CAIET CU FIȘE DE LUCRU
Acest caiet cu fișe de lucru aparține: _____________________
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Salut! Acest caiet cu fișe de lucru este pentru tine!
Te rog să-ți amintești să-l iei cu tine la atelierele de lucru!
Acum putem începe să ne jucăm împreună!
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ATELIER DE LUCRU 1 - INTIMIDAREA
Ai învățat ce este intimidarea? Notează în continuare principalele caracteristici ale
intimidării.
1)
2)
3)

În această fotografie apare o situație
de intimidare? De ce?

.

Oferă sfaturi celor care sunt spectatori la intimidare În timpul atelierului de lucru s-a
discutat despre strategiile neagresive prin intermediul cărora spectatorii pot
interveni pentru ca intimidarea să înceteze. Notează în continuare cel puțin trei
strategii pe care le pot folosi spectatorii.
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ATELIER DE LUCRU 2 – EMOȚII ȘI
REGLARE EMOȚIONALĂ
Harta emoțiilor

EMOȚIE

2)Ce fac?
Cum mă
comport

1)Ce s-a înrâmplat
înainte?

2a)Exemple: Spun tuturor; strig
de fericire; sunt activ.

Cauze

1a)Exemple:
Prietenul meu mi-a făcut o surpriză
de ziua mea;
Am luat o notă bună la școală;
IMerg la întâlnire cu o fată care
îmi place

3)Cum mă simt? Ce simt?
Ce muzică, culoare sau sunet asociez cu
această emoție?

3a) Exemplu: Zâmbesc, ochii îmi sunt larg
deschiși, inima îmi bate mai tare. Nu
reușesc să stau locului. Îmi transpiră
mâinile. Ascult muzică emoționantă.
Fericirea e verde precum speranța.

… Găsești mai multe sugestii despre cum poți să desenezi harta emoțiilor pe pargina următoare …
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Cum să creezi harta emoțiior:
Notează pe poster denumirea emoției. Scrie cuvântul cu litere de tipar astfel încât să fie
vizibil!!!
Notează ceea s-a întâmplat înainte să ai acea emoție și cauzele ei, precum și modul încare
se comport personajul din poveste. Notează expresiile faciale corespunzătoare acelei
emoții. Ce simte acea persoană? Menționează semnele fizice ale emoției (exemplu: bătăile
inimii, transpirația, tremuratul).
Gândește-te la filme, culori, sunete sau muzică care ar putea fi asociate cu acea emoție.
Dacă dorești poți chiar să și desenezi emoția. Există o imagine pe care o asociezi acestei
emoții? Desenează expresia facial a emoției. Încearcă să-ți imaginezi că te aflii într-o situație
similar și gândește-te la modul în care expresia feței tale se modifică.
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Privește cu atenție pozele și găsește strategia potrivită pentru a gestiona fiecare
emoție

ATELIER DE LUCRU 3 – REZOLVARE
DE PROBLEME
MESAJE CHEIE
Să ne amintim pașii rezolvării de probleme...
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1)Identificarea problemei: identifică problema și cauzele acesteia.

2)Explorează soluțiile: a) realizează o listă cu posibile soluții; b)explorează avantajele
și dezavatajele fiecărei soluții și identifică posibilele consecințe ale acesteia.

3) Gândește-te la un plan pentru soluția aleasă: Alege una dintre posibilele soluții și
planifică modul în care o vei pune în aplicare. Fai una lista di possibili svantaggi e
vantaggi.

4)Pune în aplicare planul: după ce ai planificat pune în aplicare soluția aleasă.

5)Evaluează rezultatele:
Este soluția eficientă? De ce soluția nu a fost eficientă?Soluția nu a fost eficientă din
cauza faptului că problema nu a fost identificată corect sau din cauza faptului că
planul de aplicare a soluției a fost greșit?
Realizează o listă cu strategiile pe care observatorii le-ar putea folosi pentru a ajuta
victima. Ține cont de pașii rezolvării de probleme.

StrategiA
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Avantaje

Dezavantaje

Dificultate (de Consecințe
la 0 la 10)

ATELIER DE LUCRU 4 - RESPECT,
PRIETENIE ȘI COMPORTAMENT
PROSOCIAL
Notează pe scurt ce înseamă respectul, prietenia și comportamentul prosocial.

Respect:

Prietenie:

Comportament prosocial:

Suntem în același timp la fel și diferinți…
Pe pagina următoare vei găsi niște chenare în care poți nota care sunt asemănările
și diferențele între tine și cel cu care faci pereche la această activitate.
Similaritățile și diferențele ar trebui să se refera la comportament, la preferințe sau
interese.

Întoarce pagina…
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