta“ partenerii prin modificarea po-
ziţiei corpului, atitudine şi mimică. Aceştia vor reprezen-
ta un material pasiv în mâinile „sculptorului“. 

Faceţi o demonstraţie cu unul dintre elevi. Sculptorul
poate modela „materialul uman“ în felul în care vrea el,
sculptura trebuind să se conformeze dorinţelor acestuia
(de exemplu: acoperirea capului cu mâinile şi îngenun-
cherea ca semn al fricii; deschiderea braţelor şi aran-
jarea feţei într-un zambet ca semn al bucuriei). 

Toate cuplurile din stânga îşi sculpteaza simultan par-
tenerii, care rămân nemişcaţi. Grupul din dreapta, împre-
ună cu dumneavoastră trebuie să ghicească emoţiile
exprimate. După aceasta, schimbaţi rolulile în cuplurile
din partea stangă astfel încât şi celalalt partener să fie
sculptat. După aceea grupul din partea dreapta începe
să sculpteze, iar grupul din stânga, devine audienţa.

Pasul 4. Împărţiţi clasa în grupuri noi a câte trei elevi.
Fiecare elev trebuie să aibă caietul sau de lucru cu
următoarea lista de cuvinte-emoţie şi situaţii: 
• după un conflict cu părinţii mei, vreau să spun că am

greşit 
• sora mea este tristă şi vreau să o ajut 
• sunt îndragostit şi vreau să o spun, dar fără să exa-

gerez 
• am fost aproape să ne certam şi vreau să fie clar că am

avut dreptate 

• echipa mea a fost învinsă într-un meci şi sunt foarte
trist 

• sunt dezamăgit pentru ceea ce a făcut un prieten şi
vreau să i-o spun, fără a compromite prietenia noastră.

Instruiţi grupurile să pregătească exprimarea uneia din-
tre emoţiile prezentate în situaţiile de mai sus. Ei trebuie
să aleagă cu grijă o emoţie pe care vor să o exprime
(denumită în continuare „sentiment dorit“) şi una pe care
cu siguranţă nu o vor (denumită în continuare „sentiment
nedorit“). De asemenea vor scrie o expresie verbală în
caietele de lucru şi vor mima o expresie nonverbală.
Fiecare grup încearcă să ghicească sentimentele dorite
şi cele nedorite exprimate de către un alt grup. 

De exemplu: Vreau să exprim „nerabdador“, dar nu
vreau să exprim „Nervos“. Verbal: „N-am mai experimen-
tat aşa ceva înainte de“. Non-verbal: Arăt nerăbdarea pe
faţa mea, dar nu mă agit foarte mult şi încerc să rămân
ferm. Împreună, încercaţi să identificaţi ce nu a mers
bine. Daţi atenţie mai ales influenţelor verbale.

Încheiere: 5 minute

Cartea de telefoane 

Un elev citeşte numere de telefon dintr-o carte de tele-
foane, încercând să exprime un anumit ton emoţional
(de exemplu trist sau fericit). Restul clasei încearcă să
ghicească emoţiile transmise de către elevul respectiv şi
să explice cum le-au recunoscut: gesturi, mimică. Clasa
va izbucni în râs, pentru că li se va parea că este amu-
zant să citeşti numere de telefon avand un ton furios,
trist, etc.

Concluzii - sinteză

1. Elevii se vor aşeza în rânduri, în baza unor criterii
diferite 

2. Organizaţi în perechi, elevii îşi vor exprima verbal şi
nonverbal sentimentele, incluzând jocul sculpturii
umane

3. Organizaţi în grupuri de câte trei, elevii îşi vor exprima
sentimentele legate de anumite situaţii, luând în con-
siderare sfaturile primite.
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Câteva cuvinte despre lecţie

Formarea abilităţilor asertive este un element cheie în
modelul comprehensiv de influenţă socială. Această lec-
ţie va permite elevilor să înveţe să exerseze şi să dez-
volte ei înşiş comportamentul asertiv, pentru a face faţă
situaţiilor potenţial riscante în viitor.

Obiective

Elevii: 
• vor identifica împrejurările în care vor acţiona hotărât 
• vor primi şi aduna exemple care exprimă hotărâre 
• vor afla cum să îşi susţină drepturile
• vor să dezvolte respectul pentru drepturile şi avizele de

la alţi oameni

De ce aveţi nevoie

• Revizuirea cunoştiinţelor; profesorul conduce discuţiile 
• Spaţiu suficient pentru a juca o piesă; organizaţi în gru-

puri.

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

Citiţi instrucţiunile de punere în sceană a piesei din intro-
ducere pentru a vă ajuta la predarea lecţiei. 

Introducere: 10 minute

Începeţi cu o scurtă trecere în revistă a lecţiei trecute,
„Exprima-te“. Verificaţi dacă elevii au recunoscut dife-
ritele forme de exprimare verbală, respectiv nonverbale
în viaţa de zi cu zi din ultima săptămână? Există întrebări
la care ar trebui să răspundeţi astăzi sau în lecţiile urmă-
toare? Nu insistaţi foarte mult cu discuţia, dar încercaţi
să vă îndepliniţi scopul de a afla părerea elevilor.

Discuţiile conduse de către profesor

1. Explicaţi-le elevilor că nu întotdeauna este uşor să îţi
exprimi o părere sau o convingere în cadrul unui grup.

În fiecare grup există persoane care încearcă să influ-
enţeze comportamentul celorlalţi. A învăţa să fi eficient
în hotărârile tale poate fi un pas relevant în prevenirea
consumului de droguri. A fi hotărât înseamnă şi să cre-
deţi în opiniile şi convingerile voastre. Totuşi, hotărârea
nu înseamnă că întotdeauna va exista un conflict între
opiniile voastre şi ale celorlalţi.

2. Hotărârea variază de la o persoană la alta. Există cu
siguranţă, situaţii în care eşti hotărât. De exemplu:
sora ta mai mică începe să răscolească în camera ta,
căutând ceva cu care să se joace. Acest lucru te de-
ranjează pentru că încerci să îţi faci temele. Ce îi spui?
Ai reacţiona la fel şi cu parinţii tăi?

3. Luaţi drept exemplu următoarea situaţie: Unul dintre
cei mai buni prieteni ai tăi niciodată nu are pix pentru a
lua notiţele în clasă. Ea / el întotdeauna îţi cere să
împrumute un pix de la tine. Acest lucru nu ar fi o pro-
blemă, daca ţi-ar înapoia pixul la şfârşitul fiecărei ore.
Din cauza acestui lucru, nu mai vrei să îi împrumuţi pix-
uri pe viitor. Totuşi, nu vrei să-i răneşti sentimentele.
Ce îi vei zice prietenului tau, atunci când îţi va cere din
nou un pix? Este uşor să fii hotărât în această situaţie
faţă de situaţia cu sora ta?

Principalele activităţi: 35 de minute

1. Când sunt hotărât?

Instruiţi elevii să completeze în caietele lor de lucru
„NECENZURAT“  situaţiile în care sunt hotărâţi, în secţi-
unea „Când sunt hotărât?“. Stabiliţi cu ce oameni (de
exemplu: străinii, părinţii, profesorii, fraţii), în ce fel de
situaţii (de exemplu: practicarea sportului în echipă,
acasă, la şcoală, la o petrecere, în mediul familiar faţă de
cel nefamiliar), cum se simt (de exemplu: încrezători,
curajoşi, liniştiţi)
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2. Exersarea refuzurilor 

Utilizaţi lista de exemple din caietul de lucru „NE-
CENZURAT“ pentru a ajuta această activitate. 
Discuţia condusă de profesor: A fi hotărât nu înseamnă
întotdeauna că va exista un conflict. Cu toate acestea,
uneori, există situaţii pe care trebuie să le înfrunţi şi să
dai un răspuns negativ. Iată câteva situaţii care pot fi
similare cu ceea ce aţi experimentat. Lista din caietul de
lucru cu exemple de refuzuri ce au ca scop minimali-
zarea conflictelor, vă permite să obţineţi ceea ce vă doriţi
şi, în acelaşi timp, să arătaţi bine în faţa colegiilor vostri.
Aveţi grijă să ţineţi cont de nivelul de cultură şi de stilul
de viaţă al elevilor. 
Înainte de a începe, recapitulaţi pe scurt exemplele din
deschiderea activităţii şi subliniaţi răspunsurile care
exprimă hotarare în cazul scenariilor „răscolitului în
cameră“ şi „prietenului care împrumută pixuri“.

Împărţiţi elevii în grupuri de câte cinci pentru a lucra
următoarele exemple de situaţii în care un răspuns
hotărât este necesar. Ele ar trebui să fie situaţii din „viaţa
de zi cu zi“ în care este arătată necesitatea de a avea
opinii personale. Acordaţi-le timp pentru a citi cele cinci
situaţii şi invitaţi-i să aducă alte exemple relevante.

1. Sunteţi într-o tabără de sport, timp de o săptămână în
timpul vacanţei de Paşte. În tabără nu există decât un
alt prieten de-al tău, în rest doar colegi necunoscuţi. Tu
şi prietenul tău nu fumaţi. Alţi doi colegi pe care i-aţi
întâlnit vă oferă o ţigară. Voi nu vreţi să fumaţi.

2. Tu eşti acasă, iar părinţii tăi sunt în oraş toată seara.
Ei ştiu că te vor vizita câţiva prieteni pentru a va uita
împreună la un DVD. Unul dintre ei are o sticlă de vin
şi vrea să o împartă cu voi. Nu vrei ca cineva să bea în
casa ta.

3. Eşti o fată la ziua de naştere a unui prieten mai mare
decât tine. Începe să se danseze. Părinţii prietenului
sunt acasă, dar nu apar. Brusc, eşti izolată de cei pe
care îi cunoşti, iar în jurul tău sunt doar băieţi mai mari
care au o atitudine şi gesturi deranjante. Nu vrei să fi
aproape de ei.

4. Un bun prieten are nevoie de bani pentru a-şi plăti o
datorie unui coleg de şcoală de la care a împrumutat
100 de lei. Îţi cere să se împrumute de la tine. Ştii că
nu ţi-i va înapoia pentru că a făcut acelaşi lucru cu
multi alţi prieteni comuni. Deci, vei ezita să-i împrumuţi
cei 100 de lei.

5. Într-o excursie cu şcoală aveţi două ore de timp liber
într-un oraş mare. În grup, nu există decât un bun prie-
ten de-al tău. Fiecare aveţi în jur de 50 lei de cheltu-

ială, bani de buzunar. O persoană din grup sugerează
să vă petreceti timpul într-un parc de distracţii. Tu chiar
vrei să-ţi petreci timpul prin magazine pentru a cum-
păra ceva.

Cereţi fiecărei grupe să alegă o situaţie dintre cele cinci
sau să creeze una nouă. Membrii grupului trebuie să-şi
împartă rolurile şi să încerce să dea cel puţin două
răspunsuri hotărâte, respectând în acelaşi timp părerile
celorlaţi. Răspunsurile trebuie să fie autentice şi „natu-
rale“ pe cât posibil. Fiecare grup va exersa exemple de
răspunsuri hotărâte la situaţia aleasă.
Răspunsurile hotărâte spuse în timpul acestei activităţi
vor fi scrise pe tablă şi apoi discutate. 
Alternativa: scenariile pot fi jucate de către elevi în
funcţie de timp şi de nivelul de implicare al elevilor în
rolurile lor.

3. Reflecţiile individuale

Cereţi-le elevilor să completeze următoarele propoziţii în
caietele lor de lucru: 
• Singurul lucru pe care l-am învăţat din această lecţie

este... 
• Ce am vrut să spun în lecţie, dar nu am avut posibili-

tatea a fost... 
• Un singur lucru pe care mi-l amintesc de la altcineva

din timpul lecţiei este... 
• Un lucru care mă surprinde... 
• Dacă mai e ceva despre care aş vrea să vorbesc mai

multe, am să încerc să vorbesc cu...

Încheiere: 2 minute

Explicaţi-le elevilor că toată lumea trebuie să-şi exerseze
hotărârea în răspunsuri. Viaţa reală este cea mai bună
oportunitate de a îmbunătăţi aceasta deprindere. Cereţi-
le elevilor să exerseze răspunsurile hotărâte pe care le-
au învăţat în acestă lecţie în unele situaţii reale din urmă-
toarele câteva zile.

Concluzii - sinteză

1. Identificarea situaţiilor în care poţi avea o atitudine
hotărâtă 

2. Exemple de refuzuri hotărâte 
3. Împărţiţi în grupuri de câte cinci, fiecare grup îşi alege

o situaţie şi încearcă diferite răspunsuri hotărâte 
4. Fiecare grup îşi arată rezultatele prin scrierea răspun-

surilor pe tablă
5. Reflecţiile personale

Lec]ia 7
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Câteva cuvinte despre lecţie

A fi capabil să îţi faci şi să păstrezi relaţii poate fi foarte
important pentru binele nostru mental sau social. Dese-
ori, tinerii au dificultăţi în a se apropia de alţii - în special
de colegii lor - sau de a iniţia relaţiile pe care şi le-ar dori.
Mai mult, adesea ei se simt jenaţi în timp ce încearcă
să-şi exprime sau să primească aprecieri.
Această lecţie oferă oportunitatea de a exersa capaci-
tatea de a relaţiona. De exemplu, elevii pot exersa modul
de abordare a colegilor la o petrecere, cum să înceapă o
conversaţie, cum să se simtă încrezători într-un mediu
nou şi cum să depăşească jena.

Obiective

Elevii: 
• vor experimenta cum să ia contact cu alte persoane 
• vor exersa cum să recunoască şi să aprecieze pozitiv

calităţile altor persoane (feedback pozitiv) 
• vor învaţa să accepte feedback-ul pozitiv 
• vor exersa modalităţi verbale şi nonverbale de a se pre-

zenta şi vor reflecta la modul în care acest lucru este
făcut

De ce aveţi nevoie

• Câte o coală de hârtie groasă (carton) pentru fiecare
elev şi pentru dvs.

• Ace de siguranţă sau bandă adezivî pentru a se agăţa
cartoanele pe spatele cămaşilor sau a tricourilor

• Cardurile cu instrucţiuni / situaţii pentru piese

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

• Citirea informaţiilor şi instrucţiuniilor pieselor din anexă
• Nu uitaţi că scopul acestei lecţii este de a ajuta elevii să

facă faţa „timidităţii“ şi jenei pe care le-ar putea simţi.
Există posibilitatea ca unii să ezite să participe la
piesă, dar îi puteţi convinge cu siguranţă sau puteţi
găsi şi alte moduri în care aceştia pot fi implicaţi într-un
mod activ!

Introducere: 5 minute

Începeţi cu o revizuire a lecţiei trecute, despre hotărâre.
Întrebări: V-aţi gândit la acestă lecţie în timpul săptă-
mânii trecute? Aveti şansa de a exersa comportamentul
hotărât sau orice fel de refuz? Există ceva ce aţi vrea să
spuneţi?
Explicaţi-le elevilor că lecţia de azi va merge mai departe
în modalitatea de a fi hotărât şi de a te simti încrezător în
comunicarea cu alţii. Dacă vrem să ne facem prieteni,
noi toţi, trebuie mai întâi să intram în contact cu cineva.
Uneori, acest lucru nu este aşa de uşor. 
Împreună cu elevii, daţi exemple de locuri în care aţi
putea întâlni oameni. Cum puteţi intra în contact cu ei?

Principalele activităţi: 25 de minute

Elevii vor inventa o scenetă, experimentând ceea ce
este important în primul contact cu oamenii. După ce ele-
vii au identificat câteva modalităţi de a ajunge să cunoas-
că oameni, încearcă apoi unele posibilităţi de a le trans-
pune în cadrul unei scenete.

Sceneta – pas cu pas

Pasul unu: Prezentaţi-le elevilor tehnica de a realiza
sceneta (aşa cum este descrisă în instructiunile din
anexă). Aţi putea sublinia faptul că acesta este un bun
prilej de a înfrunta jena pe care cei mai mulţi o simt atun-
ci când încercă un nou comportament.

Pasul doi: Descrieţi-le situaţia care urmează să fie ju-
cată. Poate fi o situaţie descrisă de elevi în prima activi-
tate sau puteţi folosi o situaţie din anexă.

Pasul trei: Distribuiţi rolurile din cadrul scenetei. 
Solicitaţi ajutorul elevilor pentru pregătirea rolurilor. În
instrucţiunile din anexă, există un rol activ (al celui care
face efortul de a cunoaşte pe cineva) şi unul pasiv (al
celui care este abordat de către ceilalţi).

Lec]ia 8
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Doi elevi vor juca situaţia. Fiecare elev va fi ajutat de trei
sau patru colegi (grupul de susţinere) pentru a pregăti
rolul şi pentru a genera idei cu privire la modul în care
personajele ar trebui să reactioneze, ce ar putea spune,
etc.

Pasul patru: Instruiţi „audienţa“ să observe rolurile jucate
de către cei doi elevi şi, în special, să observe ce se
întâmplă în interacţiunea dintre aceştia. Diferite aspecte
ale comportamentului lor pot fi subliniate (de exemplu,
contactul vizual, gest, postură, sunet şi volum al vorbirii).
Reamintiţi-le elevilor de curajul colegilor lor de a partici-
pa la piesa şi de faptul că publicul ar trebui să fie de aju-
tor. Le pot fi amintite regulile pe care trebuie să le res-
pecte (de exemplu, să nu se râda în timpul scenetei).

Pasul cinci. Începeţi piesa şi lăsaţi audienţa să reflec-
teze. Lăsaţi să se joace piesa pentru câteva minute.
Ulterior, actorii vor descrie experienţa lor şi sentimentele
pe care le-au avut în timpul rolurilor, iar audienţa îşi va
spune parerea cu privire la ceea ce s-a făcut bine şi ce
nu s-a făcut bine.
Următoarele întrebări ar putea ajuta în analiza asupra
piesei jucate:
Întrebări pentru actorul-activ: 
• Ce parere ai despre felul în care ţi-ai jucat rolul? 
• Ce a fost dificil în apropierea de colegul tau? 
• Ce aţi face diferit data viitoare?
Întrebări pentru actorul-pasiv: 
• Ce ţi-a plăcut în modul în care ai fost abordat? 
• Ai observat că celălalt jucător a fost nervos? Dacă da,

ce anume ţi-a dat această impresie? 
• Cum ai fi putut să influenţezi modul în care celalalt

actor a jucat?
Întrebări pentru observatorii din clasă: 
• Cât de realistă a fost situaţia? 
• Ce anume aţi observat? 
• Ce cuvinte, gesturi sau comportament a individualizat

în mod clar rolul-activ? 
• Ce aţi face pentru a cunoaşte alţi băieţi şi alte fete? 
• Ce aţi observat în ceea ce priveşte vocea, contactul

privirilor, mimica?

Pasul şase: Planificarea următoarei părţi a piesei: una
sau două sugestii concrete sunt extrase din discuţii, iar
actorii încearcă încă o dată.

Paşii cinci şi şase pot fi repetaţi ori de câte ori este nece-
sar sau posibil (până cand actorii şi publicul sunt multu-
miţi de soluţie). 
Un posibil transfer în viaţa reală a comportamentului
exersat, poate fi discutat pentru la finalul exercitiului.

Încheiere: 20 de minute

Oferirea şi primirea complimentelor

Opţiunea unu
Toţi elevii şi profesorul trebuie să ia câte o bucată de hâr-
tie groasă şi să o fixeze pe spatele cămăşii sau tricoului.
Toata lumea se plimbă prin clasă şi scrie câte un compli-
ment pe spatele celorlalţi elevi. Fiecare dintre elevi tre-
buie să adune cel puţin 2-3 complimente pe spate.

După exerciţiu, elevii citesc complimentele primite de la
colegii lor. După aceea, vor vorbi pe scurt despre modul
în care s-au simţit, oferind, şi primind complimente în
acelaşi timp.

Notă: Asiguraţi-vă că toţi elevii au unele complimente
scrise pe hârtia de pe spatele lor. Dvs., ca profesor, tre-
buie să participaţi, de asemenea, dar nu aveţi timp pen-
tru a scrie. Observaţi elevii care participă pasiv şi încura-
jaţi alţi elevi să meargă şi să scrie un compliment pe hâr-
tiile de pe spatele acestora.

Opţiunea doi 
Dacă această activitate nu este potrivită pentru clasa
dvs., deoarece activitatea care necesită un nivel ridicat
de încredere, puteţi, de asemenea, să o organizaţi într-
un mod mai structurat. Această a doua opţiune, poate fi
folosită atunci când sunteţi în criză de timp. Elevii se
aşează în cercuri micuţe de câte patru cu cardurile lipite
pe spate. Oferiţi-le aceleaşi instrucţiuni ca o opţiune în
ceea ce priveşte conţinutul exercitiului. Cereţi-le să se
mute în cadrul cercului lor până când fiecare dintre ei are
scrise trei complimente.

Sugeraţi-le elevilor să lipească de caietele lor de lucru
cartonaşele cu complimentele primite pentru a le lua
acasă şi a le arata familiei.

Întrebări de final: Cum a fost experienţa de a oferi şi de
a primi complimente? V-aţi confruntat cu dificultăţi? Ce
părere aveţi despre complimentele pe care le-aţi primit?

Concluzii - sinteză

1. Clasa exersează prin intermediul unei piese cum să
cunoscă alte persoane 

2. Discuţia condusă de către profesor despre senti-
mentele pe care le încercăm atunci când intram în
contact cu ceilalţi 

3. Elevii oferă şi primesc complimentele împreună cu
colegii lor.

Lec]ia 8
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Câteva cuvinte despre lecţie

Nu numai alcoolul şi ţigările sunt droguri care pot ajunge
la elevii dvs. Droguri ilegale ca ecstasy-ul, canabisul sau
cocaina intră, de asemenea, în lumea tinerilor care trec
peste vârsta de 12 de ani. Medicamentele precum som-
niferele sau produsele de fortifiere şi dopaj sunt, de
asemenea, droguri. Nu este posibilă oferirea unor infor-
maţii exacte cu privire la fiecare dintre aceste substanţe.
Dar, elevii trebuie să exerseze cum să interacţioneze cu
informaţiile referitoare la droguri. Acesta este scopul
lecţiei 9.

Obiective

Elevii: 
• vor afla efectele şi riscurile legate de consumul de

droguri 
• vor exersa lucrul cu diferite informaţii referitoare la di-

feritele tipuri de droguri

De ce aveţi nevoie

• Citirea fişelor de informaţii privind drogurile şi a textului
din anexă 

• Cardurile cu întrebări printate sau copiate 
• Carduri sau bucăţi de hârtie cu calcule simple care au

acelaţi rezultat (de exemplu, 2x16 şi 56-24, 4x10 şi
200/5 etc.) pentru a împărţi clasa în perechi

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

Puteţi să preselectaţi fişele cu informaţii sau cartonaşele-
test pe baza propriilor păreri.

Puteţi, de asemenea să verificaţi dacă elevii au pus
întrebări în legătură cu aceste subiecte pe parcursul
ultimelor lecţii. Unele subiecte pot face trimitere la lecţi-
ile de biologie despre corpul uman. Furnizarea de infor-
maţii în calitate de profesor nu este un scop în sine în
această lecţie; scopul principal este ca elevii să vor-
bească în grupuri mici, cu privire la întrebările şi răspun-
surile lor de pe carduri.
Informaţiile conţin foarte multe aspecte biologice şi fizice.
În timpul de gândire, puteţi atrage atenţia asupra efec-
telor sociale, asupra imaginii drogurilor (consumul de
droguri nu este considerat „mişto“), asupra efectelor
estetice. Îndemnaţi elevii să privească efectele pe ter-
men lung şi nu doar cele pe termen scurt, dar, în acelaşi
timp, să acorde atenţie perspectivei apropiate...

Introducere:  5 minute 

Formaţi perechi prin distribuirea de cardurilor cu operaţi-
ile matematice. Elevii cu acelaşi rezultat rămân impre-
ună. De exemplu, 12-8 şi 100:25 formează un cuplu,
98+46 şi 12x12 un alt cuplu. Aţi pregătit carduri în două
culori diferite, astfel încât să se formeze 14 perechi roşii,
de exemplu.

Principalele activităţi: 35 de minute

Întrebări legate de droguri

Fiecare cuplu roşu se alătură unui cuplu albastru
devenind astfel grupuri de câte patru, aşezaţi împreună.
Începeţi prima rundă în care cuplul de culoarea roşie
adresează prima întrebare (de pe cartonaş) cuplului
albastru. Cuplul albastru reflectează o perioadă de timp
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asupra întrebării, iar apoi dă răspunsul cuplului roşu.
Dacă acesta este corect, se obţine un punct. 
După aceea, grupul format din cei patru discută de ce
răspunsul este corect. La semnalul dvs., vine rândul
cuplurilor albastre să adreseze o întrebare, până când
toate cele şase întrebări au fost adresate pe rând în
toate grupurile.

Puteţi lăsa elevii să lucreze în propriul lor ritm, fără a ţine
cont de semnalizările dvs. pentru a trece la următoarea
întrebare. Acest lucru va permite o atmosferă mai con-
fortabilă, dar este posibil să rămână un timp foarte scurt
pentru discuţiile cu privire la răspunsurile date...

Puteţi, de asemenea, să daţi doar trei carduri fiecărui
cuplu, deoarece aceleaşi întrebări pot fi tratate în mai
multe grupuri, sau puteţi sugera schimbarea cardurilor
între grupuri.

Evaluarea activităţii 

Identificati cuplurile care au trei, două, unu sau niciun
punct şi încercaţi să explicaţi împreună ce a determinat
răspunsurile lor corecte sau greşite. 

Ce fel de informaţii este uşor să afli? 
Unde se pot găsi informaţii? 
Care răspunsuri te-au surprins? Şi care întrebări?

Încheiere: 10 minute

Cereţi elevilor să lipească pe un perete din clasă carton-
aşele cu răspunsurile lor.

Identificaţi şi rezumaţi unele sentimente sau concluzii
comune din care elevii au învăţat. De exemplu: 
• Medicamentele pot fi, de asemenea, droguri. 
• Uneori, am avut o idee greşită, dar nu am ştiut. 
• Există efecte pe termen scurt şi pe termen lung în

domenii neaşteptate.

Concluzii - sinteză

1. Elevii formează cupluri şi apoi grupuri de câte patru.  
2. În grupuri mici îşi adresează întrebări pe baza carton-

aşelor întrebare-răspuns .
3. Profesorul a condus discuţiile pentru a merge mai

departe cu activitatea grupurilor.

Lec]ia 9
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Câteva cuvinte despre lecţie

Tinerii ar putea crede că utilizarea drogurilor va genera
acceptarea în anumite grupuri sau îi va ajuta să facă faţă
problemelor cu familia sau cu şcoala. Consumul de
droguri doar redirecţionează tinerii de la o confruntare
directă cu problemele lor personale şi şcolare. Această
lecţie va permite elevilor să identifice strategii de
adaptare şi gestionare a problemelor, care îi pot ajuta să
facă faţă situaţiilor dificile. Nu ezitati să punctaţi senti-
mentele de nefericire care pot fi declanşate din cauza
activităţii principale – povestea lui Mircea.

Obiective 

Elevii: 
• vor identifica strategii sănătoase de adaptare la diverse

situaţii
• vor reflecta asupra calităţilor personale puternice, dar şi

asupra celor nu atât de puternice 
• vor afla că sentimentele negative nu sunt greşite sau

periculoase 
• vor învăţa să facă faţă slăbiciunilor şi constrângerilor

într-un mod constructiv 

De ce aveţi nevoie:

• Povestea lui Mircea
• Caietele de lucru

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

Aţi putea cere ajutorul unui coleg, pentru a monitoriza şi
a ajuta elevii în această lecţie...

Introducere: 5 minute

Începeţi cu o trecere în revistă a efectelor negative ge-
nerate de consumul de droguri. Există întrebări la care

nu s-a răspuns? Nu însistati cu discuţia prea mult, dar
luaţi în considerare părerile elevilor.

Principalele activităţi: 40 Minute

1. Modalităţi de confruntare cu problemele

Discuţia condusă de profesor
1. Discutaţi despre metodele sănătoase şi nesănătoase

care se pot utiliza pentru a rezolva problemele. Aduceţi
în discuţie ideea că medicamentele sunt o strategie
nesănătoasă de a gestiona problemele, ele „ajutând“
doar la uitarea sau la întârzierea rezovării problemelor.
Utilizaţi următorul text de ajutor pentru facilita discuţia:

2. Înainte de a începe povestea lui Mircea, aş vrea să
vedem ce înseamnă „a face faţă” şi să identificăm
câteva exemple. Se lasă câteva minute pentru a se
găsi definiţii. Definiţia oficială: a face faţă înseamnă
încercarea de a depăşi problemele şi dificultăţile care
apar.

3. Folosiţi un exemplu simplu: Cum ar putea cineva să
treacă peste problema sau provocarea de a cânta la
pian? Posibile răspunsuri: prin exerciţii, prin a cere aju-
tor, prin a învăţa de la un profesor calificat.

Un exemplu mai complex: o durere puternică de cap în
fiecare săptămână. Răspunsuri posibile: mai multă
odihnă; pastile pentru dureri de cap; mai multa apă;
mersul la doctor. Acum, haideţi să luam răspunsul
„pastilele pentru dureri de cap“: este bine să le folosiţi
chiar înainte de a va durea capul? Dar dacă cineva ar
crede că într-o oră va avea o durere de cap, ar trebui
să ia pastila pentru a preveni durerea? De ce nu?
Asiguraţi-vă că această informaţie va fi inclusă în dis-
cuţie, dacă nu de către elevi, de dvs. ca profesor:

Abilităţi de a face 
faţă problemelor

Abilităţi de a face 
faţă problemelor

Lec]ia 10
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Lec]ia 10

Pastila este folosită ca medicament pentru a vindeca
durerile de cap, care există, care a fost simţită. Alco-
olul, ţigările şi alte de droguri sunt uneori folosite de
oameni pentru a face faţă unor probleme în timp ce
alte soluţii nu sunt folosite. 
Acesta este un exemplu de încercare nesănătoasă de
a face faţă problemelor deoarece aceste substanţe nu
sunt bune pentru organism şi, adesea, medicaţia de
acest tip va împiedica sau va întârzia identificarea
rădăcinilor problemei.

În caietele de lucru „NECENZURAT“, există unele
exemple de metode sănătoase de a face faţă pro-
blemelor. Sunt strategii generale pentru elevi aflaţi în
diverse situaţii. Dacă identificaţi un o problemă speci-
fică aveţi posibilitatea să dezvoltaţi mai multe strategii.

2. Confruntarea cu situaţii dificile 
sau constrângeri

O altă categorie de situaţii cărora trebuie să le faceţi faţă
într-un mod sănătos sunt propriile temeri. Este posibil să
îţi placă faptul că ai crescut înalt, dar acest lucru nu se
poate schimba, să devi din nou scund. A face faţă situaţi-
ilor nu este doar temporar, ci există, lucruri pe care s-ar
putea să nu fii în stare să le schimbi.
Exemple: Vezi tabelul necompletat din caietul de lucru. 

3. Povestea lui Mircea

a) se va citi un text în care Mircea (anexă), personajul
principal are nevoie să identifice modalităţi de a face faţă
la mutarea într-un alt oraş şi la o şcoală nouă.

b) după citirea poveştii, oferiţi-le elevilor posibilitatea de
a pune întrebări sau de a avea reacţii imediate la po-
veste (sunt recunoscute sentimentele prin care trece
Mircea?).
• Ce găseşte Mircea dificil aceasta mutare? 
• Ce poate fi pozitiv cu privire la mutare? 
• Are Mircea anumite părţi puternice, care îl pot ajuta? 
• Ce aţi face în situaţia lui Mircea?

c) Folosind caietele de lucru „NECENZURAT“, organiza-
ţi elevii în grupuri de câte trei sau patru pentru a scrie
răspunsuri cu sfaturi pentru Mircea. Sfaturile pot include
unele dintre metodele sănătoase de a face faţă proble-
melor. Încurajaţi lucrul în echipă în cadrul grupurilor de
discuţie.

Încheiere: 5 minute

Dacă timpul permite: Schimb de scrisori cu alte grupuri
pentru a determina modul în care au fost realizate
răspunsurile.

Concluzii - sinteză

1. Exersarea abilităţilor de ascultare 
2. Discutarea despre strategii sănătoase de a face faţă

problemelor 
3. Citirea poveştii despre mutarea într-un alt oraş şi

schimbarea şcolii 
4. Scrierea unor sfaturi care să îl ajute pe Mircea să facă

faţă situaţiei 
5. Descoperirea părţilor puternice şi mai puţin puternice

Părţi nu atât de puternice Părţi puternice
- trebuie să le faci faţă

eşti timid ai atitudine pozitivă

ai probleme de concentrare eşti socilabil
sau de învăţare

ai o problemă fizică mare ai răbdare
sau mică

nu i-ai cunoscut pe mama ai încrederea în tine
sau pe tata

eşti dependent eşti un bun ascultător

eşti deseori singur acasă comunici bine şi activ

BookTeacher.qxp  06.08.2009  14:39  Page 34



35

Câteva cuvinte despre lecţie

Tinerii care folosesc droguri îşi dezvoltă convingeri neobiş-
nuite care afectează abilităţi sănătoase de rezolvare a
problemelor. De fapt, un studiu a demonstrat că cei care
consumă alcool au probleme în a-şi rezolva problemele.
Această lecţie va permite elevilor să exerseze abilitatea de
a rezolva probleme, folosind un model format din cinci paşi.

Obiective

Elevii:
• vor exersa un model de rezolvare a problemelor per-

sonale 
• vor decoperi gândirea creativă 
• vor exersa puterea de a se opri, de a se calma şi de a

gândi atunci când au o problemă, în loc să reacţioneze
impulsiv 

• vor face diferenţa între efectele pe termen lung şi cele
pe termen scurt, ale diferitelor acţiuni / soluţii pozitive
identificate.

De ce aveţi nevoie

• O coală de hârtie pe care să fie scris „modelul în cinci
paşi“. 

• Câte o bucată de hârtie (format A4) pentru fiecare elev 
• Scenariul din anexă fotocopiat. 
• Caietul de lucru „NECENZURAT“.

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu (aproximativ cinci
metri) pentru Aventura Amazon

Introducere: 5 minute

Începeţi cu o recapitulare a lecţiei trecute. Au folosit ele-
vii metode sănătoase de gestionare a problemelor în
săptămâna trecută? Există întrebări la care să răspun-
dem astăzi sau în următoarele lecţii? Nu insistaţi cu dis-
cuţia, dar ţineţi cont de părerea elevilor.

1. AVENTURA AMAZON

Notă: Această activitate va funcţiona doar dacă există
loc! Se lasă un spaţiu de aproximativ cinci metri. Împărţiţi
clasa în grupuri de câte trei. Asiguraţi-vă că fiecare elev
are o câte o bucată de hârtie. Toţi elevii trebuie să în-
ceapă de pe o parte a spaţiului de 5 metri. Folosind bu-
căţile de hârtie drept „bucăţi plutitoare de lemn", echipele
trebuie să lucreze împreună pentru a traversa în sigu-
ranţă cei 5 metri de „iaz", fără a atinge podeaua. Elevii
trebuie să aibă ambele picioare pe o singură bucată de
hârtie, să mearga înainte şi înapoi de la început până la
sfârşit şi să fie creativi. Chiar dacă doar un membru al
echipei atinge podeaua, întreaga echipa o ia de la în-
ceput.

2. PROBLEME ÎN FAMILIE:
Staţi împreună cu elevii şi discutaţi o problemă tipică: un
elev vrea un telefon mobil, dar părinţii spun nu. Spuneţi-
le elevilor că veţi încerca împreună să rezolvaţi această
problemă şi că există diferite moduri pentru a face acest
lucru.

Rezolvarea problemelor 
şi luarea deciziilor
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Activităţile principale: 30 de minute 

Discuţie condusă de profesor. Prezentarea modelului de
„Cinci paşi pentru rezolvarea unei probleme“. Acest
model este, de asemenea, prezentat în caietele de lucru.
Aplicaţi acest sistem, pas cu pas, pentru a rezolva pro-
blema telefonului mobil şi problema „Aventurii Amazon“
date în deschiderea lecţiei. Puteţi, de asemenea, să luaţi
un alt exemplu care este relevant pentru elevi. Atenţie,
însă, dacă luaţi drept exemplu o situaţie care a avut loc
în cadrul grupului, ar putea exista reacţii ale unor elevi
care au luat-o ca pe ceva personal.

Planul în cinci paşi pentru a rezolva 
o problemă

Pasul 1: Identificaţi problema 
Care este problema mea? Ce se întâmplă? Ce simt?
(încercaţi să împiedicaţi reacţiile sau comportamente
impulsive) şi încearcaţi să identificati cauzele proble-
melor.

Pasul 2: Gânditi-vă şi vorbiţi despre soluţii 
Găsiţi mai multe soluţii (gândire creativă) inclusiv discuţii
cu cineva în care aveţi încredere. Încercaţi să descrieţi
cât mai bine posibil cum vă simţiţi.

Pasul 3: Evaluarea soluţiilor 
Evaluarea soluţiilor prin compararea avantajelor şi a
dezavantajelor şi luând în considerare consecinţele pe
termen scurt şi lung. Eliminaţi soluţiile mai puţin fezabile
din punctul de vedere al acestei evaluări.

Pasul 4: Decizia adoptării unei soluţii 
Decideţi asupra unei soluţii şi acţionaţi conform ei.

Pasul 5: Evaluarea efectului soluţiei 
Reflectaţi asupra rezultatelor soluţiei alese. Ce aţi învă-
ţat? Ce aţi schimbat? Va simţiti mai bine?

Grupul de lucru

Elevii vor lucra în aceleaşi grupuri de câte trei. Utilizarea
modelului în cinci pasi, pentru a permite grupurilor să
găsească soluţii la două dintre aceste probleme.
Grupurile pot lucra la aceeaşi problemă. Monitorizaţi
grupurile, pentru a vedea dacă acestea utilizează în mod
eficient modelul.
Exemple (se regăsesc, de asemenea, în caietele de
lucru): 

• Monica este întotdeauna în întârziere la şcoală pentru
că doarme după ce sună ceasul. Cum poate să depă-
şească această problemă pentru a fi la timp la şcoală?

• Victor a luat nota 4 la ultimul test de „mate“ şi pentru a-
şi menţine media trebuie să ia notă de trecere la urmă-
torul. El şi-a stabilit un obiectiv să lucreze la matema-
tică şi, prin urmare, să acorde o importanţă fiecărui
test. Ce trebuie să facă?

• Părinţii Monicăi fumează în permanenţă acasă. Ea ştie
că nu este bine să inspiri fum şi nu vrea să continue să
respire aerul de acasă. Ce poate face?

• Bogdan are un pachet de ţigări. Este foarte curios să
încerce, dar vrea ca şi alţii să încerce odată cu el. El îi
cere, printre alţii, şi lui Vlad să încerece cu el. Vlad a
decis că el nu vrea să încerce. Ce-ar trebui să facă?

• Mihaela a pierdut cheile de la casa ei, iar părinţii ei vin
acasă abia după 16:30. Ea îşi dă seama în mijlocul
orei, la aproximativ ora 10:00. Ce ar trebui să facă?

• Oana a decis că nu vrea să bea la o petrecere unde ştie
că oamenii vor consuma alcool amestecat cu suc. Ce
ar trebui să facă?

• Fratele mai mic a lui Cosmin stă de foarte mult timp pe
Internet. Cosmin are nevoie să folosească computerul
familiei pentru a-şi face temele. Cum rezolvă Cosmin
această problemă?

Dacă timpul permite: împreună revizuiţi scenariile şi dis-
cutaţi despre modul în care grupurile au rezolvat pro-
blemele.

Încheiere: 5 minute

Cereţi-le elevilor să continue să exerseze modelul în
cinci paşi pentru a rezolva problema şi în afara şcolii.
Notaţi exemplele în caietele de lucru „NECENZURAT“ în
care sunt enumerate modelele în cinci paşi. 
Notă: Aşa cum aţi recomandat elevilor să exerseze teh-
nica celor 5 paşi în afara şcolii, ar trebui, de asemenea,
să le sugerati să folosească această tehnică ori de câte
ori apar probleme în clasă. Este important să le explicaţi
că această tehnică s-ar putea să nu dea rezultate de
fiecare dată. Anunţaţi că data viitoare or să povestească
experienţele lor în care au folosit aceasta tehnică.

Concluzii - sinteză

1. Încălzirea cu un exercitiu în echipă de rezolvarea a
problemelor. 

2. Elevii învaţă modelul în cinci paşi de rezolvare a pro-
blemelor.

3. Elevii aplică modelul pe o problemă concretă (de
exemplu, problema indicată în deschiderea lecţiei). 

4. Se exersează modelul. 
5. Se discută soluţii pentru diferite probleme.
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Câteva cuvinte despre lecţie 

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care tinerii tre-
buie  să-l  înveţe este cum să-şi stabilească obiectivele
în viaţa lor şi să găsească modalităţi pentru realizarea
acestora. Adolescenţii adesea îşi stabilesc obiective
nerealiste  deoarece nu includ ţelurile pe termen lung în
obiectivele pe termen scurt. De asemenea, lecţia se
referă la ceea ce aşteptă colegii din grupul lui/ei de la
el/ea (convingeri, păreri), ceea ce i se pare important
(clarificarea valorilor) şi coerenţa acestor valori şi convin-
geri. În plus, deoarece aceasta este ultima lecţie
„NECENZURAT“ va exista o perioadă de timp recoman-
dată pentru a încheia programul şi a-l evalua.

Obiective

Elevii:
• vor exersa împărţirea obiectivelor pe termen lung şi

scurt. 
• vor reflecta asupra oportunităţilor şi vor aplica ceea ce

au învăţat într-un context personal.
• vor evalua punctele forte şi punctele slabe ale procesu-

lui de predare a programului „NECENZURAT“.
• vor încheia programul.

Ce aveţi nevoie 

• caietele de lucru ale elevilor 
• un poster mare lipit pe perete pentru a scrie pe el 
• să elaboreze o scurtă reflecţie asupra modului în care

elevii au participat la program. 
• mici bucăţi de hârtie cu câte un număr scris pe ele şi

elevii împărţiţi în grupuri de câte patru sau cinci

Sfaturi pentru desfăşurarea lecţiei

• pregătiţi câteva exemple de obiective pe termen lung şi
scurt pe care să le scrieţi pe poster 

• împărţi elevii în grupuri mici 
• pregătiţi formularele de închiere a programului

„NECENZURAT“

Introducere: 5 minute

Începeţi cu o revizuire a lecţiei trecute, mai exact despre
ce a fost vorba. Au recunoscut elevii ceea ce au învăţat
săptămâna trecută în viaţa lor de zi cu zi? Nu insistaţi cu
discuţia, dar ţineţi cont de părerile elevilor.

Discuţia condusă de către profesor; reamintiţi-le elevilor
că aceasta este ultima lecţie  „NECENZURAT“ şi că va
trebui să încheiaţi programul.

Azi vă veţi concentra pe stabilirea obiectivelor în viaţă şi
veţi discuta în grupuri cum să atingeţi obiectivele pe ter-
men lung, gândidu-vă la paşii pe care îi aveţi de făcut în
acest sens – obiectivele pe termen scurt. Termen lung, în
acest caz, înseamnă o perioadă de timp mai mare de o
lună. Exemple de obiective pe termen lung: de a face
parte dintr-un club sportiv, de a cânta mai bine la chitară,
de avea o relaţie mai bună cu un anumit prieten, părinte,
frate sau soră, de a merge în vacanţă, de a continua să
nu fii fumător, de a te distra fără să consumi droguri, de
a rămâne conştient faţă de problemele ecologice, de a
avea succes în meseria ta etc.
Exemple de obiective pe termen scurt pentru alegerea
„cântatului la chitară“: căutarea informaţiilor despre cum
se cânta la chitară, exersarea împreună cu un prieten,
soluţii cum să îţi permiţi să cumperi o chitară.

Un scop personal

Instruiţi elevii să îşi stabilească un scop personal pe care
să-l noteze în caietul de lucru „NECENZURAT“ şi, ulteri-
or, să-l discute cu unii dintre colegii lor.

Lec]ia 12
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Lec]ia 12

Activităţile principale: 25 de minute

Împărţiţi clasa în grupuri de câte 4 sau 5 elevi: fiecare
elev trebuie să ia o bucată mică de hârtie cu un număr
pe ea dintr-un bol. Se uită la numărul său şi îl pune deo-
parte. Mai întâi, arătaţi-le cum funcţionează jocul. Nimeni
nu vorbeşte de acum înainte. Cum întâlneşti pe cineva,
dacă numărul tău este de 3, dai mâna de trei ori. Dar, în
cazul în care celălalt are numărul 5, trebuie să daţi mâna
de alte 5 ori. Fără să vorbiţi, mergeţi de la o persoană la
alta, până când găsiţi pe altcineva cu acelaşi număr.
Rămâneţi împreună şi apoi continuaţi să căutaţi alţi
membrii cu acelaşi număr. La pregătirea bucăţilor de
hârtie, săriţi peste cifra 1 ca fiind prea evidentă. Celelalte
numere trebuie să se regăsească fiecare pe 4 sau 5
bucăţi de hârtie, pentru a se forma grupuri de elevi. De
exemplu, dacă sunt 27 de elevi în clasă, veţi avea 27 de
bucăţi de hârtie astfel: 4 cu numărul 2, 4 cu numărul 3, 4
cu numărul 4, 5 cu numărul 4, 5 cu numărul 6 şi 5 cu
numărul 7.

Lucrul în grupuri mici – 
obiectivele pe termen scurt

Aşezaţi copiii în grupuri mici astfel încât să poată discu-
ta despre obiectivele lor. Fiecare membru al grupului îşi
prezintă obiectivul său pe termen lung şi, cu ajutorul
grupului încearcă să identifice cel puţin trei etape, obiec-
tive pe termen scurt care trebuie puse în aplicare în
scopul de a-şi atinge obiectivul. 

Grupul îşi va alege un exemplu pentru a-l prezenta în
clasă. Pentru diversificare şi amuzament, dacă timpul vă
permite, se pot prezenta un obiectiv realist şi unul fan-
tezist.

Raport în clasă 

După ce elevii au terminat, profesorul colectează câte un
exemplu de la fiecare grup şi îl scrie pe tablă. Se discută
în clasă dacă obiectivele pe termen scurt sunt de folos
pentru a atinge obiectivul pe termen lung şi se discută de
legătura cu drogurile.

Încheiere: 10 minute 

Evaluarea individuală a programului „NECENZURAT“
Cereţi-le elevilor să finalizeze evaluările din caietele de
lucru „NECENZURAT“, urmând ca apoi să le adunaţi şi
să le evaluaţi.

După evaluările individuale, cereţi fiecărui elev să scrie
un cuvânt pe tablă care să o reprezinte modul în care
s-a simţit la aceste ore.

Încheierea cu o notiţă în caietele de lucru 

Rugaţi fiecare elev să facă schimb de caiet cu un alt elev.
Aceştia vor scrie câteva cuvinte de „la revedere“ lecţiilor
„NECENZURAT“. Profesorul încheie lecţiile spunând ce
părere şi-a făcut cu privire la clasa respectivă pe parcur-
sul orelor.

Concluzii - sinteză

1. Elevii îşi setează individual obiective pe termen lung. 
2. Organizaţi în grupuri mici, fac schimb de păreri asupra

răspunsurilor lor, identifică obiectivele pe termen
scurt pentru fiecare exemplu în parte şi fac legătura
între îndeplinirea lor şi consumul de droguri.

3. Un exemplu din fiecare grup este scris pe poster. 
4. Evaluarea individuală a programului „NECENZURAT“.
5. O activitate de închiere pentru tot grupul.
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Pe parcursul scenetelor, situaţiile create vor fi scoase din
realitate şi puse într-un alt context. Scenetele de acest
gen pot fi utile pentru a analiza comportamentele speci-
fice (o perspectivă mai „diagnosticată“) sau pentru a
încerca noi comportamente.
Elevii care nu sunt implicaţi activ în piese (de exemplu
„audienţa“) au rolul de observator. Aceştia au atât rolul
de a oferi un feedback constructiv cât şi de a învăţa prin
a observa actorii („modelarea“). Profesorul ar trebui să
aibă funcţia de moderator sau de „regizor“ fiind respon-
sabil cu planificarea, realizarea şi evaluarea scenetei.
O cerinţă de bază pentru desfăşurarea scenetelor este
existenta unui climat deschis şi cald în cadrul clasei. Ele
trebuie să se desfăşoare doar în momentul în care elevii
şi profesorul se simt confortabil să le pună în scenă.

Paşi pentru punerea în aplicare 
a unei scenete

Pasul 1. Prezentarea tehnicii şi stabilirea regulilor

Este important ca toţi participanţii să aibă o idee clară
despre sceneta jucată şi să fie de acord asupra unor re-
guli de bază, pentru a lucra împreună într-un mod struc-
turat. Scrierea regulilor pe un poster sau pe tablă poate
fi utilă pentru a le reţine mai uşor.
Câteva exemple de reguli pentru audienţă: 
• ne aşezăm în linişte 
• vom observă actorii cu atenţie 
• nu distragem atenţia actorilor râzând sau deranjând

Pasul 2. Alegeţi subiectul pentru scenetă

Subiectul se poate stabili ca fiind o situaţie concretă şi ar
trebui să fie descris în detaliu (de exemplu: Radu este la
o întâlnire cu Paul, după-amiaza. Paul tocmai s-a apucat
de fumat şi îi ofera lui Radu o ţigară. Dar Radu nu vrea
să fumeze şi îşi doreşte atât să reziste propunerii, cât şi
să-şi păstreze prietenia).

Pasul 3. Găsirea unor soluţii diferite

Mai multe modalităţi de abordare a subiectului sunt
adunate. Metoda de a găsi împreună soluţii este utilă în
această etapă (de exemplu, adunarea tuturor ideilor fără
a le cenzura, se iau în considerare, de asemenea, ideile
ciudate sau „nebuneşti“, obţinând astfel o serie de idei
diferite şi foarte creative).

Pasul 4. Alocaţi rolurile actorilor 

Tuturor actorilor necesari pentru a juca în scenetă le sunt
atribuite rolurile.

Pasul 5. Hotărâţi-vă cu privire la o ţintă şi la o cale 
de a ajunge la ea (alegerea „scenariului“) 

Elevii decid împreună care comportament ar trebui să fie
jucat în scenetă. Este important, pe cât este posibil ca
formularea comportamentului să fie concretă (de exem-
plu: ce cuvinte a spus Radu, în detaliu? Cum şi-a expri-
mat el intenţia? Care a fost reacţia lui Paul şi a lui Cos-
min?). În acest scop, este important să alegeţi un com-
portament realist şi uşor de interpretat. Mai mult, scena
respectivă nu trebuie să dureze mai mult de câteva
minute.

Pasul 6. Distribuiţi rolurile observatorilor / audienţei 

Celalalţi elevi primesc instrucţiuni pentru a observa inter-
pretarea. Diferite aspecte ale comportamentului pot fi
evidenţiate (de exemplu, contactul vizual, gesturile, pos-
tura). Regulile care trebuie respectate de audienţă (de
exemplu, să nu se râdă) ar trebui să fie amintite.

Pasul 7. Prima încercare de joc este observată 
şi evaluată

După ce primul tur de roluri se termină, actorii vor
descrie sentimentele şi experienţa lor din timpul inter-
pretării. Acest pas poate fi asistat de către profesor, de
exemplu: „Ce ai simţit atunci când Paul ţi-a zis că eşti
laş?“, în timp ce publicul îşi spune parerea cu privire la
îndeplinirea rolurilor.

Reguli importante pentru furnizarea 
de feedback 

Se cere numai un feedback constructiv şi pozitiv. 
Feedback-ul trebuie: 
• să fie descriptiv (nu de interpretare sau de eva-

luare) 
• să fie concret şi referitor la comportamentul

observabil (nu la nivel global, de impresii sau
trăsăturile  actorului) 

• să nu necesite prea mult efort din partea actorilor
(cantitativ şi calitativ)

Feedback-ul pozitiv este o cerinţă esenţială pentru
modificarea comportamentelor pe termen lung.
Comentariile negative trebuie evitate în totalitate.
Sunt adecvate sugestiile constructive şi nu criticile
(„ai putea încerca să vorbeşti un pic mai tare în
următoarea rundă“ în loc de „nu pot auzi nimic din
ceea ce spui“).

Instrucţiuni pentru desfăşurarea scenetelor
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Pasul 8. Planificarea următoarei scenete

Se dau una sau două sugestii concrete sunt extrase din
procesul de observaţie a interpretării scenetei.

Pasul 9. Următoarea interpretare şi evaluarea 
acesteia 

Următoarea tură este modificată conform observaţiilor.
După aceea, evaluarea se face în acelaşi mod ca în
cazul primei interpretări. Ultimii trei paşi pot fi repetaţi ori
de câte ori este necesar sau posibil (până când actorii şi
publicul sunt mulţumiţi de soluţie). La final poate fi discu-
tat posibilul transfer al comportamentului interpretat în
piesă în situaţii concrete de viaţă.

Câteva sugestii pentru implementarea rolurilor

a. Situaţiile selectate ar trebui să fie clasificate pe cate-
gorii de dificultate. Începeţi cu cele uşoare (de exemplu,
situaţiile cunoscute crează actorilor mai puţină anxietate)

b. Actorii trebuie să îşi formuleze propriile interpretări, iar
profesorul să ajute doar dacă este necesar (de exemplu,
prin întrebarea „Cum vrei să exprimi asta?“). Actorii tre-
buie să exprime în propriile cuvinte ceea ce doresc să
transmită („auto instruire“).

c. În cazul în care unul dintre actori se blochează, profe-
sorul poate ajuta dând sugestii („ai putea să-l întrebi
dacă...“), să încurajeze („da, a fost bine, du-te mai de-
parte“) sau să reamintească acordurile iniţiale („te-ai
decis să spui...“).

d. Este important ca toată lumea să privească rolul ca pe
o situaţie de a învăţa. De exemplu, nu este necesar ca
totul să fie perfect şi să se ascundă greşelile, dar modi-
ficările şi îmbunătăţirile trebuie să existe sub îndrumarea
„regizorului“. Mai mult decât atât, ar trebui să fie subliniat
că actorii joacă un rol şi nu acesta este comportamentul
lor adevărat. Acest lucru poate fi sprijinit prin separarea
„scenei“ de contextul normal al clasei (de exemplu,
actorii ar trebui să părăsească scena pentru a avea dis-
cuţii referitoare la următorelele interpretări).

e. Elevii care nu vor să joace un anumit rol nu trebuie să
fie forţaţi, deoarece acest lucru ar putea declanşa anxie-
tate sau opoziţie din partea lor. Aceşti elevi pot fi integraţi
prin atribuirea unor sarcini speciale, cum ar fi observarea
actorilor.

f. Datorită incertitudinii şi scepticismului faţă de rolul ju-
cat, ar fi util ca acestă tehnică să fie introdusă treptat
pentru a diminua atitudinea sceptică. La început, aţi
putea înterpreta anumite scene sau povestiri cunoscute
din literatură şi nu situaţii din viaţa de zi cu zi.

g. Un alt posibil pas pregătitor îl reprezintă scurtele exer-
ciţii de genul: „Ce-ai spune dacă...“. Elevii stau într-un
cerc. Un elev adresează întrebarea şi aruncă o minge la
cineva din cerc. Acest elev reacţionează spontan şi dă
răspunsul necesar. Ulterior, el aruncă mingea la altcine-
va. După strângerea mai multor reacţii, o nouă situaţie
este dată. Exemple de situaţii ar fi: 
• Sunteţi în picioare la o coadă într-un supermarket şi

cineva vă împinge în faţa. 
• Sunteţi în cinematograf şi două persoane din faţa

vorbesc în continuu. 
• Sunteţi în autobuz şi este foarte cald.

Energizante

Propunerile următoare de „energizante“ vă pot ajuta să
încurajati cooperarea în activităţile din clasă. Ele com-
pletează programul „NECENZURAT“.

Salut! Salut!

Participanţii stau în cerc. O persoană se plimba în jurul
cercului şi bate pe unul dintre colegi pe umăr. Aceasta se
plimba în sens invers, până când îl întâlneşte pe colegul
care l-a bătut pe umăr. Se strigă de trei ori pe nume, în
timp ce continuă să meargă fiecare în direcţii opuse,
până când unul dintre ei ajunge la locul gol. Cel care
pierde se plimbă de jur împrejur în partea exterioară a
cercului, şi aşa mai departe, până când toată lumea
merge câte o tură în jurul cercului.

Jonglatul

Toată lumea stă într-un cerc aproape. (În cazul în care
grupul este foarte mare, se pot face două cercuri.) Faci-
litatorul începe prin a spune numele cuiva din cerc şi
apoi aruncă mingea spre el sau ea. Acestă persoană
face la fel: strigă numele altcuiva şi apoi arunca mingea.
După ce a aruncat mingea, îşi pune mâinile sus, astfel
încât ceilalţi să ştie că deja a primit o minge. Atunci când
toată lumea a mers o tură, repetaţi exerciţiul în aceeaşi
ordine, inclusiv strigarea numelor. Facilitatorul introduce
în joc mai multe mingi, astfel încât să existe întotdeauna
patru-cinci mingii aruncate în acelaşi timp, urmând mo-
delul prestabilit.
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Nume şi adjective

Participanţii se gândesc la un adjectiv pentru a descrie
modul în care se simt. Adjectivul trebuie să înceapă cu
aceeaşi literă ca numele lor, de exemplu, „Sunt Flori şi
sunt fericită“. Sau, mă cheamă Ana şi sunt agitată. De
asemenea, ei pot mima o acţiune care să descrie adjec-
tivul respectiv.

Potriviţi cartonaşele

Facilitatorul alege câteva sintagme cunoscute şi scrie
jumătate din fiecare pe câte-o bucată de hârtie. De
exemplu, se scrie „La mulţi“ pe o bucată de hârtie şi „Ani“
pe o alta (numărul de bucăţi de hârtie ar trebui să se
potrivească cu numărul de participanţi din cadrul grupu-
lui). Îndoiţi bucăţile de hârtie şi puneţi-le într-o pălărie.
Fiecare participant ia o bucată de hârtie din pălărie şi
încearcă să găsească un alt membru cu jumătatea sin-
tagmei lui.

Spaţiul din dreapta mea

Participanţii sunt aşezaţi pe scaune în cerc. Aveţi grijă ca
un loc să rămână gol. Rugaţi elevul din stânga scaunului
liber să spună: „Mi-ar plăcea să vină Lili şi să stea în
dreapta mea“. Lili se mută, iar acum, scaunul ei este gol.
Elevul de lângă scaunul gol invită un alt coleg folosind
aceeaşi propoziţie: „Mi-as dori să vină... şi stea în dreap-
ta“. Continuă până când fiecare membru al grupului se
mută o singură dată.

Cine este liderul?

Grupul stă în cerc. O persoană părăseşte sala. Grupul
va alege un lider al cărui rol va fi să facă diferite mişcări
care vor fi copiate de către ceilalţi. De exemplu, atingeţi
picioarele, trage-te de păr sau atingeţi nasul. După ce
persoana care a plecat se întoarce în clasă, observă
grupul şi ghiceşte cine este liderul. Se repetă acest lucru
de câteva ori.

Cine eşti tu?

Găsiţi un voluntar care să părăsească sala. În timp ce
voluntarul este afară, restul participanţilor decid o ocu-
paţie pentru el, cum ar fi un şofer sau pescar. Când vo-
luntarul revine, restul participanţilor mimează activităţi
legate de profesia aleasă. Voluntarul trebuie să ghi-
cească despre ce ocupaţie este vorba.

Leii

Împărţiţi participanţii în perechi şi aşezaţi-i într-un cerc.
Puneţi scaune în cerc, astfel încât doar o pereche să nu

aibă scaun. Fiecare pereche decide în secret ce tip de
animal sunt, în afară de lei. Cei doi participanţi fără sca-
une sunt elefanţi. Ei se plimba în jurul cercului şi spun
diferite numele de animale. Ori de câte ori ghicesc, ani-
malele numite se ridică şi merg în spatele elefanţilor,
mimând o „plimbare“. Aceasta va continua până când
elefanţii ghicesc toate perechile de animale. Apoi, zic
„Leii!“, iar toate perechile trec la locurile lor. Perechea
fără scaune devine perechea de elefanţi pentru urmă-
toarea rundă.

Clipitorul care adoarme

Înainte de a începe jocul, un voluntar iese din încăpere
şi din grupul rămas, moderatorul alege discret un „Clipi-
tor“, pe cât posibil fără ca ceilalţi să-ţi dea sema. Expli-
caţi grupului faptul că acesta îi poate face pe ceilalţi să
adoarmă doar prin a clipi. Puteţi clipi doar dacă aţi primit
instrucţiuni clare. Apoi toată lumea se va plimba de jur
împrejur prin cameră în direcţii diferite, păstrând contac-
tul vizual cu toţi ceilalţi. Dacă cineva se întâlneşte cu
„clipitorul“ trebuie să adoarmă pe podea sau pe un arti-
col de mobilier. Scopul este ca voluntarul să ghicească
cine este „Clipitorul“. Când el/ea ghiceşte, „clipitorul”
devine voluntar şi altcineva „clipitor”.

Soarele străluceşte pe... 

Participanţii stau într-un cerc închis cu o persoană în
mijloc. Toată lumea stă jos, mai puţin cel din mijloc. Per-
soana din mijloc spune: „Soarele străluceşte pe...“ şi un
nume de atribut, o culoare sau o piesă de îmbrăcăminte
pe care cineva din grup o are. De exemplu, „... pe toate
tricourile albastre!“, „... pe toţi ochii căprui!“ sau „… pe
toate şosetele scurte!“. Oricine aparţine grupului
încearcă să stea pe un scaun gol. Persoana din mijloc,
de asemenea, încearcă să ocupe un loc. Persoana care
rămâne în mijloc continuă următoarea tură de „soarele
straluceste pe...“.

Cocos

Arătaţi-le elevilor cum puteţi mima pe litere „cocos“ uti-
lizând gesturi şi mişcări ale corpului. Toţi participanţii
încearcă asta împreună. Căutaţi împreună şi alte cuvinte
uşor de „identificat“. Acum toata lumea încearcă să îşi
scrie propriul nume. Încercaţi câteva nume. În funcţie de
timpul disponibil: încercaţi să mimaţi doar cu o mână
sau, prin fraze scurte scrise în aer.

Cine sunt eu?

Distribuiţi carduri cu numele unor persoane celebre
(staruri TV, politicieni sau alte celebrităţi). Fiecare elev
lipeşte câte un cartonaş pe spatele unui alt elev, fără
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să-i arate acestuia cine este. Apoi, instruiţi participanţii
să se plimbe prin clasă, şi să pună întrebări pentru a afla
care este celebritatea de pe spatele lor. Răspunsurile pot
fi doar de tipul da sau nu. Jocul continuă până când toată
lumea a aflat care este celebritatea de pe spatele său.

Grupul de statui

Rugaţi copiii să se plimbe prin cameră, mişcând uşor din
cap şi gât. După o scurtă perioadă de timp, strigaţi un
anumit cuvânt. Grupul trebuie să ia forma unei statui
care să descrie cuvântul respectiv. De exemplu, facilita-
torul strigă „Pace“. Toţi participanţii trebuie să adopte
instantaneu, fără să vorbească, poziţii care să sugereze
cuvântul „pace“.  Repetaţi exerciţiul de mai multe ori.

Fugi la locul tău

Puneţi pe toată lumea să îşi aleagă un loc special în
clasă. Începe jocul, fiecare stând pe locul ales. Instruiţi
copiii să se plimbe prin cameră şi să se agite, de exem-
plu, să ţopăie, spunând „Bună ziua!“ la toată lumea care
poartă albastru sau să meargă cu spatele. Când facilita-
torul spune „Stop“, toată lumea trebuie să ajungă la locul
pe care a stat iniţial. Persoana care ajunge la locul său pri-
mul este următorul lider şi poate da instrucţiuni grupului.

Jocul bananei

O banană sau orice alt obiect, cum ar fi o gramadă de
chei este ales. Participanţii stau în cerc cu mâinile la
spate, foarte aproape unii de ceilalţi, astfel încât să nu se
vadă ce fac la spate. Un voluntar stă în mijlocul cercului.
Facilitatorul se plimba de jur împrejur în afara cercului şi
îi dă pe ascuns banana altcuiva. Banana este dată apoi
pe ascuns între participanţi. Voluntarul din mijloc
studiează feţele şi încearcă să ghicească unde este
banana. Când ghiceşte, voluntarul ia loc în cerc şi jocul
continuă cu un nouă persoană în mijloc.

Plimbare cu taxiul 

Participanţii sunt în căutarea unui taxi. Taxiul nu poate să
ia decât un anumit număr de oameni, cum ar fi patru,
cinci sau opt. Alocaţi un număr fix de şoferi de taxi. Ei se
vor plimba prin clasă şi vor lua pasageri, unul câte unul,
până când taxiul lor va fi „complet“. Aceasta este o
modalitate de împărţi în mod aleatoriu participanţii.

Salată de fructe

Facilitatorul împarte participanţii în grupuri şi le oferă câte
un număr egal de trei-patru fructe diferite. După aceea,
participanţi stau pe scaune în cerc. O persoană trebuie să
stea în centrul cercului. Facilitatorul strigă numele uneia

dintre fructe, de exemplu „portocală“ şi toţi elevii cărora le-
au fost atribuite „Portocalele“ trebuie să schimbe locurile
unul cu celălalt. Persoana care este permanent în mijloc
încearcă să ocupe şi ea un loc, lăsând o altă persoană în
mijloc, fără scaun. Noua persoană din mijlocul spune un alt
fruct şi jocul continuă. Dacă se strigă „Salată de fructe“
înseamnă că toată lumea a făcut schimb de locuri. O altă
variantă: se scriu patru sau cinci fructe diferite pe carduri.
De exemplu, banane, mere, portocale, cireşe, kiwi. Car-
durile sunt distribuite în mod aleatoriu elevilor. Elevii trebuie
să grupeze o salată de fructe care e formată din toate
fructele. Acest joc este o metodă de a forma grupuri mici.

Prrr şi Pucutu

Pune toată lumea să-şi imagineze două păsări. Una din-
tre ele ciripeşte „prrr“ şi cealaltă „pucutu“. Dacă spuneţi
„prrrr“, toţi participanţii trebuie să stea pe vârful degetelor
de la picioare şi să dea din coate, ca şi cum ar da din
aripi. Dacă spuneţi „pucutu“, toată lumea trebuie să stea
nemişcat şi să nu mişte nicio pană. Cine greşeşte este
eliminat. Pentru amuzament, puteţi inventa şi alte nume
de păsări cu alte mişcări asociate.

În pas de dans pe hârtie

Facilitatorul pregăteşte bucăţi egale de ziar sau pânză.
Participanţii se împărt în perechi. Fiecărei pereche i se
dă câte o bucată de ziar sau cârpă. Aceştia dansează în
timp ce facilitatorul cântă şi bate din palme. În cazul în
care muzica sau aplauzele se opresc, fiecare pereche
trebuie să stea pe bucata ei de ziar sau pânză. Data
viitoare când muzica sau aplauzele se opresc, perechile
împăturesc hârtia sau pânza în jumătate. După mai
multe runde, hârtia sau pânza vor devini prea mici pen-
tru a mai încăpea pe ele. Perechile care stau înafara
bucăţii de ziar sau pânză ies din joc. Se continuă până
în momentul în care o pereche iese câştigătoare.

Flux / Reflux

Trage o linie care să reprezinte linia mării şi aşezaţi toţi
participanţii în spatele ei. Când se va striga „Flux!“, toată
lumea va sări înaintea liniei. Când se va striga „Reflux!“
toată lumea va sări înapoi peste linie. În cazul în care se
va striga „Flux!“ de două ori la rând, participanţii care vor
sări din greşeală, vor ieşi din joc. Pentru creşterea com-
plexitătii, puteţi inventa alte mişcări: valuri – salt, spumă
– agitarea mâinilor etc.

Vecinul din dreapta mea

Elevii sunt aşezaţi în cerc. Puneţi-i să se gândească un pic
şi apoi să spună ceva pozitiv despre persoana din dreapta
lor. Daţi-le timp să se gândească înainte de a începe.
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Informaţii cu privire la drogurile inhalante

Informaţii ştiinţifice

Următoarele substanţe sunt utilizate pe post de drogurile
inhalante: benzină, adeziv, dizolvant de pete, vopsea şi
dizolvant pentru vopseluri subţiri, dizolvant pentru unghii
etc.
Inhalatorii afectează psihicul şi mintea, adică, ele influ-
enţează emoţiile, percepţiile, gândurile şi deciziile. 
Utilizarea acestor substanţe poate duce la dependenţă şi
sunt extrem de nocive pentru sănătate. În urma con-
sumului, pot apărea problemele legate de concentrare
sau coordonare, precum şi vătămări ale creierului.

Efecte posibile:

Câteva secunde după inhalarea, consumatorul are un
sentiment de relaxare, căldură şi veselie. Acest efect, de
obicei, continuă dar cu efect mai redus pentru câteva
minute. În acelaşi timp, vederea şi auzul sunt afectate,
totul devenind un pic mai neclar. Pentru că vasele san-
guine se dilată (vasodilataţie) rapid, consumatorul are
dureri de cap, ameţeli, bătăi puternice ale inimii, pielea
capătă culoare roşie şi se simte rău.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute: 

• Inhalarea acestor substanţe poate fi deosebit de pe-
riculoasă. De exemplu, se poate pierde controlul sau
coordonarea mişcărilor. Respiraţia este încetinită şi,
adesea, consumatorul simte o nelinişte interioară. 

• Cantitatea inhalată este greu de controlat. În caz de
inhalare a unor cantităţi foarte mari, pot apărea dis-
funcţii ale circulaţiei sângelui către creier sau pot
apărea vătămări ale creierului sau chiar paralizia. 

• În cazul în care aceste substanţe intră în contact cu
pielea pot avea ca rezultat apariţia de răni grave. 

• Batistele sau sacii folosiţi pentru inhalare pot duce la
sufocare. 

• În cazuri extreme, inhalarea acestor substanţe, poate
duce la stop cardiac.

Informaţii despre alcool

Ce ştim de la chimie

• Denumirea chimică a alcoolului este alcool etilic sau
etanol. 

• Alcoolul afectează sistemul nervos central. Aceasta
înseamnă că toate reacţiile sunt încetinite când se con-
sumă alcool. 

• În plus, acesta afecteză psihicul şi mintea (aşa-numita
substanţă psihoactivă), adică emoţiile noastre, gându-
rile şi percepţiile sunt modificate de alcool. 

• Alcoolul ajunge în toate organele din corp prin sânge. 
• Aproximativ 90% din alcoolul consumat ajunge la

creier.
• În 30 până la 60 de minute de la consum, nivelul de

alcool în sânge ajunge la cel mai înalt grad de concen-
trare. Nivelul alcoolului în sânge depinde de volumul
consumat, de viteza de absorbţie, de stomac, greutate,
sex dar şi de viteza individuală de degradare a alcoolu-
lui. Nivelul de alcool din sânge este măsurat în grame
alcool /1000 ml sânge. Unu la mie înseamnă că un litru
de sânge conţine un mililitru de alcool pur. 

• Alcoolul are un efect în „două etape“: mai întâi, o
reacţie plăcută direct de la început, destul de pro-
nunţată şi de durată scurtă (consumatorul experi-
mentează relaxare, calm, dezinhibare). În al doilea
rând, un început lent, nu foarte pronunţat, dar de lungă
durată este un sentiment neplăcut de nervozitate,
mânie, apatie sau mahmureală. Efectul neplăcut poate
fi oprit sau înlocuit de efectul plăcut prin consumul a
mai mult alcool. Aceasta presupune riscul de a bea mai
mult şi mai frecvent.

• Un pahar de bere (250ml, 5%,), un breezer (250 ml,
5,6%), un cocktail (70ml, 18%), un pahar de whisky
(25ml, 45%) şi un pahar de vin (100ml, 12%) conţin
aceeaşi cantitate de alcool pur, şi anume între 8 şi 10g. 

• Degradarea alcoolului durează destul de mult timp.
Pentru degradarea a 0,1 la mie de alcool, ficatul are
nevoie de aproximativ o oră (în cazul femeilor, trebuie
chiar mai mult). După o seară în care s-a consumat mult
alcool, a doua zi eşti încă în stare de ebrietate.

Fişă de informaţii pentru profesor 
privind drogurile
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• Consumul regulat şi intens de alcool poate duce la o
dependenţă fizică şi psihică severă.

• Pe termen lung, consumul moderat de alcool nu este
dăunător pentru sănătate, în cazul adulţilor. 

• Fiţi la curent cu legislaţia din fiecare ţară: chiar dacă un
pahar de vin nu este periculos pentru sănătate, el ar
putea afecta capacitatea de a conduce şi ar putea
duce la sancţiuni severe.

Efecte posibile

• De obicei după unul sau două pahare de alcool, se
simte relaxare, veselie şi o stare de bine. Inima bate
mai repede, iar respiraţia este mai deasă. În multe din-
tre cazuri, consumatorul de alcool devine mai sociabil
şi mai curajos în a interacţiona cu ceilalţi.

• Băutul mai poate duce la pierderea controlului asupra
situaţiei, interpretării greşite a riscurilor şi exagerări. Ar
putea exista reacţii impulsive şi lucruri pe care, ulterior
să le regreţi.

• După ce bei mai mult (alcoolul din sânge depăşeşte
nivelul de 1,3 - 3 g alcool/1000 ml sânge), abia îţi mai
poţi coordona mişcările, iar concentrarea este limitată.
Deseori, totul este văzut dublu, iar cuvintele sunt ne-
clare. La aceste concentraţii  mulţi oameni încep să se
simtă rău. 

• De la 3 g alcool/1000 ml sânge mai departe, pot apărea
supraîncălzire, scăderi ale temperaturii corpului sau
somnolenţe profunde, în timp ce, de la 4 g alcool/1000
ml sânge pot apărea coma şi decesul.

• După ce te-ai îmbătat foarte tare (cantitatea exactă
diferă de la o persoană la alta), te simţi rău şi în ziua
urmatoare. De obicei, apar dureri de cap şi de stomac
foarte puternice.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute: 

• Cele mai multe accidente sunt provocate de alcool:
accidente rutiere, accidente în gospodărie, comporta-
ment distructiv. Sinuciderile sunt de foarte multe ori
cauzate de un consum excesiv de alcool.

• Alcoolul dezinhibă oamenii încurajând un comporta-
mentul riscant, agresiv sau neadecvat din punct de
vedere sexual. Foarte important este că violurile se
întâmplă de cele mai multe ori sub influenţa alcoolului.

• Consumul regulat de alcool afectează puterea şi
capacitatea de concentrare. Ca urmare a consumului
de alcool, neuronii „mor” şi nu se mai regenerează. În
cazul persoanelor care consumă alcool regulat, o parte
din funcţiile creierului nu mai sunt îndeplinite la nivelul
optim.

• Consumatorii împătimiţi dezvoltă o „toleranţă“ a
alcoolului. Asta înseamnă că organismul are nevoie de
cantităţi mai mari de alcool pentru a ajunge la acelaşi
efect relaxant. Între timp, organismul este puternic

afectat de aceste cantităţi mari de alcool (chiar dacă
simptomele nu apar).

• Fiind beat, poţi face sau spune lucruri pe care în ziua
următoare să nu ţi le mai aminteşti. Ar putea fi jenant
să fii singurul care nu îşi mai aminteşte ceea ce s-a
întâmplat cu o seara înainte, nu?

• Alcoolul poate duce, de-asemena, la îngrăşare: un
pahar de bere are 100 de calorii iar tăriile cresc pofta
de mâncare.

• Alcoolul poate dăuna inimii şi ficatului, influenţând chiar
şi tensiunea arterială. Persoanele cu astfel de boli ar
trebui să renunţe total la consumul de alcool.

• Un consum de alcool amestecat cu alte substanţe este
foarte periculos. Combinarea alcoolului cu somnifere
sau medicamente de relaxare creşte riscul de a-ţi
pierde cunoştinţa, de a avea blocaje respiratorii care
pot duce la sufocare letală.

Informaţii despre canabis

Ce ştim de la chimie 

• Cuvântul canabis este folosit ca un substituent pentru
produsele din cânepă, marijuana şi haşiş. 

• Canabisul conţine tetrahidrocanabinol (THC). Această
substanţă influenţează psihicul nostru (substanţă psi-
hoactivă). Cu alte cuvinte, gândurile şi emoţiile sunt
influenţate de consumul de canabis. Direcţia în care se
manifestă această influenţă (de exemplu, dacă este o
experienţă placută sau iritantă) depinde de foarte mulţi
factori (a se vedea posibilele efecte). 

• Dacă sunteţi fumător de canabis, substanţa THC este
dusă în sânge prin plămâni şi apoi transportată în toate
organele. Urme de THC pot fi detectate în urină chiar
şi după săptămâni de la consum.

• Când THC ajunge la creier influenţează zonele respon-
sabile cu amintirea informaţiilor noi şi cu execuţia anu-
mitor mişcări automate. Acest lucru explică de ce
majoritatea oamenilor nu îşi pot aminti lucruri noi sub
influenţa consumului de canabis, de ce au tulburări de
percepţie a timpului şi de ce îşi pot controla cu greu
mişcările.

Efecte posibile

• Utilizarea canabisului  poate genera efecte diferite de la
consumator la consumator. Efectul depinde de volumul
consumat, de experienţa personală, de circumstanţele
externe şi, de asemenea, foarte mult de aşteptările
fiecăruia. Prin urmare, s-ar putea întâmpla ca cineva
să nu simtă nimic special în timpul primei utilizări, dar
este, de asemenea, foarte probabil să aibă o senzaţie
de rău sau de panică.
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• Canabisul are un efect psihoactiv. Asta înseamnă că,
influenţează emoţiile, percepţiile, gândurile şi esti-
marea riscurilor. De obicei, după consum te simţi mai
vesel, mai relaxat, muzica pare mai intensă şi totul
pare mai amuzant. Timpul şi mediul înconjurător sunt
percepute diferit. Unii consumatori devin foarte duri,
alţii au atacuri de panică sau halucinaţii. Sub efectul
canabisului, unii nu se mai pot concentra în situaţii
extreme sau noi ori nu-şi mai amintesc informaţii
recente. Această perioadă durează până la două ore,
iar apoi dispare lent. După aceea, de obicei, apare o
stare de somnolenţă sau intervine leşinul.

• În ultimul deceniu, efectele negative ale consumului de
canabis asupra funcţiilor creierului au fost dovedite.
Consumatorii care folosesc canabis regulat, au funcţi-
ile cognitive afectate (memoria pe termen scurt, viteza
de reacţie sau capacitatea de a rezolva probleme).
Aceste dificultăţi cognitive durează o perioadă de până
la un an, chiar şi după ce utilizarea de canabis înce-
tează.

• Canabisul nu ajută intelectul: utilizarea lui este foarte
des corelată cu eşecul şcolar şi cu venituri mici.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute:

• Având în vedere că efectele canabisului pot fi foarte
diferite, întotdeauna există pericolul de a avea o expe-
rienţă negativă. Mai ales în cazul în care consumatorul
este trist, simte anxietate sau are probleme mentale,
consumul de canabis poate agrava aceste probleme.

• Utilizarea canabisului poate duce la dependenţă psi-
hică, şi anume nevoia de a consuma canabis pentru a
te relaxa, pentru a te bucura sau a fi fericit, pentru a trăi
sentimente intense sau a te simti confortabil.

• Dozele mari de canabis pot provoca tulburări ale circu-
laţiei sângelui (ameţeli sau chiar leşin).

• Sub influenţa consumului de canabis consumatorul
devine mai predispus la accidente, pentru că percepţia
şi evaluarea situaţiilor critice nu sunt reale.

• Memoria şi concentrarea sunt influenţate de THC. Con-
sumul zilnic poate duce la probleme deosebite la
şcoală, la reducerea activităţilor şi la  pierderea intere-
sului pentru activităţi considerate plăcute în trecut.

• Un alt efect al consumului de canabis este intensifi-
carea proceselor interne, adică emoţiile, gândurile şi
percepţiile. 

• Fumatul de canabis creşte riscul de apariţie a pro-
blemelor respiratorii cum ar fi bronşita sau infecţiile
pulmonare.

• Comparabil cu fumatul ţigărilor normale, starea fizică şi
performanţă în sport sunt afectate.

• De obicei, fumul de canabis (care este amestecat cu
tutun) este inhalat mai profund şi păstrat mai mult timp
în plămâni decât fumul de ţigări, răul cauzat de un
„joint“ este comparabil cu 3 până la 5 ţigări.

• Consumul canabisului pe cale orală are un efect mai
puternic, deşi aceasta apare mai târziu (aproximativ o

oră). De-asemenea, consumul oral duce de multe ori la
halucinaţii.

• Consumul haşişului şi marijuanei este ilegal, în cele
mai multe ţări, şi nu este tolerat de societate. Dacă eşti
prins în timpul consumului de canabis poţi avea pro-
bleme legale grave.

• Consumul de canabis poate fi livrat în doze diferite: în
unele regiuni produsele pe bază de canabis sunt mult
mai puternice (adică au o concentrare mai mare de
THC). Acest lucru poate duce la probleme de concen-
trare, crescând riscurile consumului: o mare parte din-
tre tineri internaţi în clinici de psihiatrie sunt trataţi
datorită problemelor cauzate de consumul de canabis.
În special cei care folosesc canabis pentru a se simţi
mai puţin nervoşi sau tensionaţi ar trebui să fie mai
atenţi.

• Consumul de canabis face parte dintr-un imens meca-
nism economic de piaţă, care cuprinde producerea,
transportul şi comercializarea. Piaţa canabisului este
cea mai mare cantitativ.

Informaţii despre drogurile de petrecere:

Ecstasy şi amfetamine

Ce ştim de la chimie

• Drogurile de petrecere sunt diferite substanţe chimice,
concepute pentru atmosfera şi cultura petrecerilor,
muzicii şi evenimentelor.

• Toate aceste substanţe, schimbă gândurile şi influen-
ţează percepţia creierului. Cu ecstasy, intri într-o altă
stare de conştienţă: ce crezi tu, simţi sau vezi nu este
cunoscut. Amfetaminele au efect de stimulare: ele ac-
celerează bătăile inimii şi cresc temperatura corpului.

• Există produse care sunt vândute drept amfetamină
sau ecstasy, deşi nu sunt.

• Aceste droguri sunt de cele mai multe ori folosite sub
formă de pastile, dar şi ca praf sau lichid.

• Timpul în care îşi fac efectul depinde de doză, de modul
de utilizare şi de factorii personali ca metabolism, greu-
tate, sex sau digestie. Durata medie este între 3 şi 8
ore, uneori şi 12 ore.

Efecte posibile

• Drogurile de petreceri creează sentimentul că eşti feri-
cit, activ, în alertă şi foarte comunicativ. 

• La scurt timp după utilizare, braţele par a fi rigide, gura
devine uscată şi inima bate mai repede. Uneori, inter-
vine o senzaţie de rău, tensiune în maxilare sau măci-
narea dinţilor. Acest lucru este legat de vasodilataţie şi
de creşterea ritmului de bătăi ale inimii.

• Ceva mai târziu, intervine senzaţia de foame şi de sete
şi cea că eşti foarte treaz. După ce efectul dispare,
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apare exact senzaţia opusă: oboseală, tristeţe şi epui-
zare. Aceste efecte negative pot dura până la 24 de
ore.

• Ecstasy creează impresia că atât sentimentele pozitive
cât şi cele negative sunt mai intense.

• Unele persoane devin mai deschise şi mai comunica-
tive datorită muzicii şi dansului, fără să-ţi piardă con-
trolul. Utilizatorii de exsatasy încearcă aceleaşi senti-
mente, în urma efectului cauzat de de droguri, dar în
acelaşi timp, pierd controlul asupra lor şi asupra com-
portamentului lor.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute

• Niciodată nu poţi fi sigur ce substanţe sunt cu adevărat
în pastile sau praf, în ce concentraţie sau cât de peri-
culoase sunt cu adevărat (chiar dacă substanţa se
analizează chimic). Drogurile de petrecere nu sunt me-
dicamente controlate, ci de cele mai multe ori pastile
auto-proiectate.

• Prin eliminarea sezaţiilor de sete şi de oboseală, apare
riscul de creştere a temperaturii corpului, ducând chiar
la hipertensiune arterială: creştere bruscă a presiunii
sângelui. Pierzând controlul asupra propriului corp,
există posibilitatea să uiţi să bei apă, sau să inspiri aer
proaspăt.

• Utilizarea drogurilor de petrecere poate duce la anxi-
etate, viziuni de groază sau chiar dificultăţi în orientare.

• Sentimentele de oboseală şi tristeţe de a doua zi pot
duce la o altă dependenţă, cea de medicamente anti-
depresive.

• Aceste medicamente duc la dependenţă mentală: nu te
mai poţi simţi bine la petreceri fără a utiliza ecstasy sau
amfetamine. Uneori, consumatorii au nevoie de doze
mult mai mari pentru a avea acelaşi efect, iar în cazul
în care se opresc sau reduc doza, se simt rău.

• În creier, aceste droguri deteriorează axonii anumitor
celule nervoase care sunt responsabile pentru produ-
cerea naturală a serotonini.

Informaţii despre cocaină

Ce ştim de la chimie:

• Cocaina este o pulbere cristalină de culoare albă, cu
gust amar care este produsă din frunzele plantei coca
prin amestec cu apă, cretă sau carbonat de sodiu,
kerosen şi amoniac.

• De obicei, cocaina este trasă pe nas, dar poate fi, de
asemenea, dizolvată şi injectată în venă.

• Cocaina are un efect foarte rapid asupra gândirii noas-
tre şi psihicului (gânduri, percepţii şi emoţii). Dacă este
trasă pe nas, efectele cocainei apar după câteva
minute.

• Efectul cocainei durează de la 30 la 60 de minute.

Efecte posibile

• Cocaina provoacă un sentiment de euforie foarte rapid
şi foarte intens. Consumatorul se simte foarte treaz,
agitat şi se mişcă foarte mult. Gândurile sunt foarte
amestecate şi, uneori, consumatorii vorbesc foarte
mult şi spun lucruri fără sens. Foarte des, consuma-
torul pare foarte hotărât, gata să îşi asume riscuri
nepotrivite, devenind astfel foarte neatent sau agresiv.
Acest lucru include, de asemenea, subestimarea
riscurilor, de exemplu, a sări în gol de la o înălţime
foarte mare.

• Sub efectul cocainei, consumatorul nu percepe
foamea, setea sau oboseală.

• După ce efectul cocainei dispare (adică după aproxi-
mativ o oră), consumatorul simte tristeţe, tensionare
sau anxietate pentru o perioadă mai lungă, simţind
nevoia de a lua cocaină din nou.

• Dozele mari de cocaină pot declanşa sentimente puter-
nice de anxietate sau vedenii. De exemplu, senzaţia că
eşti urmărit sau observat în permanenţă.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute

• Cocaina poate induce sau amplifica probleme sau tul-
burările mentale. În special în rândul tinerilor, riscul
apriţiei anxietăţii, vedeniilor sau psihozelor este foarte
ridicat.

• Un risc care este întâlnit în cazul mai multor droguri:
subestimarea unui pericol într-un flirt care poate duce
la abuz sexual.

• Dependenţa de cocaină apare în special în momentul în
care după consum, apare senzaţia de tristeţe, iar con-
sumatorul vrea să se simtă puternic şi hotărât din nou.

Informaţii despre heroină

Informaţii „ştiinţifice“

• Heroina este un derivat artificial al morfinei şi face parte
din familia narcoticelor.

• Heroina este o substanţă care influenţeaza gândirea
noastră şi psihicul (substanţă psihoactivă), adică adu-
ce modificări emoţiilor, gândurilor şi percepţiilor noas-
tre, afectând creierul şi inducând un alt stadiu de conş-
tienţă.

• Heroina are un efect de stupefiant sau anestezic.
• Heroina induce atât dependenţă fizică cât şi psihică.
• Heroina poate fi injectată, trasă pe nas sau fumată.

Efectul poate dura de la o oră până la o zi şi depinde
de doză şi de modul de aplicare, de masa corporală,
sex şi caracteristicile creierului consumatorului.

• După un timp destul de scurt de consum, apare tole-
ranţa, consumatorul având nevoie de o doza şi mai
mare pentru a obţine acelaşi efect.
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• După ce corpul nu mai primeşte heroină, apar reacţii
fizice şi psihice puternice. Aceste aşa numite simp-
tome sunt înţepături puternice la nivelul membrelor,
frisoane, depresie severă sau halucinaţii înfricoşă-
toare.

Efecte posibile

• Heroina reduce anxietatea şi tensiunea. Consumatorii
de heroină raportează o stare de căldură şi comodi-
tate, un sentiment de fericire, o mai bună „înţelegere“
a lucrurilor, diferite vedenii cu imagini foarte frumoase
sau terifiante şi o senzaţie de semiconştienţă. Din
exterior, ei par apatici şi lipsiţi de interes.

• Efectele negative ale consumului de heroină sunt: sen-
zaţii iritante, probleme de orientare, dificultăţi în a-ţi
aminti şi amnezie, precum şi probleme în exprimare.

• Alte efecte sunt constipaţia, pierderea apetitului sexual,
a interesului pentru a mânca sau bea. Pierderea de
interes în ceea ce priveşte hrana, hainele şi igiena pot
duce la neglijare personală.

• Heroina încetineşte respiraţia, uneori consumatorul
riscând să moară sufocat.

Riscurile care ar trebui să fie cunoscute:

• Efectele heroinei apar foarte rapid şi provoacă o înce-
tinire a gândurilor şi reacţiilor. Efectele pot dura o lungă
perioadă de timp, facând ca utilizatorul să fie suscepti-
bil accidentelor, printr-o percepţie şi o evaluarea gre-
şită a situaţiilor critice.

• Utilizarea acelor şi seringilor pentru a injecta heroina
implică un risc foarte ridicat de a te infectata cu boli
cum ar fi hepatita sau virusul HIV (SIDA).

• Utilizarea regulată a heroinei duce la dezvoltarea tole-
ranţei. Asta înseamnă că pentru a obţine acelaşi efect,
consumatorul are nevoie de o doză cât mai mare.
Folosirea regulată duce la dependenţa fizică şi psihică
şi la un puternic sevraj, atunci când este oprită.

• Deoarece heroina încetineşte respiratia, consumul
acesteia în cazul unor boli pulmonare (de exemplu,
astm bronşic) poate fi fatal.

• Calitatea heroinei este adesea îndoielnică, existând
foarte multe amestecuri periculoase.
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Întrebări generale despre droguri

1: O halbă de bere poate fi considerată un drog?

A. Da B. Nu

Drogurile îţi pot influenţa sentimentele, comporta-
mentul şi percepţia
Toate drogurile ne influenţează psihicul şi modul de
viaţă. De exemplu, acestea au puterea de a ne schimba
sentimentele, gândirea şi percepţia, având efect asupra
creierului. Sub influenţa drogurilor, te afli într-o stare ciu-
dată de luciditate. Ceea ce vezi, simţi sau gândeşti este
nou şi necunoscut. Astfel, te poţi simţi vesel sau trist, sau
totul pare să fie plin de culoare, ori întunecat, mai intens
sau doar necunoscut şi înfricoţător.
Sugestie: de ce este alcoolul un drog? Datorită influ-
enţei acestuia asupra comportamentului.

2: Dacă ai lua doar o pastilă dintr-o cutie de som-
nifere, crezi că ai conduce în siguranţă bicicleta?

A. Da B. Nu

Pericolele sau riscurile drogurilor 
Somniferele au efect sedativ asupra sistemului nervos,
deci sunt considerate droguri. Toate drogurile au o serie
de efecte negative atât asupra corpului cât şi a psihicu-
lui. Prin urmare, fiecare utilizare (chiar şi una experimen-
tală) reprezintă un risc pentru sănătate (de exemplu, poţi
avea o reacţie alergică). Unul dintre cele mai importante
riscuri este acela de a deveni dependent.
Sugestie: toate medicamentele au un efect principal,
plus alte efecte colaterale, etc

3: Dacă încă nu te distrezi după o singură bere, oare
ar trebui să mai bei una ca să începi să te simţi bine?

A. Da B. Nu

Efectul drogurilor se măreşte prin creşterea con-
sumului.
Dar asta nu înseamnă că o doză mai mare de droguri te
face să te simţi mai bine. Dacă te simţi bine şi distrat

după ce ai băut de exemplu, două halbe de bere, asta nu
înseamnă că dacă vei bea cinci halbe te vei simţi mai
bine şi mai distrat. De obicei, consumarea unei astfel de
cantităţi de băutură te va face să te simţi mai mult rău
decât bine. Aceeaşi reacţie o vei avea în cazul folosirii
tuturor drogurilor.
Sugestie: starea nu depinde de droguri, ci de cum eşti
tu, de fapt. Consumând o cantitate de droguri în plus, de
obicei te va face să te simţi rău.

4: Te simţi trist. Crezi că te vei simţi mai bine dacă ai
lua o pastilă de ecstasy?

A. Da B. Nu

Drogurile nu afectează toate persoanele în acelaşi fel 
Efectele drogurilor se manifestă diferit de la persoană la
persoană. Dacă un anumit tip de drog te face să te simţi
bine şi euforic sau rău depinde de mai multe circum-
stanţe. De exemplu, modul de administrare, starea ta de
spirit, oamenii din jurul tău, condiţia ta fizică în momen-
tul administrării etc.
Sugestie: Efectele drogurile depind de starea de spirit
pe care o ai de la început. Daca eşti trist, vei continua să
fi trist.

5: Doar una dintre următoarele afirmaţii este corectă:
Care dintre ele? 

A. Fetele au nevoie de o cantitate mai mică de alcool
decât băieţii pentru a se îmbăta
B. Fetele de obicei, beau mai mult decât băieţii
C. Băieţii, dar şi fetele se pot distra la fel de bine fără
să consume alcool

Drogurile sunt la fel de periculoase atât pentru fete,
cât şi pentru băieţi
În general, tinerii sunt mai expuşi riscului din cauza
drogurilor, deoarece organismul şi creierul lor se află
încă în dezvoltare şi prin urmare, sunt mult mai sensibili.
Fetele ar putea ajunge la un nivel ridicat al cantităţii de
droguri în sânge mai mare faţă de cel al băieţilor, la
aceiaşi cantitate consumată, din cauza constituţiei lor
fizice (de obicei, fetele sunt mai slabe şi au un conţinut

Întrebări pentru Lecţia 9 despre droguri 

Materialele „NECENZURAT“ conţin, de asemena, şi un set de cartonaşe cu întrebări şi răspunsuri, pe o parte, şi o
scurtă explicaţie pe cealaltă parte. În cazul în care le-aţi comandat sau le-aţi descărcat de pe site-ul www.eudap.net,
le veţi găsi şi mai jos enumerate pentru a putea face o selecţie. Sub fiecare cartonaş, există, de asemenea, şi o
sugestie pentru discuţii ulterioare la clasă.

Răspunsurile corecte sunt evidenţiate cu literele îngroşate. Uneori, există mai multe răspunsuri corecte.
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de apă în organism mai mic decât băieţii). De aceea, ele
pot simţi efectele negative mai rapid decât băieţii. Pe de
altă parte, băieţii, al căror organism poate absorbi mai
uşor drogurile, sunt mai predispuşi la a consuma cantităţi
din ce în ce mai mari, ajungând în cazul consumului de
alcool să experimenteze starea de beţie mai des decât
fetele. Aceasta, însă, le poate afecta mai mult şi mai
repede sănătatea. Prin urmare, fetele, dar şi băieţii se
pot distra foarte bine fără a consuma alcool şi a-şi pune
în acest fel sănătatea în pericol.
Sugestie: Diferenţele biologice dintre băieţi şi fetele faţă
de problemele legate de sex

6: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă:
Care dintre ele?

A. Dacă mama mea ia pastile de dormit, le pot lua şi eu  
B. Mama mea ar trebui să ia pastile de dormit numai
în urma unui control medical 
C. Dacă mama mea se simte bine după administrarea
somniferelor acestea nu pot avea efecte negative

Drogurile sunt, de asemenea, utilizate sub formă de
medicament pentru tratarea anumitor boli 
Multe droguri au fost sau încă mai sunt utilizate pentru
vindecarea unor boli. Din cauza efectelor secundare per-
iculoase, medicii le prescriu doar în cazuri speciale, iar
administrarea lor se prescrie cu un grad ridicat de pru-
denţă şi este foarte atent monitorizată.
Sugestie: Prescrierea drogurilor trebuie utilizată doar
pentru a trata problemele de sănătate şi doar la indicaţia
medicului.

7: Crezi că te încălzeşti dacă fumezi ?

A. Da B. Nu

Există multe consecinţe privind îngustarea venelor
din cauza nicotinei
Nicotina, care se regăseşte în toate ţigările şi în alte
tipuri de tutun, duc la îngustarea vaselor de sânge. La
început fumătorii au un sentiment plăcut datorita accel-
erării bătăii inimii. De asemenea, o altă reacţie reprezin-
tă răcirea extremităţilor corpului: a degetelor şi a picioa-
relor care produc starea de frig datorită vaselor sanguine
foarte îngustate în acele părţi. 
Sugestie: care pot fi consecinţele neaşteptate ale creş-
terii ritmului bătăilor inimii sau a îngustării venelor?

8: Majoritatea fumătorilor continuă să fumeze toată
viaţa 

A. Da B. Nu

O parte dintre fumători sunt nevoiţi să renunţe la
fumat după o anumită perioadă de timp.
Mulţi tineri fumează doar o perioadă scurtă de timp iar
apoi se lasă, pentru că nu este atât de cool sau de folos-
itor precum au crezut iniţial. Alte motive pentru a renunţa
la fumat sunt costurile ridicate, consecinţele negative cu
privire la performanţele sportive, frumuseţea şi aspectul,
şi nu în ultimul rând sănătatea. O parte dintre adulţii care
fumează, deşi se reapucă de multe ori, renunţă la fumat
pentru faptul că acest viciu duce la apariţi unor boli foarte
grave.
Sugestie: Care este diferenţa dintre aşteptările de la
fumat şi consecinţele reale?

9: Crezi că dacă renunţi la fumat, rişti să te îngraşi?

A. Da B. Nu

Renunţatul la fumat nu îngraşă pe termen lung.
Nicotina din tutun, la fel ca toate celelalte droguri, are o
influenţă asupra mai multor părţi din creier. De aseme-
nea, celulele creierului care redau senzaţia de foame,
gust sau de miros sunt uşor schimbate din cauza
nicotinei. În momentul în care te opreşti, efectul advers
se menţine dar adoptând un stil de viaţă sănătos (ali-
mentaţie echilibrată, activitate fizică etc.) poţi menţine
greutatea dorită. 
Sugestie: Drogurile, şi uneori şi medicamentaţia sunt
variante pentru a pierde în greutate, fără a gândi pe ter-
men lung.

10: Fumatul duce la un aspect palid al tenului, la
deschiderea porilor şi la apariţia coşurilor: adevărat
sau fals?

A. Adevărat B. Fals

Fumatul are cu siguranţă un efect negativ asupra
pielii.
Datorită circulaţiei sanguine insuficiente pielea se
degenerează. În comparaţie cu pielea unui nefumător,
cea a fumătorului are un aspect palid şi pare a avea o
culoare cenuşie. De asemenea şi ridurile apar mai
devreme. 
Sugestie: influenţa efectelor estetice şi de sănătate
asupra tinerilor.

11: În Brazilia clinicile de chirurgie plastică nu fac
operaţii fumătorilor din cauza faptului că cicatricile
acestora se vindecă foarte greu, din cauza nicotinei
din sânge: adevărat sau fals?

A. Adevărat B. Fals
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Fumatul încetineşte vindecarea plăgilor.
Efectul fiind cauzat de nicotina prezentă de asemenea în
pastilele şi plasturii cu nicotină.  Aceasta nu este o prob-
lemă minoră: în topul ţarilor care practică chirurgie plas-
tică, precum Brazilia, operaţiile chirurgicale respectă reg-
ula de a refuza tratarea fumătorilor deoarece rănile aces-
tora se vindecă foarte greu fapt ce împiedică obţinerea
calităţii dorite a operaţiei! 
Sugestie: unde se pot găsi informaţii cu privire la
efectele adverse neaşteptate ale fumatului ţigări?

12: Dacă cineva îţi oferă canabis, care este răspun-
sul corect? 

A. Există şanse foarte mari să nu-mi placă efectul  
B. Există şanse foarte mari ca efectul să nu core-
spundă aşteptărilor mele  
C. Există şanse foarte mari ca eu să nu simt nimic 

Toate răspunsurile sunt corecte. 
Efectele pozitive ale canabisului, aşa cum sunt prezen-
tate de către traficanţi, sunt exagerate. Realitatea se
regăseşte în răspunsul C, " Există şanse foarte mari ca
eu să nu simt nimic ", această afirmaţie fiind valabilă în
cazul majorităţii celor care consumă acest drog. Efectul
perceput, depinde foarte mult de metabolismul fiecăruia,
fapt ce confirma că efectele promovate de către traficanţi
sunt doar „poveşti”. Consecinţele negative, nevăzute sau
neresimţite pe moment de către consumator, rămân însă
acolo! Studiile au arătat că marijuana afectează creierul
la fel ca alte droguri.
Sugestie: în ce situaţii puteţi să folosiţi aceste exemple
de răspunsuri la primirea unei oferte de a consuma ţigări,
alcool sau alte droguri?

13: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă:
Care dintre ele? 

A. Dacă fumez numai la sfârşit de săptămână nu risc să
devin dependent 
B. Un adolescent poate deveni dependent de nicot-
ină fumând doar câteva ţigări pe săptămână 
C. Mestecând guma cu tutun sau prizând tutun nu te
face dependent de nicotină

Nu există droguri care să nu creeze dependenţă 
Nu există astfel de droguri. Riscul de dependenţă este
prezent în cazul tuturor drogurilor. Riscul este mai mare
în cazul drogurilor care se injectează, fumează sau care
sunt prizate, deoarece acestea ajung cu o intensitate
mai mare la creier. Având în vedere că aceste efecte
sunt de scurtă durată, vei simţi nevoia de a repeta expe-
rienţa foarte curând, şi astfel vei ajunge să pierzi foarte
uşor controlul. 

Sugestie: Toate drogurile prezintă riscul de a deveni
dependent. Adolescenţii sunt predispuşi la dependenţă
de toate substanţele.

14: Una din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Care dintre ele?

A. Tinerii consumă marihuana pentru a-şi demonstra
abilităţile. 
B. Tinerii beau alcool la petreceri deoarece, consideră că
în felul acesta îşi vor depăşi emoţiile  
C. Tinerii fumează, de obicei, dorind să facă parte dintr-
un grup de fumători

Motivele pentru care tinerii încearcă droguri 
Există multe motive pentru care o persoană încearcă
drogurile.  Motive posibile: curiozitatea, impulsul de a-şi
depăşi limitele, de a fi rebel şi pentru a avea alternative.
Există, de asemenea, şi motive psihologice, de exemplu,
convingerea că drogurile ar ajuta la rezolvarea sau
uitarea problemelor sau faptul că acestea te fac să te
simţi mai sigur pe tine. 
Sugestie: Motivaţia de a folosi droguri, diferenţele dintre
efectele aşteptate şi consecinţe etc

15: Una din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Care dintre ele? 

A. Consumul de alcool te-ar putea face să pari neserios
în faţa prietenilor
B. Fumatul te face să miroşi urât 
C. Dacă consumi mult alcool eşti mai popular şi vei
fi admirat

Oamenii nu te vor plăcea mai mult dacă vei consuma
droguri
Oamenii care sunt pregătiţi să-şi asume riscuri sunt ade-
sea admiraţi de alţii pentru o perioadă scurtă de timp.
Dar pe termen lung, cei mai populari oameni sunt cei
care sunt stăpâni pe viaţa lor. Acest lucru nefiind o car-
acteristică tipică a consumatorilor de droguri. 
Sugestie: Exista multe efecte secundare negative ale
consumului de droguri resimţite în sfera socială.

16: Una din următoarele afirmaţii nu este corectă:
Care dintre ele? 

A Dacă bei alcool, ai o şansă mai mare de a lua o
notă bună la testul din ziua următoare.
B. Prin consumul de alcool scade echilibrul fizic şi de
coordonare din ziua următoare (de exemplu, atunci când
mergem pe bicicletă spre şcoală)
C. Prin consumul de alcool scade capacitatea de a lua
decizii prompte a doua zi
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Drogurile nu te ajută în rezolvarea problemelor 
Când cineva consumă droguri, s-ar putea să uite de griji
şi probleme pentru o perioadă scurtă de timp. Însă prob-
lemele rămân nerezolvate. Mai mult decât atât, con-
sumatorii îşi pot crea probleme suplimentare prin încăl-
carea legii şi apariţia dependenţei.
Sugestie: Drogurile par că rezolve probleme, dar acest
lucru lucru se întâmplă doar pentru o scurtă perioadă de
timp. A doua zi după ce ai consumat droguri, vei avea o
problemă în plus.

Întrebări despre droguri inhalate

17: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă:
care? 

A. Dacă aş inhala vapori de vopsea nu aş avea nicio lez-
iune 
B. Dacă aş inhala gaze starea mea de spirit se va
îmbunătăţi neavând vreo vătămare a creierului 
C. Inhalarea vaporilor de vopsea, de gaz, sau de li-
pici  cauzează creierului şi provoacă daune fizice.

Este periculos să inhalezi vapori de vopsea, lipici
sau gaz
Aceste substanţe sunt toxice, inhalarea lor poate afecta
gândirea şi puterea de concentrare şi provoacă leziuni
ale organelor interne (de exemplu, plămânilor). În plus,
inhalarea acestor substanţe induce o stare asemănă-
toare cu cea de ebrietate (beţie), care sporeşte riscul de
accidente. 
Sugestie: Drogurile inhalante pot provoca pot dăuna
creierului şi fizicului, atât acut cât şi cronic.

18: Crezi că ai fi în siguranţă dacă ai conduce
scuterul după ce ai inhalat vapori de vopsea ? Ade-
vărat sau fals?

A. Adevărat B. Fals

Benzina, lipiciul sau diluanţii sunt considerate, de
asemenea, droguri.
Prin consumul acestor tipuri de droguri poţi deveni
dependent, ele având o influenţă asupra sentimentelor,
percepţiei, gândirii şi capacităţii de judecată.
Sugestie: Drogurile inhalante influenţează percepţia şi
hotărârea exact ca orice alt drog.

Întrebări despre alcool

19: Dacă îţi este sete, care din urmatoarele băuturi ai
considera-o fiind cea mai sănătoasă? 

A. Apa minerală 
B. Berea 
C. Alcoolul

Alcoolul nu-ţi taie setea. Alcoolul te deshidratează
De aceea, este extrem de periculos combinarea alcoolu-
lui împreună cu ecstasy sau cu amfetamină. Riscul unui
accident vascular cerebral este sporit. Pentru a preveni
aceste efecte se recomandă consumarea a cât mai mul-
tor băuturi nonalcoolice, înainte, în timpul şi după con-
sumul de alcool (cea mai adecvată este apa minerală).
Sugestie: Alcoolul extrage lichidul din organism şi nu-l
poate reintegra.

20: Cu cât mănânci mai mult cu atât eviţi să te îmbeţi. 
Adevărat sau fals?

A. Adevărat B. Fals

Chiar dacă mănânci bine înainte de a consuma mult
alcool tot te vei îmbăta.
Într-adevăr, pe stomacul gol, efectele alcoolului sunt
chiar mai intense şi apar mai repede, dar de la consumul
de alcool te îmbeţi mereu, chiar dacă în unele cazuri te
îmbeţi după unul sau două pahare iar în altele după mai
multe. Oricum, pentru a evita unele probleme de sănă-
tate este mai bine să mănânci înainte.
Sugestie: Cu stomacul gol, efectele alcoolului sunt chiar
mai intense şi apar mai repede, dar oricum, consumul
alcoolului te aduce în stare de ebrietate.

21: După petrecerea de ieri noapte, unde Mihai a
băut mult, acesta a dormit doar 8 ore. Care sunt
şansele lui Mihai să meargă a doua zi conştient la
şcoală şi să fie în stare să dea testul la matematică?
Alege răspunsul corect: 

A. Mai mari decât de obicei 
B. Ca de obicei 
C. Mai mici decât de obicei

Atunci când consumi mult alcool îţi pierzi puterea de
concentrarea într-o măsură considerabilă.
Astfel, scade posibilitatea promovării unui test şi cu atât
mai mult a unui test de matematică care presupune o
atenţie sporită la calcule şi o logică bine definită. 
Sugestie: De asemenea, puterea fizică este afectată în
ziua următoare consumului de alcool.

22: Andrei se plânge că, pentru a simţi efectele
alcoolului, trebuie să cheltuie din ce in ce mai mulţi
bani pe băutură. De ce? Selectează cel mai plauzibil
răspuns. 
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A. Barmanul îi pune apă în băutură 
B. Preţurile au crescut 
C. Andrei şi-a depăşit limita de toleranţă (cantitatea
de alcool consumată de obicei nu îi mai este sufi-
cientă pentru a se simţi la fel ca înainte)

Te poţi obişnui repede cu băutura
Limita de toleranţă privind alcoolul creşte, de exemplu,
simţi nevoia să creşti din ce în ce mai mult cantitatea de
alcool băută pentru a ajunge la acelaşi efect şi pentru a
te îmbăta. Acest lucru înseamnă că organismul (în spe-
cial ficatul) se îmbolnăveşte pe măsură ce cantitatea de
alcool creşte. 
Sugestie: Consumul regulat de alcool duce la toleranţă,
ceea ce îseamnă că este nevoie de o doza mai mare
pentru a ajunge la el aceleaşi efecte. Acest lucru duce la
daune farte grave şi de lungă durată asupra ficatului.

23: Ioana se duce la o petrecere unde speră să se
împrietenească cu un baiat. Dacă va bea mult alcool,
ce crezi că este cel mai probabil să se întâmple?
Alege un răspuns: 

A. Va deveni agresivă 
B. Se va simţi rău şi va mirosi urât  
C. Va fi cea mai atractivă şi va cunoaşte mulţi băieţi

Dacă bei nu îţi vor creşte şansele să ai succes la
băieţi 
Se poate întâmpla ca cineva să se simtă mai curajos şi
hotărât pentru a flirta. Dar în contactul cu alte persoane,
este important să se interpreteze în mod corespunzător
reacţiile şi să se perceapă emoţiile acelor persoane.
Având în vedere faptul că alcool ne influenţează senti-
mentele şi gândurile, e posibil să reacţionăm într-un mod
agresiv rănind astfel sentimentele persoanelor din jur. Un
alt punct important este mirosul puternic al băuturii pe
care îl emani după ce bei alcool, acesta nefiind plăcut de
toata lumea.
Sugestie: Consumul alcoolului şi întâlnirile nu merg
mână în mână.

24: Este mai bine să bei cocktail-uri decât un pahar
de bere, pentru că astfel poţi bea mai mult fără a te
îmbăta. Adevărat sau fals? 

A. Adevărat B. Fals

Nu este mai sigur să bei băuturi mixte (amestec
alcool şi o răcoritoare).
Băuturile mixte conţin alcool la fel de mult ca ,de exem-
plu, berea, deşi acestea sunt amestecate cu băuturi
răcoritoare. Mai mult decât atât, gustul de alcool este
mascat de gustul dulce. Din acest motiv poţi bea mai
mult fără să conştientizezi. 

Sugestie: Alcopops conţine alcool la fel de mult ca o
bere, dar este foarte dulce. Este posibil să beau mai
mult, rapid, fără să mă îmbăt, şi fără să se observe cât
de mult am consumat.

25: Emilia spune că îşi pune suc de portocale în bău-
tură pentru a nu se îmbăta. Este corect?

A. Da B. Nu

Cantitatea de alcool nu se schimbă, chiar dacă îl
amesteci cu sucuri.
Cantitatea de alcool pur rămâne la fel, chiar dacă adau-
gi suc, apă sau gheaţă. Dar este recomandat să bei
multe lichide, precum suc sau apă, atunci când consumi
alcool deoarece te pot ajuta să previi mahmureala. 
Sugestie: Cantitatea de alcool pur rămâne aceaşi, de
aceea este bine a se bea apă sau suc pentru prevenirea
deshidratării.

26: Una din următoarele afirmaţii este greşită. Care
din ele? Dacă eşti mahmur după ce bei prea mult
alcool, vei avea: 

A. Dureri de cap
B. Mâncărimi ale braţelor   
C. Dificultate în concentrare

Mahmureala rezultă din consumarea unei cantităţi prea
mari de alcool. Acesta reprezintă intoxicaţie şi reprezin-
tă semnul unei deshidratări a organismului. Mahmureala
apare a doua zi după consumul de alcool. Cel care este
mahmur, are dureri de cap, este obosit, n-are vlagă şi
are dificultăţi în a se concentra.
Sugestie: Mahmureala este consecinţa unui consum
mare de alcool şi se manifestă prin dureri de cap,
oboseală şi dificultăţi de concentrare.

27: Ce crezi că ţi se poate întâmpla, dacă bei alcool?
Alege un răspuns:

A. Vei fi lider de grup 
B. Ţi se măresc şansele de a fi considerat ridicol 
C. Vei fi apreciat/ă de prietenul/a tău /ta 

Nu vei fi mai bine văzut sau mai plăcut de ceilalţi
dacă vei bea alcool.
Este posibil să ai impresia că eşti mai curajos dacă bei
alcool şi, prin urmare, vei crede că poţi intra mai uşor în
contact cu alte persoane. Însă din cauza alcoolului vei
pierde controlul asupra ta şi asupra situaţiei şi există
riscul de a lăsa o impresie greşită celorlalţi.  
Sugestie: Alcoolul duce la pierderea auto-controlului, 
prin urmare, riscul de a face singur de râs este mare.
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Întrebări despre canabis

28: Care dintre următoarele situaţii, indică cel mai
probabil dependenţa de canabis? 

A. Înroşirea ochilor
B. Insomnii
C. Nevoia de a consuma constant canabis pentru a te
simţi bine
Este posibil să devii dependent de canabis sau mar-
ihuana
Dacă consumi canabis pentru a te relaxa, pentru a te
simţi fericit, pentru a te bucura de muzică sau pentru a fi
împreună cu alte persoane, eşti pe calea de a deveni
dependent. Consecinţele dependenţei psihice se regăs-
esc în activităţile vieţii. O persoană dependentă are
nevoie în orice caz de ajutor şi consiliere. 
Sugestie: Consecinţele dependenţei psihicede canabis
sunt aceleaşi ca în cazul celorlalte droguri.

29: Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? 

A. Este mai puţin periculos pentru plămâni să fumezi un
joint decât o ţigară  
B. Fumatul, de joint-uri sau ţigări, este aproximativ ace-
laşi lucru 
C. Fumarea unei ţigări este cel puţin la fel de dăună-
toare ca fumatul unui joint

Fumatul de canabis dăunează în acelaşi fel
plămânilor precum fumatul de ţigări 
Fumul de canabis (de obicei amestecat cu tutun) este
inhalat mai profund şi păstrat pentru mai mult timp în
plămâni comparativ cu fumul de ţigări. Putem spune că
fumarea unui joint se poate compara cu fumarea a 3-5
ţigări, pericolul fiind astfel mult mai mare. Majoritatea
oamenilor care fumează canabis, fumează şi ţigări, ceea
ce face ca impactul asupra corpului să fie şi mai mare. 
Sugestie: Fumul de canabis, în amestec cu tutunul,
este, de obicei, inhalat mai profund şi păstrat pentru o
perioadă mai lungă de timp în plămâni decât fumul de
ţigări.

30: Tudor spune că „Azi totul îmi merge prost. Poate
cu un joint o să-mi meargă mai bine ...?“ Care dintre
următoarele persoane îi dă sfatul cel mai corect lui
Tudor? 

A. Matei: Oh da, sigur!! Vei uita tot! 
B. Bogdan: Ce tot spui acolo?! Acest lucru te va face
să te simţi şi mai rău! 
C. Andrei: Ce zici de un pahar de vin?

Canabisul nu iţi va schimba starea de spirit nici
măcar atunci când te simţi rău
Canabisul nu iţi poate rezolva problemele, ci te face doar
să uiţi de ele pentru câteva ore. În plus, daca ai vreo
problemă, consumul de canabis doar va înrăutăţii
lucrurile, deoarece acesta amplifică sentimentele însă nu
le poate transforma din negative în pozitive. Persoanele
care se simt triste, sunt îngrijorate sau care au probleme
psihice şi consumă canabis nu îţi vor rezolva astfel pro-
blemele.
Sugestie: Canabisul nu rezolvă nicio problemă, ci ampli-
fică emoţiile fără a le transforma pe cele negative în poz-
itive.

31: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă:
Care dintre ele? 

A. Este mai uşor să te împrieteneşti cu oamenii dacă
consumi canabis
B. Oamenii care consumă canabis se simt liberi şi sunt
paşnici
C. Este mai greu să te împrieteneşti cu oamenii dacă
consumi canabis

Dacă consumi canabis, grupul de prieteni nu te va
considerea mai atrăgător.  
În cazul în care un grup de prieteni consideră că, con-
sumul de canabis este "obligatoriu", înseamnă că vei fi
acceptat doar dacă vei consuma şi tu. Dar întrebarea
este dacă merită să faci parte dintr-un astfel de grup, în
care să fii nevoit să te droghezi doar ca să te simţi
acceptat. În afară de asta, prin consumul de canabis
concentrarea se va răsfrânge asupra propriei tale per-
soane iar ceilalţi din jur nu vor mai prezenta niciun
interes. De aceea, această atitudine indiferentă va
atrage reacţii negative asupra ta, deoarece nu vei mai
putea socializa cu oamenii care vor să comunice cu tine.
Sugestie: Canabisul ca efect concentrarea pe tine
însuţi, fără a manifesta interes faţă de alţi oameni. Asta
este, de obicei, nu sunt foarte atractive pentru cei care
vrei să intri în contact cu alţii.

32: Prietenul tău cel mai bun nu prea se simte bine şi
pare a avea halucinaţii. Ştii că a mâncat o plăcintă cu
haşiş. Ce crezi că i s-a întâmplat? 

A. Este intoxicat cu canabis şi are nevoie urgentă de
ajutor 
B. Probabil ouăle din plăcintă nu erau proaspete

Este mult mai dăunător să mănânci sau să bei can-
abis decât să-l fumezi  
Efectele sunt mult mai puternice în cazul în care can-
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abisul este mâncat sau băut în comparaţie cu fumarea
acestuia. Aceste efecte sunt resimţite cu întârziere (după
aproximativ o oră). Halucinaţiile apar în cazul consumu-
lui de canabis pe cale bucală. 
Sugestie: Bautul sau mancatul canabisului are efecte
mai puternice faţă de fumat. Consumul pe cale orală
duce adesea la halucinaţii.

33: După o petrecere, Sanda observă o schimbare la
prietenul ei: este distant, indiferent, are ochii roşii şi
nu mai poate vorbi coerent. Care din următoarele
explicaţii crezi că se potrivesc cel mai bine? 

A. A fumat canabis 
B. Îi place de o altă fată 
C. A primit veşti proaste 
D. Nu a luat notă bună la un test de la şcoală

Canabisul nu te ajută să flirtezi mai uşor 
Dacă fumezi canabis, nu înseamnă că eşti mai seducă-
tor. În primul rând, ţi se înroşesc ochii şi ai pleoapele
umflate chiar şi în următoarele zile, ceea ce nu este
foarte atractiv. În afară de asta, de multe ori spui lucruri
lipsite de sens şi eşti concentrat asupra fumatului de
canabis. În acea stare, comunicarea cu ceilalţi din jur
este redusă şi cu atât mai puţin nu poţi  flirta. 
Sugestie: Fumatulul canabisului te poate face foarte ret-
icent la schimbare atat fizica, cat şi emoţionala.

34: Care dintre aceste afirmaţii privind consumul de
canabis sunt corecte? 

A. A fuma canabis reprezintă o alternativă  
B. Canabisul este un produs organic şi ecologic  
C. Consumul de canabis se încadrează în tendinţele de
respingere a consumului necontrolat de bunuri şi pro-
duse
D. Nici una

Aceste declaraţii sunt mesaje de marketing, promo-
vate de industria de canabis
Această industrie este o parte foarte mare şi importantă
a comerţului de seminţe de canabis în care, dezvoltarea
produsului şi tehnicile de vânzare joacă acelaşi rol pre-
cum industriile de tutun şi alcool. Plasarea produselor de
canabis sau de cânepă în punctele de vânzare cu pro-
duse vegetariene reprezintă o strategie de imagine prin
crearea unei alternative naturale.
Sugestie: Şi-ar ar găsi locul comerţul cu canabis în idea-
lurile, visele şi valorile unui tânăr?

35: Fumatul de canabis este un consum sigur de
droguri. Adevărat sau fals? 

A. Adevărat B. Fals

Această afirmaţie este doar un mit social sau o con-
fuzie
La fel ca şi în cazul alcoolului, o parte din consumatorii
de canabis devin dependenţi. Deşi unii dintre consuma-
torii de droguri încep cu canabisul, mulţi dintre ei ajung,
în timp, să consume droguri din ce în ce mai tari, ceea
ce le poate produce inclusiv probleme psihice. Astfel nu
poţi avea certitudinea „siguranţei“ consumului de can-
abis.
Sugestie: cum poti trage linie unde ceva devine sigur
sau periculos?

36: Consumul de canabis face parte dintr-un stil de
viaţă modern al persoanelor cu venituri mari şi de
succes? 

A. Da B. Nu

Persoanele care consumă în mod regulat canabis
au în medie venituri mici sau sunt şomeri
De asemenea, cei care fumează canabis regulat sau
frecvent au rezultate slabe la şcoală. Una dintre con-
secinţele pe termen lung, care afectează creierul con-
sumatorilor de canabis, este scăderea abilităţilor de
rezolvare a problemelor.
Sugestie: De unde provin miturile sociale, neînţelegerile
şi legendele despre consumul de canabis şi alte droguri?

Intrebări despre droguri de petrecere

37: Simona este dezamăgită, pentru că prietenul ei
nu a venit la o petrecere. Ea decide să ia o pastilă de
ecstasy. Ce crezi că i se va întâmpla? 

A. O să uite de prietenul ei pentru puţin timp, însă o
să regrete a doua zi de dimineaţă această atitudine    
B. Va străluci toată seara astfel încât va deveni regina
petrecerii 
C. Va tuşi toată noaptea

Motive pentru a evita ecstasy 
Orice sentiment, care este obţinut într-un mod artificial,
conţine riscuri. Acesta este un joc periculos al trupului şi
sufletului, pentru faptul că încercă să stabilească o stare
emoţională într-un mod artificial, fără să fi simţit această
senzaţie înainte. În plus, această stare de fericire se
menţine doar sub efectul pastilei. De obicei, după câteva
ore consumatorul se simte epuizat şi trist şi, deseori,
intră în depresie pentru câteva zile. Ecstasy are efectul
de a elimina tristeţea doar pentru o perioadă scurtă de
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timp. Consumatorii ocazionali suferă, de obicei, de o
depresie uşoară în timpul săptămânii. 
Sugestie: Modalităţile artificiale de a fi fericit sunt întot-
deauna periculoase, ele dureaza câteva ore şi te fac
foarte expus fata de ceilalţii.

38: Care ar fi efectul consumului unei pastile de
ecstasy? 

A. Pierzi controlul şi îţi vei pierde prietenii care nu
agreează consumul de droguri
B. Ai o relaţie mai profundă cu cei din jurul tău 
C. Te simţi uşor şi calm

Sub influenţa ecstasy, consumatorii consideră că au
o relaţie mai caldă şi intensă cu persoanele din jur.
În schimb alte persoane pot avea sentimente similare
doar sub influenţa muzicii şi a dansului. Diferenţa este că
aceştia nu îşi pierd controlul şi interacţionează normal cu
celelalte persoane. Tinerii iubitori de muzică care nu
frecventează acest tip de petreceri nu vor să piardă con-
trolul asupra lor. 
Sugestie: cat de importante sunt pentru tine menţinerea
auto-controlului, sentimentelor tale constante şi a comu-
nicarii cu alţii?

39: Dacă vei consuma ecstasy sau amfetamine doar
la sfârşit de săptămână nu poţi să devii dependent.
Adevărat sau fals? 

A. Adevărat B. Fals

Poţi deveni dependent dacă mergi la petrecerile la
care se consumă stupefiante 
După ce ai participat de mai multe ori la astfel de petre-
ceri efectele aşteptate (de a te simţi bine şi în formă)
devin din ce în ce mai slabe. Prin creşterea dozei nu ţi se
reduce oboseala şi tristeţea. 
Sugestie: Este posibil să devii dependent de ecstasy
daca te simţiti deprimat şi fără energie în timpul săp-
tămâni, în timp ce în week-end te simţi mult mai bine
datorită consumului?

Întrebări despre cocaină

40: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă.
Care din ele? 

A. Consumul de cocaină te ajută să pierzi în greutate 
B. Consumul de cocaină te ajută să câştigi în greu-
tate 
C. Consumul de cocaină nu îţi va afecta greutatea

Nu vei pierde în greutate prin consumul de cocaină 
Cocaina are efectul de a stopa senzaţia de foame doar
în perioada în care este administrată. De aceea probabil
că pe parcursul acestei etape nu vei mânca nimic, însă
o vei face în aproximativ o oră după administrare
deoarece te vei simţi nefericit şi vei începe să consumi
produse dulci şi cu grăsime
Sugestie: Cocaina are efectul doar de a suprima per-
cepţia de foame pe timpul efectului sau.

41: Care dintre următoarele situaţii crezi că i se va
întâmpla lui Toma, dacă va consuma cocaină? 

A. Conversaţia lui va fi mai captivantă
B. Va arăta sexy şi elegant. 
C. Prietenii lui vor auzi o mulţime de vorbe fără sens

Cocaina nu te face mai atractiv 
Sub efectul cocainei ai mai mult chef de vorbă şi poţi
deveni mai sociabil sau interesant. Dar ceilalţi o vor con-
sidera, mai degrabă, ca pe o discuţie fără rost decât ca
pe una atractivă. Cocaina cauzează adesea dureri în gât
şi provoacă transpiraţie puternică - care îţi distruge mult
dorita „imagine sexy“.
Sugestie: Sub efectul cocainii ai o puternică dorinta de
a vorbi, dar de cele mai multe ori conversaţie este prea
complexa şi neclara.

42: Care dintre următoarele afirmaţii este corectă? 

A. Consumul neregulat de cocaină nu provoacă depen-
denţă 
B. Consumul de cocaină îţi îmbunătăţeşte performanţele
şcoalare 
C. După consumul de cocaină te simţi puternic şi calm
pentru o perioadă mai lungă de timp  
D. Niciuna dintre afirmaţiile de mai sus nu este
corectă

Este posibil să devii dependent de cocaină 
Devii dependent de cocaină mai ales datorită faptului că
te simţi foarte rău după ce i se duce efectul şi vei dori să
consumi drogul din nou pentru a te simţi iarăşi puternic
şi hotărât. 
Sugestie: Puteţi deveni foarte rapid dependent de
cocaina.

43: Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt
corecte? 

A. După consumul de cocaină devi agresiv 
B. Cocaina îţi provoacă dureri de cap 
C. După consumul de cocaină eşti predispus să faci
lucruri riscante, de exemplu, să conduci cu viteză foarte
mare
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Efectele consumului de cocaină.
Imediat după ce este consumată, cocaina produce un
sentiment intens de euforie. Consumatorul se simte
treaz, plin de viaţă, neliniştit şi nu are stare. Câteodată
gândurile o iau razna astfel încât consumatorul va vorbi
foarte mult şi fără sens. Se simte extrem de hotărât,
pregătit să îşi asume riscuri şi poate deveni foarte neat-
ent şi agresiv. Asta însemnă de asemenea că subes-
timează adevăratele riscuri. Sub efectul cocainei, nu iţi
este foame, sete şi nu te simţi obosit. După ce trece
efectul acesteia (după aproximativ o oră), te simţi trist,
tensionat şi neliniştit pentru o perioadă îndelungată, şi de
aceea simţi nevoia să consumi drogul din nou.
Sugestie: Cocaina influenţează percepţia asupra real-
ităţii şi a riscurilor.

44: Doar una din următoarele afirmaţii este corectă.
Care dintre ele? 

A Consumul de cocaină este un mod de a trece mai uşor
examenele
B Consumul de cocaină îţi măreşte puterea de con-
centare
C În urma consumului de cocaină, este foarte greu
să îţi controlezi gândurile

Consumul de cocaină nu creşte performanţele şco-
lare
Consumul de cocaină duce la pierderea controlului
asupra gândurilor tale. Sub efectul cocainei te supraes-
timezi crezând că ştii totul mai bine. Acest lucru însă nu
este adevărat.
Sugestie: Consumul de cocaină determină pierderea
controlului asupra gandurilor tale.

Întrebări despre heroină

45: Care din următoarele afirmaţii este corectă?

A Dependenţa de heroină se dezvoltă foarte repede 
B Dependenţa de heroină se dezvoltă în câţiva ani
C Dependenţa de heroină se dezvoltă numai la per-
soanele care au deja probleme psihologice

Heroina este un drog cu un grad de dependenţă ridi-
cat 

Da, chiar aşa este. Consumul regulat de heroină,
creează atât dependenţă fizică cât şi psihică, după o
scurtă perioadă de timp. Aest lucru înseamnă că te simţi
foarte rău fără heroină (dureri în tot corpul, insomnii, ner-
vozitate şi nelinişte, slăbiciune şi un irezistibil îndemn de
a folosi din nou drogul). Persoanele dependente de
heroină nu mai sunt capabile să se intereseze de alte
subiecte, unicul lor interes fiind heroina. Heroina devine
subiectul principal din viaţa lor.
Sugestie: Consumul regulat de heroină duce foarte
repede la dependenţa fizică şi psihică.

46: Alex i-a spus Monicăi că este mai puţin periculos
pentru sănătate să inhaleazi heroina decât s-o
injectezi. Ar trebui Monica să aibă încredere în el?
Alege răspunsul corect:

A: Da B: Nu
C: Da, dar numai dacă are o infecţie

Nu este mai puţin periculos dacă fumezi sau inhalezi
heroină.
Indiferent dacă fumezi, inhalezi sau iţi injectezi heroină,
îţi rişti atât sănătatea fizică cât şi cea mentală. Heroina
duce la dependenţă dacă este folosită regulat, şi rişti
foarte mult dacă încerci acest drog.
Sugestie: nu există nicio diferenţă între dependenţa de
heroină fumata, injectata sau trasa pe nas.

47: Două dintre următoarele afirmaţii nu sunt
corecte: care dintre ele?

A Consumul de heroină iţi dă o stare de euforie 
B Consumul de heroină te face să te simţi trist
C După consumul de heroină nu îţi mai poţi anticipa pro-
priile reacţii
D După consumul de heroină ai chef de vorbă

Cum te simţi după ce consumi heroină.
Heroina calmează simţurile şi reacţiile (scăzând debitul
verbal şi încetinind gândirea). Consumatorii de heroină,
se izolează şi nu mai sunt interesaţi de alţi oameni sau
de alte subiecte.
Sugestie: Sentimentele sunt sedate, iar consumatorul
devine mai introvertit.
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