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săvârșirea unei infracțiuni care a implicat comportament violent, inclusiv
violența instrumentală;
existența manifestărilor de comportament violent în trecutul persoanei
evaluate;
manifestarea unui comportament heteroagresiv (îndreptat atât spre alte
persoane deținute, cât și spre personalul angajat) și autoagresiv, pe parcursul
detenției, ca urmare a dificultății de gestionare a furiei.

Scopul acestui program este de a propune participanţilor o analiză a infracţiunilor
violente şi de a îmbunătăți înțelegerea acestor situații problematice, a legăturii între
modul în care gândim și simțim pe marginea unui eveniment și
comportamentul/acțiunile exteriorizate, inclusiv dezvoltarea unor modalităţi
pozitive de rezolvare a situațiilor conflictuale în vederea alcătuirii unui plan
personal de gestionare a furiei și prevenire a violenței.

Criterii de eligibilitate a participanților:

Programul este adresat atât majorilor, cât și minorilor, indiferent de gen.
În cazul minorilor (adolescenților), comportamentul agresiv e considerat a fi o
modalitate prin care aceștia își exprimă temerile, frustrările, supărările și emoțiile
care îl încearcă în această perioadă. În lipsa unei îndrumări corecte, minorul/tânărul
poate să nu-și fi dezvoltat abilitățile de a face față problemelor cu care se confruntă,
să nu-și fi construit minime abilități de a-și ține sub control emoțiile, impulsurile. 

Pentru persoanele care au comis violență domestică, acest program nu este potrivit
sau poate deveni aplicabil dacă programul este urmat apoi de un modul care
abordează aspecte specifice violenței domestice (dominarea partenerei/partenerului,
comportament violent cu caracter sistematic repetat, combinarea unor forme
multiple de violență: fizică, psihologică, sexuală).

Pentru comportament violent structurat/consolidat, nivel de risc crescut și foarte
crescut, este, de asemenea, recomandat un modul ulterior acestui program, centrat
pe diminuarea/destructurarea comportamentului violent, modul recomandat a fi
derulat în varianta de lucru individual.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROGRAMULUI
PENTRU REDUCEREA VIOLENȚEI [1]

[1] Program revizuit în anul 2021. Procesul de revizuire a implicat completarea cadrului teoretic care stă la baza programului, reorganizarea
conținutului programului, creșterea aplicabilității tehnicilor orientate spre restructurarea cognitivă, respectiv schimbarea modului în care
individul îşi reprezintă realitatea sau a modului disfuncțional în care o interpretează, introducerea antrenamentului asertiv în comunicare,
intensificarea aplicațiilor în scopul exersării mecanismelor de diminuare a furiei și reducere a violenței.
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Aspecte teoretice care stau la baza programului
și alte informații utile pentru formatori:

Dintre teoriile dezvoltate cu referire la comportamentul agresiv, vom selecta o
parte care sunt relevante în raport cu intervenția propusă în acest program. 

Teoriile influențelor situaționale consideră că agresivitatea are un caracter
dobândit, adică reprezintă un răspuns la factorii situaționali, la condițiile concrete
din mediul înconjurător. Dintre teoriile influențelor situaționale reținem teoria
frustrare-agresiune și teoria indice-excitație.

Din perspectiva teoriei frustrare-agresiune, una dintre cele mai influente teorii,
agresivitatea este întotdeauna o consecință a frustrării, iar frustrarea este
întotdeauna o cauză a agresivității [2]. De exemplu, cineva care are probleme la
locul de muncă și acasă se ceartă cu membrii familiei. Criticile acestei teorii reclamă
faptul că nu întotdeauna frustrarea duce la agresiune, că există și alte posibile
reacții la frustrare: apatia, strigătul de neputință, plânsul etc.

Teoria indice-excitație susține faptul că frustrarea cauzează o stare de pregătire
emoțională pentru a agresa (furie, stare de nervozitate etc.), însă, comportamentul
agresiv propriu-zis are loc doar dacă există condiții/contextul social care să
încurajeze manifestările violente ale persoanei. Urmărind același exemplu, în cazul
acestei teorii, persoana care întâmpină greutăți la locul de muncă, se va certa cu
cineva din familie sau va deveni violent, doar dacă membrul familiei va schița un
gest interpretat de persoana frustrată ca fiind nepotrivit, chiar agresiv. Deci
frustrarea nu generează imediat agresivitate, ci generează în individ o stare de
excitație emoțională, de activare: furia. Aceasta produce la rândul ei o stare de
pregătire (readiness) pentru comportamentul agresiv [3].

Teoria ciclului deprivării (a traumei) este o altă explicație a comportamentului
violent. Violența generează violență, astfel un tânăr abuzat poate abuza la rândul
lui, comportamentul agresiv fiind răspunsul pe care l-a primit și interiorizat. Într-un
studiu, elaborat de Snyder şi Peterson, se arată că „practicile disciplinare ale
părinților infractori recidiviști sunt mai rele decât cele ale părinților care au comis o
singură infracțiune, iar acestea la rândul lor sunt mult mai rele decât cele ale părinților
noninfractori”.

[2] https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/cercetare/publicatii/cursuri/boncu_s_curs_psih_soc/Curs30.pdf
[3] https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/cercetare/publicatii/cursuri/boncu_s_curs_psih_soc/Curs30.pdf
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O modalitate de reducere a agresivității se conturează de teoria învățării sociale a
agresivității, respectiv: "reducerea efectelor învățării sociale". Dacă comportamentul
agresiv se imită și se învață, atunci trebuie evitat contactul persoanei cu modelele
de conduită agresivă. În activitatea de reintegrare trebuie pus accentul pe
dezvoltarea unor "filtre anti-agresive", tehnici, metode, care să-l ferească pe subiect
de răspunsuri agresive în fața diferiților stimuli (trigger). Totodată, este de dorit o
educare/exersare în sensul amânării răspunsului automat agresiv la stimuli trigger
[4].

Un rezultat bun al unei intervenții îl reprezintă îmbunătățirea/dezvoltarea
autocontrolului. O persoană care își ține sub control emoțiile și mai ales reacțiile,
manifestările în sfera comportamentală, prezintă o probabilitate crescută de
nonimplicare în situații conflictuale, și, automat, de evitare a consecințelor neplăcute
ale unor astfel de situații.

Programul propune familiarizarea și exersarea modelului ACC/ABC - Modelul
eveniment - gânduri/sentimente – comportament (Activator – Cognition – Behaviour)
în gestionarea furiei și prevenirea agresivității. Modelul este explicat în detaliu în
Sesiunea II a programului și apoi reluat în diferite aplicații, pe parcursul programului, ca
un laitmotiv.

Altă direcție de gestionare a agresivității este aceea de a căuta și dezvolta
comportamente alternative la comportamentul agresiv. În multe ocazii, unii dintre noi
funcționăm cu ajutorul răspunsurilor automate (învățate de-a lungul timpului) la un
anumit stimul, reacționăm automat într-un anume fel [5]: ne dăm la o parte instinctiv
sau traversăm strada pe partea cealaltă atunci când, din sens opus, se apropie o
persoană cu aspect dur sau neplăcut. Putem deci înțelege că la o serie de stimuli se
poate întâmpla să avem un răspuns automat ostil sau agresiv. Soluția ar consta în a
modifica/ajusta răspunsul automat agresiv cu un alt răspuns aflat mai sus pe scara
adaptabilității și a acceptabilității sociale. De exemplu, la furie nu lovim persoane,
redirecționăm furia și lovim cu pumnul în obiecte sau într-un perete, mototolim o
hârtie ori frământăm o minge de cauciuc etc. 

O situație practică poate arăta în felul următor: După o ședință în care au fost
discutate alternative de înlocuire a reacției agresive cu una mai puțin agresivă,
participantul vine la program cu o mână bandajată. Consilierul îl întreabă preocupat ce
a pățit. Participantul, deținut într-un penitenciar, răspunde cu un ton ușor acuzator:
„Am făcut ce ați spus, am lovit peretele … destul de puternic …în locul colegului de
cameră …” 
[4] http://www.umfcv.ro/managementul-agresivitatii
[5] http://www.umfcv.ro/managementul-agresivitatii
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Consilierul redirecționează răspunsul și întreabă: „Cum crezi că ar fi fost celălalt, dacă
ar fi primit acest pumn?” Deținutul face o pauză și răspunde lăsând privirea în jos: „El
ar fi ajuns la infirmerie, eu pe izolare… Nu mi-aș fi dorit asta… Sunt mai bine așa,
mulțumesc!” Pentru reducerea agresivității este util, de asemenea, să învățăm și să
exersăm câteva tehnici de relaxare orientate în sensul reducerii agitației motorii, dar și
psihice. Metoda de relaxare Jacobson, de pildă, odată stăpânită, poate constitui o
modalitate utilă în situațiile în care persoana simte că îi este din ce în ce mai greu să-și
stăpânească manifestările agresive/violente.

Programul este structurat pe 12 sesiuni, fiind adresat unui comportament
specific, cum ar fi comportamentul agresiv.

Durata unei sesiuni pentru acest program de grup este cuprinsă între 1- 1½ ore, cu o
pauză de 15 minute, când durata sesiunii depășește o oră şi jumătate. Numărul
maxim de persoane cuprinse într-o activitate de grup, dintre cele prevăzute de acest
program, este de 8 persoane, având în vedere tipul de comportament căruia se
adresează. 

Pentru persoane cu comportament violent structurat este mai recomandat a fi
derulată intervenția în varianta de lucru individual. Pentru lucrul în grup cu persoanele
cu comportament violent recomandăm să reglăm dimensiunea grupului prin
reducerea numărului de participanți.

Sub criteriul vârstei, se pot organiza grupe atât pentru minori/tineri, cât și grupe
pentru majori. Dacă există posibilitatea de a organiza grupe mixte este recomandat să
se evite orice formă de discriminare, de tipul: o singură persoană în vârstă într-un grup
de minori/tineri sau un singur minor/tânăr într-un grup de adulți.

În derularea programului, structurat ca intervenție de grup, se utilizează, alături de
metodele expozitive (descrierea, explicația), metode interactive de lucru, precum:
brainstormingul, analiza de caz, jocul de rol, problematizarea, provocarea de valori.
Aceste metode fac conținutul programului accesibil inclusiv persoanelor minore, iar, în
cazul acestora, recomandarea pentru specialiști este să se asigure permanent că
termenii sau cerințele au fost înțelese. 

Pe parcursul descrierii sesiunilor, materialul conține recomandări și sugestii pentru
adaptarea lucrului la minori. De asemenea, studiile de caz alese conțin situații în care
se pot identifica cu ușurință minorii/tinerii. 

Specialiștii care derulează programul, recomandat a lucra în echipă de doi, sunt numiți
tutori de program.
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SESIUNEA I - INTRODUCERE PROGRAM

Să prezinte cerințele privind participarea la program şi stabilirea de relaţii
adecvate între membrii grupului şi între aceştia şi formatori;
Să stabilească normele de comportament în cadrul grupului;
Să înțeleagă propriile atitudini faţă de violenţă.

Identificarea situațiilor în care simțim că pierdem controlul.
Înțelegerea etapelor în construirea situațiilor conflictuale.
Identificarea modalităților non-violente de rezolvare a situațiilor de conflict.
Realizarea unui Plan personal de acțiune pentru viitor în scopul evitării
comportamentului violent.

Obiective sesiune: 

1.1 Introducere

Furnizaţi detalii despre program şi numărul de sesiuni. Subliniaţi cerinţele pe care
le aveţi faţă de membrii grupului, adică să ajungă la timp, să participe la toate
sesiunile programului, să se implice în activitățile și exercițiile propuse în program.

Tutorii de program vor explica principalele etape ale programului, în termeni
accesibili, evitând termenii de specialitate.

1.2 Exerciţiu: Regulile grupului
Obiectiv: Să stabilească normele de comportament în cadrul grupului.

Participanților la grup li se solicită să identifice regulile de bază, necesare pentru
funcționarea grupului. Acestea pot face referire la: punctualitate, limbaj
nediscriminator, atenţie, neîntreruperea celuilalt, confidenţialitate etc.

Propunerile membrilor grupului vor fi listate pe flipchart. Foaia de flipchart cu
regulile grupului va fi afişată pe perete până la sfârşitul întâlnirilor de grup.

1.3 Exerciţiu: Expectanțe/așteptări
Obiectiv: Să permită participanţilor să-şi identifice propriile așteptări/expectanțe în
legătură cu programul.

Inițiați discuții cu grupul pentru a afla motivele pentru care participă la acest grup şi
ce se așteaptă să obțină de la acest program. 
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Flipchart şi markere; 
Dosare A4 pentru participanţi;
Foi de hârtie A4 şi creioane pentru membrii grupului;
Creioane colorate, dacă este cazul;
Plicuri;
Anexa 1: Chestionar – Atitudinea faţă de violență.

Participanţii vor primi foi de hârtie pe care ei pot să-şi scrie propriile expectanțe legate
de acest program. Minorii pot fi invitați să își exprime grafic (prin desene) aceste
așteptări. Participanții vor fi încurajați să împărtăşească ceea ce au scris – dacă unii
membrii s-ar putea să fi scris expectanțe pe care nu doresc să le împărtăşească, acest
lucru va fi respectat. 

După ce s-au discutat expectanțele scrise pe foaia de flipchart, membrii grupului vor
primi plicuri în care îşi vor sigila foile proprii. Foaia de flipchart va fi afişată pe perete
până în sesiunea XII. Plicurile vor fi plasate în dosarele participanților până la sfârşitul
programului, când vor fi consultate din nou. 

1.4 Exercițiu de imaginație: o lume violentă?
Obiectiv: Să exploreze atitudinea față de comportamentul violent, în general.

Invitați participanții să își imagineze o lume în care toți oamenii se comportă agresiv,
violent unii cu ceilalți. Cum ar arăta această lume? Listați răspunsurile date și discutați-
le pentru a vedea impresia tuturor participanților față de acest tip de lume. 

Problematizați apoi, aveți posibilitatea de a decide: să rămâneți în această lume
violentă sau să plecați din această lume violentă și să alegeți o lume pașnică.

Dacă în grup apare situația în care toți participanții aderă la varianta să plece din lumea
violentă spre lumea pașnică, arătați că alegerea a ceea ce fac, a modului în care se
comportă, le aparține și că acest program este o modalitate de a-i ajuta să nu mai
contribuie, prin comportamentul personal, la violența existentă în această lume.

1.5 Exerciţiu: Chestionar – Atitudinea faţă de violenţă
Obiectiv: Să evalueze atitudinea participanţilor faţă de propriul comportament violent.

Distribuiţi Anexa 1. Tutorele va cere fiecărui membru al grupului să completeze
individual chestionarul. Este important ca ei să nu-și împărtăşească răspunsurile în
acest moment. Acestea vor fi păstrate până la ultima sesiune, când se va completa din
nou chestionarul, moment în care participanţii vor putea face aprecieri comparative.

Colecția de materiale a sesiunii I:
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SESIUNEA II - ANALIZA MODELULUI ABC

Să înțeleagă legătura dintre gânduri şi comportament;
Să-și analizeze comportamentul și acțiunile din perspectiva modelului ABC.

Obiective sesiune: 

2.1 Recapitulare
Tutorii vor iniția un scurt brainstorming pentru a afla de la membrii grupului ce au
reținut din sesiunea trecută.

2.2 Exercițiul: Modelul ABC
Obiectiv: Să prezinte participanţilor modelul ABC.

Se vor prezenta două scenarii pentru a ilustra modelul ABC.
Scenariul 1: „Imaginează-ţi că eşti acasă, adormit în pat, cu uşile şi geamurile
închise. Toţi ceilalţi din casă dorm. Dintr-o dată devii îngrijorat din cauza unui
zgomot care se aude pe scări, nu e un zgomot puternic, ci doar o lovitură
înfundată”.

Scenariul 2: „Imaginează-ţi că o scrisoare pe care o aştepţi nu a sosit”.
Cereţi membrilor grupului să spună ce ar gândi şi ce ar face în aceste situații. Listaţi
răspunsurile pe foaia de flipchart, pe 2 coloane. 
Câteva exemple de răspunsuri posibile sunt prezentate mai jos:

Scenariul 1: 
Gânduri (convingeri)                                             Acţiuni (comportament)
Sunt spărgători                                                          Suni poliţia / Te ascunzi
Este câinele / pisica                                                   Te răsuceşti şi adormi la loc
Sunt copiii                                                                   Mergi şi te uiţi la ei 
Am uitat vreo uşă sau fereastră deschisă               Mergi şi verifici
Am visat                                                                       Încerci să adormi

Scenariul 2:
Gânduri (convingeri)                                  Acţiuni (comportament)
Va veni data viitoare cu poşta                       Te gândeşti la ce ai de făcut
M-au uitat                                                        Le trimiţi o scrisoare plină de reproșuri
A pus-o în cutia poştală a vecinului              Suni vecinul
A luat-o poștașul                                             Faci o reclamație
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Prezentaţi Modelul ABC completând informațiile de pe foaia de flipchart.
„A” înseamnă „Evenimentul declanşator” (ceva care se petrece / o situaţie în care te
afli). Adăugați, pe flipchart, deasupra celor două coloane - A, adică evenimentul
declanșator corespunzător.
„B” înseamnă „Gânduri în legătură cu situaţia” (ceea ce gândeşti / cum interpretezi
situaţia). Adăugați B deasupra primei coloane, cea în care ați listat gândurile.
„C” înseamnă „Comportament: ce faci în legătură cu aceasta” (acţiunile tale sau
comportamentul tău). Adăugați C deasupra celei de-a doua coloane, unde ați listat
acțiunile/comportamentul.

Explicaţi faptul că există întotdeauna gânduri sau convingeri care intervin între
„Evenimentul declanşator” (ceea ce s-a petrecut) şi „Comportament” (ceea ce facem) şi
care sunt foarte importante în orientarea acțiunii. Puteți trasa linii de legătura între
litere marcate pe flipchart.

A = zgomot
B = am lăsat o uşă deschisă
C = mă duc să verific

A = nicio scrisoare
B = vine cu prima poştă
C = aștepți 

Concluzionați:
Fiecare gând diferit conduce la acţiuni diferite. De exemplu, este o mare diferență între
a aștepta să vină poștașul și a face o reclamație la poștă.

2.3 Exercițiul: ABC –ul propriu
Obiectiv: Să identifice exemple personale în care pot recunoaște modelul ABC.

Tutorele de program explică participanților că același om poate acționa diferit în
privința aceluiași eveniment declanșator, în funcție de cum îl interpretează. Se
analizează exemplul de mai jos sau altele.

Situația 2Situația 1 Exemplu:

Eveniment: 

Gânduri:

Cum mă simt:

Comportament:

Ninge

Îmi amintesc că nu am cizme

Frustrat, iritat

Le reproșez celor din casă că
întotdeauna mă las pe 
mine la urmă

Ninge

Azi plec la munte

Bucuros, bine dispus

Îmi fac bagajele mai repede și
pornesc la drum
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Flipchart şi creioane;
Fotografii cu diferiţi oameni şi diferite situații;
Copii ale Anexei 2: Modelul ABC.

Alegem spre exemplificare fenomenele meteo care sunt foarte potrivite pentru astfel
de explicații - cu toții le-am întâlnit în repetate rânduri și, uneori, am simțit diferit în fața
aceluiași fenomen meteo. 

Distribuiţi Anexa 2. Întrebaţi participanții dacă se pot gândi la un astfel de exemplu din
viaţa lor. Analizați, în cadrul grupului, patru sau cinci exemple date de membrii grupului
pe acest tipar. 

2.4 Exerciţiul: Asumpții stereotipice
Obiectiv: Să faciliteze procesul de identificare a propriilor asumpții stereotipice şi înţelegerea
importanței acestora în determinarea comportamentului.

Pentru desfăşurarea acestui exerciţiu sunt necesare fotografii cu oameni şi situaţii
diferite. Sarcina participanţilor este aceea de a le privi şi de a scrie apoi ceea ce cred ei
că reprezintă sau se petrece în fiecare fotografie (fotografiile sunt selectate în legătură
cu subiectul programului). 

Un tutore de grup merge apoi de jur împrejur, ţinând în mână o fotografie suficient de
mare (format A4 sau A3) pentru ca fiecare participant să o poată vedea şi să-şi facă o
scurtă impresie despre aceasta. Ulterior, membrii grupului vor fi încurajaţi să
vorbească despre interpelările lor în legătură cu fiecare fotografie.

Iniţial, tutorii vor prezenta o fotografie urmată de discuții, în funcţie de capacitatea de
înţelegere a membrilor grupului, fotografiile pot fi arătate într-o succesiune rapidă,
discuțiile realizându-se la final.

Valoarea exerciţiului constă în încurajarea membrilor grupului de a împărtăşi punctele
de vedere şi de a argumenta asumpțiile lor. Participanţii vor fi ajutaţi să înţeleagă
influenţa acestor tipuri de asumpții asupra modului în care interpretăm o situaţie şi
implicit acţiunile ce decurg din această interpretare, prin solicitarea unor exemple
proprii.

Colecția de materiale a sesiunii II:
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SESIUNEA III - CE OBȚIN PRIN VIOLENȚĂ?

Să aprofundeze legătura dintre gânduri şi comportament;
Să facă diferenţa între furie şi violenţă.

Obiective sesiune: 

3.1 Recapitulare: solicitați participanților să precizeze un aspect care i-a atras
atenția în sesiunea trecută. Solicitați să-și motiveze alegerea.

3.2  Exerciţiu: P.I.G.
Obiectiv: Să explice tuturor participanţilor conceptul P.I.G. (Problema Gratificării
Imediate).

Tutorii de program vor explica terminologia P.I.G. Se distribuie participanţilor Anexa
3, care va rămâne la ei pentru a fi studiată şi în afara întâlnirilor de grup.

Pentru toate acţiunile există consecinţe pe termen scurt sau lung. De exemplu, un
bărbat decide să nu meargă la lucru pentru un motiv neîntemeiat.
În cazul lucrului cu minori, exemplul se poate referi la un elev care nu vrea să
meargă la școală.

CONSECINŢE POZITIVE            NEGATIVE

Pe termen scurt

Pe termen lung 

Poate sta mai mult
timp în pat şi să aibă o
zi plăcută

Se simte mai plin de
energie la întoarcere

Se simte vinovat, nu i se
plăteşte ziua, trebuie să
se scuze mai târziu

Şeful este supărat,
reputaţie de chiulangiu;

Încă mai lucrează acolo,
dar în ziua următoare, ar
putea fi concediat.

Scăderea venitului pe
termen lung, relaţii
proaste cu colegii de
serviciu.
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 Recunoașterea din timp a tentațiilor.
 Emoțiile te fac vulnerabil – protejează-te faţă de sentimentele de genul: „Am 
 nevoie de o satisfacție, acum!”
 Reamintiți-vă rezultatele trecute ale unei satisfacții imediate (PIG).
 Gândiți-vă la „ce voi simţi în legătură cu această decizie peste o săptămână, peste
o lună sau chiar un an?”

În acest exemplu consecinţele negative depăşesc în număr, importanţă şi impact pe
cele pozitive.

În alte cazuri pot să fie mai multe consecinţe pozitive pe termen lung. Cel mai
important lucru este să ţii cont de ele; dar oamenii tind să se focalizeze asupra
câştigurilor imediate (pe termen scurt) – este ceea ce înţelegem prin problema
gratificării imediate (PIG). 

Pentru a facilita înțelegerea PIG, tutorele poate oferi alte exemple: 
 „Prefer să mănânc acum ceva dulce, mă apuc mâine de cură.”
 „Mă văd cu Grigore la o bere că am poftă și nu am cu cine, îi spun altădată ce cred
despre el.”
 „Trebuie să îi răspund imediat la insultă, nu îl las să mă domine în fața grupului,
oricare ar fi consecințele…”
 Solicitați exemple personale în care a primat gratificarea imediată.

Explicați grupului că noi, oamenii, amplificăm importanţa consecinţelor pe termen
scurt şi le ignorăm pe cele pe termen lung. Cum putem să rezistăm gratificării
imediate?

1.
2.

3.
4.

3.3 Exerciţiul: Diferenţa dintre furie şi violenţă
Obiectiv: Să identifice situații în care au fost furioşi şi nu neapărat violenţi, pentru a înțelege
diferența.

Analizând o situaţie concretă se ajunge la concluzia că este firesc să te simţi furios
dacă cineva îţi răstoarnă sucul/berea, dar este inacceptabil să reacţionezi cu violenţă
fără a cunoaște cauzele reale ale incidentului. S-ar putea ca cineva să fi împins
persoana respectivă în tine şi să nu fie vina ei, sau să se fi împiedicat. Nu te grăbi și nu
reacționa, până când nu afli ce s-a întâmplat cu adevărat.

Alt exemplu: Ai muncit din greu şi eşti obosit. Vrei să dormi, dar nu prea poţi din cauza
zgomotului. La vecinii de vizavi este petrecere şi muzica se aude foarte tare. Este trecut
de miezul nopţii şi, atunci când eşti aproape să adormi, auzi zgomote în curtea ta.
Vecinul a venit beat şi se împiedică de tot ce-i iese în cale.
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Flipchart şi markere;
Foi de hârtie A4 şi creioane pentru membrii grupului;
Anexa 3: Mai curând violent sau agresiv?
Anexa 4: Ce obţii prin violenţă? Câştiguri şi pierderi.

Te scoli să îl întâmpini, te izbeşti foarte tare de dulap şi te loveşti la degetul de la picior.
Nu prea închizi un ochi toată noaptea, iar în dimineaţa următoare pleci din nou
devreme la muncă. Nu găsești un mijloc de transport şi trebuie să mergi pe jos. Din
cauza durerii te deplasezi greu și ajungi prea târziu la serviciu. Şeful tău vine la tine şi te
întreabă din ce cauză ai întârziat. Cum reacţionezi?

Discutați pe marginea acestor evenimente și invitați participanții să spună unde        s-
ar situa mai curând: furios sau violent? Apreciați răspunsurile oferite, nu confruntați
participanții, în sesiunea următoare vor avea ocazia să fie mai specifici în exercițiul
“Termometrul furiei”.

3.4 Exerciţiu: Ce obţii prin violenţă? – Câştiguri şi Pierderi.
Obiectiv: Să ajute participanţii să identifice consecinţele comportamentului violent.

Distribuiţi Anexa 4 şi furnizaţi informaţii pentru completare. Membrii grupului trebuie
să se gândească la costurile şi beneficiile comportamentului violent/infracţiunilor lor.

Răspunsurile participanţilor vor fi discutate și se vor evidenția pierderile pe care le
resimt cât mai mulți dintre participanți. Este foarte posibil, lucrând cu persoane aflate
în închisoare pentru fapte care implică violență (libertatea, relațiile cu familie fiind
costuri plătite), exercițiul să arate clar faptul că pierderile depăşesc cu mult câştigurile.

Colecția de materiale a sesiunii III:
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SESIUNEA IV - MODIFICĂRI FIZIOLOGICE ŞI
EMOŢIONALE

Să identifice modalităţi alternative de gândire şi comportament;
Să-şi identifice situaţiile cu grad mare de risc pentru comportamentul violent şi
să fie atenţi la semnele fiziologice şi emoţionale;
Să identifice situații personale cu potenţial crescut de violenţă.

Obiective sesiune: 

4.1 Recapitulare: Solicitați participanților să precizeze un aspect care i-a atras
atenția în sesiunea trecută. Solicitați să-și motiveze alegerea.

4.2 Exerciţiul: Termometrul sau scara furiei
Obiectiv: Să ajute membrii grupului să-şi identifice situaţiile cu grad mare de risc pentru
comportamentul violent şi să fie atenţi la semnele fiziologice şi emoţionale.

Distribuiţi Anexa 5. Se explică participanţilor ce reprezintă Termometrul Furiei şi
sunt încurajaţi să identifice 10 situații personale care le provoacă furia și gândurile
asociate pe care le vor plasa pe termometrul furiei, în funcţie de nivelul furiei şi
riscul de violenţă asociat. 
Gradația de la 1 la 10 poate ajuta participanţii să identifice nivelul furiei şi riscul de
violenţă.

4.3 Exerciţiul: Citirea semnelor
Obiectiv: Să conștientizeze participanții în legătură cu modificările care se produc la
nivel fiziologic şi comportamental când se trece de la un stadiu incipient al furiei la unul
mai avansat, în care devin violenţi.

Tutorii vor ilustra, printr-un joc de rol, unele dintre schimbările fiziologice care apar
atunci când oamenii devin violenţi. Un exemplu posibil ar fi ca unul dintre tutori să
reacționeze în mod exagerat şi să iasă foarte violent din cameră.

Distribuiţi Anexa 6 şi cereți participanţilor să o completeze individual, încercând să
identifice, în plus, semne care nu sunt incluse în Anexă. Folosiți foaia de flipchart
pentru a lista toate celelalte semne. În cazul minorilor, pentru a facilita identificarea
și exprimarea sentimentelor, pot fi folosite fotografii sau imagini emoticoane. 
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cineva strigă în mod repetat la mine;
cineva mă contrazice permanent;
mă deranjează să se râdă de mine etc.

Aşezaţi-vă confortabil sau întindeţi-vă, dacă preferaţi. Picioarele puţin depărtate.
Palmele pe genunchi, îndreptate în sus.
Strângeţi pumnul, strângeţi-l foarte tare, ţineţi-l strâns cât timp număraţi până la
trei. Relaxaţi-vă.
Retrageţi-vă stomacul – încercaţi să vă atingeţi spatele cu el. Ţineţi-l aşa cât timp
număraţi până la trei. Relaxaţi-vă.
Încleştaţi-vă dinţii, contractaţi strâns obrajii. Ţineţi până la trei. Relaxaţi-vă.
Închideţi strâns pleoapele. Apăsaţi-le din ce în ce mai mult. Ţineţi până la trei.
Relaxaţi-vă.

4.4 Exerciţiul: Strategii cu soluții rapide de a face față
Obiectiv: Să se familiarizeze cu strategii și instrumente de a face față situațiilor de risc.

Tutorele introduce ideea unor strategii cu soluții rapide, tehnici, relativ simple, de
gestionare a furiei.Participantul trebuie ajutat să considere aceste tehnici ca fiind
primele din cele care vor constitui setul de instrumente de a face față.

Acestea sunt:
Evitarea: Presupune conștientizarea furiei/tensiunii asociate cu un anumit loc sau
într-o anumită relație cu cineva și luarea distanței, îndepărtarea de sursa tensiunii.
Pauza (Time out): Participantul își ia spațiul și timpul necesare pentru a se calma, a
se aduna și pentru a evalua situația dintr-o altă perspectivă.
Explorați cu participanții care sunt situațiile în care acestea ar putea deveni utile.
Posibile exemple: 

Tehnici de relaxare
Obiectiv: Să ofere participanţilor cunoștințe despre tehnici de control al furiei şi posibilitatea
de a exersa o tehnică de relaxare.

Membrii grupului vor utiliza brainstorming-ul pentru a identifica cât mai multe tehnici
de relaxare alternative. Tutorii de program vor lista alternativele expuse de participanţi,
le vor discuta şi vor completa lista cu altele. Apoi, va fi exersată o tehnică de relaxare.

Tutorii vor oferi participanților următoarele indicații (după metoda Jacobson,
referitoare la contractarea, urmată de relaxarea anumitor grupe de mușchi). Acestea
se pot printa și oferi participanților, sau se pot lista pe o foaie de flipchart și afișa pe
durata programului:
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Împingeţi-vă capul şi gâtul în umeri. Cât mai în jos. Relaxaţi-vă.
Inspiraţi profund. Ţineţi respiraţia cât de mult puteţi. Relaxaţi-vă când nu mai
puteţi.
Scuturaţi-vă mâinile, picioarele ... treptat, tot mai tare. Relaxaţi-vă.
Acum încercaţi toţi cei 8 paşi în acelaşi timp.
Când obosiţi şi sunteţi foarte tensionați, relaxați-vă şi imaginați-vă un curent cald şi
plăcut curgând prin corp, relaxând fiecare parte a corpului, cum se mișcă încet de
la cap în jos, în interior şi pe exteriorul fiecărui mușchi.
Îndreptaţi tensiunea din jurul ochilor, capului, gurii, gâtului şi a spatelui. Eliminați
toată tensiunea – simțiți cum se instalează starea de relaxare.
Inspiraţi şi expiraţi încet, de cinci ori.
Imaginați-vă în cea mai relaxantă situaţie posibilă sau că plutiți pe o plută, într-o zi
călduroasă de vară, pluta fiind încordată foarte sigur. Udați-vă într-o baie fierbinte.
Plimbați-vă într-o pădure după o ploaie proaspătă de dimineață. Orice îţi imaginezi
relaxant, încearcă să simţi starea de relaxare.
Când eşti relaxat complet, numără până la 10 şi apoi deschide-ţi ochii. 
Faceți asta în fiecare zi, singuri. Sau ori de câte ori vă simțiți tensionați.

Flipchart şi creioane;
Anexa 5 – Termometrul furiei;
Anexa 6 – Citirea semnelor - Cum te simţi când eşti nervos?

Colecția de materiale a sesiunii IV:
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SESIUNEA V - ETAPE ÎN ADOPTAREA
COMPORTAMENTULUI VIOLENT

Să identifice și conștientizeze etapele în adoptarea comportamentului violent;
Să înțeleagă perspectiva victimei.

Obiective sesiune: 

5.1 Recapitulare: 
Tutorii vor iniția un brainstorming pentru a afla de la membrii grupului ce au învățat
în sesiunea trecută.

5.2 Exerciţiul: Modelul celor 5 paşi
Obiectiv: Să integreze cunoștințele dobândite în exercițiile anterioare folosind modelul
celor 5 paşi.

Tutorele trebuie să prezinte modelul şi să ajute la înțelegerea lui prin intermediilor
discuțiilor – acest model trebuie prezentat ca fiind complementar modelului ABC;
tutorele va explica modelul, folosind titlurile prezentate mai jos, stabilind cei 5 paşi
pe foaia de flipchart.
PASUL 1 -  Declanșarea 
PASUL 2 – Escaladarea
PASUL 3 – Criza
PASUL 4 – Restabilirea
PASUL 5 – Depresia/regretul
Se va distribui Anexa 7.

5.3 Exersarea celor 5 pași 
Obiectiv: Să identifice și să stabilească detaliile celor cinci pași pe o situație dată.

Se va prezenta un scenariu. Participanţii vor identifica cei 5 paşi, iar tutorii îi vor
încuraja să discute scenariul şi să identifice etapele.
Scenariu posibil: Dan merge la un meci de fotbal şi echipa favorită pierde. Pe
drumul de întoarcere spre casă, cineva face un comentariu negativ despre echipa
care a pierdut. Altcineva îl susține pe acesta spunând că echipa nu este bună. Dan
îl lovește pe acesta din urmă, după care pleacă acesta pe jos, iritat, împreună cu
Mihai. Întâlnesc o altă persoană care se uita la ei cum vorbesc, ceea ce îl irită cel
mai mult pe Dan şi îl determină să îl lovească pe acesta. Cineva cheamă poliţia. Dan
este arestat.
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Identificați și stabiliți detaliile celor cinci pași pe situația prezentată. 
Realizați un joc de rol prin care să parcurgeți etapele identificate și stările/ acțiunile
care le sunt specifice.

 Efectele violenței, în general – reveniți, pentru exemplificare, la imaginile discutate
în sesiunea 2;
 O experiență proprie în care participanții au fost victime sau dacă nu au existat
astfel de cazuri, să se gândească la o situație în care cineva apropiat a fost victimă
– aduceți perspectiva victimei mai aproape de spațiul său personal (părinţi, frați,
rude). Insistați pe descrierea circumstanțelor în care s-a petrecut fapta respectivă,
ce efecte a avut asupra celui apropiat, ce sentimente a avut cel afectat (revoltă,
teamă, frică, dezamăgire, furie etc.);
 Efectele violenței tale asupra celorlalți – îndrumați participanții (utilizând Anexa 8)
să analizeze efectele/consecințele propriei fapte violente /infracţiuni atât asupra
lui, cât și 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.

Flipchart şi creioane;
Anexa 7 – Cinci pași;
Anexa 8 – Consecințele faptei asupra victimei.

5.4  Cei 5 pași în experiențele mele
Obiectiv: Să identifice și să stabilească detaliile celor cinci pași pe o situație proprie.

Tutorele va solicita participanților să își amintească o situație personală conflictuală și
să identifice etapele discutate. După ce fiecare participant completează fișa de lucru cu
cei 5 pași, discutați în grup 2-3 situații dintre cele identificate de către participanți.

5.5 Exerciţiul: Victime
Obiectiv: Să crească nivelul conștientizării participanţilor cu privire la efectele violenței
asupra victimelor propriilor fapte.

Tutorii vor iniția o discuție pe temele:
1.

2.

3.

Colecția de materiale ale sesiunii V:
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SESIUNEA VI – IDENTIFICAREA GÂNDURILOR
DISTRUCTIVE 

Să identifice gândurile distructive și consecințele lor;
Să se introducă ideea de alternativă.

Obiective sesiune: 

6.1 Recapitulare: 
Tutorii vor iniția un brainstorming pentru a afla de la membrii grupului ce au învățat
în sesiunea trecută.

6.2 Lista gândurilor negative 
Obiectiv: Să identifice gândurile negative

Tutorele revine la situația prezentată în sesiunea III – ”îți varsă cineva sucul/berea”
și reamintește grupului:

Eveniment Activator (o situaţie în care te afli): M-a îmbrâncit şi am vărsat berea.
Gânduri, convingeri (cum interpretezi tu situaţia): Îşi bate joc de mine.
Acţiunile tale/comportamentul: Te hotărăști să-l loveşti. 

Tutorii vor introduce ideea de alternativă: Ce altceva ar fi putut gândi?
Eveniment Activator: M-a îmbrâncit şi am vărsat sucul/berea.
Gânduri, convingeri: A fost doar un accident. E foarte aglomerat…
Comportament: Îţi păstrezi calmul şi îi ceri politicos să-ţi cumpere altă bere.

Deci gândul „Își bate joc de mine” este un gând negativ, provocator, dăunător.

Reveniți cu participanții la fișele completate la exercițiul Termometrul furiei și
revedeți gândurile personale menționate acolo. Solicitați participanților să
completeze lista cu alte posibile gânduri negative, dacă este cazul. 

6.3 Lanțul evenimentelor negative
Studiu de caz: Andrei își sunase prietena toată dimineața și aceasta nu îi răspunse.
Începe să se neliniștească gândind că îl evită. Își aminti apoi că și tatăl ei nu era
încântat de relația Anei cu el, reproșându-i că nu are o activitate și se gândi că o
influențase să se despartă de el. Porni spre casa prietenei să ceară explicații. În
poartă îl găsi pe tatăl Anei, grăbit să urce într-o mașină. Îl opri, iar acesta îi spunse
că nu are timp de el acum. Gândind că îl evită, desconsiderându-l, Andrei se înfurie
și îl lovi pe tatăl Anei, care căzu și se lovi la coloană.
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Ce a gândit Andrei (de s-a terminat prost)?
Cum s-a simțit Andrei gândind așa?
Care a fost gândul declanșator?
Ce-a făcut Andrei (de s-a terminat prost)?
Care au fost consecințele? Asupra lui? Asupra celorlalți?

 Ce gândeai atunci (de s-a terminat prost)?
 Cum te-ai simţit?
 Ce-ai făcut (de s-a terminat prost)?

Exerciţiul consolidează legătura dintre gânduri, sentimente, comportament şi
consecinţe;
Elementul declanșator al furiei și al violenței poate fi un astfel de gând negativ;
Subliniaţi faptul că acest proces oferă persoanei posibilitatea de a alege cum să se
comporte schimbându-și modul de a gândi.

Familia chemă poliția și Andrei a fost arestat. Atunci află că Ana a fost internată de
urgență după ce a avut un accident la liceu, la ora de sport, și tatăl ei se îndrepta grăbit
spre spital.

Analizați cu participanții situația de mai sus și subliniați lanțul evenimentelor negative.
1.
2.
3.
4.
5.

6.4 Lanțul evenimentelor negative în experiențele personale
Obiectiv: Să identifice experiențe personale în care gândurile negative au declanșat lanțul
evenimentelor.

Gândește-te la un moment din viaţa ta când te-ai enervat sau supărat şi ai spus sau ai
făcut ceva ce ai fi dorit să nu fi făcut. Ce a declanşat lanţul de evenimente (ce s-a
întâmplat)? 

1.
2.
3.

Introduceți ideea de alternativă:
    4. Ai fi putut gândi altfel?
    5. Ai fi putut face altfel?

Joc de rol - Identificați o situație din grup, după prezentarea experiențelor individuale,
pe care să o exersați în cadrul unui joc de rol.

6.5 Completarea listei de gânduri negative
Obiectiv: Să exploreze cât mai multe gânduri negative/ distructive 

Reveniţi asupra listei gândurilor negative și solicitaţi participanților să revadă lista și să
o verifice, să o completeze, dacă mai doresc, după care vor fi discutate aspectele
principale:

1.

2.
3.
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Flipchart şi creioane;
Fișa de la exercițiul Termometrul furiei completată.

6.6 Setul de instrumente de a face față
Obiectiv: Să-și reamintească și să exerseze instrumentele de a face față

Evitarea: Presupune luarea distanței, îndepărtarea de sursa tensiunii;
Pauza (Time out): Participantul își ia spațiul și timpul necesare pentru a se calma, a se
aduna și pentru a evalua situația dintr-o altă perspectivă.
Tehnici de relaxare - tutorii vor prezenta acest exerciţiu ca o versiune mai scurtă a
relaxării din Sesiunea III.
 
Colecția de materiale a sesiunii VI:
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SESIUNEA VII - REFORMULAREA GÂNDURILOR
NEGATIVE 

Să identifice cât mai multe dintre gândurile distructive și consecințele lor; 
Să exerseze reformularea gândurilor distructive;
Să înțeleagă că acest proces oferă control şi posibilitatea de a alege.

Obiective sesiune: 

7.1 Recapitulare 

Tutorii vor iniția un brainstorming pentru a afla de la membrii grupului ce au învățat
în sesiunea trecută, aspecte în strânsă legătură cu sesiunea în curs.

7.2 Prezentarea unor șabloane de gândire negativă, explicarea și
exemplificarea acestora - Anexa 9.

Aprofundați parcurgerea anexei întrebând ce șabloane de gândire au funcționat în
cazul lui Andrei din sesiunea anterioară. 

7.3 Reformularea șabloanelor de gândire 
Obiectiv: Să reformuleze șabloanele de gândire negativă, astfel încât să-l ajute să
progreseze.

Împărțiți grupul în 3 subgrupe a câte 2-3 participanți, fiecare subgrup având
sarcina de a reformula o categorie sau două de gânduri negative din cuprinsul
Anexei 9.

Exemplu: Gândirea de tip - Totul sau Nimic; Gândirea polarizată de tip - Alb sau Negru
este rigidă și dăunătoare, așezând pe poziții adverse pe tine în raport cu ceilalți.

Reformulare: Și eu obțin ceva și ceilalți pot obține ceva. Este loc pentru fiecare…
Există și zone de gri, dar și zone mai colorate… 
Poate nu suntem atât de diferiți…

Tutorii vor încuraja participanții, dacă întâmpină anumite dificultăţi, în reformularea
convingerilor negative. 

În cazul lucrului cu minorii este util ca tutorii să ofere exemple la fiecare categorie
de gânduri negative.
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Flipchart şi creioane;
Anexa 9 – șabloane de gândire negativă;
Fișa de la exercițiul Lista gândurilor negative.

Exemplu pentru gândirea de tip - Totul sau Nimic: Ori făceam ca ei, ori eram împotriva
lor…
Exemplu pentru gândirea de tip - Catastrofal: Nu puteam să fac altceva atunci… nu am
avut de ales…

7.4 Reformularea gândurilor negative proprii

Întrebaţi participanții dacă mai există anumite gânduri sau convingeri pe care ar dori
să le reformuleze din lista gândurilor negative, completată la sesiunea anterioară.

Colecția de materiale a sesiunii VII:
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SESIUNEA VIII - DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE 

Să permită fiecărui participant să realizeze o analiză detaliată a faptei/
infracţiunii, după modelul ABC;
Să identifice momentele în care se putea opri; 
Să exerseze instrumentele de a face față situațiilor riscante.

Când s-a întâmplat?
Cum s-a întâmplat? 
Unde s-a întâmplat?
Cu cine erai?
Ce a urmat? 
Ce ai gândit tu în momentul faptei?
Ce ai făcut tu / ce au făcut ceilalţi în momentul faptei?
Ce gândeai tu ... după comiterea faptei?
Ce ai făcut tu/ceilalți ... după comiterea faptei?

Obiective sesiune: 

8.1 Recapitulare 

Tutorii de program vor iniția o sesiune de brainstorming pentru a afla de la
membrii grupului ce au învățat în sesiunea trecută.

8.2 Exerciţiul: Momentele faptei mele 
Obiectiv: Să permită fiecărui participant să realizeze o analiză detaliată, pe moment, a
faptei/infracţiunii proprii.

Tutorii vor explica participanţilor că, în următoarele 2 exerciții, se va realiza o
analiză a infracţiunii pentru fiecare participant, aplicând cele învățate. De
asemenea, se vor identifica modalităţi alternative de gândire şi comportament.

Pe rând, fiecare membru al grupului va fi rugat să-şi descrie detaliat infracțiunea.
Această analiză poate fi făcută pentru infracțiunea actuală sau o condamnare
anterioară, pentru o infracțiune violentă mult mai serioasă. Folosiți Anexa 11.

Tutorele poate adresa întrebări ajutătoare participanţilor, în scopul facilitării
procesului de analiză a infracţiunii.

Ajutați participanții să se gândească la următoarele aspecte legate de faptă:

și să așeze momentele faptei în ordine cronologică
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Exista un moment când te puteai opri? 
Ce ai fi putut gândi altfel?
Care ar fi fost consecințele dacă ai fi gândit altfel?
Cum crezi că te-ai fi simțit acum și cum ai fi gândit acum dacă fapta nu s-ar fi
întâmplat?

Flipchart şi creioane;
Anexa 10 – Momentele faptei mele.

8.3 Opțiuni / alternative individuale de „evitare” a violenței.
Obiectiv: Să permită participanţilor să identifice modalităţi alternative de gândire şi
comportament, menite să reducă apariția comportamentului violent.

Tutorii vor sublinia faptul că evenimentele violente nu „se produc pur şi simplu”,
gândirea se interpune între evenimentele activatoare şi acțiune/comportament.

Solicitați participanților să revadă momentele faptei menționate în Anexa 11 și să
identifice pe traseul propriei fapte momentul/momentele când se puteau gândi şi
comporta altfel, ceea ce ar fi condus la soluții nonviolente. Întrebați, deci, participanții: 

8.4 Exerciţiul de relaxare: „Inspiră adânc”
Obiectiv: Să ofere tuturor participanţilor experiența unei scurte sesiuni de relaxare. Tutorii
vor prezenta la acest exerciţiu o versiune mai scurtă a relaxării din Sesiunea III.

Colecția de materiale a Sesiunii VIII:
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SESIUNEA IX - COMUNICAREA ASERTIVĂ

Să permită fiecărui participant să se familiarizeze și să înțeleagă modelul
comunicării asertive; 
Să exerseze comunicarea asertivă.

Cineva pe stradă te împinge și îți pierzi echilibrul, lovindu-te de un gard.
Un coleg te acuză în fața grupului de la muncă că i-ai sustras un obiect personal,
dar tu nu ai făcut asta.
Stai la rând de aproximativ jumatate de oră, în căldură, și cineva se bagă în fața ta.
Șeful strigă la tine permanent, indiferent că faci treaba bine sau nu. 
Într-o seară, poliția te oprește și te interoghează fără motiv. Prietenii tăi asistă la
acest eveniment.
Vecinul continuă să te sfideze și ascultă muzica tare, deși, în repetate randuri, ai
discutat cu el să regleze sonorul pentru a nu-i mai deranja pe ceilalți 

Obiective sesiune: 

9.1 Cum comunic eu?
Obiectiv: Să conștientizeze modul în care comunică de obicei.

Analizați, împreună cu membrii grupului, o serie de situații propunându-le 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 – Anexa 11.

Scenarii posibile:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

9.2 Comunicarea asertivă
Obiectiv: familiarizarea cu modelul comunicării asertive.

Acest tip de comunicare presupune exprimarea propriilor nevoi, sentimente,
gânduri, într-o modalitate care arată respectul față de sentimentele și nevoile
celorlalți.

Gânduri care stau la baza stilului de comunicare asertiv: 
Eu cred că am dreptate, dar și ceilalți pot avea dreptate… 
Trebuie să-mi reprezint punctul de vedere și interesele, dar și ceilalți au același drept…
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Se folosesc expresiile la persoana I - sună acuzator să spunem: (tu) nu ai dreptate,
(tu) greșești…, (tu) trebuie să faci… 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…, (eu) îmi
doresc mai mult să… 
Exprimarea fermă, dar calmă a emoțiilor și 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…

Descrie situația care te supără și exprimă ferm, dar calm, emoțiile și sentimentele:
Mă deranjează modul în care îți ții lucrurile împrăștiate prin cameră și devii agitat când
le cauți și nu le găsești …
Formulează clar așteptările față de celălalt: Ceea ce mi-aș dori este să încerci să fii mai
ordonat și mai atent cu lucrurile tale.
Solicită opinia și sfatul celuilalt: Crezi că ai putea face lucrul asta? De multe ori,
solicitarea acordului poate fi realizată din privire și mimică, prin limbajul nonverbal.
Propune o recompensă, pune accent pe rezultatele pozitive pentru fiecare dintre părți,
pe cooperare: În acest fel, ar fi ordine, ar lipsi tensiunile și vom avea mai mult timp să
petrecem împreună, la TV sau la niște table…

Expresii verbale frecvent utilizate: 

Limbaj non-verbal prezent: contact vizual deschis și non-intruziv, zâmbet sincer,
atitudine deschisă, relaxată etc. Comunicarea asertivă necesită exersare, mai ales când
ne-am obișnuit cu alte stiluri de comunicare.

9.3 Exersarea comunicării asertive
Obiectiv: Să înțeleagă și să exerseze comunicarea asertivă.

Prezentați, spre exemplu, situația de mai jos şi parcurgeți pașii comunicării asertive: 
1.

2.

3.

4.

9.4 Reformularea asertivă a comunicării mele
Obiectiv: Să exerseze comunicarea asertivă

Solicitați participanților să aleagă o situație care îl preocupă/supără în acest moment, o
situație în care a comunicat agresiv sau o situație de la exercițiul 2 din această sesiune,
și propuneți-le participanților să o transforme într-o comunicare asertivă. Încercați să
urmați pașii de mai jos în abordarea problemei/situației - Anexa 13, cu următorii pași:
1.    Descrie situația și exprimă ferm, calm emoțiile și sentimentele…
2.    Formulează clar așteptările față de celălalt… 
3.    Solicită opinia și sfatul celuilalt…
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Flipchart şi creioane;
Anexa 11 – Cum comunic?
Anexa 12 – Exersarea comunicării asertive.

4. Propune o recompensă, pune accent pe rezultatele pozitive pentru fiecare dintre  
    părți, pe cooperare…

Alegeți să discutați în grup alte 4-5 situații dintre cele identificate și reformulate de
participanți. Acordați feedback pozitiv pentru fiecare încercare de reformulare. 

Colecția de materiale a sesiunii IX:
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SESIUNEA X - ALTERNATIVE
COMPORTAMENTALE DE EVITARE A
AGRESIVITĂȚII

Să identifice situaţiile cu risc infracţional;
Să identifice opțiuni alternative de evitare a agresivității.

Obiective sesiune: 

10.1 Recapitulare
Tutorii de program vor conduce o sesiune de brainstorming pentru a afla de la
membrii grupului ce au învățat, ce li s-a părut interesant din sesiunea anterioară.

10.2 Exerciţiul: Identificarea situațiilor cu risc infracţional
Obiectiv: Să se identifice situații cu risc crescut pentru adoptarea comportamentului
violent (locuri, oameni, evenimente) care sunt semnificative pentru toţi participanţii.

Se distribuie participanţilor Anexa 13.
Folosind foaia de flipchart, tutorii vor încuraja toţi participanţii să verbalizeze situații
cu risc crescut din experiența proprie şi să completeze fișa de lucru. Tutorii vor
nota toate sugestiile pe flipchart.

10.3 Opțiuni/alternative individuale de „evitare” a violenței
Obiectiv: Să permită participanţilor să identifice modalităţi alternative de gândire şi
comportament, menite să reducă apariția comportamentului violent. Se va sublinia de
către tutore faptul că evenimentele violente nu „se produc pur şi simplu”, gândirea se
interpune între evenimentele activatoare şi acțiune/comportament.

Solicitați exemple de la participanți de situații în care s-au simțit provocați și cum au
gândit și cum s-au comportat. Vor încuraja pe toţi participanţii să identifice
modalităţi alternative de a gândi şi de a se comporta la nivele diferite, care ar putea
conduce la soluții nonviolente.

Realizați un joc de rol pentru exersarea a 2-3 alternative (soluții nonviolente).

10.4 Setul de instrumente de a face față
Obiectiv: Să-și reamintească și să exerseze instrumentele de a face față

Evitarea: Presupune luarea distanței, îndepărtarea de sursa tensiunii –
exemplificați tehnica pe una dintre situațiile de mai sus.
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Flipchart şi creioane;
Anexa 13.

Pauza (Time out): Participantul își ia spațiul și timpul necesare pentru a se calma, a
se aduna și pentru a evalua situația dintr-o altă perspectivă.

Tehnici de relaxare - tutorii vor prezenta acest exerciţiu ca o versiune mai scurtă a
relaxării din Sesiunea III.
 

Colecția de materiale a sesiunii X:
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SESIUNEA XI - ALTERNATIVE
COMPORTAMENTALE DE EVITARE A VIOLENŢEI -
continuare

Să exerseze opțiunile alternative de evitare a agresivității;
Să dobândească abilități empatice.

O persoană care este violentă când este beată şi care obișnuiește să bea în
mod regulat într-un bar anume, poate decide să prevină violența, prin a evita
pe viitor să mai frecventeze locul respectiv.
O persoană care în mod regulat ajunge să se bată cu o anumită persoană,
poate decide să evite acea persoană, poate evita locurile în care știe că o va
întâlni.
O persoană care la meciurile de fotbal se manifestă violent, poate decide să nu
mai meargă la meciuri de fotbal sau să meargă numai cu prieteni care nu se
bat şi care-l pot ajuta să se controleze.

Obiective sesiune: 

11.1 Recapitulare
Tutorii vor conduce o sesiune de brainstorming pentru a afla de la membrii
grupului ce au învățat în sesiunea trecută, mai ales că sesiunile sunt în legătură
directă.

11.2 Exerciţiul: Identificarea căilor de evitare a comportamentului violent
Obiectiv: Să ajute participanţii în identificarea gândurilor şi comportamentelor
alternative în situații cu risc crescut.

Tutorii vor cere participanţilor să exprime idei în legătură cu ceea ce pot face
pentru a reduce sau evita riscurile în situaţiile identificate.

Câteva alternative comportamentale posibile în situaţiile de risc:
1.

2.

3.

Tutorii de program vor încheia exercițiul cu concluzia „Este posibil să eviți să fii
violent în mai multe moduri – cum ar fi evitarea locurilor, situațiilor şi oamenilor,
ceea ce presupune să fii pregătit dinainte pentru schimbare”.

Se va distribui Anexa 14: „Căi posibile de evitare”, care completează tehnicile de a
face față celor discutate și exersate până acum: time-out, evitare, relaxare. Solicitați
participanților să aleagă căile care li se potrivesc și să argumenteze.
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Flipchart şi creioane;
Anexa 14;
Anexa 15.

11.3 Exerciţiul: Probleme cu care m-am confruntat şi cărora le-am făcut faţă
fără să devin violent
Obiectiv: Să conștientizeze strategiile de evitare a violenței folosite cu succes în diferite
situații anterioare.

Distribuiţi Anexa 15.
Tutorii vor cere participanţilor să dea exemple de situații cu risc mare pe care ei le-au
experimentat şi în care au evitat violența. Anexa 16 este destinată pentru uz individual,
pentru a facilita procesul de gândire.

Tutorii vor iniția discuțiile pe tema situațiilor şi a comportamentelor alternative
identificate.

11.4 Exerciţiul: „Inspiră profund”
Participanţii vor exersa din nou tehnica de relaxare din Sesiunea III.
 

Colecția de materiale a sesiunii XI:
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SESIUNEA XII - PLANUL PERSONAL DE PREVENŢIE
A VIOLENŢEI

12.1 Recapitulare
Tutorii de grup vor rezuma pe scurt principalele aspecte învățate în sesiunea
anterioară. Reamintiți participanţilor obiectivele programului, accentuându-le pe
acelea care-i pot ajuta în pregătirea Planului personal de acțiune.

12.2 Exerciţiul: „Plan personal de acțiune”
Obiectiv: Fiecare participant să completeze un Plan personal de acțiune – Anexa 16,
utilizând cunoștințele achiziționate în sesiunile anterioare.

Tutorii vor încuraja participanţii să vadă Planul personal de acțiune ca un pas către
schimbare. Tutorii de grup vor explica scopul şi conținutul acestuia. Se va distribui
anexa cu Planul personal de acțiune şi se va urmări completarea planului. Membrii
grupului vor fi încurajaţi să împărtăşească ceea ce au scris.

12.3 Chestionarul: „Atitudinea faţă de violenţă”
Obiectiv: Participanţii să completeze Chestionarul de violenţă pentru a doua oară şi să
facă comparații personale cu atitudinile pe care le-au avut la începutul programului.

Se distribuie din nou Anexa 1.
Tutorii de program vor instrui participanţii să completeze chestionarul în mod
individual şi vor redistribui apoi chestionarele completate în prima sesiune,
permițând participanţilor să facă comparații, timp de câteva minute, apoi se va
iniția o discuție colectivă: Ce s-a schimbat?

12.4  „Expectanțe – Din nou”
Tutorii de grup vor expune lista cu „Expectanțe” realizată la începutul primei sesiuni
şi vor oferi răspunsuri individuale participanţilor, indiferent dacă aceste expectanțe
au fost realizate sau nu.

12.5 Regrete / realizări
Distribuiţi două foi fiecărui participant şi cereți-le să scrie un „Regret” pe care îl simt
în acest moment şi un „Lucru bun” învățat în acest grup pe care-l pot folosi pe
viitor. 

Toţi membrii grupului vor citi cu voce tare fișele lor.
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Anexa 16 – Planul personal de acțiune;
Anexa 1 – Chestionarul despre violenţă;
Lista cu așteptări din Sesiunea 1;
Anexa 17 - Chestionar feedback;
Hârtie A4;
Flipchart şi creioane.

12.6 Încheierea programului de grup
Acordarea de feedback participanților pentru implicare și întărirea ideii că schimbarea
nu se încheie odată cu programul, ea abia începe, aspectele învățate și exersate în
cadrul programului fiind necesare de a fi utilizate în viața de zi cu zi. 

Completarea chestionarelor de evaluare a programului – Anexa 17.

Colecția de materiale a sesiunii XII:
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ANEXE PROGRAM

ANEXA 1. 
EXERCIŢIUL 1.6 CHESTIONAR – ATITUDINEA FAŢĂ DE VIOLENŢĂ 

1. Este violența întotdeauna greșită?                                                                   Da-Nu
2. Este bine să folosești violența:                                                                          Da-Nu
      

       Bifați dacă considerați că este corect

       Când eşti băut?                                                                                                Da-Nu
       Pentru a-ţi proteja prietena?                                                                          Da-Nu
       Pentru a-ţi proteja colegii?                                                                             Da-Nu
       Când cineva te insultă?                                                                                   Da-Nu
       Când cineva se uită insistent la tine?                                                             Da-Nu
       Împotriva prietenei / soției tale?                                                                    Da-Nu
       Împotriva animalelor?                                                                                     Da-Nu
       Pentru a pedepsi copiii când greșesc?                                                          Da-Nu

3. Știi când îţi pierzi controlul?                                                                              Da-Nu
4. Poţi să recunoști semnele?                                                                               Da-Nu
5. Te poţi opri singur?                                                                                            Da-Nu
6. Îţi dorești aceasta?                                                                                             Da-Nu
7. Consideri că ar fi o slăbiciune, dacă
    ai da înapoi şi nu a-i folosi violența?                                                                 Da-Nu
8. Există şi alte modalităţi de a înlătura/rezolva                                                  Da-Nu
    problemele? 
9. Crezi că le-ai putea folosi și tu?                                                                         Da-Nu
10. Crezi că te poţi schimba?                                                                                Da-Nu

Numele: ..............................
Data: ....................................
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ANEXA 2 - Modelul ABC

Oamenii spun uneori că „lucrurile pur şi simplu se întâmplă” – dar în realitate nu
este așa, ele nu apar întâmplător. Oamenii nu reacționează pur şi simplu. Gândirea
apare întotdeauna între evenimentele activatoare şi acțiune (comportament).

Analizați un eveniment din viața dumneavoastră, pe care l-ați parcurs de mai multe
ori și în care ați acționat diferit.

Eveniment activator:

 ……………………………………………………………………………….…………………………………………………                

Gânduri posibile:

 ……………………………………………………………………………….…………………………………………………  

Comportament/Consecinţe:     
  
 ……………………………………………………………………………….………………………………………………… 

Numele: ..............................
Data: ....................................
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CONSECINŢE POZITIVE            NEGATIVE

Pe termen scurt

Pe termen lung 

Poate sta mai mult timp
în pat şi să aibă o zi
plăcută

Se simte mai plin de
energie la întoarcere

Se simte vinovat, nu i se
plăteşte ziua, trebuie să se
scuze mai târziu

Şeful este supărat,
reputaţie de chiulangiu;

Încă mai lucrează acolo, dar
în ziua următoare, ar putea fi
concediat.

Scăderea venitului pe termen
lung, relaţii proaste cu colegii
de serviciu.

Recunoașterea din timp a tentațiilor.
Emoțiile te fac vulnerabil – protejează-te faţă de sentimentele de genul: „Am
nevoie de o satisfacție, acum!”.
Reamintiți-vă rezultatele trecute ale unei satisfacții imediate (PIG).
Gândiți-vă la „ce voi simţi în legătură cu această decizie peste o săptămână,
peste o lună sau chiar un an?”
Faceți o schiță (hartă) ca cea de mai sus pe care să arăți câştigurile şi pierderile
pe termen scurt şi lung.

ANEXA 3 - EXERCIŢIUL: P.I.G.

Pentru toate acţiunile există consecinţe pe termen scurt sau lung. De exemplu, un
bărbat decide să nu meargă la lucru pentru un motiv neîntemeiat.

În acest exemplu consecinţele negative depăşesc în număr, importanţă şi impact
pe cele pozitive. În alte cazuri pot să fie mai multe consecinţe pozitive pe termen
lung. Cel mai important lucru este să ţii cont de ele; dar oamenii tind să se
focalizeze asupra câştigurilor imediate (pe termen scurt) – este ceea ce înţelegem
prin problema gratificării imediate (PIG).

Noi amplificăm importanţa consecinţelor pe termen scurt şi le ignorăm pe cele pe
termen lung. Cum să reziști gratificării imediate?

Amintiți-vă că, consecinţele pe termen lung sunt de cele mai multe ori mai
importante, pentru că ele durează mai mult timp.

Numele: ..............................
Data: ....................................
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ANEXA 4 - CE OBŢII PRIN VIOLENŢĂ?

Câştigurile şi pierderile comportamentului infracţional

1. Care parte atârnă mai greu în balanță? 
    CÂŞTIGURILE sau PIERDERILE? ___________________

2. Cu cât (procentual)? _____________________________

Numele: ..............................
Data: ....................................

ANEXA 5 - TERMOMETRUL FURIEI       

O grămadă de lucruri te fac să fii supărat. Unele dintre ele te calcă pe nervi; altele
te fac să-ţi pierzi cumpătul.

Faceţi o listă – nu este nevoie să fie într-o ordine anume a lucrurilor care vă
deranjează. Priviți lista şi alegeți acea situaţie care vă determină să vă pierdeți
controlul cel mai mult şi scrieți-l în vârful sentimentelor de pe termometru, acolo
unde scrie „punctul de fierbere”. La baza termometrului scrieți ceea ce este cel mai
puţin probabil să vă facă să vă pierdeți controlul la „punctul înghețat”. Aranjați
ceilalţi itemi (situații) la locul potrivit pe termometru, între îngheț şi fierbere.

Punctul de fierbere  100%  ____________________________________________
                                     50%  ____________________________________________
Punctul de îngheț         0%  ____________________________________________

Numele: ..............................
Data: ....................................

CÂŞTIGURI PIERDERI
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ANEXA 6 - CITIREA SEMNELOR  

Amintiți-vă situații în care ați fost violenţi şi modificările fiziologice pe care le-ați
simțit. Bifați în dreptul semnelor care au apărut în astfel de situații:

a.    mâini/palme transpirate
b.    transpirații
c.    bătăi rapide ale inimii
d.    tremurături
e.    nod în gât
f.     gol în stomac
g.    obraji înroșiți 
h.    ochi bulbucați                                                             
i.      senzație de vomă
j.      neastâmpăr
k.     gura uscată
l.      sprincene încruntate/adunate
m.   bâlbâială
n.    pumni încleștați
o.    îţi simţi mușchii încordați                                           
p.    altele

Numele: ..............................
Data: ....................................

Poate fi folosită fișa cu emoticoane (pentru minori).
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Declanșarea – poate fi determinată de o replică din partea cuiva, de un
comportament abuziv al unei persoane faţă de prietenul tău sau de simpla
vedere a cuiva de care îţi este teamă, care pot fi intensificate şi o stare
anterioară de iritare (ex.: o ceartă în familie). Astfel, tensiunea bazală crește.
Semne fiziologice şi comportamentale – sunt reprezentate de orice modificare
bruscă în organism (ex.: ritm accelerat al bătăilor inimii, transpirații, tremurături)
şi în comportament (ex.: poţi să trântești un obiect, să strigi la cineva).

ANEXA 7 - MODELUL CELOR 5 PAŞI

Pasul 1 – DECLANŞAREA
Fiecare om are nivelul său bazal de tensiune/relaxare său de anxietate.
Declanșarea apare când avem prima reacție prin care ne îndepărtăm de nivelul
bazal manifestată şi prin anumite semne fiziologice (transpirații reci, tremurături,
nod în gât, creșterea pulsului cardiac), vizibile şi pentru ceilalţi.

Exemple:

Pasul 2 – ESCALADAREA
Tensiunea şi furia pe care tu o simţi crește progresiv. Poate fi intensificată de alți
stimuli „declanșatori”. Reacțiile fiziologice şi comportamentale devin tot mai
evidente pentru cei din jur. Este necesar să devină evidente şi pentru tine.
Riscul de a-ţi pierde controlul este sensibil în creștere, dar încă nu ţi-ai pierdut
controlul în acest stadiu. Poţi scădea tensiunea dacă recunoști semnele
(manifestările) pe care poţi să le controlezi .

Exemplu: Unii încearcă să te calmeze, dar tu te înfurii. Nivelul adrenalinei din corp
crește şi nu mai reușești să gândeşti corect, nu asculți sau nici măcar nu auzi ceea
ce spun cei din jur. Te apropii de nivelul următor – dar nu îţi pierzi încă controlul.

Pasul 3 – CRIZA
Criza se manifestă prin agresivitate verbală şi / sau confruntare fizică. Eşti un
pericol atât pentru tine, cât şi pentru ceilalţi. Loveşti pe cineva, sau ceva, sau strigi.
La acest nivel este extrem de greu să eviți conflictul.

Pasul 4 – RESTABILIREA
Acest stadiu reprezintă începutul întoarcerii graduale la „Nivelul de bază”.
În acest stadiu ești încă în pericol să pierzi controlul, iar dacă apare un nou stimul
provocator, riști să explodezi din nou. De aceea, trebuie să eviți alte provocări şi să
încerci să fii calm folosind tehnicile de relaxare.
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sfârșit sau obosit, trist, amărât, confuz;
sentimentele tale se află sub „nivelul bazal” şi începi să vezi consecinţele
negative;
corpul tău se întoarce la normal.

Pasul 5 – DEPRESIA

Acum eşti calm şi începi să realizezi ceea ce ai făcut.

S-ar putea să te simţi:

Numele: ..............................
Data: ....................................

ANEXA 8 - MODELUL CELOR 5 PAŞI

Fapta/Infracțiunea mea (scurtă descriere):

Numele: ..............................
Data: ....................................

Efecte Asupra mea și asupra
celor apropiați mie

Asupra victimei și celor
apropiați ei

Termen scurt 

Termen lung 
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Gândirea de tip „Totul sau Nimic”, Gândirea polarizată de tip „Alb sau
Negru” este rigidă, lipsită de nuanțe și flexibilitate: atunci când faci raționamente
sau plasezi experiențe legate de tine însuți sau de ceilalți în două categorii care se
exclud una pe alta. Gândești în termeni de eșec total sau succes complet, de bine
sau rău, o situație este albă sau neagră, fără a lua în calcul alte variante posibile,
intermediare.

Gândirea de tip „Catastrofal”: atunci când anticipi că se va produce o catastrofă,
că se va întâmpla o nenorocire, gândești că viitorul e sumbru, ceea ce duce la stări
emoționale de anxietate, teamă și la comportamente de izolare, de evitare, prin care
crezi că eviți producerea catastrofei.

Gândirea de tip "Minimalizarea semnificației propriilor rezultate pozitive":
minimalizarea experiențelor pozitive, a situațiilor în care reușești. Atunci când atribui
succesele tale unor factori externi ca, de exemplu, norocul, și reduci valoarea
contribuției și a meritelor proprii, chiar dacă, în mare parte, ai muncit pentru acel
rezultat. Cu alte cuvinte, treci cu vederea când obții rezultate bune și ratezi întărirea
imaginii proprii ca persoană de valoare, ceea ce ți-ar da o mai mare încredere în tine
și o stare de bine.

Gândirea prin etichetarea proprie și a celorlalți: atunci când pui o etichetă
asupra ta însuți sau a celorlalți fără a lua în considerare faptele și dovezile. Din nou
îți profilezi gândirea pe funcționarea de tip "automat" care este eronată! A reflecta
asupra faptelor, a căuta dovezi și argumente, conferă flexibilitate gândirii și dezvoltă
capacitatea de judecată.

Gândirea prin suprageneralizare: atunci când extinzi eșecul unor evenimente
nereușite, dar izolate asupra întregii tale vieți.

Gândirea de tip "imperativ": atunci când îți propui să realizezi anumite lucruri și
accepți numai un rezultat pozitiv, un altfel de rezultat fiind de neconceput pentru
tine.

Gândirea de tip "citirea minții cuiva": atunci când presupui că știi ceea ce alții
gândesc fără a avea cea mai mică dovadă.

Gândirea prin atribuirea culpei pentru problemele tale altcuiva: atunci când
dai vina pe altă persoană pentru stările tale emoționale negative.

Gândirea centrată numai pe aspecte negative: atunci când te centrezi numai
pe caracteristicile negative ale unei persoane sau situații fără a intui cel puțin
prezența unor lucruri pozitive legate de persoana sau situația respectivă.

ANEXA 9 – TIPARE DE GÂNDIRE

44



ANEXA 10. Momentele propriei infracțiuni

 
T1 ________________________________________________________________________

T2 ________________________________________________________________________

T3 ________________________________________________________________________

T4 ________________________________________________________________________

T5 ________________________________________________________________________

T6 ________________________________________________________________________

T7 ________________________________________________________________________

Numele: ..............................
Data: ....................................
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ANEXA 11 – CUM COMUNIC EU?

Scenarii posibile:

Numele: ..............................
Data: ....................................

Situație Comportament avut/probabil să-l fi avut 

1.Cineva pe stradă te împinge și îți
pierzi echilibrul lovindu-te de un gard.

2.Un coleg te acuză în fața grupului
de la muncă că i-ai sustras un obiect
personal, dar tu nu ai facut asta.

3.Stai la rând de aproximativ jumătate
de oră, în căldură, și cineva se bagă în
fața ta.

4. Șeful strigă la tine permanent,
indiferent că faci treaba bine sau nu. 

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

6. Vecinul continuă să te sfideze și
ascultă muzica tare, deși, în repetate
rânduri ai discutat cu el să regleze
sonorul pentru a nu-i mai deranja pe
ceilalți. 
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Oameni care prezintă risc:
Locuri care prezintă risc:
Ce gânduri pot fi periculoase pentru mine:

ANEXA 12. Modelul comunicării asertive 

Descrie situația care te supără / pe care vrei să o rezolvi
………………………………………………………………………………………………………………….................

Pasul 1 - Descrie situația și exprimă ferm, calm, emoțiile și sentimentele
……………………………………………………………………………………………………………………..............

Pasul 2 - Formulează clar așteptările față de celălalt
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Pasul 3 - Solicită opinia și sfatul celuilalt
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pasul 4 - Propune o recompensă, pune accent pe rezultatele pozitive pentru
fiecare dintre părți, pe cooperare
…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Numele: ..............................
Data: ....................................

ANEXA 13. Modelul comunicării asertive 

Identificați și descrieți situaţiile cu RISC CRESCUT pentru voi.
-
-
-
-
-

Gândiți-vă apoi la:

Numele: ..............................
Data: ....................................
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ANEXA 14 -  CĂI DE EVITARE

Solicitați participanților să aleagă căile care li se potrivesc și să argumenteze.

Ocolesc anumite locuri
..................................................................................................................................................

Evit anumiți oameni
..................................................................................................................................................

Iau o pauză
..................................................................................................................................................

Îmi identific gândurile negative 
..................................................................................................................................................

Schimb ceva în modul de a gândi și privi lucrurile
..................................................................................................................................................

Recunosc propriile semnale
..................................................................................................................................................

Nu mă simt amenințat (sunt relaxat)
..................................................................................................................................................

Fac exerciții de relaxare
..................................................................................................................................................

Părăsesc locul respectiv
..................................................................................................................................................

Mă gândesc mai des la consecințe
..................................................................................................................................................

Fac frecvent sport/mișcare
..................................................................................................................................................

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Oameni pe care să-i evit:                                
Locuri pe care să le evit:
Tipare de gândire la care să mai lucrez:
Oameni care mă pot ajuta:
Lucruri care mă pot ajuta:

ANEXA 15 - ALTERNATIVE DE EVITARE A VIOLENŢEI

Identificați alternative de evitare a violenței după modelul de mai jos.

Numele: ..............................
Data: ....................................

ANEXA 16 - ALTERNATIVE DE EVITARE A VIOLENŢEI

Completarea acestui tabel îţi va permite să:
 1. Identifici semnele premergătoare unui comportament violent.
 2. Planifici „modalitățile de evitare”.
 3. Soliciți ajutor altor persoane în care ai încredere.

Planul de acțiune:

Gândiți-vă apoi la:

Situații problemă: Modalităţi de evitare a violenței:

1.

2.

3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Situații cu risc pentru violenţă Alternative non-violente
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ANEXA 17 - CHESTIONAR DE EVALUARE FINALĂ

APLICARE PROGRAM

1. Ce ți-a plăcut mai mult la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

2. Ce ți-a plăcut mai puțin la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

3. Cum apreciezi sprijinul tutorilor pe durata programului?
 ..................................................................................................................................................
 
4. Puteți descrie o situație în care aspectele discutate în program ți-au fost
utile? 
..................................................................................................................................................

5. Cum ai aprecia participarea și implicarea ta în cadrul sesiunilor programului?
..................................................................................................................................................

6. Ce teme/subiecte ai dori să mai discuți pe viitor cu personalul de
reintegrare?
..................................................................................................................................................

Numele: ..............................
Data: ....................................
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NOTIȚE
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