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MANUALUL CONSILIERULUI  
 
 
 

EXEMPLE/ MODELE DE INSPIRAȚIE PENTRU PROGRAMUL PROBATIONAL 
 
 

Programul probațional - Formare civică și vocațională pentru tine și pentru comunitate are 
la bază idei, concepte și modele de intervenție dezvoltate și aplicate în diferite sisteme de probațiune 
dar și în societatea civilă a unor state din Europa, din America sau Asia. 

 
Experiența Franței 
 
În varianta franceză, le stage de formation civique2 este reglementat ca sancțiune 

educativă, diferită de măsurile educative, prevăzute distinct în această legislație. Astfel, 
sancțiunile educative de tipul stagiilor (de exemplu, stagiul bunului cetățean, stagiul de 
formare civică, stagiul de conștientizare cu privire la circulația rutieră sau stagiul de 
conștientizare cu privire la pericolele consumului de droguri și a altor substanțe) au în legislația 
franceză un format concret, bine delimitat sub aspectul duratei și conținutului, putându-se 
atașa unei măsuri educative sau unei pedepse pentru a-i spori eficiența. 

Legislația franceză stabilește pentru stagiul de formare civică o abordare scurtă și 
intensivă, pe o durată ce nu poate depăși 30 de zile, în condițiile în care durata programului 
zilnic poate ajunge până la 6 ore pe zi, în funcție de vârsta și personalitatea minorilor în cauză. 
         Stagiile de formare civică în Franța sunt prezentate sub forma unui set de module scurte, 
fiecare dedicat unei teme specifice legate de organizarea socială și valorile civice. Astfel, 
următoarele teme sunt susceptibile de a constitui subiectul unor module în componența unui 
stagiu civic: justiție, poliție, sănătate, școală, comunitate, transport, apărarea națională, 
securitatea civilă insistând, pentru fiecare dintre ele, pe importanța lor în organizarea sau 
reglementarea relațiilor sociale. Unele module pot fi mai direct axate pe o valoare civică, cum 
ar fi, de exemplu, respectul față de alții, solidaritatea, cetățenia etc. 
        În majoritatea modulelor, formarea în Franța este asigurată de specialiști care, prin 
profesia lor sau prin atribuțiile lor, sunt capabili să transmită elementele de conținut specifice 
acestui tip de program. Acesta este motivul pentru cooperarea dintre partenerii instituționali 
va fi căutată în aplicarea anumitor module, pentru a permite minorilor să se întâlnească cu 
actorii-cheie în viața socială, de cele mai multe ori, în locurile în care aceștia lucrează (poliție, 
instanță, spital, primărie etc.). 
       Metodele modulelor pot varia în funcție de teme, predominând: expoziția, proiecția unor 
filme, dezbatere, vizita unei instituții, jocuri de rol etc.  
       Modalitatea de organizare a stagiului este de regulă de grup  pe considerentul că dinamica 
specială și interacțiunea poate facilita înțelegerea și asimilarea informațiilor furnizate pe 
parcursul modulelor. Pentru a garanta o interacțiune optimă numărul de participanți nu trebuie 
să depășească 8 minori pe grupă și, pe cât posibil, să nu fie mai mic de 6 participanți. 
       În final minorii vor realiza un raport privind participarea lor la acest stagiu sau un proiect în legătura 
cu participarea lor la stagiu și care să aibă beneficiar comunitatea. 

 
2 L' article 15-1 de l' ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante   
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Experiența României 
 
Cel mai apropiat model - din punct de vedere spațial și temporar, cel puțin - este cel al 

stagiului de formare civică aplicat în cadrul sistemului de probațiune din România în cadrul 
măsurii educative neprivative de liberate cu aceeași denumire. 

La rândul său, măsura educativă neprivativă de libertate a stagiului de formare civică 
din noul Cod penal al României, intrat în vigoare la 1 februarie 2014 este de inspirație franceză, 
fiind o variantă a sancțiunii educative numită le stage de formation civique. Față de sursa de 
inspirație, varianta românească a stagiului de formare civică a suferit unele modificări de 
conținut, păstrându-și identitatea sub aspectul denumirii și sub alte aspecte, asupra cărora 
vom reveni.  

În varianta românească, durata stagiului poate fi mai mare decât varianta de inspirație, 
în condițiile unui program zilnic mult mai redus. Stagiul de formare civică presupune 
participarea la un program cu o durată de cel mult 4 luni, fără a face referire la un număr zilnic 
de ore. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor 
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
completările și modificările ulterioare, vine cu un nou reper sub acest aspect și prevede a se 
avea în vedere un număr lunar de 8 ore de formare civică3. Teoretic, dimensiunea stagiului de 
formare civică din Codul penal se poate încadra într-un număr orientativ de ore rezultat din 
înmulțirea duratei măsurii stagiului (exprimată în luni) cu numărul de ore recomandat lunar 
rezultând un număr de 32 ore, însă practic durata programului exprimată în unități de timp de 
tipul orelor și minutelor, este orientativă, estimativă, pentru că o sesiune putând varia între 
oră și două ore și jumătate. În acest context, dincolo de numărul exact de ore pe durata cărora 
se optează pentru derularea stagiului, considerăm că se impune mutarea accentului pe tipul și 
numărul de module și, implicit, pe tipul și numărul de sesiuni selectate pentru a fi parcurse în 
funcție de specificul și particularitățile cazului4. În plus, trebuie avut în vedere că punerea în 
executare a unei sancțiuni/ măsuri educative în practica sistemului romanesc, implică, fără 
excepție (ca și în Republica Moldova) o serie de proceduri pregătitoare, administrative, 
procedurale, tehnice, specifice procedurilor penale sau managementului de caz. În concret, 
dilema colegilor noștri din România avea ca subiect dacă procedurile pregătitoare, dar 
indispensabile aplicării programului (de tipul convocării, evaluării inițiale a nevoilor minorului, 
semnării planului) se încadrează în durata măsurii educative de maximum patru luni alături de 
programul efectiv de formare civică? În acest context durata programului efectiv va fi mai mică 
de 4 luni cât este durata întregii masuri educative a stagiului. 

 
Stagiul de formare civică din România este conceput în acord cu o programa-cadru 

de formare civică care să ofere repere unitare pentru conținutul curricular al programelor de 
formare civică derulate la nivel național, intenționând a fi un cadru reglementat legal, pentru 
elaborarea și derularea programelor de formare civică, asigurând astfel respectarea unor 
standarde minime în aplicarea acestei măsuri educative. 

 
3 A se vedea art. 66, alin. (5) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
4 Carmen Mocanu, Ramona Bălăiță, ”O măsură educativă program. Un program măsură educativă – Stagiu de formare civică” 
in ”Manual de probațiune, , ediția a II-a ”, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2017, pag. 232 
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Aflată încă în stadiul de proiect, programa5 a fost elaborată de specialiștii Direcției 
Națională de Probațiune cu consultarea specialiștilor Ministerului Educației Naționale și ai 
Institutului de Științe ale Educației și este structurată în acest moment pe trei domenii de 
conținut, respectiv: 

- educație moral-civică,  
- educație juridică,  
- proiect comunitar. 
În urma ultimelor dezbateri cu specialiștii Ministerului Educației Naționale a reieșit 

propunerea de a adăuga și o componentă de dezvoltare personală în conținutul programei 
cadru și, implicit, în conținutul programului/stagiului civic. 

Fiind prevăzută a sta la baza elaborării tuturor stagiilor de formare civică, programa va 
oferi consilierilor școlari, reprezentanților altor instituții și consilierilor de probațiune un sprijin 
concret în centrarea pe experiențe de învățare, potrivit specificului competențelor care 
trebuie formate, prin prezentarea cu caracter orientativ a unor exemple de activități de 
formare și educare. 

Programul de formare civică  din România a fost elaborat de către o echipă formată din 
doi experți britanici6 în cadrul proiectului predefinit „Consolidarea capacității sistemului 
românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”.  

Programul de educație civică din România este structurat pe 6 module și 13 sesiuni care 
permit o adaptare minimă a acestora la specificul cazurilor. Fiecare consilier de probațiune 
manager de caz, în funcție de particularitățile identificate, poate alege care module să fie 
derulate.  

Modulul introductiv include două sesiuni în care se pune accentul pe stabilirea relației 
cu minorul/ tânărul și/ sau unul dintre membrii familiei sale, prezentarea scopului, a 
obiectivelor programului și a modului de desfășurare a acestuia.  

Modulul raționament moral cuprinde două sesiuni în cadrul cărora se pune accentul pe 
existența, importanța și respectarea regulilor în societate și pe dezvoltarea gândirii morale. 

Modulul educația juridică include două sesiuni care oferă informații referitoare la 
drepturile omului și la legislația națională și internațională cu scopul de a dezbate și înțelege 
funcționarea sistemului de justiție. 

Modulul rezolvarea problemelor cuprinde o sesiune care se axează pe exersarea unor 
tehnici de rezolvare a problemelor. 

Modulul dedicat proiectului comunitar vizează 4 sesiuni și presupune identificarea 
problemelor din comunitatea în care trăiește minorul, stabilirea și întocmirea unui proiect 
comunitar, punerea în practică a acestuia, precum și evaluarea activităților realizate. „Nu e 
de ajuns să ai mari calități; trebuie să știi cum să le folosești cu rost”, spune într-un citat 
celebru, Lucian Blaga.7 

Modulul final conține o sesiune de evaluare și încheiere a stagiului civic. 
  
 Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune8 
prevede, ca modalitate de bază în executarea acestei măsuri educative, derularea cursului de 

 
5 Proiect de Programa cadru pentru formare civică, Stoica E. si colaboratorii, pilotată conform instrucțiunilor transmise prin 
adresa nr. 274/53655/25.11.2015 a Direcției Naționale de Probațiune și adresa nr. 24803/12.01.2015 a Ministerului Educației 
Naționale (DGITPV) 
6 David Atkinson și Mary Anne McFarlane, Program de formare civică 
7 https://m.facebook.com/RevistaDeRecenzii/posts/372668029479548  
8 Art. 74-77 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 
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formare civică de către o instituție din comunitate sub coordonarea consilierului de probațiune 
manager de caz. Există însă și posibilitatea ca programul/ cursul de formare civică să poată fi 
derulat și în cadrul serviciului de probațiune în măsura în care la nivel local, nu sunt identificate 
oportunități de executare a acestuia în cadrul unei instituții din comunitate. Chiar dacă 
programul nu este derulat în comunitate apreciem că pentru facilitarea executării obligației 
sunt necesare cursuri de pregătire a consilierilor de probațiune pentru familiarizarea cu  
programul de formare civică, în calitate de manageri de caz.  
  Având în vedere referirea la o programa cadru aprobată prin ordin comun al ministerului 
justiție și educației, există așteptarea ca toate cazurile să fie derulate în acest parteneriat. În 
practica serviciilor de probațiune din România, întâlnim însă o diversitate de modalități de 
aplicare a programului în funcție de diversitatea cazurilor, în raport cu situația școlară a 
minorilor: unii minori urmează o formă de învățământ, alții au abandonat procesul instructiv-
educativ de puțin timp, alții cu mulți ani în urmă. Colaborarea cu Ministerul Educației 
Naționale, prin Inspectoratele Județene Școlare sau prin Centrele Județene de Resurse și 
Asistență Educațională s-a materializat prin aplicarea cursului de formare civică cu cea mai 
mare parte a minorilor aflați în evidența serviciilor de probațiune, dar există încă situații, cum 
ar fi minorii neînscriși la scoală, cei care au depășit vârsta de 18 ani etc.) pentru care resursele  
comunitare existente la nivel local sunt oarecum limitate în acest moment, având în vedere 
stadiul de dezvoltarea a rețelei comunitare 

În concret, în cazul în care minorul este înscris într-o formă de învățământ, consilierii 
de probațiune pot lua legătura cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, 
instituție din subordinea Inspectoratului Școlar Județean, pentru a discuta despre posibilitatea 
ca stagiul de educație civică să fie derulat de către consilierul școlar care deservește unitatea 
de învățământ în care minorul frecventează cursurile școlare. Următorul pas pe care îl poate 
face consilierul de probațiune manager de caz este să contacteze consilierul școlar cu scopul 
de a-i expune cazul, pentru ca acesta, la rândul său, să aibă o întrevedere individuală cu 
minorul pentru realizarea analizei de nevoi a beneficiarului. În funcție de particularitatea 
cazului, consilierul școlar schițează planul de formare civică, respectiv programul pe care îl va 
derula cu minorul, respectând programa cadru.  

În situația în care minorul/tânărul nu este înscris într-o formă de învățământ, proiectul 
comunitar se poate derula, spre exemplu, cu sprijinul direcțiilor pentru sport și tineret, 
consiliilor locale ale tinerilor sau cu sprijinul fundațiilor sau asociațiilor, al căror obiect de 
activitate îl constituie derularea unor activități pentru tineret.  

Fundațiile și asociațiile existente la nivel județean care desfășoară activități pentru 
tineri, prin organizarea și implementarea de campanii și proiecte de educație non-formală, 
acțiuni umanitare, se pot implica în derularea stagiilor sub coordonarea serviciilor de 
probațiune. 

Potrivit  cadrului legal aplicabil sistemului de probațiune din România, fundațiile și 
asociațiile (ca instituții de drept privat) pot derula efectiv stagiu de formare civică, dacă se 
abilitează în acest scop (procedură prevăzută de Legea nr. 253/2013, cu completările și 
modificările ulterioare). 

Cu toate aceste oportunități comunitare deschise, se constată  imposibilitatea derulării 
în toate cazurile a stagiului de formare civică de către o instituție din comunitate (fie 
inspectorate școlare, fie centre de asistență psihopedagogică, fie fundații sau organizații 
neguvernamentale) așa cum este citit cadrul normativ. Statistic, ponderea aplicării stagiilor de 
formare civică direct de către consilierii de probațiune este mai mare decât cea a aplicării de 
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către o instituție din comunitate, sub coordonarea serviciilor.  Această situație  este privită 
diferit de către consilierii de probațiune din Romania, unii susținând că serviciile pot derula 
stagiile de formare civică în mod direct, altele dimpotrivă invocând strict prevederea legală. 
Pe lângă argumentele legate de resursele comunitare limitate, neexistând instituții care să 
deruleze acest program în toate zonele tării, neexistând suficienți specialiști care să aibă 
competente în acest domeniu, un alt argument care justifică familiarizarea consilierilor de 
probațiune cu programul/ cursul de formare civică îl reprezintă faptul că, potrivit dispozițiilor 
legale, consilierul de probațiune manager de caz desemnează instituția din comunitate, alege 
tipul cursului de formare civică, aprobă și revizuiește planul de formare civică și controlează 
modalitatea de derulare a cursului în cadrul instituției din comunitate. Acest rol presupune o 
bună cunoaștere și înțelegere a instrumentelor și a modalității de lucru utilizate de instituțiile 
din comunitate pentru derularea cursului de formare civică. Fiecare serviciu de probațiune 
poate identifica la nivelul județului diverși parteneri locali care pot sprijini derularea stagiului 
în ansamblu sau doar aplicarea proiectului comunitar.  

O mai bună cunoaștere a utilității programului de formare civică de către consilierii de 
probațiune, de către partenerii comunitari și de către magistrați, va face ca măsura educativă 
a stagiului să fie corect individualizată și aplicată în sprijinul reintegrării sociale a minorilor. 
          În privința consilierii vocaționale, sistemul de probațiune din România nu și-a dezvoltat 
propriul program de acest tip. Consilierea vocațională este derulată ca program separat, de 
sine stătător, în special în colaborare cu AJOFM –urile locale, cu direcțiile de protecție ale 
copiilor (DGASPC –urile) sau cu organizațiile private care au fost abilitate în vederea colaborării 
cu serviciile de probațiune.  

În România, istoria consilierii şi orientării şcolare şi profesionale este mai curând legată 
de alte două sisteme: sistemul de educaţie şi cel de formare profesională. 
         Centrele Județeane de Resurse și Asistență Educațională (denumite anterior Centre de 
Asistenţă Psihopedagogică) din subordinea inspectoratelor școlare au angajați consilieri școlari, 
specialişti în domeniul psihologiei, pedagogiei şi asistenţei sociale ce au în vedere diferite tipuri 
de activităţi cum ar fi: 

• consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în probleme legate de 
cunoaşterea/autocunoaşterea elevilor; adaptarea elevilor la cerinţele şcolii; 
orientarea carierei elevilor; 

• examinarea psihologică a elevilor la solicitarea şcolii; 
• iniţierea psihopedagogică a părinţilor pentru o mai bună cunoaştere a copiilor şi 

pentru a îmbunătăţi comportamentul lor educativ; 
• culegerea de date privind dinamica profesiilor şi utilizarea lor în munca de consiliere 

şi orientare. 
În ultimul deceniu al secolului XX, activitatea de orientare şcolară şi  profesională a fost 

influenţată de: 
• reînfiinţarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în anul 1990, ce desfăşoară 

activităţi de cercetare în domeniu; 
• crearea în anul 1995 a Asociaţiei Naţionale de Orientare Şcolară şi Profesională; 
• organizarea în anul 1997, a Conferinţei Asociaţiei Internaţionale de Orientare 

Şcolară şi Profesională; 
• organizarea Centrelor de Informare şi Orientare Profesională de către Agenţia 

Naţională de Ocupare şi Formare Profesională în toate judeţele ţării; 
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• crearea în 1999 a Centrului Naţional de Resurse pentru Orientarea Profesională;9 
• crearea unor departamente specializate în cadrul Ministerului Educației Naționale. 

 
 
Experiența Japoniei în derularea unor programe mixte 

 

Am ales și experiența Japoniei pentru cel puțin două idei care îmi par potrivite a fi 
implementate și în practica statelor noastre: ideea de implicare comunitară, cu  noi valențe, 
altele decât munca în folosul comunității. Această implicare poate îmbrăca forma unor aplicații 
a unor secvențe practice asociate programelor de intervenție aflate în derulare pentru a 
”proba”, exersa și consolida abilitățile și atitudinile învățate. 

În 1992 a fost implementat în Japonia, după modelul ”community service” din Anglia și alte 
state din vestul Europei, program de implicare comunitară dar cu accent deosebit pe 
dezvoltarea simțului responsabilității, a stimei și a valorii de sine, mai mult decât pe pedeapsa 
și reparație10. Rolul acestor programe de implicare comunitară era mai curând de a cunoaște 
noi oameni cu preocupări constructive de a oferi ocazia unor noi experiențe pentru 
identificarea de modele prosociale, precum și de a orienta minorii pentru a-și găsi propriul 
drum în viață, propria chemare. 

O altă idee care atrage atenția este combinarea mai multor intervenții într-un singur concept 
cum este cazul cursului de formare pentru minori (juvenile training schools) sau correctional 
education care presupun un pachet de măsuri protective,  precum urmarea unor cursuri școlare, 
orientarea și îndrumarea vocațională, trainguri și tratamente adaptate nevoilor minorului. 

 

 

  

 
9 
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjHleqwo9vdAhVPiKYKHaI7AnAQFjABeg
QICBAC&url=http%3A%2F%2Fforum.portal.edu.ro%2Findex.php%3Fact%3DAttach%26type%3Dpost%26id%3D1186670&usg
=AOvVaw0WEkYr5q37gDfcB9LpYD1o 
 
10 https://www.questia.com/read/71803792/linking-community-and-corrections-in-japan 
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TEORII CARE STAU LA BAZA PROGRAMULUI - FORMARE CIVICĂ ȘI VOCAȚIONALĂ PENTRU TINE ȘI 

PENTRU COMUNITATE (FOR CV) 
 
 
 

Prin aplicarea programului de formare civică se urmărește  conștientizarea  de către 
minor a consecințelor legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și 
responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul său. 

Programul a fost dezvoltat pe baza teoriilor referitoare la desistare și utilizând tehnicile 
specifice în lucrul cu persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum: interviul motivațional, 
modelarea pro-socială, raționamentul moral și convingerile morale, pe care le vom prezenta 
pe scurt în cele ce urmează. 

Așa cum știm, desistarea este procesul de abținere, de stopare de la a mai comite 
infracţiuni în cazul celor care au deja un pattern infracțional. Trebuie să recunoaștem că este  
destul de  dificil ca persoanele „să se lase de infracţiuni”, ca și cum şi-ar da demisia de la locul 
de muncă, spre exemplu, când iau o decizie şi pleacă. Ciclul infracţionalităţii, ciclul schimbării 
poate deveni o buclă repetitivă din care se iese mai greu. O comparație mai potrivită pentru 
desistare este lăsatul de fumat sau recuperarea de pe urma unui alt tip de comportament 
dependent, cum ar fi jocurile de noroc sau consumul de substanţe. 

 „Desistarea asistată”  este un concept mai apropiat de practica serviciilor de probațiune 
și se referă la intervenția, sprijinul, modul în care specialiștii și membrii comunității îi pot 
ajuta pe cei prinşi în ciclul infracționalității să se îndepărteze cu succes de viaţa infracţională.  

Desistarea inițiată prin programul de educație civică nu presupune doar achiziționarea 
unor noțiuni despre educație civică și juridică, ci și dezvoltarea unei atitudini civice și 
responsabile, prin implicarea frecventă în mici acțiuni/proiecte cu impact asupra unor 
colectivități sau chiar  asupra unor comunități.  

În teoria lui Lawrence Kohlberg, stadiul de dezvoltare morală este indicat de 
raționamentul aflat la baza răspunsului oferit de subiect la o dilemă morală. Teoria susține că 
judecata morală are șase stadii de dezvoltare identificabile, fiecare din ce în ce mai adecvat 
decât cel precedent pentru a răspunde dilemelor morale. Kohlberg a urmat dezvoltarea gândirii 
morale dincolo de vârstele studiate anterior de către Piaget care, și el, susținea că logica și 
moralitatea se dezvoltă prin stadii constructive11. Kohlberg a stabilit că procesul de dezvoltare 
morală privește în principal justiția și că dezvoltarea morală continuă de-a lungul întregii vieți 
a omului. 

Cele șase stadii de dezvoltare morală sunt grupate în trei niveluri: moralitatea pre-
convențională, moralitatea convențională, și moralitatea post-convențională. Într-o scurtă 
prezentare, conform lui Kohlberg, la nivel preconvențional, conduita morală este ghidată doar  
de consecințele și de urmăririle încălcării normelor și regulilor (motivul este acela de a evita 
pedeapsa). La nivel convențional, începe internalizarea standardelor morale după modelele 
existente în jur, în scopul de a obține aprobarea celorlalți. În cele din urmă, la nivel post-
convențional individul devine conștient de reguli / legi care pot exista chiar în dezacord cu 
interesului anumitor indivizi. Ca și în dilema lui Hein12, una dintre cele mai cunoscute din 

 
11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Modelul_stadial_de_dezvoltare_moral%C4%83_al_lui_Lawrence_Kohlberg 
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Kohlberg, în timpul modulelor de dezvoltare a raționamentui moral, participantul se întâlnește, 
exersează, dileme morale diferite pentru a-și dezvolta judecata și procesul decizional. 

De asemenea, este importantă cunoașterea de către cei care aplică programul de 
formare civică a parcursului etapizat pe care îl presupune dezvoltarea conduitei morale, 
respectiv:  

• însușirea noțiunilor morale; 
• formarea reprezentărilor morale; 
• structurarea judecăților morale  
• formarea convingerilor morale; 
• dezvoltarea și consolidarea conduitei/ comportamentului moral (deprinderi și 

obișnuințe morale).13 
Primul pas, însușirea noțiunilor morale, este recomandat a se realiza în situații concrete 

sau contextuale, în care este antrenat cel care se educă, deoarece noțiunile și aspectele 
teoretice sunt greu de înțeles fără exemplificare, concretizare, exersare. Prin generalizare și 
abstractizare, două dintre operațiile gândirii implicate în însușirea noțiunii morale, se asigură 
selectarea esențialului și generalului unei clase de manifestări morale pe care trebuie să le 
cuprindă o normă sau o regulă morală, facilitând înțelegerea lor. Spre exemplificare, 
prezentăm o posibilă evoluție a noțiunii de normă juridică versus normă morală. În etapa 
inițială, de definire a noțiunilor, reținem că normă juridică este definită ca regulă de conduită 
cu caracter general, emisă de regulă, de către organele de stat competente și a cărei aplicare 
poate fi asigurată prin reglementare și constrângere, impunându-se individului ca un dat 
exterior. Normă morală (sau etică) este regula privitoare la modul de comportare a omului în 
societate, la relațiile dintre oameni, la drepturile și obligațiile ce izvorăsc din acest raport, 
aceste reguli fiind dezvoltate prin asimilare și interiorizare.14 

Formarea reprezentărilor morale apare ca o reflectare sub formă intuitivă a 
caracteristicilor esențiale ale unui complex de situații și fapte. 

În formarea reprezentărilor un rol important îl are extragerea și reținerea 
caracteristicilor esențiale ale unei categorii de noțiuni. De exemplu: cinstea, altruismul, mila, 
demnitatea etc. sunt calități umane pozitive, instinctive potrivit unor teorii, care se dezvoltă 
pe parcursul vieții și care se evidențiază prin raportare la ceilalți semeni și la lumea din jur. 

Ulterior, pentru formarea convingerilor morale trebuie implicate și trăiri afective 
(emoții pozitive: bucurie, acceptare, implicare, entuziasm etc.), pentru a realiza suportul 
energetic, motorul necesar cunoștințelor morale pentru a se exprima în conduită.  

Un rol important în această etapă îl are modelarea pro-socială, și în mod particular, 
feedback-ul prompt cu privire la acțiunile pozitive în scopul întăririi lor, pe de o parte și 
dezaprobarea celor negative, pe de altă parte. 

Modelarea pro-socială și principiile care stau la baza ei sunt centrate  pe încredere și 
încurajare, întărirea comportamentelor pro-sociale. În teoria modelării pro-sociale, un aspect 
important îl constituie abilitatea de a înțelege care sunt limitele unei relații, precum și 
exemplul oferit de către consilierul de probațiune.  

Interviul motivațional este o tehnică utilă consilierului în procesul de schimbare a 
beneficiarului, un mod de a interacționa, un stil de consiliere. În esență, interviul motivațional 

 
13 Carmen Mocanu, Ramona Bălăiță, ”O măsură educativă program. Un program măsură educativă – Stagiu de formare 
civică” in ”Manual de probațiune, , ediția a II-a ”, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2017, pag.236 
14 Idem 
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activează capacitatea de schimbare benefică pe care toată lumea o posedă (Rollnick și Miller, 
1995)15.  

Aceste două ultime aspecte sunt cunoscute consilierilor de probațiune, făcând parte din 
formarea de baza pentru exercitarea acestei profesii, astfel că nu vom detalia. 
 Și nu în ultimul rând,  în cadrul acestui program probațional, consilierului de probațiune îi 
revine și misiunea de dezvoltare a capitalului social al minorului (întărirea relațiilor de 
familie, accesul la rețelele sociale), după o perioadă dificilă, cea a procesului penal finalizat 
cu o condamnare. Repararea capitalului social și de atașament deteriorat sau crearea unui 
capital social (reînscrierea la scoală, găsirea unui loc de muncă, întemeierea unei familii, 
apariția unui copil ce implică noi roluri, responsabilități și angajamente) reprezintă un domeniu 
de activitate în care consilierul de probațiune trebuie să se implice în mod activ (facilitare 
acces instituții, dezvoltare rețea comunitară de suport, vizite la domiciliu sau lucrul cu alte 
agenții/instituții) astfel încât, minorul să se bucure de suport în familie și în comunitate. 
 

 
 

ÎNDRUMĂRI METODOLOGICE PRIVIND METODELE ȘI INSTRUMENTELE SPECIFICE PROGRAMULUI16 
 

 
 STUDIUL DE CAZ este o metodă des folosită în acest program, fiind o metodă caracteristică şi 
utilizată de foarte mult timp în formare/educaţie, în general şi în special în educaţia morală. Ea se 
bazează pe analiză şi stimulează gândirea critică, pentru că un caz trebuie să fie înţeles, diagnosticat 
şi rezolvat. Se pot folosi și situaţii reale ilustrate în presă, literatură sau trăite de minori. Subliniem 
importanţa folosirii situaţiilor reale pentru că ele dau impresia participării efective la soluţionarea unei 
anumite probleme. Cazurile pot fi prezentate în scris sau pe bandă audio sau video. 
 Ce se obţine cu această metodă? 

- îi ajută pe participanţi să aplice teoria la situaţiile concrete întâlnite în timpul analizei  
cazului; 

- le dezvoltă capacitatea de analiză, diagnosticare, sinteză, decizie şi conceptualizare a 
cazului; 

- educă spiritul civic. 
 

Pentru utilizare cât mai eficientă se impune respectarea următorilor pași:  
 
Pasul I - Alegerea cazului  
 De o deosebită relevanţă sunt cazurile similare situaţiei participanţilor. În alegerea, prelucrarea şi 

discutarea unor astfel de cazuri este indicat să menajaţi sensibilitatea minorilor. 
Alegerea cazului se face în funcţie de anumite criterii pentru că nu orice situaţie de viață este un 

exemplu potrivit pentru metoda studiului de caz. 
Caracteristicile unui caz: 
- să fie autentic; situaţia să fie reală, luată din viaţa familială, profesională, socială;  
- să presupună urgenţa intervenţiei, adică să fie o situaţie problemă care trebuie rezolvată de 

urgenţă, pentru că cele comune, banale, nu suscită interesul; 

 
15 Miller, W. R., (1999). Motivational Interviewing as a Counseling Style, în Enhancing Motivation  for Change in Substance 
Abuse Treatment, p.39, Rockville 
16 Metode adaptate după Violeta Bejănaru, Ramona Ghedeon (Bălăiță) și alții,  Cap 4. Aplicații din Ghid pentru diriginți. 
Prevenirea delincvenței juvenile, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004, pag. 33-38  
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- să fie centrat/adaptat preocupărilor subiecţilor, astfel încât participanţii să deţină informaţiile 
necesare, precum şi posibilităţile de soluţionare şi mijloacele de acţiune specifice;  

- să fie complet, total, adică să conţină absolut toate datele necesare pentru a-l soluţiona. 
 

Pasul II - Cercetarea materialului de către minori: 
Pentru a înţelege problemele vor fi ajutaţi cu întrebări cum ar fi: 
- ce s-a întâmplat în situaţia analizată? 
- ce elemente sunt importante/neimportante? 
- de ce au acţionat cei implicaţi în acel mod? 
Li se vor solicita minorilor opinii, impresii la prima vedere asupra cazului. Este faza în care 

participanţii se vor grăbi să emită soluţii prin propria lor subiectivitate, fără a lua în considerare toate 
elementele cazului. 
                       

Pasul III - Revenirea la caz și reanalizarea   
     Se reanalizează din nou datele problemei, dar conceptualizate (ierarhizate şi sistematizate). 

• participanţii vor judeca situaţia în termeni morali, legali, sau ai drepturilor omului în funcţie 
de obiectivele exerciţiului. Vor trebui să se refere la caz în mod obiectiv, raţional, nu doar 
afectiv (ce principiu legal, prevedere, standard în domeniul drepturilor omului, etc., sunt 
implicate în caz?). 
• pentru a-i ajuta să atingă toate aspectele cazului şi să se menţină în limitele lui, folosiţi 
întrebări cum ar fi: 

- Care sunt argumentele pro/contra fiecărui punct de vedere? 
- Cu ce argumente eşti/nu eşti tu de acord şi de ce? 
- Care ar putea fi consecinţele fiecărui tip de argumente pentru părţi/societate? 
- Pentru cine sunt consecințele? 
- Cum pot fi ele evitate, minimizate (cele negative)? 
- Există alternative? Care sunt acestea? 

• participanţii vor lua o hotărâre în cazul cercetat. Dacă ea nu corespunde cu cea oficială (în 
cazul studierii unui caz real), nu înseamnă neapărat că este greşită. Încurajaţi-i pe minori să îşi  
exprime argumentele. 

 
Pasul IV - Conceptualizarea cazului 
Se poate realiza prin discuţiile care pot fi orientate în patru direcţii: 

- "priveşte în urmă" asupra condiţiilor şi contextului în care s-a produs incidentul; 
- "priveşte dedesubt" asupra principiilor operaţionale care pot fi generalizate; 
- "priveşte în jur" asupra tuturor situaţiilor analoage; 
- "priveşte înainte" asupra necesităţii modificării atitudinilor noastre personale, dacă   vrem 

să rezolvăm astfel de cazuri într-o manieră eficientă. 
 În acest mod se pot extrage concluzii generale cu valabilitate şi în alte situaţii de viaţă. 
 
 

 JOCUL DE ROL 
Într-o formă simplă de definire, jocul de rol este o piesă de teatru scurtă, improvizată de 

consilier. Originea acesteia este în psihodrama inventată de Moreno în 1921.  
 Metoda urmăreşte să îi pună pe participanţii la program în ipostaze care nu le sunt familiare, 
pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective, pentru că de foarte multe ori, datorită lipsei unor 
informaţii corespunzătoare despre anumite roluri, apare tendinţa fie de a sub-aprecia sau blama 
anumite roluri/acțiuni, fie de a le supra-aprecia.   
   Ce se obţine cu această metodă? 

• creşte interesul participanţilor în cunoaşterea unor situaţii mai puţin comune; 
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• îmbunătăţeşte capacitatea empatică, înţelegerea situaţiilor în care se află ceilalţi, 
conştientizarea dificultăţilor unei situaţii sociale; 

• educă gândirea critică, capacitatea de exprimare, de cercetare/investigaţie, de negociere şi 
capacitatea de decizie. 
Poate fi jucat în variantă individuală sau de grup. 

• În variantă individuală, unul şi acelaşi individ interpretează succesiv o multitudine de roluri 
determinante, sau unul şi acelaşi rol în situaţii diferite, pentru a se  familiariza cu el. 
În varianta de grup, mai mulţi indivizi cu roluri specifice sunt plasaţi într-o situaţie dată.  
De asemenea, în varianta de grup, jocul de rol se poate derula pe baza unor roluri date prin 

scenariu, iar  participanţii vor trebui să le interpreteze ca atare  sau jocul poate fi improvizat, creat de 
cel care joacă rolul, sau mixt, cu treceri de la joc bazat pe scenariu, la joc bazat pe improvizaţie. În 
varianta individuală este mai frecventă situația în care jocul este improvizat, minorul  este lăsat liber 
să se deșfășoare în rolul atribuit, ca ulterior să fie analizat ”jocul” și ”reformulate” replicile sau 
”restructurate” comportamentele și, eventual, exersate în noua formulă. 

Cum spuneam, deși nu este o metodă specifică lucrului individual ea poate fi folosită și în 
consilierea individuală pentru a pune minorul în diferite contexte de viață pentru a le înțelege mai bine, 
pentru ași exersa empatia, dar și pentru a exersa abilități/ comportamente despre care află în cadrul 
programului. De exemplu: comunicarea asertivă cu părinții sau cu autoritățile, participarea la un 
interviu de angajare etc. 

 
 
 
Modalitatea de aplicare: 

 a) Se alege "piesa" (din experienţa celor din jur, a minorilor, din presă sau literatură) şi se 
transmit informaţiile necesare performării rolului. 
 b) Se discută cu minorul, mai ales dacă este prima dată când se folosește această metodă. 
Eventual, se  poate sugerează să se joace o situaţie uşoară, scurtă, pentru a se încălzi (De exemplu: 
află că au câştigat o mare sumă de bani sau cum își conving părinții să iasă afară la joacă. Cum 
reacţionează? Cum procedează, ce spun?) 
 c) Minorului i se atribuie de regulă un rol diferit de cel pe care îl îndeplinește în viața de zi cu 
zi: este părintele sau este victima când trebuie să înțeleagă diferite contexte de viață. Când se dorește 
exersarea unor abilități /comportamente discutate în ședințele programului este potrivit ca minorul să 
performeze în propriul rol. 

d) Schimbarea rolurilor/inversarea rolurilor, poate constitui o altă variantă de joc de rol care 
este folosită cu succes în reducerea comportamentului de opoziţie sistematică a persoanelor 
delincvente. 
 
 

PROVOCAREA VALORILOR 
Este o metodă împrumutată din sfera terapiei cognitiv comportamentale, ce are la bază 

problematizarea în vederea stimulării exprimării valorilor şi consolidarea celor prosociale.  
  Se întâlneşte sub forma analizei de imagini sau măsurare a reflecţiilor morale.  
 

• Folosirea imaginilor 
Imaginile preluate din reviste, cărţi, sau realizate de participanţi pot fi folosite la şedinţele de 

grup în care se abordează aspecte legate de drepturile omului, responsabilităţi, cunoaşterea regulilor 
sociale sau a legislaţiei penale. Folosirea imaginilor se asociază cu discuţii explorative, braistorming, 
dezbateri.  

Ce se obţine prin această metodă? 
- Dezvoltarea spiritului de observaţie, capacitatea de analiză  
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- Înţelegerea şi acceptarea diferenţei şi educarea toleranţei faţă de alţii;  
- Educarea empatiei şi a înțelegerii faţă de oamenii prezentaţi în imagine; 
- Educarea spiritului de cooperare şi lucru în echipă.  

Vom prezenta în continuare câteva din modalităţile de utilizare a acestei metode în cadrul 
şedinţelor: 

I se solicită minorului să observe o imagine. Ce îţi aminteşte imaginea? Te poţi gândi la evenimente  
similare cu cele prezentate în imagine?  

Participanţii vor evalua imaginile. Pot scrie observațiile sau întrebările pe care le trezește imaginea 
dată. Se va prezenta descrierea sau observațiile minorului şi se va discuta. Consilierul va introduce alte 
criterii de ”privire” a imaginii și vor re-analiza imaginea din această perspectivă, insistându-se pe 
diferenţa de percepţie a oamenilor asupra aceluiaşi lucru în momente diferite, dacă informațiile pe 
care le dețin sunt cantitativ și calitativ diferite. 

 
• Măsurarea  reflecţiilor socio-morale 
Metoda constă în expunerea unei povestiri cu dileme morale asupra căreia minorul va medita şi 

discuta dupa un algoritm propriu sau după un ghid de interviu bine structurat sau semistructurat, 
discuţia fiind orientată în acest caz de către consilierul de probațiune.  

Dilema aleasă poate fi prezentată pe o fișă de lucru și poate fi citită cu voce tare pentru ca 
minorul să o înțeleagă.  

Într-o variantă de lucru, minorul poate fi îndrumat să încerce ambele variante de tip: da/nu şi 
să identifice argumente pro și contra fiecăreia. Ulterior analizându-le poate decide către ce variantă 
optează. 

În altă variantă de lucru minorul analizează dilema potrivit propriei grile de înțelegere a 
situației, după care consilierul îi va oferi o altă grilă de analiză a  dilemei morale. După aceasta se va 
reveni asupra scenariului şi se va reevalua dilema.   

Ca exemple se pot folosi: 
- situații simple, precum: 
Nu e foarte grav să pleci din când în când de la ore dacă profesorul este exigent… 
- situații mai complexe precum scenariul ”Transplantul”. 
Sau se pot folosi şi povestiri fără final a căror continuare o vor realiza participanţii urmând să-şi 

argumenteze opţiunea făcută. 
 În economia acestei metodologii de aplicare a programului probațional, ne oprim la aceste 
reflecții cu caracter general privind metoda studiului de caz, a jocului de rol în lucrul individual sau a 
provocării valorilor în sensul dezvoltării raționamentului moral, cu precizarea că instrucțiuni tehnice 
privind aplicarea exercițiilor. 
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STRUCTURA PROGRAMULUI PROBAȚIONAL  FORMARE CIVICĂ ȘI VOCAȚIONALĂ PENTRU TINE ȘI 
PENTRU COMUNITATE (FOR CV) 

 
 

Programul probațional pentru minori este structurat pe două domenii de conținut: educație 
moral civică și training vocațional, ambele domenii fiind detaliate pe mai multe unități tematice care 
aprofundează aspecte precum: dezvoltarea personală, raționamentul moral, implicarea comunitară, 
rezolvarea de probleme, identitatea vocațională, planul de carieră. Reținem că ambele domenii de 
conținut implică un proces îndelungat, care are nevoie de consolidare pe parcursul întregii vieți, însă 
temele propuse asigură exersarea unor abilități și deprinderi de comportament civic, activ, responsabil 
și pro-social. 
 
Educația pentru o conduită moral-civică este structurat pe următoarele unități tematice:  
 

Dezvoltarea personală urmărește îmbunătățirea stării de conștientizare a punctelor tari, a 
abilităților și resurselor personale în scopul îmbunătățirii calității vieții și realizării aspirațiilor 
și viselor personale. 
 
Educația moral-civică asigură explorarea, din punct de vedere moral, a unor aspecte referitoare 
la propria persoană şi la ceilalţi și exersarea competențelor specifice comportamentului civic, 
concentrate pe valorile și normele morale, acceptarea diversității etc.  
 
Educația juridică urmărește raportarea la rolul normei și legii în societate și vizează dezvoltarea 
unui comportament activ și responsabil bazat pe respectarea legii și manifestarea unei atitudini 
de conformare față de normele legale. 
 
Proiectul în beneficiul comunității urmărește implicarea în sugerarea și desfășurarea/simularea 
unor proiecte simple care au ca scop rezolvarea unei probleme a comunității, minorul care 
participă la cursul de formare civică fiind pus în fața unor probleme de viață concrete, prin 
intermediul unei analize din punct de vedere etic și/sau juridic.  
 

Trainingul vocațional este structurat pe unități tematice, având ca reper modelul teoretic DOTS al 
lui Bill Law and A.G.Watts care oferă patru direcţii generale în procesul consilierii privind cariera: 

Identitatea vocațională – auto-cunoaștere din prisma aptitudinilor  priceperilor;  
Conştientizarea oportunităţilor – sprijin și informații despre ocupații, cursuri și/sau calificări 
disponibile pentru orientarea și dezvoltarea carierei; 
Decizia - alegerea între mai multe oportunități, alegerea pe cea mai potrivită; 
Tranziția - ajutor pentru implementarea deciziei luate. 

 
Structura modulară propusă de autor permite adaptarea programului, a componentelor lui la nevoile 
identificate. Astfel, un reglaj poate fi făcut între cele două componente ale programului (educatie 
moral civică și consiliere vocațională) putând avea o intervenție adaptată, cu focalizarea pe una sau pe 
alta dintre dimensiuni. 
 
De asemenea fiecare din cele două componente ale programului – educația moral-civică sau 
trainingul vocațional – pot fi aplicate și separat. 
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Atenție!!! Pentru trainingul vocațional, un optim este apreciat la 6-8 ședințe. Conform cerințelor 
beneficiarului proiectului pentru care a fost dezvoltat programul, formula propusă de autor are 7 
ședințe de bază cu posibilitatea desfășurării până la 11 ședințe prin propunerea de ședințe de 
consolidare a atitudinilor, a abilităților și deprinderilor în această sferă.  
La fel, pentru educația moral civică un optim este de 10- 12 ședințe, formula propusă având 9 ședințe 
de bază, cu posibilitatea organizării  unui total de 15-16 ședințe pe această temă, prin propunerea unor 
sedinte de consolidare și/sau execiții de implicare comunitară. 
 
Frecvența recomandată de autor pentru derularea sesiunilor este săptămânală. 
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Schema vizuală a programului: 
 
De asemenea, autorul a propus o posibilitate de adaptare și în interiorul fiecărui modul, propunând 
ședințe de consolidare pe anumite tematici, a se vedea descrierea de mai jos: 
 

 
 

 
 

- Ședințe de bază, cu caracter obligatoriu  
 

- Ședințe de consolidare sau exerciții de implicare comunitară, cu caracter facultativ     
 

 
17 Un exercițiu de implicare comunitară va fi obligatoriu în pregătirea Modulului V- Proiectul comunitar 

Nr. de 
ședințe 
program 

Structură program  

1  Ședință introductivă 

 
 
16 
 
 
 
 

Training  pentru o conduită  moral-civică 
9 sedințe de bază – cu posibilitate extindere la 

16  sedințe  

Training vocațional 
7 sedințe de bază – cu posibilitate extindere la 

10 ședințe   
Modul I   - Dezvoltare personală   Modulul VI – Identitate vocațională  

1    ședință   de 
bază        

2 ședințe de consolidare 2 ședinte de bază   

Modul II – Educație morală  ModuluL VII – Oportunități de dezvoltare 

 2 ședințe de bază 2  ședințe de 
consolidare 

2 ședinte de bază 1 ședință de 
consolidare 

(sau/și) Exercițiul de 
implicare comunitară 

Modul III - Educație juridică Modului VIII – Decizia și planul de carieră 

2 ședințe de bază                        
 

 1 ședință de bază  1 ședință de 
consolidare 

Exercițiul de implicare 
comunitară17 

Modul IV – Educație pentru diversitate   Modului IX  - Tranziția  

2     ședințe de bază                                        Exercițiul de implicare 
comunitară 

2 ședințe de bază 1 ședință de 
consolidare 

Modul V – Proiectul comunitar    

2 ședințe de bază  

1 Ședință finală 

Total  
 

18 ședinte de bază + 8 ședinte de consolidare (facultative)  sau exerciții de implicare 
comunitară 
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CONȚINUTUL PROGRAMULUI PROBAȚIONAL ȘI INSTRUCȚIUNI 
METODOLOGICE PRIVIND APLICAREA ACESTUIA 

 
 
 

MODUL INTRODUCTIV   
 
 
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 

- Prezentarea programului probațional, 
- Verificarea modului în care minorul a înțeles, după primele întrevederi de supraveghere 

anterioare programului (cele care au inclus evaluarea persoanei, planificarea supravegherii, 
respectiv semnarea planului de probațiune), dispozițiile hotărârii judecătorești și obligațiile 
impuse în sarcina lui, inclusiv aspectele legate de participarea la un program probațional. 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Consilierul de probațiune începe prin a deschide întâlnirea într-o formula pozitivă și va felicita, 
spre exemplu, minorul pentru acordul de a participa la acest program sau pentru prezentarea cu 
punctualitate la data și ora stabilită pentru începerea programului, dacă acest lucru s-a 
întâmplat.  Pentru a continua  în aceeași notă se poate întreba minorul cu ce a călătorit până la 
sediul serviciului, dacă a călătorit bine, fără evenimente, cât timp îi ia această deplasare etc., 
aspecte de natură să exprime interesul consilierului pentru situația minorului. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Descrierea programului 
Consilierul va descrie pe scurt, într-o modalitate accesibilă minorului, programul ce urmează a 
fi parcurs în următoarea perioadă de 6 luni (sau altă perioada stabilită în funcție de 
componentele și modulele alese a fi derulate). În acest sens, poate folosi următoarea modalitate 
de prezentare a programului - Fișa I, pe care o adaptează în funcție de nivelul de înțelegere al 
minorului. 
 
Prezentarea calendarului de desfășurare poate fi făcut de asemenea într-o formă  grafică ușor 
de reținut de către minor. 
Se poate, de exemplu, agrea ca întâlnirile să aibă avea loc în aceeași zi a săptămânii, la aceeași 
oră (de exemplu: în fiecare miercuri la ora 10). Apreciem că ar fi de dorit acest lucru, pentru că 
obișnuința creată astfel ar putea influența pozitiv frecvența la program. 
 
Exercițiul nr. 1 – Așteptările mele, așteptările consilierului, așteptările instanței ce au în 
comun? – Fișa II (cu Fig. 1 sau Fig. 2) 
 



 

Pa
ge

19
 

Solicitați-i minorului să se gândească la așteptările lui față de acest program și să le noteze18 pe 
cele care le consideră mai importante. Spuneți-i că veți face și dvs. același exercițiu, exprimând 
și așteptările dvs. față de acest program. Împreună veți stabili care sunt așteptările instanței, 
pornind de la sentința primită. După prezentarea de către fiecare a așteptărilor identificate se 
va discuta și se va stabili modul în care așteptările se întâlnesc. Se vor desena trei cercuri, unul 
intitulat “Ce aşteaptă consilierul de la această activitate?”, unul “Ce aşteaptă instanţa de la 
această activitate?” şi altul “Ce aştept eu de la această activitate?” (ca în  Fig. 1) în care cercurile 
se suprapun astfel încât să se evidenţieze care sunt așteptările comune. 
Exerciţiul trebuie astfel prezentat încât să se înţeleagă faptul că toate activităţile se desfăşoară 
cu un anumit scop și oamenii au așteptări legate de fiecare activitate, iar aceste așteptări, 
scopuri pot să coexiste sau chiar să se suprapună generând cooperare. De exemplu: una dintre 
așteptările personale poate fi: să mă ajute la schimbarea comportamentului, ori schimbarea 
comportamentului infracțional poate fi atât așteptarea consilierului, cât și a instanței.   
 
Nu este de exclusă situația în care așteptările nu se suprapun, dar se completează putând exista 
împreună (Fig. 2).  
De analizat și situațiile în care așteptările declarate ar fi contrare. În această situație nu trebuie 
insistat în această ședință pentru găsirea unui punct comun sau pentru ”demontarea” așteptărilor 
contrare, indicat fiind să reluăm acest subiect după parcurgerea următorului modul, reanalizând 
așteptările din prisma participării /implicării de până atunci. 
 
Fig .1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Faptul că minorul nu știe să scrie sau scrie cu dificultate nu constituie impediment în aplicarea exercițiilor. In aceste cazuri 
minorul este rugat sa se gândească la aceste așteptări și să le verbalizeze ulterior, consilierul putând nota informațiile daca 
este necesar.  De reținut că problematizarea, discuțiile cu persoana aflată în supraveghere, explorarea gradului de înțelegere 
și analiză a situațiilor expuse,  nu testarea abilităților de citit-scris, devin prioritare în cadrul programului. 

Aşteptările 
consilierului 

 

 

 

Aşteptările         
instanţei 

 

Așteptările 
mele 

 

 

 

 

Aştep
tările mele 
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Fig. 2 (dacă este cazul) 
ștepările tale 

 

 
Exercițiul nr. 2  - Exercițiu motivațional: Graficul (Fiecare zi e importantă…) 

 
Pentru fiecare dintre noi, vizualizarea unei idei, a unui concept, aduce un surplus de informație. 
Solicitați-i minorului să reprezinte grafic (vezi Fișa III) unde se află/distanța la care se află față 
de scopul propus în exercițiul anterior.  
Încurajați minorul să răspundă la următoarele întrebări: 

• Unde te poziționezi acum? Verificați suplimentar ce a reținut despre sancțiunea pe care o are de 
executat. 

• Unde ți-ai propus să fii la sfârșitul programului? 
• Ce crezi că ai de făcut în acest sens? Descrie 3-4 acțiuni concrete pe care crezi că le poți face 

pentru a te apropia zi de zi de ceea ce ți-ai propus. Fiecare zi e importantă… 
• Cum crezi că te vei simți când vei atinge ce ți-ai propus? 

 
 
Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi.  
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. Aveți ocazia să clarificați în 
această ședință, sau dacă necesită timp sau informații suplimentare, să anunțați că veți reveni 
cu clarificări la începutul sesiunii următoare. 
Stabiliți cu claritate data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Așteptările 
mele

Așteptările 
consilierului 

Așteptarile 
instanței 
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Fișe de lucru Sesiunea introductivă 
 
FISA I  

Descrierea programului probațional - Formare civică și vocațională pentru tine, pentru 
comunitate  

 

Denumire program: Formare civică și vocațională pentu tine, pentru 
comunitate

Locul/rolul programului din perspectiva sentinței: la sediul biroului de 
probațiune, uneori la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă sau altă 

instituție, în funcție de activități
Durata programului: (recomandare pentru exprimarea numărului de ședinte: 

24)
Frecvența derulării sesiuniilor programului: săptămânală, ca regulă.

Programul conține 22 sedințe, organizate pe 9 module în cadrul celor 2 
componente (educatie civică si consiliere vocațională) plus  o sesiune 

introductivă și una finală = 24 ședințe

Componenta I  Educație civică

Structură: 5 module,  în care vom discuta despre diferite modalitați de 
comunicare, norme și valori morale, analiza propiei infracțiuni, drepturi și 

responsabilități, discriminare, implicare în comunitate etc. 

Componenta II  Consiliere vocațională

Structură: 4 module în care vom discuta despre evaluarea profilului vocațional, 
despre priceperi, interese, aptitudini, despre meserii și cerințele ocuparii lor, despre 

cum să ne prezentăm la un interviu etc.
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FISA II (Fig.1) 
 
Așteptările mele, așteptările consilierului, așteptările instanței… 
Ce au în comun?   
 
 

 
 

Nume prenume: 

Data:  

Asteptările mele

Așteptările instanței
Așteptările consilierului
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FISA II – Fig. 2 (dacă este cazul - situația în care nu găsim așteptări comune, putem discuta 
modul în care ele se vor completa) 

 

  

Așteptările mele

Așteptările consilierului 

Așteptarile instanței 
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FIȘA III 

Unde te poziționezi acum în raport cu obiectivul propus? 
Unde ți-ai propus să fii la sfârșitul programului? 
Ce crezi că ai de făcut în acest sens? 
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PARTEA I  –  EDUCAȚIE MORAL-CIVICĂ 

 
 

MODUL I - ELEMENTE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (2 ședințe  + 1 ședință de consolidare) 
  
 

ȘEDINȚA NR. 1 - APLICAȚII PENTRU AUTOCUNOAȘTERE 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Conștientizarea punctelor tari, a abilităților și resurselor personale în scopul îmbunătățirii 

calității vieții, 
• Înțelegerea legăturii dintre gânduri- sentimente- comportament. 

 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați cu deschidere minorul, să îi acordați câteva minute să se 
adapteze/acomodeze cu noul spațiu, să își diminueze din emoții discutând despre cum a ajuns în acea 
zi la sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima 
ședință etc. E suficient să abordați unul dintre aceste subiecte  (nu pe toate!) timp de 2-4 minute pentru 
acomodarea minorului. 

 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Exercițiul nr. 1 – Blazonul personal/Emblema personală (ex. de autocunoaștere) 
Explicați-i minorului pentru început că emblema, stema sau blazonul (folosiți termenul pe care îl 
înțelege sau acceptă minorul, cu precizarea că nu demunirea exercițiului este importantă pentru 
minor, ci conținutul exercițiului, respectiv ceea ce îi propuneți să lucreze) - reprezintă un ansamblu 
de simboluri, semne/ desene sau cuvinte care sunt reprezentative pentru o ţară, un oraş, o comunitate 
sau o familie (cazul blazonului). Puteți arăta câteva astfel de embleme, steme, blazoane. 

 
Solicitați-i să creeze și el un astfel de blazon, dar nu pentru o ţară, oraş ori o familie, ci un blazon 
pentru el.  
Spuneti-i minorului ca printr-o diagramă divizată în patru secţiuni (ca în FIȘA IV),  poate crea o emblemă care 
să îl reprezinte şi să spună ceva prin simboluri/desene/cuvinte despre aspecte relevante ale felului lui de a 
fi:  

• în prima secțiune va reprezenta prin simboluri/desene/enunţuri o faptă bună pe care a făcut-o minorul;  
• în cea de-a doua secțiune va reprezenta o faptă pe care ar fi încântat să o facă; 
• în cea de-a treia secțiune se va referi la pasiunile hobby-urile pe care le are ; 
• cea de-a patra secțiune a blazonului  poate fi rezervată modului în care si-ar dori să fie în viitor. Cum se vede în viitor? 
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Informație pentru uzul consilierului:  
Consilierul de probațiune poate modifica una sau mai multe dintre cerințele de mai sus solicitând, spre exemplu: 
punctele slabe și punctele tari ale minorului, interesele minorului, priceperile acestuia, ce regretă dacă se gândește 
la trecut,  ce îi place sa facă în timpul liber, ce amintiri pozitive are din copilăria sa etc. 

 
Exercițiul nr. 2 -   Cum mă văd ceilalți? 
Consilierul va trasa un cerc/o stea în mijlocul unei foi de hârtie şi îl va ruga pe minor să-și imagineze 
că acolo se află el. Îi va solicita minorului să noteze pe marginea foii membrii familiei sau cei mai 
importanţi prieteni, colegi, ori învăţător/profesori etc., dar nu mai mult de 4-5 persoane.  Se va uni cu 
câte o linie personajele numite de cercul/ steaua din mijloc. Consilierul poate contura o fișo de lucru 
în modul prezentat mai sus sau poate folosi FIȘA V, completând cu minorul poziția fiecărei persoane în 
acord cu cerințele menționate.  

 
Rând pe rând, întrebați-l pe minor: Ce crezi tu despre el/ea? vorbind despre fiecare dintre cele 4-5 
persoane identificate. Dacă îi este greu să descrie persoana respectivă, încurajați-l să aleagă din Lista 
cu trăsături de caracter 5 adjective care i se potrivesc (vezi Anexa 1). Notați aceste trăsături pe o parte 
a liniei care uneşte cercul de respectiva persoană. Observați care sunt persoanele pe care minorul le 
descrie într-o lumina mai favorabilă precum şi pe cele pe care minorul le vede într-o lumina mai puțin 
favorabilă. 

 
Întrebați apoi: Cum crezi că te-ar descrie el/ea pe tine? Dacă minorul nu ştie ce să răspundă, consilierul 
îi va arăta din nou lista cu trăsături de caracter pentru a se inspira. Notați pe hârtie, pe partea  cealaltă 
a liniei care uneşte cercul de respectiva persoană, răspunsurile minorului. 

Extrageți trăsături care descriu modul în care crede că îl văd ceilalți și discutați pe marginea lor: 
Care trăsături crezi ca trebuie menținute? 
Care trăsături crezi că trebuie schimbate? În ce fel?  
Ce anume influențează modul în care suntem percepuți? 
 

Exercițiul nr. 3 - Modelul ACC (legătura gânduri – sentimente -  comportament) 
În legătură cu exercițiul de mai sus, consilierul va explica minorului că în același mod în care percepția 
altora despre noi este influențată de comportamentul nostru, la fel, modul în care ne comportăm 
fiecare dintre noi este influențat de gândurile, convingerile şi sentimentele pe care le avem.  
Mai simplu, modul în care gândim afectează ceea ce simţim, iar ceea ce simţim afectează ceea ce 
facem.  
Pentru a întări explicațiile date, consilerul poate folosi unele dintre exemplele de mai jos sau altele în 
raport cu situația minorului. 

 
Scenariul ploii: 
În cazul ploii unele persoane se pot întrista ca acesta le-a stricat planurile de a ieși la picnic. 
În cazul aceleiași ploi alte persoane se pot bucura ca nu vor mai face efortul să ude grădina. 
 
Scenariul ninsorii... 
În cazul ninsorii unele persoane se pot indispune că a venit frigul și trebuie să poarte haine 
groase. 
Alte persoane, în cazul aceleiași ninsori își pot face planuri de a merge pe pârtie, pregătindu-se 
pentru distracție. 
 
Scenariul închierii magazinului... 
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Cineva care vrea sa cumpere țigări, de exemplu, se poate infuria foarte tare în cazul în care 
ajungând la magazin chiar înainte de ora închiderii, vânzătorul anunță ca nu mai vinde nimic că 
închide magazinul. 
Altcineva poate considera acest eveniment un motiv să fumeze mai puțin în acea seara, sau un 
semn să încerce să se lase de fumat. 
 

De precizat că nu numai persoane diferite pot gândi diferit despre același eveniment, ci chiar aceeași 
persoană poate gândi și simți diferit despre unul și același eveniment în momente diferite. 
Comportamentul nostru va fi diferit în funcţie de gânduri şi convingeri, chiar dacă evenimentul este 
acelaşi. 
Încurajați minorul să identifice în viața personală situații în care a gândit diferit în raport cu același 
eveniment. 
Concluzia va fi una pozitivă: dacă schimbăm modul în care gândim, putem să ne schimbăm 
comportamentul. 

 
Încheiere/Rezumatul întrevederii:  

 
Solicitați minorului să menționeze un aspect care i-a plăcut din ședința de astăzi și unul care l-a 
contrariat. Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. Consilierul are ocazia să 
clarifice acum aspectele semnalate, sau dacă necesită timp sau alte informații poate anunța că va 
reveni cu clarificări la începutul sesiunii următoare. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișe de lucru Ședința nr.1 – Partea I 
 

FIȘA IV  Blazonul personal 

Împarte imaginea de mai jos în patru secțiuni, trasând o linie orizontală și una verticală în 
interiorul ei. 
Spune sau exprimă prin simboluri/desene/enunţuri în fiecare dintre secțiunile  create ceva 
despre felul tău de a fi: 
 

 

 

Nume minor: 

Data: 
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FIȘA V 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nume minor: 

Data:  

EU
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ȘEDINȚĂ DE CONSOLIDARE MODULUI I- APLICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ  

 
OBIECTIV SEDINȚĂ: 

• Identificarea modalităților de comunicare de tipul: pasiv, agresiv, pasiv-agresiv şi asertiv,  
• Dezvoltarea abilităţilor necesare unei bune relaționări și comunicări (cu accent pe 

comunicarea asertivă în abordarea și rezolvarea problemelor). 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 

 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați minorul și să îi acordați câteva minute să se acomodeze. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Exercițiul nr. 1 - Comunicarea, un partener de nădejde sau dușman? 
 
Consilierul va începe prin a spune minorului ca există mai multe moduri de comunicare respectiv: pasiv, 
agresiv,  pasiv-agresiv 19şi asertiv. Eficiența comunicării depinde de stilul în care alegi să comunici. 
Puteți să îi solicitați minorului să spună ce știe despre unele stiluri de comunicare și dacă are exemple 
din viața de zi cu zi cu privire la aceste stiluri de comunicare. 
Or puteți să alegeți din expresiile verbale de mai jos, scrise italic, să le invocați și să întrebați minorul 
ce stil de comunicare ați folosit. 
Pot fi folosite, de asemenea, și imagini sugestive reprezentând diferite stiluri de comunicare, 
modalitățile alese de către consilier fiind adaptate nivelului de înțelegere al minorului.  
 
Informație pentru uzul consilierului:  
Comunicarea pasivă presupune absenta exprimării sincere a sentimentelor, persoanele care adoptă 
acest stil preferă să nu ia parte la discuții, să nu spună ceea ce gândesc și simt, de teama de a nu fi 
respins sau de a nu supara ori intra în conflict cu cineva. 
Stilul de comunicare pasiv are la bază gânduri de genul (exemplificare): E important să fiu pe placul 
tuturor…, Nimeni nu mă respectă…, Ce cred eu nu este important...etc 
Expresii verbale frecvent folosite (exemplificare): Îmi pare nespus de rău că deranjez…, Crezi că se 
poate…? Pot să spun si eu ceva? 
Limbaj non-verbal prezent (exemplificare): contactului vizual redus sau lipsă, zâmbet timid, mâini 
tremurânde etc. 

 
Comunicarea agresivă presupune exprimarea propriilor opinii sentimente, nevoi, idei într-un mod care 
nu tine seama de ceilalți. Persoana care apelează la stilul de comunicare agresiv dorește, de regulă, să 
îi controleze să intimideze, apreciind că singura cale de rezolvare a unui conflict este de a-l învinge pe 
celălalt. 
Stilul de comunicare agresiv are la bază gânduri de genul : Eu am dreptate, ceilalți nu…, Alții sunt de 
vina pentru că lucrurile merg rău… 
Expresii verbale frecvent folosite: Dacă nu faci asta, atunci să vezi … Știi că am dreptate…, Numai tu 
ești de vină… 

 
19 http://www.romedic.ro/stiluri-de-comunicare-0P33758 
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Limbaj non-verbal prezent: privire fixă intensă, gesticulare amplă, mers nervos prin încăpere etc. 
 

Comunicarea pasiv- agresivă presupune un amestec dintre primele două forme de comunicare, 
persoanele care îl folosesc nu se simt suficient de puternici pentru a-și exprima sincer sentimentele, 
nevoile și ideile. Comunicarea pasiv–agresivă presupune folosirea ironiei, sarcasmului, planificarea unor 
modalități de a sabota sau a se răzbuna pe celălalt și comportament de fațadă. 
Comunicarea asertivă presupune exprimarea propriilor nevoi, sentimente, idei într-o modalitate care 
arată respectul față de sentimentele și nevoile celorlalți. De reținut că acest stil nu este la mijloc între 
stilul agresiv și cel pasiv, ci este un alt mod de a comunica. 
Stilul de comunicare asertiv are la bază gânduri de genul: Eu cred că am dreptate, dar si ceilalți pot 
avea dreptate… Trebuie să-mi reprezint drepturile, dar și ceilalți au același drept… 

Expresii verbale frecvent folosite:  
- Folosirea expresiilor la persoana I - Eu îmi doresc… Eu cred… 
- Exprimarea fermă dar calmă emoțiilor și a sentimentelor: Mă simt frustrat când… Mă deranjează 

modul în care…  dar și a așteptărilor față de celălalt: Ceea ce mi-aș dori e să …  Așteptarea mea 
ar fi să… 

- Solicitarea opiniei si sfatului celuilalt: Tu ce crezi in legătură cu asta?  
- Propunerea unor recompense, accent pe rezultate, pe cooperare: Vom continua sa lucram 

împreună... Cred că am putea rezolva asta împreună… 
Limbaj non-verbal prezent: contact vizual deschis și non-intruziv, zâmbet deschis sincer, atitudine 
relaxată etc. 
Comunicarea asertivă necesită exersare, mai ales când ne-am obișnuit cu unul din stilurile de mai sus. 

 
Exercițiul nr. 2: Alegi cum să comunici: pasiv, agresiv sau asertiv - Studii de caz 

 
Analizați împreună cu minorul situațiile de mai jos (Fișa VI) propunându-i să descrie cum s-ar comporta 
sau cum s-a comportat când s-a aflat într-o situație similară. Solicitați-i să-și amintească gândurile care 
au stat la baza acelui comportament, precum și elementele de comunicare verbală, dar și nonverbală 
pe care le-au conținut reacția lui.  
Alegeți una dintre situații în care a comunicat agresiv sau pasiv și propuneți-i să o transforme într-o 
comunicare asertivă.         

 
Scenarii: 
1.Un coleg te acuză public că i-ai sustras un obiect personal, dar tu nu ai facut asta. 
2.Mama te pedepseste să nu mai ieși din casă tot weekendul pentru o greșeală pe care știi că a 
făcut-o fratele tău. 
3.Ai primit factura de telefon şi constataţi ca sunt trecute convorbiri pe care tu nu le-ai 
efectuat. 
4. I-ai împrumutat pritenului tău niște bani si acum nu mai recunoaște că i-ai oferit. Ai nevoie 
de ei urgent pentru a cumpara medicamente mamei tale. 
5. Într-o seară poliția te oprește și te interoghează fără motiv. Prietenii tăi asistă la acest 
eveniment. 

 
Încheiere/Rezumatul ședinței:  

 
Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. Consilierul are ocazia să clarifice acum 
aspectele semnalate, sau dacă necesită timp sau alte informații poate anunța că va reveni cu clarificări 
la începutul ședinței următoare. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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 Fișe de lucru Ședința de consilidare – Partea I 
 

 
FIȘA VI 

Analizați situațiile de mai jos și descrieți cum v-ați comporta sau cum v-ați comportat în 
situații similare: 

Nr. 

crt. 

Scenarii  Cum te-ai comportat (sau n 
situații similare) 

Cum ai putea să te comporți 
altfel 

1.  Un coleg te acuză public că 
i-ai sustras un obiect 
personal, dar tu nu ai facut 
asta. 
 

 

 

 

 

 

2.  Mama ta te pedepseste să 
nu mai ieși din casa în 
weekend pentru o greșeală 
pe care știi că a făcut-o 
fratele tău. 
 

  

3.  Ai primit factura de telefon 
şi constataţi ca sunt 
trecute convorbiri pe care 
tu nu le-ai efectuat 

 

  

4.  I-ai împrumutat prietenului 
tău niște bani și acum nu 
mai recunoaște că i-ai 
oferit. Ai nevoie de ei 
urgent pentru a cumpăra 
medicamente mamei tale. 
 

  

5.  Într-o seară poliția te 
oprește și te interoghează 
fără motiv. Prietenii tăi 
asistă la acest eveniment. 
 
 

  

 
Nume prenume: 
Data: 
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ȘEDINȚĂ DE CONSOLIDARE MODUL I - APLICAȚII PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ  
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 

- Dezvoltarea abilităţilor necesare unei bune relaționări și comunicări, prin exersarea 
comportamentului asertiv. 
 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați formula de început! Întâmpinați minorul și acordați-i câteva minute să se acomodeze, 
discutând neutru despre cum a ajuns în acea zi la sediul biroului probațiune, cum este vremea 
sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima ședință etc. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
 
Exercițiul nr. 1: Aleg să comunic asertiv 
Consilierul va invita minorul să continue cu Fisa VI din sesiunea anterioară transformând și restul 
situațiilor în care a comunicat agresiv sau pasiv într-o comunicare asertivă. Dacă vă mai amintiți, 
în sesiunea anterioară a fost aleasă una dintre situații în care minorul a comunicat agresiv sau 
pasiv pentru a fi o transformată într-o comunicare asertivă. Vor fi analizate și celelalte 4 situații 
din FIȘA VI parcurgând același algoritm de transformare, consilierul asistând minorul în 
formularea unor răspunsuri asertive. 
 
Exercițiul nr. 2: Formula Eu versus Formula Tu  
Reamintiți-le minorilor că modalitatea de comunicare asertivă implică folosirea expresiilor la 
persoana I – Eu. Spuneți-i minorului că sună acuzator să spunem: „(tu) nu ai dreptate” și că 
această exprimare determină o atitudine defensivă sau ostilă, pentru că în loc să spui ce simţi îi 
învinovătești și acuzi pe ceilalţi.   
Formula potrivită ar fi: „(eu) nu sunt de acord”, ”(eu) sunt de parere că”… 
 
Prezintați, spre exemplu, cele două situații de mai jos şi solicitați-i minorului să spună la care 
dintre ele este mai probabil să primească un răspuns pozitiv: 
1.   Eşti neserios, nu ajungi niciodată la timp... 
Mi-ar plăcea să ajungi la ora programată... 
 
2.  Niciodată nu auzi nimic din ceea ce-ți spun... 
 Mi-aș dori să te uiti la mine când vorbim, îmi dai impresia că nu mă auzi... 
 
În ambele cazuri, varianta a doua este cea care trebuie încurajată, este cea mai aproape să 
primească un răpuns pozitiv. 
 
Alegeți împreună cu minorul o situație care îl preocupă/supără în acest moment, o situație pe 
care are de gând  să o rezove. Incercați să urmați  pașii de mai jos în abordarea problemei 
(FIȘA VII), percurgeți mai întâi exemplul din manual. Nu uitați formularea la persoana I!  
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- Exprimă ferm dar calm emoțiile și a sentimentele când descrii situația care te supară, de tipul: 
Mă deranjează modul în care îți ții lucrurile împrăștiate prin cameră… 

- Formulează clar așteptările față de celălalt: Ceea ce mi-aș dori este să încerci să fii mai ordonat 
si mai atent cu lucrurile tale 

- Solicită opinia și sfatul celuilalt: Crezi că ai putea face lucrul asta?  
- Propune o recompensă, pune accent pe rezultatele pozitive pentru fiecare dintre părți, pe 

cooperare:  În acest fel as fi si eu mai relaxat/ă și vom avea mai mult timp să petrecem 
împreună, ieșind la plimbare sau la un film … 
 
 
Încheiere/Rezumatul ședinței:  
 
Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. Consilierul are ocazia să clarifice 
acum aspectele semnalate, sau dacă necesită timp sau alte informații poate anunța că va reveni 
cu clarificări la începutul ședinței următoare. 
Întrebați care sunt pașii pe care îi presupune comunicarea asertivă, pentru a concluziona: 

- Exprimă ferm dar calm emoțiile și sentimentele când descrii situația care te supără. 
- Formulează clar așteptările față de celălalt. 
- Solicită opinia și sfatul celuilalt. 
- Pune accent pe rezultatele pozitive pentru fiecare  

Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișă de lucru Ședința de consolidare Modul I 

 
 

FIȘA DE CONSOLIDARE 

 
Exersarea comunicării asertive  
 
Nu uitați formularea la persoana I !! 
 
Pasul I - Exprimă ferm dar calm emoțiile și sentimentele când descrii situația care te supară  
Exemplul nostru: Mă deranjează modul în care îți ții lucrurile împrăștiate prin cameră 
Exemplul tău:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Pasul II - Formulează clar așteptările față de celălalt 
Exemplul nostru: Ceea ce mi-aș dori este să încerci să fii mai ordonat si mai atent cu lucrurile 
tale 
Exemplul tău: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Pasul III - Solicită opinia și sfatul celuilalt 
Exemplul nostru: Crezi că ai putea face lucrul asta?  
Exemplul tău: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Pasul IV - Propune o recompensă, pune accent pe rezultate, pe cooperare 
 
Exemplul nostru: În acest fel as fi si eu mai relaxat/ă și vom avea mai mult timp să petrecem 
împreună, ieșind la plimbare sau la un film … 
Exemplul tău: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nume prenume:  
Data:  
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MODUL II - ELEMENTE DE EDUCAȚIE MORALĂ (2 ședințe + 2 ședințe  de consolidare sau/și 
1 ședință de  tip - Exercițiu de implicare comunitară) 

  
 

ȘEDINȚA NR. 2 - VALORI MORALE, NORME MORALE 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

• Întelegerea conceptelor de valoare și normă morală, 
• Explorarea unor valori şi norme morale care stau la baza relaţiilor pro-sociale cu ceilalţi oameni. 

 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Întâmpinați minorul și acordați-i câteva minute să se adapteze/acomodeze discutând despre cum a 
ajuns în acea zi la sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de 
la ultima ședință etc. E suficient să abordați unul dintre aceste subiecte  (nu pe toate!) timp de 2-4 
minute pentru acomodarea minorului. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Exercițiul nr. 1 - Realizare profil moral  
Solicitați minorului să se descrie cum se vede el, ca om, în rolurile pe care le are/îndeplinește (ca 
fiu/fiică, partener/parteneră, elev, angajat, coleg…). Dacă îi este greu să se descrie, încurajați-l să 
aleagă din Lista cu trăsături de caracter (a se vedea Anexa 1 pe care ați folosit-o și la Ședința nr. 1) 
câte 2 adjective pozitive care i se potrivesc în raport cu fiecare rol ales și să completeze FIȘA VII.  
 
Informație pentru uzul consilierului: 
O altă posibilă abordare ar putea fi aceea în care puteți reveni la FIȘA  V din Sedința nr. 1 și să 
identificați împreună cu minorul trasături pozitive dintre cele menționate în fișa lucrată (dacă astfel de 
trasături sunt menționate în acea fișă). Solicitați-i minorului să completeze acele trăsături personale 
gândindu-se cum s-ar descrie el, ca om, în raport cu rolurile îndeplinite (fiu/fiică, partener/parteneră, 
elev, angajat, coleg…). În acest caz, nu se mai completează FIȘA VII.   
 
Solicitați-i să aleagă și să ierarhizare valorile personale recunoscute, discutând cu minorul de ce 
consideră mai importantă una decât cealaltă și completați FIȘA VIII. Rețineți argumentele prezentate 
de către minor și dacă este cazul, utilizați-le în exercițiul următor sau în alte situații ca argumente 
pentru a susține schimbarea. 

 
Propunem în continuare o scurtă discuție introductivă la Exercițiul nr. 2 – Ce este valoarea morală? Ce 
este o normă morală?  

 
Întrebați minorul ce înțelege prin valoare morală. Încercați o scurtă definiție.  
O posibilă definire a valorii morale ar putea fi: Valoarea morală este o trăsătură în care credem și noi 
și ceilalți. Ceva despre care credem că este foarte bine sau foarte bun pentru noi și ceilalți. 
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Fiecare dintre noi are anumite valori care sunt bine înrădăcinate în modul de a gândi și  a acționa (pot 
fi asociate cu formula „cei 7 ani de acasă”. 

 
Reveniți la lista de trăsături de caracter utilizată în exercițiul nr. 1 și întrebați care dintre acestea sunt 
valori morale.  
Sau întrebați ce trăsături au oamenii care iubesc/protejează natura? Sau ce trăsături au oamenii care 
cred în dreptate? Notați răspunsurile și concluzionați că acestea sunt exemple de valori morale. 

 
Întrebați apoi minorul ce înțelege prin norma morală. Încurajați o scurtă definiție a ceea ce înseamnă 
pentru minor norma morală.  
 
Informație pentru uzul consilierului: 
O posibilă definire a normei ar putea fi: normă morală (sau etică) este o regula privitoare la modul de 
comportare a omului în societate, la relațiile dintre oameni, la drepturile și obligațiile ce izvorăsc din 
aceste relații. O normă protejează o valoare umană sau un set de valori umane. In primul rând, însăși 
decizia de a respecta legea este de natură morală. 
Sfera moralei este mai astfel cuprinzătoare decât aceea a dreptului (legii), întrucât se referă la 
comportarea oamenilor în cele mai diverse relații și valori sociale (existente în familie, școală, cuplu, 
echipa, grup social etc).  
Consilierul ar putea completa că distingem între normele categorice de tipul: "Să nu minți!", "Să nu 
furi!", "Să nu ucizi!" etc., care solicită imperativ sau necondiționat un anumit comportament și normele 
ipotetice de tipul: "Dacă vrei să îți păstrezi sănătatea, evită excesele și viciile" sau "Dacă vrei să ai 
succes în afaceri, construiește-ți si păstrează-ți o cât mai bună reputație"20, care doar recomanda un 
anumit comportament, regula impunându-se numai cu condiția acceptării de către individ a unui anumit 
scop. În concluzie, se poate spune că în nici o situație nu este îngăduit să furi, să minți ori să omori, pe 
când o norma ipotetică se aplica doar în anumite împrejurări, în funcție de scopurile pe care și le asuma 
în mod liber individul. 

 
Exercițiul nr. 2 - Relația dintre valoare morală și normă morală  
Simularea unor situaţii care presupun apelul la norme şi valori morale; Ce faci atunci când …?, sau Cum 
poţi proceda în situaţia …?) sau pentru identificarea unor moduri specifice de comunicare în familie, la 
şcoală, în grupul de prieteni, în locuri publice etc. 

 
Consilierul propune scenariile de mai jos - sau altele apropiate experienței minorului - solicitându-i să 
le citească și să se gândească cum ar proceda dacă ar fi în situaţia dată. 
Scenarii posibile (FIȘA IX):  
1. Te  afli  în locuința unui cunoscut de al tău, împreună cu  multe  alte  persoane. Dintr-un  sertar  
întredeschis se văd câteva bijuterii  de  aur. Cei  din  jur  sunt  foarte  prinşi  într-o  discuţie. Ce faci?  
2. Asiști la o discuție aprinsă între doi colegi. Unul se enervează și îl lovește pe celălalt. Cum procedezi? 
3. Prietenul tău cel mai bun te roagă să îi ascunzi o perioadă o bicicletă despre care nu vrea să îți 
spună de unde o are.  
4. Pe stradă observi că din buzunarul unui bătrân cade un portmoneu din care se văd banii. Cum 
procedezi? 

 
Consilierul nu trebuie să acceptate doar răspunsuri dezirabile: nu iau…/nu fur…, nu mă bag în 
conflicte…, nu depozitez bunul dacă nu știu de unde provine… etc. Consilierul poate ”provoca” minorul, 
utilizând tehnica Avocatului diavolului prin formulări de tipul: 

 
20 http://www.scritub.com/profesor-scoala/educatie-civica/NORMELE-MORALE-ETICA1932091615.php 
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- ”Dar bijuteriile sunt foarte frumoase și nimeni din încăpere nu se uită spre tine…”, ”În încăpere 
nu sunt camere de luat vederi…” 

-  ”Însă și tu te mai certase-i în trecut cu cel lovit…”, Știi că este un nesuferit…” 
-  ”E seara și nu mai este nimeni in jur…”,”Tu tocmai ai nevoie de bani pentru a plăti o datorie…” 

 
Este important să obținem răspunsuri cât mai autentice pentru a evalua cât mai realist stadiul moral în 
care se află minorul.  
În final pentru situațiile în care minorul nu a căzut pradă tentațiilor întrebăm: Ce te-a determinat să 
nu faci asta (să nu iei bijuteriile/să nu intri în altercație/să nu ascunzi bunul furat/sau sa nu îți însușești 
bunul altuia etc)? 
În cele mai multe cazuri răspunsurile se vor circumscrie temerii de a nu fi pedepsit/sancționat, dar vor 
exista și situații în care vor fi promovate valori de genul: nu este bine să furi de la 
prieteni/cunoscuți/oameni în vârstă, nu este bine să lovești, îmi pot ajuta prietenul altfel (va trebui sa 
fiu cinstit cu el), bătrânii trebuie ajutați etc. Consilierul va puncta valorile morale 
identificate/promovate și va încuraja minorul să le aplice și în viața de zi cu zi. 

 

Încheiere/Rezumatul ședinței:  
 

Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. 
Puteți solicita de asemenea un proverb  despre moralitate, despre valori morale, ca spre exemplu: 
Minciuna are picioare scurte; Ce tie nu-ti place altuia nu-i face; De sapi groapa altuia, vezi sa nu cazi 
tu în ea... 
 
Formulați împreună concluziile sesiunii parcurse: 
Valoarea morală este o trăsătură în care credem și noi și ceilalți. 
Normă morală (sau etică) este o regula privitoare la modul de comportare a omului în societate, la 
relațiile dintre oameni, aceasta protejând o valoare morală sau un set de valori morale. 

 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișe de lucru Ședința nr. 2 – Partea I 
 

 

FIȘA VII 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nume prenume:  
Data:  
 
 
 
 
 
 

 

EU CA OM 
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FIȘA VIII 
 
 
 
 
 
 

Valorile care mă definesc  

cel mai mult 

Situații în care am manifestat 

aceste valori  

Actiuni prin care pot  

să le dezvolt  în continuare 

1.  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nume prenume:  
Data:  
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FISA IX 
 
 
Analizează atent următoarele situaţii și  gândește-te cum ai proceda dacă ai fi în situaţia dată. 
 
 
 
 

Nr. crt. Scenarii  Descrie cum ai proceda/ce ai face? 
1.  Te  afli  într-un loc cu   multe   alte  persoane. 

Într-un  sertar  întredeschis sunt câteva 
bijuterii  de  aur. Cei  din  jur  sunt  foarte  
prinşi  într-o  discuţie.  

 
 
 
 
 
 
 

2.  Asiști la o discuție aprinsă între doi colegi. Unul 
se enervează și îl lovește pe celălalt.  

 
 
 
 
 
 
 

3.  Prietenul tău cel mai bun te roagă să îi  ascunzi 
o perioadă o bicicletă despre care nu vrea să 
îți spună de unde o are. 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Pe stradă observi că din buzunarul unui  bătrân  
cade un portmoneu din care se văd banii.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nume prenume:  
Data:  
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ȘEDINȚA NR. 3 – RAȚIONAMENT MORAL (1) 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

• Analizarea unor situații de conflict de valori și responsabilități morale,  
• Conștientizarea dilemelor morale și analiza lor prin raportare la valorile proprii și la cele 

promovate în comunitatea în care minorul trăiește. 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați minorul cu deschidere, să îi acordați câteva minute 
să se acomodeze, să își diminueze din emoții, discutând neutru despre cum a ajuns in acea zi la 
sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima 
ședință etc.  
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Discuție introductivă - Dileme morale 
 
Informație pentru uzul consilierului: 
În studiile de psihologie morală, o dilemă morală se doreşte a fi o expunere a unei situaţii care 
implică un conflict moral între două acţiuni, principii, valori sau comportamente. Într-o dilema, 
subiectul acţiunii simte că este tras în direcţii contrare de temeiuri morale diferite şi este 
conştient de incompatibilitatea celor două direcţii posibile de acţiune (Christensen şi Gomila 
2012). Faptul că există temeiuri suficient de puternice pentru ambele laturi aflate în opoziţie 
ireconciliabilă este un ingredient esenţial al dilemei. Rolul acestor exerciții fiind și acela de a 
analiza gradul de interiozare al valorilor morale. 
 
În cazul acestui program, pentru a nu bloca abilitatea de a decide a minorului și pentru a nu 
dezvolta ezitarea lor, e important să acceptăm că dilemele sunt situaţii conflictuale care 
permit mai multe soluţii, deseori divergente, dar, în definitiv, suficient de bine întemeiate 
pentru a fi prezentate de participanţi ca soluţii. Deci, o dilemă este o situație conflictuală între 
două valori, norme etc. 
 
De exemplu, regula morală presupune o atitudine sufletească, un sentiment de compasiune și 
milă, atunci când vedem un cerșetor pe stradă, dar doar în momentul când inițiem o faptă și îl 
ajutăm cu bani, se produce și un fapt juridic, care poate fi analizat în sfera dreptului: 
încurajarea cerșetoriei. Cum procedăm? 
 
Un alt exemplu, pe care îl puteți folosi este morala de tip Robin Hood (haiduc care a trăit 
potrivit legendei in jurul anilor 1300 în pădurea Sherwood, din Nottinghamshire, Anglia și care 
fura de la cei bogați pentru a da celor săraci). Ce crezi despre faptele lui Robin Hood?  Sunt ele 
de actualitate? 
 
Scopul este de a-l sensibiliza pe minor față de ideea că nu poate da răspunsuri simple da / nu şi 
că nu neapărat va găsi întotdeauna răspunsuri corecte la problemele lui, că există şi un alt mod 
de a privi situaţiile cu care se confruntă. Deci e important să subliniem că nu există răspunsuri 



 

Pa
ge

44
 

corecte în aceste situații, că doar analizăm situații, că propunem soluții și eventual să le 
prioritizăm. 

 
Exercițiul nr. 1   
După discuția introductivă, ședinţa poate continua cu un scenariu din FIȘA X sau puteti folosi un 
alt exercițiu de dilemă morală îînaintea analizării FISEI X (ca sugestie pot fi folosite exemple din 
fisa de consolidare – pag.49 din acest material).  
Dilema din fișe poate fi citită de minorul singur sau parcursă împreună cu responsabilul de 
program.  
Într-o primă etapă minorul va trebui să ia decizii spontane sau să ierarhizeze cazurile pe o scală 
de la 1 la 7. Apoi inițiați discuţii asupra unor aspecte etice din scenariu (ce beneficii are salvarea 
unuia sau altuia dintre personaje alături de minunea salvării unei vieți, a propriei vieți, ce 
semnifică viața pentru cel ce o primește etc.), pentru ca minorul să revină asupra scenariului şi 
să reevalueze dacă au apărut modificări.   
 
Scenariul propus21: 
La un spital de cardiologie se află 7 pacienţi a căror viaţă depinde de efectuarea unui 
transplant de inimă. Tu şi colegii tăi faceţi parte din echipa de medici care trebuie să 
hotărască cine va beneficia de singura inimă aflată în banca de organe. Aveţi la dispoziţie 30 
de minute pentru a lua hotărârea salvatoare pentru unul dintre pacienţi. Dată fiind 
compexitatea operaţiei nici pacientul, nici inima nu poate aştepta. 
Pacienţii în aşteptare sunt: 

- 18 ani, elevă, capacitate intelectuală excepţională, imobilizată într-un cărucior toată viaţa 
- 60 de ani, medic cardiolog, homosexual 
- 38 de ani, necăsătorită, judecătoare, reputaţie de profesionistă foarte severă 
- 48 de ani, muncitoare, mamă a cinci copii minori 
- 20 de ani, acuzat de crimă, întreţinătorul unei familii alcătuită din şapte persoane 
- 17 ani, orfan, victima unui accident de circulaţie 
- 25 de ani, student, sportiv de performanţă, două încercări de sinucidere 

Care este alegerea ta? Expune argumentele. 
 

 
Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să menționeze ce i s-a părut interesant în ședința de astăzi. Solicitați 
minorului să se gândească la un proverb privind conflictul moral, spre exemplu: Fapta buna lauda 
pe om, După faptă și rasplată. 

 
Concluzionați împreună ședința: 
Dilema morală implică un conflict moral între două acţiuni, principii, valori sau 
comportamente bazate pe temeiuri morale contrare. 
Nu există răspunsuri corecte în toate situațiile cu care ne confruntăm, trebuie să analizăm 
atent situațiile pentru a propune soluții și eventual pentru a prioritize soluțiile. 
 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 

 
21 Adaptare după un exercitiu propus în cadrul programului RARIS, promovat in Centru Experimental de Probațiune Iași, 
adaptat după un alt program de terapie cognitiv comportamentală prezentat de expertul britanic David Watkins (Probation 
Service Cardiff UK) 
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Fișe de lucru Ședința nr. 3 – Partea I 
 

 
 
FIȘA X 
 
La un spital de cardiologie se află 7 pacienţi a căror viaţă depinde de efectuarea unui 
transplant de inimă. Tu şi colegii tăi faceţi parte din echipa de medici care trebuie să 
hotărască cine va beneficia de singura inimă aflată în banca de organe. Aveţi la dispoziţie 30 de 
minute pentru a lua hotărârea salvatoare pentru unul dintre pacienţi. Dată fiind complexitatea 
operaţiei nici pacientul, nici inima nu poate aştepta. 
Iată care sunt pacienţii în aşteptare : 
- 18 ani, elevă, capacitate intelectuală excepţională, imobilizată într-un cărucior toată viaţa 
- 60 de ani, medic cardiolog, homosexual 
- 38 de ani, necăsătorită, judecătoare, reputaţie de profesionistă foarte severă 
- 48 de ani, muncitoare, mamă a cinci copii minori 
- 20 de ani, acuzat de crimă, întreţinătorul unei familii alcătuită din şapte persoane 
- 17 ani, orfan, victima unui accident de circulaţie 
- 25 de ani, student, sportiv de performanţă, două încercări de sinucidere 

 
Care este alegerea ta? Expune argumentele: 
 
Optiunea 1  
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
Optiunea 2, dacă este cazul: 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
 
 
 
Nume prenume:  
Data:  
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ȘEDINȚA DE CONSOLIDARE MODUL II  - RAȚIONAMENT MORAL (2) 
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

- Continuarea analizării dilemelor morale prin raportare la valorile proprii și la cele promovate în 
comunitatea în care minorul trăiește, 

- Explorarea unor convingeri morale, construirea argumentelor în favoarea dezvoltării acestora. 
 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați minorul cu deschidere, să îi acordați câteva minute 
să se acomodeze, să își diminueze din emoții, discutând neutru despre cum a ajuns in acea zi la 
sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima 
ședință etc. Întrebați-l daca s-a gândit, dacă a găsit un alt proverb legat de conflictul moral, 
spre exemplu. 
 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Recapitularea sesiunii anterioare:  
Reamintiți-vă ce este o dilemă morală? 
Precizați o situație în care personal te-ai aflat într-o astfel de situație? 
Cum a soluționat-o? 
 
Exercițiul nr. 1 – Cum pot sa fac? Pro sau contra… 
Propuneți minorului să analizeze una sau două astfel situații care implică un conflict moral de 
valori si principii și analizați modul de soluționare încurajând cât mai multe ipoteze. Nu uitați că 
nu există răspunsuri corecte sau răspunsuri greșite.  
 
Scenariul 1: 
Ești un mic agricultor, a cărui recoltă s-a copt şi trebuie culeasă. La orizont se zăresc nori negri 
de furtuna. Dacă nu primeşti un ajutor, nu vei putea culege de unul singur întreaga recoltă 
înainte de venirea furtunii, iar grânele rămase pe câmp se vor pierde. Drept urmare, îl rogi pe 
vecinul tău, Ilie, a cărui recoltă încă nu s-a copt să te ajute. În schimb, acesta îți solicită să îl 
ajuți într-o problemă cu poliția și să minți că noaptea trecută ați petrecut împreună.                         
Cum crezi ca este mai bine să procedezi? Să accepți propunerea lui Ilie sau nu? 
Care sunt argumentele pro? Care sunt argumentele contra? 
 
Pentru a-l ajuta pe minor să parcurgă dilema întrebați-l care ar fi consecințele pozitive și care 
ar fi cele negative în situația în care ar accepta ajutorul lui Ilie? Analizați apoi care ar fi 
consecințele pozitive și care ar fi cele negative în situația în care nu ar accepta ajutorul lui Ilie?  
Rugați-l să pună în balanță cele două analize înainte de a decide. 
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Ex: o recoltă culeasa parțial /o recoltă parțial distrusă - față de – riscul de a fi cercetat de poliție? 
 
Scenariul 2: 
Te afli într-o mașina cu doua locuri (dintre care unul îl ocupi tu) si circuli noaptea printr-o zona 
împădurită. La un moment dat pe stradă întâlnești trei oameni: 

- O femeie însărcinată,  
- O preot bătrân, slăbit de frig și de efort  
- Un cunoscut de-al tău. 

Toți te roagă să ii iei în mașina pentru a reuși să iasă din pădure. Pe cine alegi să iei în mașină 
pentru a ajuta? 
 
Pentru a-l ajuta pe minor să parcurgă dilema întrebați-l care ar fi consecințele uneia sau alteia 
dintre posibilități la fel ca mai sus pentru a minimaliza pierderile. 
Ce alternative poate încerca?  O posibilă soluție pentru o astfel de dilemă poate fi și aceea de a 
urca în mașina femeia însărcinată și preotul, cu condiția ca unul dintre ei sa conducă, iar el să 
rămână cu cunoscutul său să aștepte ajutor după salvarea celor doi. 
 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. 
Nu uitați să concluzionați că dilemele morale nu au răspunsuri simple de tipul: da/nu, că trebuie 
analizate sub aspectul consecințelor pozitive/negative pe care le creează și astfel reușim să 
prioritizăm soluțiile.  
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișe de lucru Ședința de consolidare Modul II 
 

FIȘA ȘEDINȚĂ DE CONSOLIDARE 

Scenariul 1: 
 
Esti un mic agricultor, a cărui recoltă s-a copt şi trebuie culeasă. La orizont se zăresc nori negri 
de furtuna. Dacă nu primeşti un ajutor, nu vei putea culege de unul singur întreaga recoltă 
înainte de venirea furtunii, iar grânele rămase pe câmp se vor pierde. Drept urmare, îl rogi pe 
vecinul tău, Ilie, a cărui recoltă încă nu s-a copt să te ajute. În schimb, acesta îți solicită să îl 
ajuți într-o problemă cu poliția si să minți ca noaptea trecută ați petrecut împreună.                         
 
Cum crezi ca este mai bine să procedezi? Să accepți propunerea lui Ilie sau nu? 
 
 
 
 
 
 

 
Care sunt argumentele pro? Care sunt argumentele contra? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scenariul 2: 
 
Te afli într-o mașină cu două locuri (dintre care unul îl ocupi tu ca șofer) și circuli noaptea printr-
o zonă împădurită. La un moment dat pe stradă întâlnești trei oameni: 

- O femeie însărcinată,  
- O preot bătrân, slăbit de frig și de efort  
- Un cunoscut de-al tău. 

Toți te roagă să îi iei în mașina. 
Pe cine alegi să iei în mașină? Argumentează alegerea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nume prenume:  
Data:   
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ȘEDINȚĂ DE CONSOLIDARE MODUL II- DREPTURI VERSUS RESPONSABILITĂȚI 

 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

- Consolidarea noțiunilor de valoare și normă morală și contextualizarea lor, 
- Asumarea drepturilor proprii în condiţiile respectării drepturilor celorlalţi. 

 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați minorul cu deschidere, să îi acordați câteva minute 
să se acomodeze, să își diminueze din emoții, discutând neutru despre cum a ajuns în acea zi la 
sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima 
ședință etc.  
 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Discuție introductivă despre drepturile noastre în echilibru cu drepturile celorlalți. Drepturile au 
asociate întotdeuna și o serie de responsabilități. 
 
Informație pentru uzul consilierului: 
Drepturi personale precum: dreptul de a-ți alege prietenii, dreptul la viață privată, dreptul de 
a avea propriile credințe etc. 
Drepturi politice precum: dreptul de a-ți exprima public opiniile, dreptul la vot, dreptul de a te 
asocia etc. 
Drepturi economice precum: dreptul de a-ți alege locul de muncă/ profesia, dreptul la 
proprietate (bunuri) etc. 
Solicitați exemple si de la minor pentru fiecare categorie de drepturi. 
Aceste drepturi au ca revers o serie de responabilități: personale/politice sau civice/economice). 
Exemple de responsabilități asociate drepturilor personale: responsabilitățile familiale, 
repectul partenerilor, părinților, respectarea regulilor confesiunii/religiei pe care o împărtașesti 
etc. 
Exemple de responsabilități asociate drepturilor politice: respectarea regulilor votului, de ex. 
Exemple de responsabilități asociate drepturilor economice: responsabilitatea plății taxelor, 
respectare regulilor la locul de muncă, a programului, păstrarea echipamentelor etc. 
Nu uita însă: Așa cum tu ai aceste drepturi și cei din jurul tău le au! 

 
Exercițiul nr. 1 - Discutarea unor cazuri reale sau imaginare de respectare/încălcare a 
normelor morale - Problematizare (FIȘA XI). 
Solicitați-i minorului să analizeze atent cu următoarele situaţii.    
1. Nu este nimic dacă tu consumi alcool, dacă nu devii agresiv. 
2. Este firesc să înșeli, pentru a reuși în viață. 
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3. Este fair-play (sau corect) să te implici într-o bătaie pentru a-ţi ajuta prietenul atunci când 
este în dificultate. 
4. Nu e nimic rău în a lipsi de la o oră care nu-ţi place şi să mergi la bibliotecă. 
 
Întrebați minorul dacă este de acord cu afirmația/enunțul? Solicitați să argumenteze de ce da 
și să argumenteze de ce nu. 
Continuați prin a întreba dacă faptele acestea (consumul de alcool, înșelatul, implicarea într-o 
bătaie, absența de la ore) îl pot afecta? De asemenea explorați dacă faptele acestea mai 
afectează pe cineva?  
Exercițiul oferă posibilitatea de a discuta despre alte valori morale și ”de a pune iarăși în 
discuție” respectarea lor. 
De reținut, în urma exercițiului, că faptele noastre nu ne afectează doar pe noi, ele îi afectează 
și pe cei din jur. 
 
 
Exercițiul nr. 2 - Parabola cuielor din ușa (adaptare după o poveste de Pop Simion) 
Consilierul de probațiune prezintă fișa parabolei, parcurgând împreună cu minorul povestea 
prezentată. 
Se va discuta pe marginea parabolei (FIȘA XII), după următorul algoritm:  

- Care este semnificația poveștii? 
Răspunsuri posibile:  

Oamenii se pot schimba,  
Nimeni nu este doar rău (în totalitate)  
Poți face fapte bune, dacă îți propui… etc. 

- Care a fost tactica părintelui? A procedat acesta corect? 
- Ce l-a determinat pe băiat să se schimbe? 
- Ce semnifică găurile?  

Răspunsuri posibile: rănile, rușinea, amintirile, experiența trăită… etc. 
- Ce a vrut să zică părintele băiatului? 

Răspunsuri posibile:  
Că rănile/amintirile faptelor rele tot rămân,  
Că cei din jur își vor aminti întotdeauna (și de) faptele rele etc. 

- Este acesta un lucru care să descurajeze? 
Nu, pentru că din experiențe învățăm 
Este și acesta un mod cât de mare a fost schimbarea etc. 

  
 

Încheiere/Rezumatul ședinței:  
 
Solicitați minorului să menționeze două aspecte care i s-au părut interesante în ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă există ceva ce nu a înțeles.  
 
Formulați împreună două concluzii ale ședinței parcurse: 
Faptele noastre nu ne afectează doar pe noi, ele ii afectează și pe cei din jur. 
Drepturile proprii pot coexista cu ale celorlalți, fără a intra în conflict. 
 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună cu minorul calendarul 
programului.  
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Fișe de lucru Ședința de consolidare– Partea I 
 
 
 
FISA XI 
 
Analizează atent următoarele situaţii:    
 
1.  Nu este nimic dacă tu consumi alcool, dacă nu devii agresiv. 
2. Este firesc să înșeli, pentru a reuși în viață. 
3.   Este fair-play să te implici într-o bătaie pentru aţi ajuta prietenul atunci când este în 
dificultate. 
4.   Nu e nimic rău în a lipsi de la o oră care nu-ţi place şi să mergi la bibliotecă. 
 
  
Ești de acord cu enunțul? Argumentează de ce da. Argumentează de ce nu. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Faptele acestea te afectează? Argumentează  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Faptele acestea mai afectează pe cineva? Argumentează 
 

 
 

 
 
 

 

 

Nume prenume:  
Data:  
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FIȘA XII 
 

 
 Parabola cuielor  

 
                Adaptare după o poveste de Pop Simion 

 
Omul avea un fecior rău cum e fierea si doar de blestemăţii şi rele era bun. Tatăl său nu-l bătu, 
cum făceau alţi părinţi, la acea vreme. Bătu câte un cui în uşă de fiecare boacănă a copilului, 
cuiul şi fapta de ocară. 
Timpul curse, uşa se umplu; deveni zid de cuie. N-aveai unde pune un deget şi fiul omului se 
înfurie, vorbind către tatăl său: 
– Nicăieri ca la noi. De ce ai bătut cuie în uşă? 
– Tu le-ai bătut, zice tatăl.  
– Eu? 
– Da. N-ai făcut tu rele, duium, cutare şi cutare, nu mai ţin minte câte, multe, fără număr? 
– Făcut, recunoscu fiul. 
– De fiecare faptă rea am înfipt câte un cui. Priveşte, ăsta eşti, vorbi tatăl, posomorându-se rău. 
– Nu-i supărare, cuiele se pot scoate; eu voi fi acela, promise fiul. 
– Poate făcând tot atâtea fapte bune, spuse tatăl şi îşi văzu de propriile griji. 
Odrasla îşi luă rolul în serios, se făcu alt om, de nerecunoscut, încât fapta de laudă şi actul de 
mărinimie deveniră obişnuinţă. Nu trecea zi să nu ia cleştele spre a scoate un cui-două din uşa 
fărădelegilor lui. 
Timpul curse, uşa se goli şi fiul alergă într-un suflet la tatăl său, care albise pe cap, trăgea să 
moară. Spuse către el, strălucind de bucurie: 
– Văzut-ai, tată? Nu mai e nici un cui. Le-am scos pe toate… 
– Dar găurile? 
 
 
 
Care este semnificația poveștii? 
 
 
 
Care a fost tactica părintelui? A procedat acesta corect? 
 
 
 
Ce l-a determinat pe băiat să se schimbe? 
 
 
 
Ce semnifică găurile? Ce a vrut să zică părintele băiatului? 
 
  

 
 
Nume prenume:  
Data:  
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Sau alternativ cu sedințele de consolidare: 
 
 
UN EXERCIȚIU DE IMPLICARE COMUNITARĂ 
 
Prin implicare şi realizarea unor activități simple în comunitate, minorul se confruntă cu 
probleme concrete de viaţă, cu dimensiunea etică, civică şi/sau juridică a situaţiilor analizate. 
De  reținut că activitățile de implicare socială nu vor avea caracterul orelor de muncă 
neremunerată în folosul comunității nepunând accentul pe latura de sancțiune sau reparație, ci 
pe participarea la viața comunității pentru a ”proba”, exersa și consolida abilitățile și 
atitudinile învățate22. 
Parteneriatul comunitar va fi un garant pentru multiplicarea  și diversificarea acestor acțiuni. 
Astfel birourile de probațiune sau Inspectoratul Național de Probațiune pot încheia parteneriate 
cu inspectoratele școlare, cu direcțiile de protecție ale copiilor, cu alte servicii sociale, cu 
direcțiile de sănătate, cu Ong-uri etc în vederea derularii acestor actiuni de implicare comunitară 
în cadrul prezentului program probațional.  

Posibile acțiuni punctuale, exemple: 
Anunțuri prin care să încurajați copiii să-și ducă gunoiul acasă 
Cereți vânzătorilor să sau sa vă lase sa puneți anunțuri care să reamintească copiilor să 
 nu facă mizerie atunci când cumpără dulciuri sau alte produse. 
Puneți niște cleme de agățare cu pungi pentru ca cei care plimbă cățeii să strângă  
resturile după ei 
Plantați flori, copaci  
Realizarea unor cumpărături pentru un bătrân bolnav sau o persoana imobilizată sub 
îndrumarea bisericii sau unei asociații comunitare etc 
 

  

 
22  A se vedea modele altor state prezentate la inceputul manualului programului pag 1-7. 
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MODUL III - ELEMENTE DE EDUCAȚIE JURIDICĂ  (2 ședințe + ședință de  tip - 
Exercițiu de implicare comunitară) 
 
  
 
ȘEDINȚA NR. 4 - SCOPUL REGULILOR ȘI AL LEGILOR ÎNTR-O SOCIETATE 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

- Înțelegerea noțiunii de normă legală, realizarea comparației cu norma morală, 
- Conștientizarea consecințelor comportamentului infracțional asupra celorlalți, asupra propriei 

persoane. 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați ca de fiecare dată să întâmpinați minorul cu deschidere, să îi acordați câteva minute 
să se adapteze/acomodeze cu noul spațiu în care l-ați invitat, să își diminueze din emoții, 
discutând neutru despre cum a ajuns in acea zi la sediul biroului probațiune, cum este vremea 
sau ce s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima ședință etc. E suficient să abordați unul dintre 
aceste subiecte  (nu pe toate!) timp de 2-4 minute pentru acomodarea minorului. 
 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Ședința își propune o scurtă incursiune în sfera legilor și a rolului lor în societate. Consilierul va 
recapitula o seri din aspectele discutate la norma morală și va recupera informația că norma 
morală și norma juridică au un punct comun de plecare. Normele juridice sunt explicit formulate 
şi au ca obiect de reglementare anumite relaţii sociale clar determinate, pe când morala trăiește 
mai cu seamă în conştiinţa individuală 
 
Exercițiul nr. 1  - Spune-mi ce știi despre…  
Consilierul propune o modalitate interactivă de a afla ce știe minorul despre lege, despre 
infracțiune, despre categoriile de infracțiuni, despre pedepse. 
FIȘA XIII propune o abordare de tip mapping a noțiunilor de lege, legea penală, contravenție, 
infracțiune, pedepse și a legăturii dintre ele, pentru a completa și corecta informațiile unde 
este necesar, ajutând minorul să aibă o imagine cat mai clară asupra noțiunilor de mai sus. 
 
Informație pentru uzul consilierului: 
Puteți discuta aici sau la exercițiul următor aspecte legate de pedepsele neprivative de libertate, 
precum cea aplicată minorului, rolul respectării obligaților  (de ex: parcurgerea unui program 
probațional) în cazul acestor sancțiuni.  
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Exercițiul nr. 2 – Adevărat sau Fals? 
Solicitați minorului să spună care afirmație este adevărată/falsă și să argumenteze răspunsul 
(FIȘA XIV).  
Legea penală este un act normativ adoptat de către Parlament. 
Orice societate are nevoie de legi. 
Legile trebuie să fie respectate doar de unii indivizi. 
Legile nu se schimbă de-a lungul timpului. 
Legile sunt făcute să fie negociate. 
Toți oamenii sunt egali în fața legii. 
Tâlhăria este o infracţiune contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei. 
 Pungășia este o infracţiune contra patrimoniului. 
Vătămarea gravă și  intenţionată a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani. 
Si altele … 
 
Propozițiile de mai sus sunt doar prilej de a mai discuta despre legi, de a completa cu informații 
despre caracteristicile legilor, despre statutul lor în societate. 
Întrebați de ce este util să cunoaște astfel de informații? Alături de motivele invocate de minori, 
este important să le precizați că necunoașterea legii nu poate fi invocată pentru a scăpa de 
pedeapsa sau pentru obține o reducere. 
 
Informațiile oferite cu implicarea/participarea minorului pot fi dezvoltate apoi de către 
consilier, în acord cu cadrul legislativ din Republica Moldova.   
Spre exemplu: 
Codul Penal al Republicii Moldova este o lege organică și este aprobată de puterea legislativă a 
țării, Parlamentul. 
Codul Penal este organizat pe două secțiuni: partea generală și partea specială. 
Partea specială, care ne interesează mai mult din prima acestei ședințe face referire la tipurile 
de infracțiuni, limite de pedepse stabilite de lege, acestea fiind organizate pe diferite 
categorii, dintre care amintim:  
• infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei  
• infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei  
• infracţiunile privind viaţa sexuală  
• infracţiuni contra patrimoniului  
• altele, după caz. 
Selectarea și completarea informațiilor se face în funcție de situația minorului. 
 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Nu uitați să întrebați dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles.  
Sumarizați ideile zilei: 

Orice societate are nevoie de legi. 
Legile trebuie să fie respectate de toți unii indivizi. 
Necunoașterea legii nu poate fi invocată pentru a scăpa de pedeapsa sau pentru  
obține o reducere. 
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Consilierul poate solicita minorului să se gandească la un proverb, o zicală despre lege, ca de 
exemplu:Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i  face, Unde-i lege, nu-i tocmeală!. 
 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișe de lucru Ședința nr. 4 – Partea I 

 
 
FIȘA XIII - Spune-mi ce știi despre…  
lege, legea penală, contravenție, infracțiune, pedepse … 

 

 

 
Arată legăturile dintre ele… 
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FIȘA XIV – Adevărat (A)  sau fals (F)? 
 
 
Afirmații  A  F Argumentați  
 

Legea penală este un act normativ 
adoptat de către Parlament. 
 
Orice societate are nevoie de legi. 
 
Legile trebuie să fie respectate 
doar de unii indivizi. 

 
Legile nu se schimbă de-a lungul 
timpului. 
 
Legile sunt făcute să fie negociate. 
 
Toți oamenii sunt egali în fața 
legii. 
 
Tâlhăria este o infracţiune contra 
libertăţii, cinstei şi demnităţii 
persoanei. 
 
Pungășia este o infracţiune contra 
patrimoniului. 
 
Vătămarea gravă și  intenţionată a 
integrităţii corporale sau a 
sănătăţii unei persoane se  
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 
10 ani. 

 
 

 

   

 
 
 
Nume prenume: 
Data: 
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ȘEDINȚA NR. 5  - INFRACȚIUNEA MEA   
 
 
OBIECTIVE:  

• Creșterea gradului  de înțelegere a comportamentului infracțional și a obligațiilor/condițiilor 
impuse de instanța de judecată sau de serviciul de probațiune, 

• Analiza propriului traseu infracțional: pași și decizii care au condus către săvârșirea faptei. 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Așa cum ne-am obișnuit, întâmpinați minorul și acordați-i câteva minute să se adapteze/acomodeze  
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Exercițiul nr. 1  - Cât de departe pot merge?23 Consecințe ale nerespectării/încălcării lor.  
Prezentați minorului situațiile ipotetice din FIȘA XV. Acest exerciţiu permite o gamă largă de situații 
prin care se intenţionează testarea limitelor și provocarea valorilor exprimate în ședințele anterioare 
(nr. 3 - nr. 5 și cea de consolidare a Modulului II) şi întărirea acestora, întrebând  și provocand minorul 
cu privire la faptele prevăzute în fișă. 
 
Informație pentru uzul consilierului: 
Explorați situațiile din Fisa XV, pentru a se alege o situație din fișă și a se realiza traseul comiterii 
faptei. Spre exemplu, puteți intreba: 

- Până unde crezi că poţi ajunge? Ce fapte, dintre cele trecute aici, s-ar mai putea întâmpla să 
comiți? 

- Ce te împiedică să comiţi infracţiunea comisă la punctul Z (alegeți din lista)? 
- De ce nu ai putea comite şi infracţiunea menționată la pct. 12 dacă eşti dispus să o comiţi pe 

cea menționată la pct.16, de exemplu? 
- De ce ai considerat infracţiunea X mai puţin gravă decât infracţiunea Y? 
- Alege o infracţiune din listă şi se evaluează consecinţele. Cum putea fi evitată consecinţa X? 
Dacă se alege o infracţiune se poate realiza traseul acesteia, la modul mai neutru (cum se întâmpla 
de regula: unde se petrec lucrurile?, cine participa?, ce paşi parcurg?), nu ca în situația propriei 
infracțiuni, pe care o veți propune a fi analizată în exercițiul următor.  

 
Exercițiul nr. 2 –  Nu se întâmplă  pur si simplu24 …  
Pe situația discutată la Exercițiul nr. 1 trebuie urmărită evidenţierea faptului că există momente, când 
comiterea faptei poate fi evitată. Pentru a conștientiza această oportunitate/posibilitate se va analiza 
infracțiunea descrisă mai sus cu traseul ei pe momente după scenariul Când se putea renunța la 
infracțiune? Se listează principalele momente când se putea ieşi din faptă precum și momentul în care 
acest lucru nu mai devine posibil. 

 
23 Exercițiu preluat și adaptat după  un exemplu din Ghid pentru diriginți. Prevenirea delincvenței juvenile, autori Violeta 
Bejenaru, Ramona Ghedeon (Bălăiță) și altii,  Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004, pag.44 
24 Idem, pag. 40 
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În a doua etapă a exercițiului se discută infracțiune comisă în realitate de către minor și se analizează 
pe etape, după scenariul: Când puteai să te opreşti/renunţi la comitera infracțiunii tale? și listarea 
principalelor ieşiri din faptă precum și sublinierea momentului/momentelor în care acest lucru nu mai 
era posibil. 
Exemplu pentru consilier (împreună cu minorul va fi parcurs traseul infracțiunii acestuia):  

- M-am întâlnit cu X care m-a invitat în timpul orelor să-l însoţesc la o întâlnire… 
- Ne-am deplasat până în cartierul X … 
- Ne-am întâlnit cu trei prieteni care consumau alcool … 
- Au propus să-i însoţesc pentru a recupera nişte bani de la prieteni… 
- Au devenit agresivi când l-au întâlnit pe unul dintre ei… 
- La scurt timp au venit şi alţii … 
- A început o încăierare foarte crâncenă … 
- Vecinii alertaţi de ţipete au chemat poliţia … 
În care din momentele acestei fapte puteai renunţa? Cum ai fi putut proceda? 
Se parcurg pe rând etapele faptei comise și se identifică oportunitățile de a ieși sau nu. 

 
Puteți readuce în discuție ideea de dilemă morală (discutată în ședințele anterioare). Întrebați minorul 
daca a fost vreodată într-o dilemă (de felul celor discutate în program) pe parcursul comiterii unei 
fapte? De exemplu, s-a aflat în situația de a decide între: a-și ajuta un prieten sau a sta departe de 
probleme?  
 
Exercițiul nr. 3 -  Perspectiva victimei / Cine a fost afectat? 
Minorul este rugat să-şi amintească o experienţă proprie în care au fost victimă sau dacă astfel de cazuri 
nu au existat, să de gândească la o situație în care cineva apropiat a fost victimă – aduceți perspectiva 
victimei mai aproape de spațiul său personal (părinţi, fraţi, rude). Trebuie să descrie circumstanţele în 
care s-a petrecut fapta respectivă, ce efecte a avut asupra victimei, ce sentimente a avut cel afectat  
(revoltă, teamă, frică, dezamăgire, furie etc.)  
 
Solicitați minorului să analizeze și efectele/consecințele propriei infracţiuni. 
Îndrumați beneficiarul (utilizând FIȘA XVI) să analizeze efectele/consecințele propriei infracţiuni atât 
asupra lui cât asupra celor apropiați lui, precum și efectele/consecințele propriei infracţiuni asupra 
victimei și celor apropiați ei, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. 

 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
 

Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles. 

Stabiliți concluziile ședinței: 
1.  Nu se întâmplă pur și simplu, putem ieși din cercul infracțional/ ne putem opri din comiterea 

de infracțiuni. 
2.  Efectele infracţiunii sunt atât de natură materială, cât şi de natură emoţională, și pot 

desfășura pe termen scurt, dar şi pe termen lung asupra celui care comite infracțiunea, dar 
si asupra celor din jur. 

Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
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Fișe de lucru Ședința nr. 5 – Partea I 
 
 
 
FIȘA XV - “Cât de departe poţi merge?” 
  
1. A conduce fără carnet 
2. A da foc unei clădiri 
3. A deţine o armă periculoasă 
4. Răpire \ Viol 
5. A face contrabandă 
6. A parca ilegal 
7. A intra în magazin ilegal 
8. A bate pensionarii bătrâni 
9. A  fura din mașini      
10. A fura maşini 
11. A fura însemnările poliţiei 
12. A săvârşi o crimă. 
13. A pedepsi pe cineva  pe nedrept 
14. A fura ceva de folos în valoare de: 

-  2.000. 
-  până la 6.000  
-  peste  20. 000 

15. A jefui o bancă folosindu-te de pistol 
16. A sofa deşi nu ai vârsta legală admisă 
17. A deţine arme 
18. A fura geanta cuiva 
19. A fura folosind violenţa 
21. A-ţi  lua nume fals 
22. A înjunghia pe cineva 
23. A agresa un ofiţer de poliţie 
24. A poseda droguri 
25. A vinde droguri  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nume prenume: 
Data: 
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FIȘA XVI - Perspectiva victimei / Cine a fost afectat? 
 

 

Infracțiunea mea (scurtă descriere): 

 

 

  

Efecte  Asupra mea  și asupra celor 
apropiați mie 

Asupra victimei și celor 
apropiați ei 

 

Termen 
scurt  

 

 

 

 

 

  

Termen 
lung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume prenume: 
Data:  
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UN EXERCIȚIU DE IMPLICARE COMUNITARĂ 
 
Prin implicare şi realizarea unor activități simple în comunitate, minorul se confruntă cu 
probleme concrete de viaţă, cu dimensiunea etică, civică şi/sau juridică a situaţiilor analizate. 
De  reținut că activitățile de implicare socială nu vor avea caracterul orelor de muncă 
neremunerată în folosul comunității nepunând accentul pe latura de sancțiune sau reparație, ci 
pe participarea la viața comunității pentru a  ”proba”, exersa și consolida abilitățile și 
atitudinile învățate. 
Parteneriatul comunitar va fi un garant pentru multiplicarea  și diversificarea acestor acțiuni. 
Astfel birourile de probațiune sau Inspectoratul Național de Probațiune pot încheia parteneriate 
cu inspectoratele școlare, cu direcțiile de protecție ale copiilor, cu alte servicii sociale, cu 
direcțiile de sănătate, cu Ong-uri etc în vederea derularii acestor actiuni de implicare comunitară 
în cadrul prezentului program probațional.  

 
Posibile acțiuni punctuale, exemple: 
Anunțuri prin care să încurajați copiii să-și ducă gunoiul acasă 
Cereți vânzătorilor să sau sa vă lase sa puneți anunțuri care să reamintească copiilor să 
nu facă mizerie atunci când cumpără dulciuri sau alte produse. 
Puneți niște cleme de agățare cu pungi pentru ca cei care plimbă cățeii să strângă 
resturile după ei 
Plantați flori, copaci  
Realizarea unor cumpărături pentru un bătrân bolnav sau o persoana imobilizată sub 
îndrumarea bisericii sau unei asociații comunitare etc 
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MODUL IV – EDUCAȚIE PENTRU DIVERSITATE (2 ședințe) 
 
  

ȘEDINȚA NR. 6 – STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI   
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

• Manifestarea unui comportament bazat pe respect pentru ceilalţi, indiferent de rasă, etnie, credinţe 
religioase, gen etc., 

• Conștientizarea propriilor noastre prejudecăți, astfel încât să nu ajungem în situații de 
discriminare, marginalizare sau respingere. 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Așa cum ne-am obișnuit, întâmpinați minorul și acordați-i câteva minute să se adapteze/acomodeze 
discutând neutru despre cum a ajuns in acea zi la sediul biroului probațiune, cum este vremea sau ce 
s-a mai întâmplat, între timp, de la ultima ședință etc.  

 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 

Exercițiul nr. 1 - Merele verzi - Mărul roșu (Provocare de valori) 
Discuția va porni în cadrul acestui exercițiu de la o imagine25 (a se vedea FISA XVII) 
Ce reprezintă imaginea? 
Care este diferența? 
Dacă ați prepara un gem, de care mere ați folosi? 
Credeți că este posibilă o rețetă în care să amestecați ambele soiuri? Argumentați. 
 
Notă: imaginea poate fi despre flori, copaci, obiecte etc.  
Exercițiul va fi un punct de plecare pentru o discuție despre diferențe și acceptare lor.  

 
Exercițiul nr. 2 Categorii sociale – trăsături sensibile. Problematizare 
Solicitați-i minorului să noteze prima trăsătură care îi vine în minte și pe care o asociază cu categoria 
respectivă (FIȘA XVIII). 
Consilierul va da cateva exemple: germanilor le este atribuită punctualitatea; mamelor le este atribuită 
sensibilitatea, duioșia etc. 
Categoriile26 de analizat: 

- bărbați 
- femei 
 - bătrâni 

 
25https://www.google.ro/search?q=mere+verzi,+m%C4%83r+rosu&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=bpt0_9LFzGoFyM%253
A%252Cav8XGnejL3UkMM%252C_&usg=AI4 
26 Idee preluată și adaptată după  ”Normalitate = Diversitate. Mic ghid de demontare a stereotipurilor și prejudecăților” 
material pentru profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele 
Brăila și Prahova realizat în cadrul proiectului ”Investeşte în oameni!”, finanţat din Fondul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
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- persoane cu handicap motric 
- persoane condamnate penal 
- părinți 
- bunici 
- romi 
- ruși  
- români 
- persoane supraponderale 
- rokeri 
- rapperi 
- polițiști 
- profesori 
- artiști 

 
Informație pentru uzul consilierului: 
După acest exercitiu, discutați despre stereotipuri. Aratati pentru început că unele trasături din cele 
pe care le-am notat în tabelul FIȘEI XIX sunt ”etichete” pe care le atribui unei categorii de persoane. 
Precizați că stereotipurile pot viza orice categorie de persoane, fie că este vorba de sex, naționalitate, 
etnie, religie, orientare sexuală etc. Stereotipurile pot fi de asemenea negative, dar și pozitive. Atunci 
când însă atribuim anumitor grupuri o serie de însușiri negative (inteligență scăzută, igienă precară 
comportament negativ ș.a.m.d.) vorbim despre stigmă.  
Faceți diferența între stereotip si stigmă:  
O primă diferență între stereotip și stigmă este că stereotipurile pot fi atât pozitive, cât și negative, 
dar stigma este întotdeauna negativă.  
A doua diferență este că în timp ce stereotipurile pot fi aplicate pe orice categorie de persoane, stigma 
vizează în general așa-numitele grupuri vulnerabile. Un grup vulnerabil este o categorie de persoane 
care din diferite motive (de ex: sărăcie, boală, lipsă de mijloace, culoarea pielii) nu valorifică aceleași 
oportunități ca marea majoritate a membrilor comunității.  

 
Reveniți la exercițiul de mai sus și vedeți dacă dintre atributele asociate ar fi unele care stigmatizează.  
Discutați contrabalansând cu alte atribute, de această dată pozitive, asociate aceleiași categorii. 
Stereotipurile /stigma se manifestă la nivelul gandurilor, ideilor despre anumite categorii/grupuri/ 

 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Întrebați-l dacă are neclarități, dacă există ceva ce nu a înțeles?  
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului  
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Fișe de lucru Ședinta nr. 6 – Partea I 

 

 

FIȘA NR: XVII  

 

 

 

 

 

 

 

Nume: 

Data:
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FIȘA NR. XVIII 

În tabelul de mai jos ai trecute, în partea stângă mai multe categorii de persoane. Notează 
prima trăsătură care îți vine în minte și pe care o asociezi cu categoria de mai jos: 

 

Categorie Trasatură/caracteristică 

        bărbați 
 

 

femei  

bătrâni  

persoane cu handicap motric  

persoane condamnate penal  

părinți  

bunici  

romi  

ruși  

români  

persoane supraponderale  

rokeri  

rapperi  

polițiști  

profesori  

artiști  

 

 

Nume: 
Data:  
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ȘEDINȚA NR. 7 – DISCRIMINARE SOCIALĂ   
 
OBIECTIV SEDINȚĂ: 
 

• Conștientizarea propriilor noastre prejudecăți, astfel încât să nu ajungem în situații de 
discriminare, marginalizare sau respingere. 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Așa cum ne-am obișnuit, întâmpinați minorul cu deschidere acordați-i câteva minute să se 
adapteze/acomodeze. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Faceți legatura cu conceptele dicutate ședința anterioră, întrebând dacă de la întâlnirea 
anterioară a sesizat alte stereotipuri/prejudecăți în viața de zi cu zi?  
Ce înțelegem prin discriminare? Lăsați minorul să vă ofere un răspuns, câteva idei despre ce 
înțelege el prin discriminare. De exemplu: deosebire, tratament diferit,  distincție nedreaptă, 
nedreptate, segregare… 
 
Informație pentru uzul consilierului: 
Încercați o definire a fenomenului împreună cu minorul, integrând pe cât posibil și ideile 
(răspunsurile) pe care el le-a oferit. 
O posibilitate de definire ar fi : discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, 
nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe 
forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă 
de excludere sau de respingere27. 
Dacă stereotipurile și stigma se exprimă la nivelul gândurilor și sentimentelor, discriminarea se 
expimă, se exteriorizează în plan comportamental. 

Exercițiul nr.1 – Se întâmplă în jurul nostru… 
Exercițiul următor presupune analiza unor situații de discriminare indetificate în anunțuri pentru 
angajare, acces în unele instituții, concursuri etc., pentru a identifica temeiurile discriminărilor 
(FIȘA XIX). Prezentați câteva dintre situațiile/emeplele de mai jos. Ca regula, prezentați fiecare 
afirmație în parte și întrebați minorul dacă reprezintă sau nu o situație de discriminare. Ulterior, 
în funcție de răspunsul minorului, valorizați argumentele primite și completați răspunsul, dacă 
este cazul. 

Exemplul nr. 1 
Angajez secretară aspect fizic plăcut și vârsta sub 30 de ani. 
Sau 

 
27 https://ro.wikipedia.org/wiki/Discriminare 
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Angajez informatician, bărbat, cu vârsta până în 40 ani. 
Aceasta este discriminare, pentru că aceste caracteristici(aspectul fizic, genul) nu influențează 
în niciun fel capacitatea persoanei de a face față cerințelor postului.  
 
Exemplul nr. 2 
Un patron de restaurant lipește la intrare un afiș prin care se interzice accesul romilor în 
locație28. 
Sau 
La un bazin pubic întâlnim următorul anunț:  interzis persoanelor peste 50 de ani. 
Este evident discriminare, pentru că oricine are acces în locurile publice (restaurante, piscine) 
indiferent de etnie și vârstă, atâta timp cât nu provoacă pagube și își achită serviciile. 
 
Exemplul nr. 3 
Unui elev cu dizabilități îi este refuzată înscrierea la liceu, pe motiv că nu există rampă de acces 
pentru scaun cu rotile în această instituție29. 
Este discriminare, deoarece copiii cu dizabilități au dreptul la educație, iar instituțiile de 
învățământ sunt obligate de lege să le ofere condițiile necesare.  

 
 

Exercițiul nr. 2 - Ai întâlnit exemple de discriminare în jurul tău, în viața ta?   
Alegeți un exemplu personal și analizați-l punctând particularitățile fenomenului așa cum reiese 
din definiția de mai sus.  

• Tratamentul diferit 
• Apartenența la un grup social 
• Nedreptatea constatată 

Cum te-ai simțit? Ce poți face să eviți aceste situații? 
Reveniți la Fișa XVIII din sesiunea anterioară și vedeți cum etichetele negative atribuite pot 
genera discriminare. Cum pot fi înlocuite acele etichete? Cum poti corecta acest comportament?  
 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să menționeze trei aspecte pe care le-a reținut din ședința de astăzi. 
Stabiliți concluziile ședinței: 

- Discriminarea presupune o nedreptate;  
- Discriminarea poate fi făcută conștient sau inconstient, ca urmare a unor prejudecăți. 

 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului. 
Anunțați continutul sesiunii următoare. Rugați minorul să se gândeacă și să facă o listă cu 
dificultățile/problemele comunității în care trăiește (poate să se inspire din ziare, din emisiuni 
TV locale etc). Dacă pe parcursul programului a mai fost implcat în actiuni comunitare poate să 
aibă în vedere și acele dificultăți/probleme identificate cu acea ocazie. 
 
 

 
28 Exemplu preluat și adaptată după  ”Normalitate = Diversitate. Mic ghid de demontare a stereotipurilor și prejudecăților” 
material pentru profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele 
Brăila și Prahova realizat în cadrul proiectului ”Investeşte în oameni!”, finanţat din Fondul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
29 idem 
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Fișă de lucru Ședinta nr. 7 - Partea I 

 

 

FIȘA NR: XIX – Se întâmplă în jurul nostru… 
 

Analizează situațiile de mai jos și identifică dacă conține o discriminare și care este motivul 
acesteia. 

 

Angajez secretară aspect fizic plăcut și vârsta sub 30 de ani. 
 
 
 
Angajez informatician, bărbat, cu vârsta până în 40 ani. 
 
 
 
Un patron de restaurant lipește la intrare un afiș prin care se interzice accesul romilor 
în locație. 
 
 
 
La un bazin pubic întâlnim următorul anunț:  interzis persoanelor peste 50 de ani. 
 
 
 
Unui elev cu dizabilități îi este refuzată înscrierea la liceu, pe motiv că nu există rampă 
de acces pentru scaun cu rotile în această instituție. 
 

 

 

 
Nume: 
Data:  
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UN EXERCIȚIU DE IMPLICARE COMUNITARĂ 
 
Prin implicare şi realizarea unor activități simple în comunitate, minorul se confruntă cu 
probleme concrete de viaţă, cu dimensiunea etică, civică şi/sau juridică a situaţiilor analizate. 
De  reținut că activitățile de implicare socială nu vor avea caracterul orelor de muncă 
neremunerată în folosul comunității nepunând accentul pe latura de sancțiune sau reparație, ci 
pe participarea la viața comunității pentru a ”proba”, exersa și consolida abilitățile și 
atitudinile învățate30 (în acest caz, cele antidiscriminatorii). 
Parteneriatul comunitar va fi un garant pentru multiplicarea  și diversificarea acestor acțiuni. 
Astfel birourile de probațiune sau Inspectoratul Național de Probațiune pot încheia parteneriate 
cu inspectoratele școlare, cu direcțiile de protecție ale copiilor, cu alte servicii sociale, cu 
direcțiile de sănătate, cu ONG-uri etc în vederea derularii acestor actiuni de implicare 
comunitară în cadrul prezentului program probațional.  

Posibile acțiuni punctuale, exemple: 
O scrisoare către victimă 
Plantați flori, copaci în curtea unui spital de bătrani sau a unui centru pentru imigranți 
Realizarea unor cumpărături pentru un bătrân bolnav, o persoana imobilizată sau o 

          persoană cu dizabilități, sub îndrumarea bisericii sau unei asociații comunitare etc. 
          Reacții scrise față de practici discriminatorii identificate 

  

 
30  A se vedea modele altor state prezentate la inceputul manualului programului pag 1-7. 
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MODUL V – PROIECTUL MEU COMUNITAR (2 ședințe) 

  
ȘEDINȚA NR. 8 – PLANUL IDEII MELE DE IMPLICARE COMUNITARĂ 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ:  
• Ierarhizarea problemelor comunității, din prisma propiilor așteptări, 
• Proiectarea unei participări/acțiuni de implicare în viața comunității în care trăiește. 

 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 

 
Formulă de început: Bine ați venit! 

 
Formula introductivă și discuție liberă. 

 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Exercițiul nr. 1 – Problemele comunității mele 
Parcurgeți împreună cu minorul lista problemelor identificate în comunitatea în care trăiește. Dacă lista 
nu a fost întocmită, nu este nicio problemă, invitați minorul să o întocmiți împreună acum. 
Ierarhizați apoi problemele identificate după criteriul urgenței sau al complexității rezolvării lor. 
Discutați pe marginea fiecărei probleme după următorul algoritm:  

Pe cine afectează această problemă? 
Cine este responsabil de rezolvarea problemei? 
Ce pot face eu? 

 
Exercițiul nr. 2 – Planul meu de implicare comunitară 
Solicitați minorului să alegă o problemă dintre cele listate, indiferent de locul în ierarhie, problemă pe 
care minorul se simte capabil / își propune să o abordeze (având în vedere și răspunsurile date la 
exercițiul nr. 1, la întrebarea: Ce pot face eu?). 
Faceți împreună un scurt plan de implicare comunitară după schema propusă în FIȘA  XX: 
Enunță problema:  

Ce îți propui să faci? Care este rezultul așteptat? 
Care sunt etapele pe care trebuie și poți să le parcurgi? 
De ce resurse ai nevoie? 
Cine te poate ajuta? 
De cât timp ai nevoie? 
Când ești gata să începi? 
Care este durata estimată? 

 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Stabiliți concluziile ședinței de astăzi, respectiv faptul că ați pus la punct o mică actiune cu impact în 
comunitate. Anunțati că urmează punerea în aplicare. 
Se stabilesc detaliile organizatorice ale realizării proiectului comunuitar: data acțiunii, ora, cine îl va 
însoți, persoanele de contact, alte detalii necesare. 
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        Fișă de lucru Ședința nr. 8 -  Partea I 
 

 
 
FIȘA NR. XX 
 
Schita proiectului meu comunitar  
 

 
 

Enunță problema: 
 

 

Ce îți propui să faci? 
 

 
 
 

Care este rezultul așteptat?  
 
 
 
 

Care sunt etapele pe care trebuie și 
poți să le parcurgi? 

 
 
 
 
 

De ce resurse crezi că ai nevoie? 
 

 
 
 
 
 

 
Cine te poate ajuta? 

 

 
 
 
 
 

De cât timp ai nevoie? 
 
 

 
 
 
 

Când esti gata să începi? 
 

 
 
 

Durata estimată  
 
 

 
 

Nume:  
Data:  



 

Pa
ge

75
 

 
ȘEDINȚA NR. 9 – IMPLICAREA MEA 

 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ:  
• Participarea activă  a minorului la viața comunității, 
• Implementarea planului de implicare comunitară propus. 

 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Minorul va realiza acțiunea propusă sub îndrumarea directă a consilierului de probațiune sau a unui 
partener local.  
Partenerii  locali pot fi implicați în mai multe acțiuni/proiecte comunitare derulate de mai mulți minori 
din evidența serviciilor de probațiune, sens în care se pot încheia parteneriate cu birourile  locale de 
probațiune sau cu Inspectoratul Național de Probațiune. 
 
În funcție de nivelul de dezvoltare al minorului acțiunile/proiectele pot fi simple, respectiv pot să 
implice o singură acțiune (asemenea inițiativelor comunitare prevăzute a fi derulate pe parcursul 
programului): 

- Anunțuri prin care să încurajați copiii din cartier să arunce gunoiul în locurile special 
amenajate. 

- Anunturi cu pastrarea curațeniei sau a liniștii pe scara unui bloc, în vecinătate etc. 
- Propuneți vânzătorilor să vă lase să puneți anunțuri care să reamintească copiilor să nu 

facă mizerie, să nu arunce ambalajele atunci când cumpără dulciuri sau alte produse etc. 
- Puneți niște cleme de agățare cu pungi pentru ca cei care plimbă cățeii prin cartier, 

pentru a strânge resturile după ei etc. 
- Strângerea peturilor, a hârtiilor din propriul cartier, dintr-un parc sau din alt loc public 

etc. 

Acțiunile comunitare pot fi mai elaborate de tipul celor de mai jos: 
- Impărtășirea propriei experiențe infracționale (a etapelor parcurse până la comiterea 

unei infractiuni, a consecințelor suferite) unei clase de elevi sau unor altor grupuri de 
minori și tineri. 

- Realizarea unor cumpărături pentru un bătrân bolnav sau o persoana imobilizată sub 
îndrumarea bisericii sau unei asociații comunitare etc. 

- Plantarea unor flori, copaci în curtea unei gradinițe, școli, în parc etc. 
- Vopsirea copacilor primavara (în parc, în cartier sau pe marginea unor drumuri) etc. 
- Vopsirea, reîmprospătarea culorilor într-un parc etc. 
- Recondiționarea cărților în cadrul unei biblioteci etc. 

 
Sau orice alte idei pe care le aduce minorul în discuție sau oricare dintre oportunitățile existente la 
nivel local dar care se înscriu în cerințele programului nostru. 

După finalizarea acținii este foarte important feedback-ul! Este de apreciat ideea, participarea, 
curajul, perseverența, munca depusă de către minor etc.  
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      PARTEA II – TRAINING VOCAȚIONAL 
 
 

MODUL VI -  IDENTITATE VOCAȚIONALĂ (2 ședințe ) 
  
 

ȘEDINȚA NR. 1 – AUTOEVALUARE VOCAȚIONALĂ 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 
• Identificarea propriilor abilităţi, priceperi, aptitudini, limite, 
• Conștientizarea punctelor tari, a intereselor pentru dezvoltare profesională. 
 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Nu uitați ritualul de început al ședinței. 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Recapitulați, pe scurt partea parcursă din program.  
Puteți întreba, spre exemplu:  

Ce ți-a plăcut mai mult din program? 
 Ce subiecte ai dori să mai reluam în cadrul discuțiilor noastre?  

Ce ai schimbat până cum din conduita ta în urma sedințelor parcurse? etc. 
 
Anunțați minorul că ați ajuns la Partea a II-a a programului care vizează orientarea profesională a 
minorului. Orientarea profesională presupune orientarea către o profesie, sau către o calificare 
profesională, sau spre continuarea studiilor în vederea obținerii unei specializări etc. 
Reveniți la Fișa I din Modului introductiv și reluați obiectivele și structura acestei părți a programului. 
 
Exercițiul nr. 1  - Eu ca profesionist/lucrător 
Solicitați minorului să se descrie cum se vede el ca profesionist (ca lucrător, muncitor) și să completeze 
FIȘA XXI. Ce calități crede minorul că are, ce calități îl recomandă ca bun profesionist/muncitor. 
Parcurgeți toate calitățile menționate de către minor și asigurați-vă că înțelege sensul acestora. 
Verificați, după completare, dacă se regăsesc dintre trăsăturile de caracter menționate la Fișa nr. 5 din 
Sedința nr. 1 a componentei moral-civice a programului. Discutați pe marginea suprapunerilor. 
 
Exercițiul nr. 2 – Realizarea profilului vocațional    
Solicitați minorului să aleagă trei calitați dintre cele mentionate în exercițiul anterior și să amintească 
pentru fiecare o situație în care le-a manifestat. Solicitati să precizeze ce anume poate/trebuie să facă 
să își dezvolte aceste calități (care pot fi de exemplu: trăsături de caracter, aptidudini, abilități, 
priceperi etc.).  Completați, în acest mod, FISA XXII. 

 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
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Solicitați minorului să menționeze  un aspect important din ședința parcursă. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  

 
 

Fișe pentru Ședința nr. 1 - Partea a II-a 

 

 

 

FIȘA XXI 

 

 

 

  

EU CA 
PROFESIONIST
/MUNCITOR 



 

Pa
ge

78
 

 

 

FIȘA XXII 

Selectați trei calități dintre cele menționate anterior și precizați câte o situație în care le-
ai manifestat. 
Ce poti/ ce trebuie să faci să dezvolți pe viitor aceste trăsături? 
 

 

Calitatea  Situația în care a fost 
manifestată 

Cum pot să o 
dezvolt 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume: 
Data:   
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ȘEDINȚA NR. 2 – AUTOEVALUARE VOCAȚIONALĂ (continuare) 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Conştientizarea  nivelului  real de cunoştinţe/abilităţi, priceperi, aptitudini de care dispune; 

identificarea intereselor. 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Nu uitați ritualul de început al ședinței. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Exercițiul nr. 1 - Etapele dezvoltării identității mele profesionale  
Explicați minorului că de-a lungul timpului sfera preocupărilor profesionale a oscilat, s-a modificat. 
Acest proces nu înseamă instabilitate, ci reprezintă un proces firesc, normal de conturare a identității 
profesionale. 
Explorați  interesele minorului pentru o activitate /profesie/ ocupație de-a lungul dezvoltării sale 
personale: 

¨ în perioada fanteziei (copilărie); 
¨ în perioada tentativelor/tatonărilor (preadolescență/adolescență); 
¨ în perioada realistă (în acest moment). 

Completați în acest mod FIȘA XXIII.       
De exemplu în copilărie ne dorim sa fim medici, pompieri, polițiști. 
In perioada adolescenței ne raportăm la modelele din jur și dorim să experimentăm, iar în perioada 
actuală trebuie să ne raportăm la abilități aptitudini, priceperi demonstrate. 
 
Exercițiul nr. 2 – Care ocupație se potivește profilului meu vocațional? 
Începeți prin a-i reaminti minorului calitățile pe care le-a menționat în ședința anterioară cele care îl 
recomandă ca profesionist sau lucrător.  
Intrebați dacă aceste calități (care pot fi trăsături de caracter, aptidudini, abilități, priceperi etc.) sunt 
compatibile cu interesele profesionale manifestate în această perioadă, dacă se potrivesc cu 
profesia/ocupația vizată? Solicitați argumente pentru fiecare.  
De ce alte calități mai are nevoie pentru a se potrivi acestei/acestor ocupații/profesii? Dicutați pe 
marginea acestor noi calități. Și le identifică în profilul său? Cereți exemple, situații care să confirme 
declarațiile. 

 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Solicitați minorului să menționeze trei apecte importante pentru el din ședința parcursă. Până la sedința 
următoare îl puteți invita să se gandească la alte profesii/ocupații care se potrivesc profilului sau 
vocațional. 
Reaminți data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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 Fișe pentru Ședința nr. 2 - Partea a II-a 

 

 

FIȘA XXIII  

 

 

 

 

 

 

  

Etape   Profesie/meseria pentru care a 
existat interes 

Justificare/argumentare  

Perioada fanteziei 
(copilărie) 

 

 

 

 

 

Perioada 
tentativelor/tatonărilor 

 

 

 

 

 

Perioada realistă  
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MODUL VII -  OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE (2 ședințe + 1 ședință consilidare) 
  
 

ȘEDINȚA NR. 3 –DOMENIUL DE INTERES PROFESIONAL 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Conturarea unor posibilități de dezvoltare profesională, 
• Conștientizare nevoii de loc de muncă, 
• Explorarea condițiilor asociate unei profesii (obținerii și menținerii unui loc de muncă). 

 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței. 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 

 
Întrebați pentru început minorul dacă s-a gândit la alte profesii/ocupații care se portivesc profilului sau 
vocațional. Faceți astfel legătura cu primul exercițiu al ședinței. 
 
Exercițiul nr. 1  - Listă cu ocupații  
Solicitați minorului să analizeze o lista de ocupații/ profesii (utilizând FIȘA XXIV).  
Parcurgeți împreună fiecare meserie, solicitați minorului să le sublinieze pe cele care prezintă interes 
pentru acesta. Dezvoltați în cazul acelora care succită interesul minorului: abilitățile necesare 
exercitării unei astfel de profesii, nivelul de studii/calificare necesar, precum și avantajele pe care le 
prezintă în viziunea minorului practicarea respectivei ocupații/profesii. 
 
Exercițiul nr. 2 –Argumente pentru și contra alegerii unei ocupații/profesii 
Invitați minorul să aleagă trei ocupații/ profesii din lista parcursă care crede că i se potrivesc. Alegerile 
pot coincide cu ocupațiile față de care și-a exprimat interesul în sedința 2, dar pot fi și altele noi. Ideea 
exercițiului este aceea de a largi sfera posibilităților de dezvoltare profesională a minorului pentru a 
putea face o opțiune mai târziu. 
Analizați împreună cu minorul argumente pro și contra alegerii fiecărei ocupații/profesii (din cele trei 
pentru care a optat), completând FIȘA XXV. Încurajați găsirea cât mai multor argumente, atât de o 
parte, cât și de cealaltă parte. 
  

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Solicitați minorului să menționeze ce a reținut din ședința parcursă. Întrebați minorul dacă cunoaște un 
proverb sau o zicală cu referire la muncă, profesie.  
De exemplu: Munca e brățară de aur,  Munca înnobilează pe om, Cine nu muncește la tinerețe, n-
are la bătrânete etc. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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Fișe de lucru pentru Ședința nr. 3 - Partea a II-a 

FIȘA XXIV – Lista ocupațiilor  

 
Analizați o lista de ocupații/ profesii31. Subliniați-le  pe cele care prezintă interes pentru tine. 
Discutați pe marginea lor (abilități necesare, calificare, avantaje prezentate). 

 

Bucătar  Profesor Programator 
PC/operator PC 

Instalator sanitar  Consilier de probațiune Agent de vânzări 

 Instructor de zbor Ospătar Psiholog 

 Horticultor  Şofer Tehnician dentar 

 Infirmier   Coafeză/frizer Medic 

Pădurar   Bijutier  Mecanic auto 

Asistent social Arhitect Avocat 

Medic veterinar Contabil Inginer 

Tâmplar Casier Ghid turistic 

Poştaş Secretar/Secretară Muncitor pe şantier 

Asistent medical Maseur Bibliotecar 

Scriitor Funcţionar la bancă Pompier 

Patron Șofer  Cosmeticiană 

Zidar Poliţist Taximetrist 

Barman Cameraman Reporter 

Ingrijitor  Patiser/cofetar Electrician 

Altele:   

   

 
Nume: 
Data:  

 
31 Exercițiu adaptat după exercițiul Valori și ocupații din cadrul Programului de Consiliere si Orientare Vocatională pentru 
minorii și tinerii din centre de reeducare, penitenciare și serviciile de probațiune, autor Camelia Tancău și alții, realizat în 
cadrul proiectului ”Investeşte în oameni!” Tranziţia spre libertate prin Centre Regionale de Incluziune Socială – Proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
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FIȘA NR. XXV – Argumente Pentru/Contra 

 

Selectați trei ocupații/ profesii din lista parcursă care credeți că vi se potrivesc.  

Identificați argumentele pentru și contra alegerii fiecărei dintre  ele. 

 

Ocupația   Argumente pentru  Argumente contra 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume: 
Data:  
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ȘEDINȚA NR. 4 – LIPSA UNUI LOC DE MUNCĂ – PROBLEMĂ SAU PROVOCARE? 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Identificarea vulnerabilităților și a factorilor de risc care influențează căutarea unui loc 

de muncă, 
• Analiza unor miturile legate de muncă/profesie, argumentarea opiniilor exprimate și 

înlocuirea ideilor iraţionale identificate cu idei raţionale. 
 

 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 

 
Formulă de început: Bine ați venit! 

 
Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței. 

 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Discuție introductivă: Încercați să aflați care sunt experiențele minorului în căutarea unui loc de muncă 
sau în obținerea unei calificări. 
Intrebați care au fost dificultățile întâmpinate în căutarea unui loc de muncă. Dar în demersul de 
obținerea a unei calificări? Ce anume nu a  mers? 
Identificați și rețineti dacă în exprimarea minorului apar mituri legate de subiectul discutat. 
 
Exercițiul nr. 1 - Mit sau adevăr? 
Precizați că de multe ori oamenii nici nu încearca să-și caute un loc de munca sau după un eșec se 
descurajeaza și dezvoltă o atitudine pesimistă legat de acest subiect. Această abordare nu ajută... 
Analizati împreună afirmațiile de mai jos, aflând întâi părerea minorilor despre fiecare afirmație 
întrebați adevărat sau fals? Solicitați justificarea răspunsului și abia apoi interveniți. 
 
Nimeni nu mă angajează, am cazier… 
Este o ideie irațională pentru că într-adevăr este greu să te găsesti un loc de muncpă, acest lucru fiind 
influentat de mai multi factori: oferta de muncă, nivelul de studii avut, cerinte sspecifice postului. 
Există profesii care prevăd cerința existenței cazierul judicir la dosarul angajare, întrucât pentru unele 
profesii contează să nu ai condamnări (de ex: polițist, judecător, agent de penitenciar), dar există 
multe persoane condamnate care s-au angajat sau care și-au menținut locul de muncă chiar în condițiile 
unei condamnări.   
 
Există o singură profesie/ocupaţie care mi se potriveşte…32  
Este o idee irațională pentru că o persoană se manifestă printr-o multitudine  de abilităţi, interese, 
valori. Nicio profesie nu va exploata întregul potenţial, dar bineînţeles că vor exista unele profesii mai 
potrivite decât altele. Important este să fii convins că ai decis în cunoştinţă de cauză şi că interesele, 
abilităţile şi valorile demonstrate se încadrează în cerinţele ocupaţiei alese. Trebuie să îţi dezvolţi o 
atitudine flexibilă raportat la carieră, azi poți lucra într-un domeniu, într-o altă etapă a vieții în altul. 

 
32 www.byu.edu/ccc/Career_Planning 
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Nu am nicio calificare, nu mă angajează nimeni niciodată 
Este o idee irațională pentru că există o serie de activități pentru care nu ai nevoie de o calificare 
specială (de ex. muncitor necalificat), meseriile se pot învăța. În plus, exista posibilitatea unor cursuri 
de ucenicie, sau în timp ce lucrezi poți urma și cursuri de calificare. 
 
Piaţa muncii se schimbă atât de repede încât nu poţi efectiv să-ţi planifici viitorul33 
Este o idee irațională pentru că, într-adevăr, lumea se schimbă în mod constant, dar poţi să profiţi de 
oportunităţi planificându-ţi cariera. Cunoscând cât mai multe lucruri despre propria persoană poţi să 
alegi oportunităţile, ocaziile care se potrivesc cel mai bine cu nevoile tale.  
 
Reveniți la ideile minorului sesizate în discuția introductivă, dacă nu s-au încadrat în sfera miturilor 
analizate deja. 

 

Exercițiul nr. 2 - Ce înseamnă un loc de muncă pentru mine?  
În FISA XXVII sunt prezentate câteva valori pe care pot fi luate în considerare când se alege un 
loc de muncă, precum:  

A-i ajuta pe alţii 
A lucra în echipă  
A avea un loc de muncă stabil și sigur 
A lucra cu tehnologie de ultimă oră  
A putea fi spontan şi creativ  
A avea mulţi bani 
A avea mult timp liber 
A avea un program flexibil  
A te simţi în siguranţă la locul de muncă  
A învăţa lucruri noi  
A lucra în aer liber 
A avea sarcini de lucru clar definite 
A putea avansa din punct de vedere profesional34 

Solicitați-i minorului să rețină trei valori pe care le consideră cele mai importante pentru el, 
când caută un loc de muncă. Amintiți-i că nu există răspunsuri bune sau răspunsuri greșite. 
Întrebați, apoi după ce a făcut opțiunile, dacă aceste valori alese se potrivesc ocupațiilor care 
prezintă interes pentru el (cele trei din FiȘa XXV, spre exemplu). 
 

 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să menționeze trei apecte interesante din ședința parcursă. 
Stabiliți ca până la ședinta următoare să analizeze ofertele de locuri de muncă din ziarele locale. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
 

 
33 idem 
34 Exercițiu adaptat după exercițiul Valori și ocupații din cadrul Programului de Consiliere si Orientare Vocatională pentru 
minorii și tinerii din centre de reeducare, penitenciare și serviciile de probațiune, autor Camelia Tancău și alții, realizat în 
cadrul proiectului ”Investeşte în oameni!” Tranziţia spre libertate prin Centre Regionale de Incluziune Socială – Proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
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Fișă de lucru Ședința nr. 4 – Partea II 

 

 

 

FIȘA XXVII 

 

Semnalează trei valori pe care le consideri cele mai importante pentru tine când alegi un loc de 
muncă: 

 
A-i ajuta pe alţii 
A lucra în echipă  
A avea un loc de muncă stabil și sigur 
A lucra în birou 
A putea fi spontan şi creativ  
A avea mulţi bani 
A avea mult timp liber 
A avea un program flexibil  
A te simţi în siguranţă la locul de muncă  
A învăţa lucruri noi  
A lucra în aer liber, pe teren 
A avea sarcini de lucru clar definite 
A putea avansa din punct de vedere profesional 
 

 

 

1…………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

 

 

Nume: 
Data: 
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ȘEDINȚA DE CONSOLIDARE MODUL VII 
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 

• Identificarea surselor de locurilor de muncă, 
• Familiarizarea cu criteriile de analiză a ofertelor. 

 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței pentru acomodarea minorului. 
 
 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
Continuați discuția din ședința anterioară despre experiențele de căutare a unui loc de muncă 
sau a unui curs de calificare potrivit. De unde anume aflăm de existenta unui loc de muncă? Ce 
surse avem? 
Listati împreună cu minorul toate posibilitățile de a afla despre un loc de muncă, dintre care: 
- Ziare,  
- Anunturi postate sau lipite de angajator, 
- TV,  
- Radio, 
- Internet, 
- Lista locurilor de muncă de la ANOFM, 
- Bursa locurilor de muncă, 
- Ucenicie,  
- Voluntariat, 
- Rude, 
- Prieteni, 
- Cunoscuți, 
- Alte persoane angajate etc. 

 
Propuneți apoi următoarea retrospectivă: 
- Rugați minorul să identifice din Fișa XXIV - Lista ocupațiilor - 3 ocupaţii în care sunt 

respectate valorile selectate în ședința anterioară, cele menționate în Fișa XXVII.  
- Verificați apoi împreună cu minorul dacă ocupațiile selectate acum, după acest criteriu, au 

vreun corespondent cu cele 3 ocupații selectate la Exercițiul nr. 2 din Ședința nr. 3. 
Această analiză este de natură să arate congruența sau discrepanța între diferitele așteptări ale 
minorului legate de un loc de muncă, consecvența sau tatonarea în conturarea unei alegeri. 
Discutați pentru a întelege opțiunile minorului. 

 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 
Solicitați minorului să descrie printr-un cuvânt, maxim o propoziție, ședința parcursă. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.   
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MODUL VIII - DECIZIA ȘI PLANUL DE CARIERĂ (1 + 1 ședință) 

 
 

ȘEDINȚA NR. 5 - E NEVOIE DE UN PLAN (PLANUL DE CARIERĂ) 
 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Construirea unui plan de ocupare a unui loc de muncă sau a unui plan de acțiune în scopul 

formării profesionale. 
 
 

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței. 
 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Rezumați, împreună cu minorul, pașii parcurși până acum în procesul de orientare profesională  
minorului. Amintiți-i calitatile care îl recomandă ca bun profesionist/muncitor, enumerați cele trei 
profesii care crede că i se potrivesc. Rememorați experiențele de căutarea a unui loc de muncă și ce 
nu a mers. 
 
Exercițiu: Cum voi face să-mi ating obiectivul? 
Pentru atingerea unui obiectiv este nevoie întotdeauna de un plan care să conțină acțiuni posibile-
termene-resurse- posibile piedici soluții alternative-rezultate). 
Propuneți minorului completarea unui plan de acțiune după structura din FIȘA  XXVIII. 

Discutați fiecare etapă pentru a vă asigura că minorul le înțelege și le asumă.  
 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Recapitulați sesiunea parcursă, rugând minorul să precizeze care etapă i se pare cea mai complicată și 
să argumenteze răspunsul. 
Solicitați-i minorului să se gândească până la sesiunea următoare cum ar putea completa planul carierei 
sale. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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       Fișă de lucru Ședinta nr. 5 – Partea a II-a 

FIȘA XXVIII – Planul de carieră 

 

 

Care este meseria/activitatea 
pe care mi-o doresc? 

 
 
 
 
 

Ce calitități ai (aptitudini, 
competente, priceperi)? 

 
 
 
 
 

 
De ce calități ai nevoie pentru   

meseria/activitatea ta? 

 
 
 
 
 

Care sunt etapele pe care trebuie să 
le parcurgi? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Care sunt termenele propuse? 
 
 

 
 

 

 
Cine te poate ajuta? 

 
 
 
 
 

Cand ești gata să începi să pui în 
aplicare acest plan? 

 
 

 
 

 
Nume: 
Prenume:  
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ȘEDINȚA DE CONSOLIDARE MODULUL VIII - PLANUL DE CARIERĂ 
 

 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
• Stabilirea legaturii cu reprezentantii agentiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă, 
• Dezvoltarea stategiei de găsire a unui loc de muncă sau a unui curs ori posibilități de  formare 

profesională. 
 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Ședința va presupune un exercițiu de implicare din partea minorului respectiv deplasarea la agenția 
teritorială a forței de muncă sau la un posibil angajator pentru a afla mai multe despre etapele cautării 
unui loc de muncă. Consilierul va contacta telefonic persoane desemnată din partea agenției teritoriale 
de ocupare a forței de muncă  pentru a anunța data și ora deplasarii minorului la sediul instituției, în 
situația în care nu îl poate însoți. 
 
În acest caz protocoalele cu agentiile teritoriale de ocupare a forței de muncă ar trebui să conțină 
detalii privind conținutul acestor informări realizate de către reprezentanții agențiilor, persoanelor 
aflate în evidența birourilor de probațiune, pentru a avea o practică unitară și asigura continuitatea 
intervenției. 
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MODUL IX -  TRANZIȚIA (2 ședințe  + 1 ședință de consolidare) 
 

 
ȘEDINȚA NR. 6 - DEMERSURI PENTRU GĂSIREA UNUI LOC DE MUNCĂ (poate fi organizată și in varianta 
de grup dacă participă un reprezentant al agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă) 

 
 

OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

• Familiarizarea cu etapele căutării unui loc de muncă, 
• Identificarea oportunităților de muncă sau de formare profesională pe plan local. 

 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 

 
Formulă de început: Bine ați venit! 

 
Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței. 

 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Sedința poate fi derulată cu participarea unui reprezentant al unei agenții teritoriale de ocupare a 
forței de muncă pentru a oferi minorului (sau unui grup de minori) informații despre locurile de muncă 
vacante, despre cursurile de calificare existente, despre cerințele unui angajator. 

 
Reprezentantul agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă pot oferi detalii importante și într-
o modalitate mai aplicată/pragmatică  privind realizare unui curriculum vitae (CV), privind cerințele 
unei scrisori de intenție (în care se prezintă profilul vocațional conturat în ședintele anterioare), detalii 
privind pregătirea participării la un interviu, ținând cont de exigențele angajatorilor. 

  
 

Exercitiul nr. 1 – Realizarea unui Curriculum vitae (CV) 
Înainte de a realiza aplicatia – scrirea propriului CV, consilierul de probațiune sau reprezentantul 
agenției teritoriale de ocuparea forței de muncă se asigură ca minorul/minorii au suficiente informații 
depre acest subiect. 
Pot fi prezentate reguli de bază ce trebuie respectate în întocmirea unui CV:  

- folosirea unei coli A4 curate, 
- datele personale trebie să apară în npartea stângă a paginii, 
- o fotografie, dacă este cazul se aplică în partea dreaptă sus, 
- CV-ul trebuie redactat pe calculator sau dactilografiat, corect încadrat în pagină, fără greșeli 

gramaticale,  
să fie aerisit pentru a fi ușor de citit, de preferință să nu depășească 2 pagini, 

- CV-ul se prezintă întotdeauna în raport cu cerințele postului (obiectivele și competențele 
necesare) deci pentru fiecare post un CV diferit, 

- în cazul persoanelor cu experiență în muncă  în ordine invers cronologică a locurilor de muncă 
avute; se va preciza evoluția profesională și se va pune accentul pe calitățile dobîndite, pe 
competențele avute și realizările profesionale, 
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- în cazul absolvenților sau persoanelor fără experiență în muncă se va pune accentul pe 
calitățile personale care îl recomandă ca un bun angajat, pe slujbe/activități temporare,  

- este bine să nu se lase perioade mari de discontinuitate în prezentarea carierei, 
- în CV nu e prezintă informații sau pretenții salariale, 
- nu se includ informații de natura religioasă, politică, 
- CV –ul contine date reale, pentru ca acestea să se confirme la o eventuală verificare, 
- referințele, eventuale recomandări, nu se anexează la CV, se menționează posibilitatea 

furnizării lor la cerere, 
- CV-ul nu se semnează, nu se datează35, 
- alte aspecte considerate importante de reprezentantul agenției teritoriale de ocupare a 

forței de muncă care participă la program. 
 

Solicitati completarea unui CV integrând aceste reguli pe structura existentă în FIȘA XIX.  
Structură CV:  

- Datele personale: nume şi prenume, data naşterii, adresa, numărul de telefon, adresa de 
e-mail, starea civilă, 

- Educaţia: studiile cele mai recente, 
- Programele de formare profesională,  
- Locurile de muncă trebuie trecute în ordine, începând cu cea mai recentă poziţie 

deţinută, 
- Cunoştinţele de limbi străine: diplomele/certificatele obţinute, 
- Abilităţile de folosire a calculatorului: programele software cunoscute cel mai bine, 
- Permisul de conducere şi categoria (dacă e cazul). 

 
Discutați înainte elementele din structura CV-ului pentru a vă asigura că minorul/minorii înțeleg la ce 
se referă acestea. 

 
Exercițiul nr. 2 – Primii pași (de exemplu: purtarea unei convorbiri telefonice cu un angajator și 
pregătirea pentru participarea la interviu) 
Puneti în scena (prin metoda jocului de rol) realizarea unei convorbiri telefonice cu un angajator. 
În cazul lucrului individual consilierul va juca rolul angajatorului iar minorul propriul rol, fiind invitat 
să procedeze așa cum face de obicei. 
În același mod se poate proceda și în cazul lucrului în grup, dar există și posibilitatea în care rolul 
angajatorului să fie jucat de un alt minor, însă acesta va primi unele recomandări (spre exemplu, să de-
a numele unei persoane de contact, eventual telefon, să indice adresa unde îl invită pe solicitantul 
locului de muncă la un interviu sau la o probă practica etc). 
Analizați jocul de rol, centrându-vă pe feedback pozitiv. 
Punctați apoi elementele care nu trebuie să lipsească din pregătirea si desfășurarea unei astfel de  
convorbiri telefonice: 

 asigurarea că este liniște, aveți semnal etc. pentru a derula în bune condiții  convorbirea 
telefonică, 

 pregătirea unui pix/creion și a unei coli de hârtie pentru a nota nume, date contact, 
adresă, dată interviu orice alte detalii, 

 utilizarea formulelor de politete în timpul  convorbirii, 
 prezentarea (nume, prenume) si menționarea motivului contactării telefonice a 
angajatorului, 

 solicitarea confirmării numelui celui cu care se vorbește, 

 
35 Informații adaptate după site-ul vrancea.anofm.ro 
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 asigurarea că se vorbește cu persoana care poate oferi informațiile necesare, 
 verificare dacă ați notat corect informațiile. 

 
Reluați apoi jocul de rol cu noile elemente discutate. 

 
 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Recapitulați sesiunea parcursă, rugând minorul să precizeze 2 aspecte noi pentru el, pe care le-a reținut 
din discuția cu reprezentantul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă. Întrebați cum va 
valoriza aceste informații  pentru a-și atinge obiectivul. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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       Fișă de lucru pentru Ședinta nr. 6  - Partea II 
 
FIȘA XIX  - Structură CV 

 

 

     Curriculum Vitae 

 

Datele personale:          Poza  
nume şi prenume 
data naşterii,  
adresa  
numărul de telefon  
adresa de email 
starea civilă 

 
 
Educaţia: studiile cele mai recente 
 
 
Programele de formare profesională  
 
 
Locurile de muncă (trebuie trecute în ordine, începând cu cea mai recentă poziţie deţinută) 
 
 
Cunoştinţele de limbi străine: diplomele/certificatele obţinute 
 
 
Abilităţile de folosire a calculatorului: programele software cunoscute  
 
 
Permisul de conducere şi categoria (dacă e cazul) 
 

 

 

 

 

(Nume: 
Data:) pentru fisă de lucru  
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ȘEDINȚA NR. 7 – INTERVIU PENTRU ANGAJARE  
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 
 

• Familiarizarea cu etapele interviului pentru angajare/ a unei probe practice, 
• Exersarea abilităților de comunicare și prezentare pentru a face față unui interviu. 

 
 
STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 
Formulă de început: Bine ați venit! 
 
 
Nu uitați să parcurgeți ritualul de început al ședinței. 

 
Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

 
Faceți legătura cu ședința anterioară când ați derulat convorbirea telefonică cu angajatorul  și 
precizați că veți continua în aceeași manieră, astăzi parcurgând un posibil interviu cu 
angajatorul. 
 
Precizați că este important ca inainte de interviu să  strângeți informații despre companie /firma 
angajatoare, să vă gândiți și să anticipați eventuale așteptări, întrebări, probe ale acestuia în 
funcție de specificul postului.  
 
Exercitiul - Interviul pentru angajare 
Puneți în scenă (prin metoda jocului de rol) participarea la un interviu cu angajatorul. 
Ca regulă, consilierul va juca rolul angajatorului iar minorul propriul rol. 
Încercați în timpul interviului să parcurgeți cat mai multe din etapele acestuia: 
• prezentarea solicitantului/candidatului 
• interviul propiu-zis, cu întrebări frecvente de tipul:  

 În ce măsură aptitudinile, competenta, experinta profedională se potrivesc cu acest loc 
de muncă? 

 De ce vreți să lucrați pentru noi? 
 Care sunt punctele dvs. tari, care sunt punctele slabe? 
 Care sunt obiectivele dvs profesionale pe următorii 3-5 ani? / Unde vă vedeți peste 3-5 
ani? 

 Cum ați reacționa în următoarea situație (exemplificări de situații problematice sau 
conflictuale) 

• Încheierea interviului (cu stabilirea datei comunicării rezultatelor, anuntarea altor probe 
etc.) 

 
În discuțiile cu minorul puneți accentul pe limbajul trupului, îmbrăcăminte potrivită pentru participare 
la un intreviu de angajare, utilizarea de formule de politețe, punctualitate etc. 
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Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Recapitulați sesiunea parcursă, rugând minorul să precizeze 3 aspecte noi pentru el, pe care le-a reținut 
din jocul de rol privind derularea unui intreviu de angajare. Întrebați cum va valoriza aceste informații  
pentru a-și atinge obiectivul. 
Se reamintește data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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ȘEDINȚĂ DE CONSOLIDARE MODULUI IX – ANALIZA UNUI INTERVIU DE ANGAJARE 
 
 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 

 
• Îmbunătățirea  abilităților de comunicare și prezentare pentru a face față unui interviu. 

 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 

Ședința de consolidare este recomandat a fi parcursă în cazul în care minporul participa la un interviu 
de angajare. 
În astfel de situații, minorul va fi invitat să prezinte experiența interviului, modul în care s-a prezentat, 
consilierul încurajând raspunsurile sincere. 
Analiza participării la interviu și discutarea onestă a modului în care s-a desfășurat  acesta se realizează 
în scopul îmbunățirii prestațiilor viitoare la interviurile de angajare.  
 
Cum poți face altfel? Cum poți răspunde mai bine? Sunt întrebări care se vor repeta pe parcursul analizei 
intreviului avut.  
Conilierul de probațiune trebuie să aibă în vedere să acorde feedback pozitiv pe parcursul acestei 
analize. 
 
Poate fi folosită și în această sedință metoda jocului de rol, pentru a reconstitui diferite etape din 
interviu. 
 
O modalitate ideală de parcurgere a acestei sedințe de consolidare ar presune și vizionarea unor 
secvențe ale unor interviuri de angajare (dvd-uri utilizate in cursurile de formare profesională), dacă 
acest lucru este posibil în colaborare cu agenția teritorială a forței de muncă. 
 

 

Încheiere/Rezumatul întrevederii:  
 

Întrebați minorul cum poate valoriza aceste informații pentru a-și atinge obiectivul. 
Reamintiți data următoarei întrevederi, verificând împreună calendarul programului.  
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MODUL FINAL 
 

 
OBIECTIVE SEDINȚĂ: 

- Evaluarea programului și continurarea obiectivelor de intervenție pentru activitatea de 
supraveghere. 
  

STRUCTURĂ SEDINȚĂ: 
 

Formulă de început: Bine ați venit! 
 

Parcurgeți ritualul de început al ședinței 
 

Intervenția din cuprinsul ședinței: 
 
 

Exercițiul nr. 1 – Revenire la ”Așteptările mele, așteptările consilierului, așteptările instanței”  
Solicitați-i minorului să revadă așteptările lui față de acest program, cele notate la ședința introductivă. 
La fel va proceda și consilierul. 
Analizați apoi măsura în care așteptările fiecăruia și așteptările comune au fost îndeplinite.  
Discutați dacă pe parcursul programului s-au conturat și alte așteptări. 

• Care ar fi acestea? 
• Cum pot fi ele atinse în activitatea de supraveghere viitoare? 

 
Exercițiul nr. 2  - Exercițiu motivațional: Graficul (Fiecare zi e importantă…) 

 
Solicitati minorului să reprezinte grafic unde se află acum față de scopul propus la începutul programului 
(vezi Fișa III).  
Răspundeți împreună cu minorul la următoarele întrebări: 

• Unde te poziționezi acum? 
• Unde ți-ai propus să fii la sfârșitul programului (vezi FISA III completată în ședinta introductivă) 

și unde ai reușit să ajungi? 
• Ce crezi că de-a ajutat să faci asta? 
• Cum te simți acum? 
• Ce mai ai de făcut pentru atingerea obiectivului? 

Nu uitași să acordați feedback pozitiv pentru participare și implicare și, punctual, pentru schimbările 
înregistrate de către minor. 

 
Încheiere/Rezumatul întrevederii:  

 
Solicitați minorului să completeze formularul de evaluare a programului FISA XX 
Felicitați minorul și acordați diploma de participare. 
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FIȘA XX  

 

Chestionar de evaluare program 

 

1. Ţi-a plăcut programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează răspunsul. 

 

 

2. Ce anume ţi s-a părut interesant din cadrul acestuia? 

 

 

3. Ce anume ţi s-a părut mai puţin interesant? 

  

 

4. Ce schimbări a produs programul în situaţia ta personală? Descrie-le. 

 

 

 

5. Cum apreciezi sprijinul consilierului pe durata programului? 

 

 

 

6. Ce subiecte ai dori să abordezi, după finalizarea programului, în discuţiile cu consilierul dvs. de 
probaţiune? 

 

Nume 
Data 
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ANEXA nr. 1 

  

Trăsături de caracter 

 

 

 

Onest 

Responsabil 

Timid 

Sârguincios 

Sociabil 

Discret 

Ascultător 

Temător 

Întelegător 

Altruist 

Neatent 

Darnic 

Harnic 

Egoist 

Amabil 

Indiferent 

Lenes 

Curajos 

Ferm 

Generozitate 

Apatic  

… 
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