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Considerații introductive

În contextul colaborării cu Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica
Moldova, la solicitarea specialiștilor din cadrul acestei instituții, a fost demarată –
de către Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP), o organizație
nonguvernamentală, care implementează proiecte în domeniul justiției penale [1] -
elaborarea unui nou program de schimbare comportamentală pentru minorii și
tinerii din detenție, care au comis infracțiuni cu caracter sexual, în scopul
resocializării acestora în decursul perioadei detenției. 

Demersul este parte integrantă a proiectului "Sprijinirea resocializării copiilor în
conflict cu legea în cadrul sistemelor de probațiune și penitenciar", implementat în
parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune (INP) și Administrația Națională
a Penitenciarelor (ANP), cu suportul UNICEF Moldova.    

Definitivarea programului a fost posibilă grație implicării active a specialiștilor din
sistemul penitenciar din Republica Moldova în pilotarea propriu-zisă a conținutului,
cu participarea minorilor/tinerilor care au săvârșit infracțiuni sexuale. Observațiile
și recomandările care au rezultat după o primă aplicare propriu-zisă au fost
valorificate pentru îmbunătățirea acestui program îndrumar.

Capitolul I. Cadrul elaborării și implementării
programului. Repere științifice și practice.

[1] https://ajppmoldova.wordpress.com/
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În acest context, raportat la media europeană a actelor de criminalitate violentă,
Mihaiu (2021) indică faptul că „în perioada 2008-2018 infracțiunile contra vieții și
cele contra patrimoniului au urmat un trend de scădere, iar cele comise contra
vieții sexuale au înregistrat tendințe de creștere. Altfel spus, în ultimul deceniu, la
nivel european s-a redus numărul delictelor de omor, tentativă de omor și tâlhărie,
dar a crescut numărul actelor de viol.” (Mihaiu, 2021, pag. 116). Raportat la
creșterea mediei europene a infracțiunilor de viol, același autor precizează - ca
elemente de relevanță statistică pentru intervalul temporal analizat - o medie
europeană de 10, 11 în anul 2008, respectiv 18,83 la nivelul anului calendaristic
2018 (Mihaiu, 2021, pag. 116).

În limitele aceleiași perioade de referință, „dintre statele europene, au înregistrat
cele mai mari rate medii ale violului cele din Europa de Nord-Vest, precum Suedia
(62,52), Anglia și Țara Galilor (50,12) și Islanda (45,35). La polul opus, țările cu cele
mai scăzute rate medii ale violului se află în zona Europei de Sud-Est: 

Bosnia și Herțegovina (0,97), Muntenegru (1,04), Albania (1,43) și Serbia (1,52). În
România, rata medie a delictelor de viol a fost în perioada de referință de 5,07 (...).
Valori statistice apropiate, dar puțin mai ridicate decât cea din România, se observă
în Lituania (5,09) și Croația (5,24). Printre statele în care numărul actelor de viol a
crescut în ultimii ani examinați (2015-2018) se află Anglia și Țara Galilor,
Danemarca, Irlanda de Nord, Scoția și Suedia. La polul opus, câteva dintre țările
europene care indică scăderi ale ratei în aceeași perioadă sunt Bulgaria, Grecia și
Muntenegru.” (Mihaiu, 2021, pag. 132-133).  Mai mult decât atât, procedând la
realizarea unei comparații între anii cuprinși în intervalul de referință analizat, pot fi
reliefate cele mai relevante creșteri ale ratei în anul „2006 (61,39%) și 2015
(57,12%).” (Mihaiu, 2021, pag. 136).

I.1. Cadrul general. 
Date statistice și elemente legislative
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Etapa de documentare necesară pentru inițierea procesului de elaborare a
conținutului propriu-zis al programului a debutat cu analiza literaturii de
specialitate, pe de o parte, și a altor resurse de informare din mediul on-line, pe
de altă parte, pentru identificarea datelor statistice și elementelor de relevanță
legislativă cu privire la infracțiunile cu caracter sexual, atât la nivel european,
cât și la nivelul Republicii Moldova.



În Republica Moldova, conform datelor statistice furnizate de către Administrația
Națională a Penitenciarelor (noiembrie, 2021), în perioada anilor 2013-2020 a fost
evidențiată o creștere a numărului infracțiunilor privind viața sexuală, ceea ce, din
perspectiva segregării pe anii extremi ai intervalului de referință, raportat la
numărul total de condamnați, reliefează anul 2013 cu un procent de 9.65 %,
respectiv anul 2020 cu un procent de 19.76%.

O analiză a factorilor care concură la explicarea trendului ascendent al
infracțiunilor de viol care fac obiectul cercetării organelor de poliție atât la nivel
european, cât și național, aduce în prim plan, din perspectivă explicativă, o serie de
„corelații cu condițiile de natură socială și economică, intensificate pe parcursul
ultimelor decenii în mai multe regiuni și comunități. Este cazul unor probleme
precum crize economice și financiare, excluziune socială, șomaj, expunere în exces
la violență, consum de alcool și de droguri, care, de altfel, influențează evoluția nu
doar a violului, ci și a altor forme de criminalitate violentă.” (Mihaiu, 2011, pag. 136).
Alți autori care au analizat această problematică, precum Voicu & Voicu (2002),
Rujoiu & Rujoiu (2010), Mihaiu (2013) indică și “asocierea cu factori de risc
socioculturali, în speță inegalitate de gen, toleranță socială în raport cu agresiuni
sexuale minore, atitudine patriarhală față de rolurile de gen ori de nivel scăzut al
educației în domeniul sexualității” (Mihaiu, 2021, pag. 136).

Raportat la dimensiunea juridică, o analiză la nivel european evidențiază atât
situația țărilor cu o legislație potrivit căreia este instituită răspunderea penală
pentru cât mai multe forme de agresiune sexuală, cât și cea a țărilor care au apelat,
din contră, într-un registru mai permisiv, sancțiunile aferente acestora, din
perspectiva gravității. 

„Definirea comportamentului sexual dăunător la tineri este problematică din cauza
schimbărilor de-a lungul timpului și culturii în ceea ce privește ceea ce este
considerat comportament sexual „normal”, precum și modul în care este definit un
„copil” (Fowler, 2016; McNeish, 2018; Veneziano, 2002), și pentru că multe nu intră
în atenția autorităților pentru anchetă, urmărire penală sau tratament (Shlonsky,
2017). Raportul dintre infracțiunile sexuale auto-raportate și judecate de către
tineri este estimat a fi între 12:1 (Lee, 2012) și, respectiv, 25:1 (Elliott, 1995). Acest
lucru se poate datora nedezvăluirii de către victime, (...) sau incapacității de a
furniza dovezi suficiente. Victimele infracțiunilor sexuale pot să nu dezvăluie din
multe motive, inclusiv frică, nu știu cui să spună, cred că ceea ce se întâmplă este
normal sau probleme de comunicare, în special pentru copiii cu dificultăți de
învățare. În Marea Britanie, un studiu de prevalență a arătat că 83% dintre tinerii cu
vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani care au fost agresați sexual de către un egal nu au
spus nimănui despre agresiune.
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Aceasta este considerabil mai mare decât rata de nedezvăluire de 34% a persoanelor
agresate sexual de către un adult (Radford 2011). Subraportarea poate fi, de
asemenea, din cauza reticenței comunităților, în special în anumite culturi, de a discuta
probleme sexuale, deviante sau de altă natură (Grant, 2000). Unele comportamente
dăunătoare pot fi scuzate ca fiind „explorative” în natură și ceva din care tânărul „va
crește” (Barbaree 2006). Infracțiunile sexuale comise de tineri cuprind un spectru larg
de comportamente, într-o varietate de situații, cu multe tipuri de victime (Hackett,
2019; Kemper, 2010; Righthand, 2004; Ryan 1997; Scottish Government, 2020). Ceea
ce este definit ca infracțiune sexuală diferă de la o jurisdicție la alta, la fel ca și vârsta de
răspundere penală minimă.

În majoritatea jurisdicțiilor, tinerii cu vârsta de 12 ani sau mai mult sunt considerați de
lege a fi suficient de în vârstă pentru a fi trași la răspundere penală, dar nu suficient de
bătrâni pentru a fi supuși întregii game de sancțiuni penale pentru adulți (Barbaree,
2006; Hoghughi 1997).

Cu privire la Republica Moldova, elemente de relevanță sunt incluse în Studiul privind
violența împotriva copiilor și tinerilor [2]. Astfel, 24% de fete și 51% de băieți au fost
supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani de către un prieten, iar fetele se
confruntă cu riscuri deosebit de mari de violență sexuală, adesea cu consecințe
devastatoare.

Codul penal al Republicii Moldova conține un capitol separat, în partea specială, cu
referire la infracțiunile privind viața sexuală: art. 171. Violul, art. 172. Acţiuni violente cu
caracter sexual, art. 173. Hărţuirea sexuală,art. 174. Raportul sexual cu o persoană care nu
a împlinit vârsta de 16 ani, art. 175. Acţiuni perverse, art. 175/1. Ademenirea minorului în
scopuri sexuale.

Potrivit legii penale naționale, în condiții generale, vârsta subiectului infracțiunii este de
16 ani, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) art. 21 Cod penal.

Astfel, în contextul infracțiunilor privind viața sexuală, pentru viol (art. 171 Cod penal),
acțiuni violente cu caracter sexual (art. 172 Cod penal) și acțiuni perverse (art. 175 Cod
penal), răspunderea penală survine de la vârsta de 14 ani. [3]
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[2] https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/lansarea-studiului-privind-violenta-impotriva-copiilor-si-tinerilor-vacs/ Sondajul a fost realizat
în cadrul proiectului Studiul privind Sănătatea și Bunăstarea Tineretului în Moldova „Sănătatea Mea”, finanțat de Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat de către misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Republica Moldova, IMAS,
Centrul pentru Controlul și Prevenirea Maladiilor (CDC), în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

[3] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128659&lang=ro

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/lansarea-studiului-privind-violenta-impotriva-copiilor-si-tinerilor-vacs/
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Un tânăr cu “comportament sexual problematic/dăunător” este definit ca o persoană
cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani care a fost mustrată, avertizată sau condamnată
pentru o infracțiune sexuală sau care a primit măsuri civile pentru infracțiunea
sexuală” (2020) [4].

Analiza materialelor de specialitate disponibile în SUA evidențiază, cu privire la
comportamentele sexuale problematice sau dăunătoare (CSD), că „exemplele includ
comportamente care apar mai frecvent decât ar fi considerate adecvate din punct de
vedere al dezvoltării; însoțită de constrângere; implicarea copiilor de diferite vârste sau
stadii de dezvoltare; sau asociate cu suferința emoțională”. „Unii, dar nu toți tinerii care
se implică în CSD ajung în atenția autorităților pentru cercetare, urmărire penală sau
tratament. În funcție de contextul politicii, tinerii cu CSD sunt cei al căror
comportament a dus la o mustrare sau un avertisment formal, la o condamnare
pentru o infracțiune sexuală sau la măsuri civile.“

[4] Cognitive‐behavioural therapy (CBT) interventions for young people aged 10 to 18 with harmful sexual behavior, Cochrane Database Syst
Rev. 2020 Jun; 2020(6): CD009829, Published online 2020 Jun 23. doi: 10.1002/14651858.CD009829.pub2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387234/
https://dx.doi.org/10.1002%2F14651858.CD009829.pub2


Un prim element de dificultate privind abordarea și eficacitatea intervențiilor
recuperative care se adresează acestei categorii rezultă din negarea infracțiunii.
Marshall et al. (2001) sintetizează astfel: „După discuții cu un număr de negaționiști
categorici, ne-am dat seama că obstacolul principal în calea înscrierii lor într-un
program de tratament a fost presupunerea lor că noi vom încerca apoi să le
contestăm afirmația de nevinovăție.  Era clar că atât timp cât plănuim să depășim
negarea, nu vom avea niciun voluntar. În consecință, am decis că vom face o
promisiune și o vom îndeplini, de a nu discuta despre fapta lor, cu atât mai puțin de
a contesta negarea lor. Am aderat cu fermitate la acest plan în cadrul grupurilor a
căror activitate a fost încheiată deja și intenționăm să continuăm să facem acest
lucru. Considerăm că acest lucru este esențial în asigurarea cooperării lor”(pag. 208).

Cu privire la acest aspect, recomandarea specialiștilor este de a dezvolta
intervenții specifice și de a sprijini subiecții implicați în astfel de programe
de a identifica aspectele problematice care i-au adus în contextul în care
au fost condamnați pentru infracțiuni sexuale „sau care au generat suficientă
aversiune în ceilalți încât cineva i-a acuzat de o infracțiune despre care ei susțin că
nu a fost comisă”(Marshall et al., 2001, pag. 208).

Mann & Thornton (1998), Marshall et al. (1999) menționează că acceptă implicarea
în programele de tratament pentru „toți (...) care recunosc comiterea faptei ilegale,
dar și pe cei care indică o problemă de memorie și pe cei care minimizează unele
sau chiar majoritatea aspectelor infracțiunii lor. Astfel, îi includem pe cei care neagă
responsabilitatea și care nu acceptă faptul că le-au făcut rău victimelor, precum și
pe cei care neagă planificarea sau fanteziile cu privire la acte deviante (Lord,
Schofield & Willmot, 1996; Marshall, 1994)” (Marshall et al., 2001, pag. 208). Extrem
de important, din perspectiva autorilor, este de a depăși, pe parcursul intervențiilor
de specialitate, negarea și minimalizarea, ca distorsiuni cognitive identificate în
cazul acestei categorii de subiecți. 

I.2. CADRUL GENERAL 
de elaborare a programului
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Pentru elaborarea proiectului programului de schimbare comportamentală
destinat copiilor și tinerilor care au săvârșit infracțiuni cu caracter sexual, a fost
realizată o recenzie a literaturii de specialitate, raportat la intervențiile eficace cu
privire la problematica vizată și specificul categoriei de infractori.



Programe [5] și materiale de specialitate axate pe problematica minorilor
și tinerilor care au comis agresiuni sexuale. Între acestea, se numără și
„Manualul de Bune Practici privind Reabilitarea Minorilor Infractori și a Victimelor”,
publicat ca unul dintre rezultatele „2014-1-TR01-KA202-013194 EURehabChildren
- Modelul european integrat pentru reabilitarea copiilor victime și infractori”;
Programul de Tratament pentru Abuzatori Sexual (Marshall et al, 2001);
Programul specific de asistență psihosocială pentru reducerea recidivei în
abuzurile sexuale (Decsei-Radu & Pripp, 2009), adaptat după modelul general
SOTP – Sex Offender Treatment Program.

Ceea ce este evidențiat de autori ca având impact în relaționarea cu subiecții care au
comis infracțiuni sexuale este de a comunica cu aceștia că pot fi sprijiniți de către
specialiști să identifice acele elemente problematice care i-au adus în această situație
și că pot fi susținuți, asistați pentru a se schimba. În aceste coordonate, este imperios
necesar ca, în cadrul demersurilor recuperative, specialiștii să abordeze
comportamentul, atitudinile sau sentimentele care i-au determinat să ajungă
într-o astfel de situație de a comite o infracțiune de natură sexuală.

Între intervențiile recuperative, de reabilitare, destinate agresorilor sexuali, care au
făcut obiectului cercetării  de specialitate se includ: 

„Susținerea intervențiilor eficiente pentru copiii cu probleme de comportament sexual
și infractorii sexuali adolescenți sprijină comunitățile în dezvoltarea unor abordări
cuprinzătoare, multidisciplinare pentru a oferi un continuum de servicii de intervenție
și supraveghere pentru tinerii cu comportament sexual problematic și ilegal, precum și
servicii de tratament pentru victimele și familiile acestora.” [6] Spre deosebire de un
infractor adult, în cazul minorilor care au comis infracțiuni cu caracter sexual
„modelele deviante sunt mai puțin adânc înrădăcinate și, prin urmare, sunt mai ușor
de perturbat...” [7].

În coordonatele prezentate, cu atât mai mult în cazul categoriei minorilor și tinerilor
care au săvârșit infracțiuni cu caracter sexual, se impune includerea acestora în
programe de schimbare comportamentală, care să acționeze în sens de reabilitare,
recuperativ, pentru reducerea riscului de recidivă.
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[5] https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387234/
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp, 
https://www.famylias.org/wp-content/uploads/2015/05/Handbook-of-Best-Practices-in-Juvenile-Rehabilitation-Programs-in-Europe-LD.pdf

[6] Clinical and Community Support for Children and Adolescents with Sexual Behavior Problems, Description of original award, accesat la
https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050.
Într-un ansamblu mai larg, luând în considerare și comunitatea, obiectivele programelor dezvoltate pentru a preveni recidiva sexuală în cazul
minorilor cu probleme de comportament sexual ar trebui să vizeze: Dezvoltarea capacității organizaționale pentru a asista/furniza serviciile
necesare pentru minorii care au săvârșit infracțiuni sexuale, victimele acestora, respectiv cei care asigură asistența acestora; Furnizarea de
servicii de intervenție și supraveghere pentru tinerii cu probleme de comportament sexual; Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de tratament
pentru copiii victime și membrii familiei acestora; Asigurarea siguranței publice; Operaționalizarea comportamentului sexual problematic.”

[7] Rotchild, S.N. (1996). Beyond Incarceration: Juvenile Sex Offender Treatment Programs Offer Youths A Second Chance Sander. Journal of
Law and Policy, Volume 4, Issue 2, pg. 751.

https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387234/
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp
https://www.famylias.org/wp-content/uploads/2015/05/Handbook-of-Best-Practices-in-Juvenile-Rehabilitation-Programs-in-Europe-LD.pdf
https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050
https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050


I.2.1. Scopul și modalitatea de derulare a programului de schimbare
comportamentală destinat copiilor și tinerilor care au comis infracțiuni
cu caracter sexual

“Intervențiile de terapie cognitiv-comportamentală (CBT) se bazează pe ideea că,
schimbând modul în care o persoană gândește și ajutând-o să-și dezvolte noi abilități
de adaptare, este posibilă schimbarea comportamentului.” [8]

Având ca fundament modelele teoretice și practice evidențiate în literatura de
specialitate, programul de schimbare comportamentală pentru minorii și tinerii din
detenție, care au comis infracțiuni cu caracter sexual, în scopul resocializării acestora
pe perioada detenției are scopul de a oferi un îndrumar util pentru asistența minorilor
și tinerilor care au comis infracțiuni cu caracter sexual, fiind axat pe intervenții asupra
factorilor dinamici de risc asociați.

Astfel, analizând o serie de modele de intervenție prezentate în literatura de
specialitate, prezentul program propune o abordare de grup, obiectivul general vizând
reducerea riscului de recidivă generală, sexuală.

În linii generale, intervențiile terapeutice pentru subiecții care au comis infracțiuni cu
caracter sexual se focusează pe diminuarea riscului de angajare a acestora în alte
infracțiuni din același spectru. Literatura de specialitate [9] subliniază rezistența, care
derivă din negare, pe care o prezintă acești subiecți în ceea ce privește participarea
autentică, în propriul proces terapeutic. În același registru explicativ, Malamuth (1988)
indică faptul că minimalizarea poate fi evidențiată ca element comun în cazul
violatorilor (Malamuth, 1988, apud Decsei - Radu, 2011). 

Arhitectura programului de schimbare comportamentală pentru copiii și tinerii
din detenție care au comis infracțiuni cu caracter sexual include secvențe de
intervenție centrate pe dimensiuni de relevanță pentru recunoașterea și modificarea
comportamentului infracțional de natură sexuală. Negarea, minimalizarea, justificarea,
raționalizarea, sunt incluse între dimensiunile ce vor fi abordate, în mod esențial, în cadrul
intervenției terapeutice destinate acestei categorii. 

Cu privire la negare, autori precum Barbaree (1991); Barrett & colab. (1986); Brake &
Shannon (1997); Happel & Auffrey (1995); Kennedy & Grubin (1992); Laflen & Sturmm,
(1994); Langevin (1988); Orlando (1998); Pollok & Hashmall (1991); Salter (1988), menționați
și de către Decsei-Radu (2011) au evidențiat existența unor categorii diferite: (1994);
Langevin (1988); Orlando (1998); Pollok & Hashmall (1991); Salter (1988), menționați și de
către Decsei-Radu (2011) au evidențiat existența unor categorii diferite:  

11

[8] Idem 3,4.
[9] Decsei – Radu (2011) subliniază că, potrivit datelor reliefate de Barbaree (1991), 54% dintre agresorii sexuali “negau faptul că au adus
cuiva vreo atingere”.
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“negarea infracțiunii, 
negarea sau minimalizarea impactului asupra victimei, 
negarea sau minimalizarea proporțiilor infracțiunii, 
negarea sau minimalizarea responsabilității, 
negarea planificării, 
negarea sexualității deviante, 
negarea potențialului de recidivă,
negarea nevoii de sancționare din partea societății a unui astfel de comportament
și chiar negarea negării”.

Informarea corespunzătoare a specialiștilor care vor aplica programul cu privire la
aceste categorii ale negării va ajuta la gestionarea corespunzătoare a eventualelor
blocaje/sincope care pot surveni în activitatea de asistență a acestor minori/tineri.

I.2.2. Evaluarea copiilor și tinerilor care comit infracțiuni cu caracter sexual

Intervențiile de specialitate (atât individuale, cât și de grup) axate pe restructurarea
comportamentală a persoanelor care au comis infracțiuni cu caracter sexual
presupun, ca primă etapă, evaluarea inițială a subiecților care vor face
obiectul demersurilor recuperative. Literatura de specialitate și programele deja
elaborate în acest domeniu subliniază faptul că acest pas evaluativ, esențial pentru
derularea întregului proces de restructurare și reabilitare, trebuie să vizeze - raportat la
infractorii sexuali - nevoile criminogene, factorii de risc (statici si dinamici), riscul de
recidivă (Decsei-Radu & Pripp, 2009; Decsei-Radu, 2011).

Concluziile evaluării inițiale multidisciplinare (i.e. psihologică, socială, educațională)
asigură reperele necesare pentru determinarea conținutului demersurilor
recuperative, a metodelor și tehnicilor de intervenție specifică. Fără niciun echivoc,
principiile legate de riscuri, nevoi, responsivitate (Bonta & Andrews, 2007) sunt
opozabile și trebuie respectate de către terapeut/co-terapeut pe întreg parcursul
implementării programului.

Din perspectiva elementelor informaționale de relevanță pentru specialiștii care
vor aplica programul, Anexa 1 include factorii statici asociați riscului de
recidivă și factorii dinamici de risc.

Raportat la modelele incluse în arhitectura programului, menționăm că modelul
principal este Modelul ABC cognitiv, descris în conținutul aferent ședințelor 3-4,
respectiv în cadrul Anexei 3 – Fișa sintetică a modelului ABC (David, 2006, pag. 372-373). 
Un alt pilon important al programului se referă la strategii de rezolvare de
probleme, în acest sens fiind realizată o recenzie a literaturii de specialitate (D`Zurilla
și Goldfried, 1971; Mahoney, 1976, Nezu et al., 2013; Durnescu, 2021).
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„Terapia rezolvării de probleme constă în a ajuta persoanele condamnate să-și
dezvolte abilități de rezolvare și nu soluții. Personalul corecțional ar trebui să evite a
oferi persoanelor condamnate direct soluții pentru problemele acestora. Orientarea
spre probleme și stilul de rezolvare de probleme sunt puncte de plecare importante
pentru evaluarea abilităților de rezolvare de probleme. Există diverse instrumente –
scale, inventare – care evaluează abilitățile de rezolvare de probleme. Persoanele
condamnate trebuie să învețe cum să folosească procesul în cinci etape de rezolvare
de probleme pentru a face față problemelor complexe sau dificile. (Durnescu, 2020,
pag. 188)

De altfel, Durnescu (2020) propune un model adaptat al modelului Nezu et al. (2013)
care include o serie de cinci etape: 
a.   “Definirea problemei,
b.    Formularea soluțiilor alternative,
c.    Selectarea soluției,
d.    Implementare,
e.    Revizuire și evaluare.” (pag. 180).

Dintre acestea, autorul atrage atenția asupra faptului că cele mai problematice, cu un
grad de dificultate mai mare sunt “recunoașterea unei probleme, formularea de soluții
alternative și planificarea implementării.” (Durnescu, 2020, pag. 188).

Complementar, pentru maximizarea eficacității unui program de schimbare
comportamentală, am identificat, procedând la studierea recomandărilor din literatura
de specialitate, că Marshall at al. (2001) subliniază că toți subiecții care urmează un
astfel de program ar trebui să aibă și recomandări “să finalizeze alte programe cu
referire la abilități cognitive, gestionarea furiei, abuzul de substanțe și viața fără
violență, toate acestea fiind disponibile în penitenciarul în care sunt rezidenți.” (pag. 20)

Specialiștii din penitenciare ar trebui să aibă în vedere această recomandare atunci
când stabilesc, în mod particularizat, Planul individualizat de intervenție pentru fiecare
dintre minorii/tinerii care au săvârșit infracțiuni cu caracter sexual.
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„Modelele de tratament cuprinzător, concepute special pentru reabilitarea copiilor
infractori sexuali, previn recidiva și se conformează noțiunii tradiționale de parens
patriae justiție juvenilă. În ultimele decenii, tratamentul copiilor cu comportament
sexual deviant s-a transformat dintr-un proces de reabilitare într-un sistem preocupat,
în principal, de descurajare și responsabilitate. Deoarece un procent mare de
delincvenți sexuali adulți încep ca minori, iar tratamentul minorilor s-a dovedit eficient,
statele ar trebui să creeze organizații structurate de tratament concepute pentru
infractorii sexuali minori. (...) Statele nu trebuie să țină seama de strigătul public pentru
justiție punitivă, deoarece acești infractori sunt tineri tratabili care merită o a doua
șansă.” (pag. 759) [10]

Din punct de vedere structural și metodologic, recurgând la extragerea elementelor de
relevanță din literatura de specialitate, pe de o parte, și apelând la adaptări ale unor
anumite secvențe terapeutice, jocuri, exerciții a căror eficacitate a fost demonstrată în
practica altor sisteme, pe de altă parte, arhitectura prezentului programului
implică un ansamblu de ședințe, axate pe obiective terapeutice, care pot fi grupate în
trei (3) etape:
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Capitolul II. ARHITECTURA PROGRAMULUI
de schimbare comportamentală pentru copiii și

tinerii care au comis infracțiuni de natura sexuală

[10] https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp 

Evaluarea inițială. Această etapă de evaluare este imperios necesară pentru identificarea
nevoilor și riscurilor fiecărui minor/tânăr participant și, implicit, permite selectarea celor care
vor fi avuți în vedere pentru constituirea grupului țintă. Pentru realizarea evaluării inițiale se
recomandă a fi avute în vedere următoarele elemente: studierea dosarului individual al fiecărui
minor/tânăr; aplicarea instrumentelor de evaluare psihologică; coroborarea elementelor de
relevanță rezultate în urma evaluării sociale, cu cele consecutive evaluării psihologice.

Intervenția propriu-zisă. Fiecare ședință din ansamblul celor 15 este construită pe o
structură în care sunt incluse: principalele secvențe de intervenție vizate de ședință; jocuri de grup,
exerciții, fișe de lucru; elemente de conținut informațional pentru specialiști, care să orienteze
selectarea, de către aceștia, a metodelor și tehnicilor necesare pentru derularea optimă a ședinței;
metode și tehnici ce pot fi utilizate; feed-back și reflectarea de către participanți. În funcție de
specificul fiecărui grup de minori/tineri participanți, precum și luând în considerare
competențele specialiștilor responsabili de aplicarea conținutului programului, pot fi utilizate
și alte tehnici decât cele propuse în desfășurătorul ședințelor, cu condiția ca acestea să fie
subscrise obiectivelor fiecărei ședințe și atingerii obiectivelor stabilite. 

https://ojjdp.ojp.gov/funding/opportunities/ojjdp-2020-17050
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp
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Se desfășoară constant câte 2 ședințe săptămânale, iar durata fiecărei ședințe este de minimum
60 minute. Durata poate fi extinsă de către specialiști, în funcție de particularitățile
minorilor/tinerilor din cadrul grupului și dependent de temele parcurse în fiecare ședință.

Evaluarea finală. Formula ideală de derulare a programului de schimbare comportamentală ar
implica, în calitate de coordonatori ai demersului recuperativ, de reabilitare, 1-2 specialiști
(recomandabil un bărbat terapeut/coordonator și o femeie, co-terapeut/co-coordonator). Astfel,
din perspectiva categoriei profesionale, recomandarea ar viza doi psihologi sau, în condițiile
deficitului de personal de specialitate, un psiholog și un asistent social. Intervenția propriu-zisă pe
care acest program o propune include 14 ședințe, derulate cu frecvență bisăptămânală și 1
ședință de evaluare a programului. Complementar ședințelor de grup, pot fi susținute și ședințe
de consiliere individuală.

NOTA BENE

În funcție de specificul grupului țintă, de nevoia de consolidare a anumitor conținuturi,
având în vedere și gradul de atingere a obiectivelor, specialiștii pot decide
suplimentarea numărului ședințelor, astfel încât anumite secvențe terapeutice să fie
abordate în cadrul mai multor sesiuni.

Un alt aspect extrem de important pentru utilitatea și eficacitatea demersului de grup
este ca specialiștii să utilizeze, în interacțiunile cu minorii/tinerii participanți la program,
un limbaj accesibil acestora, pentru a fi posibilă înțelegerea, de către aceștia, a
conținuturilor transmise. Materialele didactice suport sunt destinate, în forma de
prezentare inclusă în descrierea ședințelor, exclusiv specialiștilor, pentru a susține
pregătirea, de către aceștia, a fiecărei sesiuni. Atunci când specialistul extrage elemente
informaționale cheie din aceste materiale pentru a le transmite, în cuprinsul
desfășurătorului ședințelor, către beneficiari, este extrem de importantă accesibilizarea
și adaptarea limbajului, acesta fiind vehiculul de comunicare între specialiști-beneficiari.

Obiectivele specifice pe care le vizează conținutul programului vor fi axate, așa cum
rezultă din practica programelor care au făcut obiectul documentării (Decsei&Radu,
2009; Marshal et al, 2001), asupra dimensiunilor de intervenție privind: recunoașterea
problemei, asumarea responsabilității, stabilirea antecedentelor și consecințelor
comportamentului sexual deviant, distorsiuni cognitive și disputarea acestora,
conștientizarea atitudinilor, credințelor iraționale, erorilor mentale cu privire la femei, la
rolurile de gen, asimilarea informațiilor privind strategii eficiente de interacțiune, asertivitate,
precum și construirea unui plan de prevenire/schimbare. Coordonatorul/co-
coordonatorul va avea în vedere ca, prin fiecare ședință desfășurată, prin temele
parcurse, să ajute minorii/tinerii să înțeleagă și să conștientizeze faptul că un proces de
control eficient asupra comportamentului deviant este de durată, inclusiv după ce vor
redeveni liberi (la finalul perioadei detenției).
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Obiectivele operaționale trebuie stabilite de către specialiștii care aplică programul
pentru fiecare dintre secvențele terapeutice incluse în arhitectura programului,
pornind de la axele de intervenție descrise în debutul fiecărei ședințe.

Grupul țintă va fi constituit din 8 - 10 subiecți.

NOTA BENE

Cu privire la criteriile de constituire a grupului țintă, acestea vor fi stabilite de către
specialiști, luând în considerare recomandările care rezultă din prezentul program,
indicatorii riscului de recidivă și, în linii generale, recomandările din literatura de
specialitate și alte programe derulate în penitenciare (Decsei & Radu & Pripp, 2009):
“faptă”, “starea recidivei”, “vârsta victimei”, sexul victimei”, “relația anterioară cu victima”,
“vârsta agresorului”.
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informarea participanților la program (minori, tineri privați de libertate) cu privire la
structura, conținutul propriu-zis și regulile de derulare a programului de grup;
obținerea acordului de participare din partea deținuților selectați pentru
participarea la program (minori, tineri privați de libertate) și semnarea
consimțământului de participare de către aceștia;
angajarea participanților la program în discuții inițiale absolut necesare pentru
stabilirea unui raport terapeutic cu cei doi specialiști (terapeut/coordonator, co-
terapeut/co-coordonator): care este motivația participării în cadrul intervenției de
grup; care sunt așteptările subiecților participanți privind implicarea în derularea
programului de grup; care sunt beneficiile pe care programul le prezintă din
perspectiva schimbării comportamentale în sens dezirabil social; care sunt
limitările privind participarea la programul propus etc.
prezentarea de către cei doi specialiști (terapeut/coordonator, co-terapeut/co-
coordonator) a acelor comportamentelor negative care vor determina
excluderea din grup – criterii de excludere din grupul participanților la program.

Ședința inițială a programului va fi axată pe:

Desfășurător:
După prezentarea coordonatorului și a co-coordonatorului (ca specialiști), precum și
a motivului care reunește minorii/tinerii participanți în cadrul acestui grup, se va
aborda un prim joc, axat pe cunoașterea membrilor și formarea grupului.

Joc de grup inițial 
Materiale necesare: coli de hârtie, flip-chart, pixuri, markere. 

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul explică minorilor/tinerilor participanți că prima
sarcină a jocului va fi în diade (explică, de asemenea, ce înseamnă acest cuvânt) și că
ceea ce ne interesează este să ne cunoaștem unul pe celălalt. Coordonatorul/co-
coordonatorul solicită minorilor/tinerilor participanți să împărtășească lucruri despre
ei - lucruri pe care, cu adevărat, vă plăcea să le faceți înainte de a ajunge la
penitenciar sau, după caz, pe care ați descoperit că vă place să le faceți de când ați
ajuns în penitenciar (de exemplu ce hobby-uri aveți).

ȘEDINȚA 1 - Ședința inițială



cum ne asumăm responsabilitatea, în general, și, mai ales, cu privire la fapta
comisă (negare-justificare-minimalizare-asumarea responsabilității);
care sunt gândurile noastre și cum modul în care gândim și simțim ne poate
influența comportamentul;
ce înseamnă comportamentul „agresiv”, ce este comportamentul „pasiv” și ce
înseamnă să fim „asertivi”; 
cum putem să ne manifestăm și să devenim „asertivi”; 
ce sunt atitudinile și cum acestea ne influențează relațiile cu cei din jur, inclusiv cu
persoanele de sex opus; 
ce este stilul de relaționare și cum influențează propriul nostru stil de relaționare
maniera în care ne comportăm cu cei din jur; 
cum să identificăm problemele și să învățăm să le rezolvăm mai bine, mai corect; 
ce înseamnă „empatia” și cum o manifestăm față de cei din jur, în general; 

A doua sarcină din cadrul exercițiului va fi organizată de coordonator/co-coordonator
în grupuri de 4 persoane (2 diade reunite): Descrieți partenerul dvs. din diadă, în
funcție de ceea ce a prezentat despre el. Prezentare o veți face la persoana întâi. 

Fiecare membru al grupului împărtășește sentimente, gânduri și așteptări.
Scrieți pe o coală de hârtie sentimente, gânduri și așteptări comune membrilor
grupului.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, aspectele relevante pentru derularea ședinței, raportat la obiectivele
acesteia. Astfel se va realiza trecerea spre cuprinsul propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Scopul și structura programului:
“Programul vă va sprijini să vă cunoașteți mai bine propria persoană și să înțelegeți
care sunt acele aspecte ale vieții voastre (prin modul de a gândi, a vă comporta, a simți)
care v-au adus în această situație – de a fi condamnați pentru că ați comis o infracțiune
sexuală. Înțelegând mai bine aceste aspecte, vom putea învăța, pas cu pas, împreună,
pe parcursul programului, cum să schimbăm acele comportamente negative.

Ce înseamnă acest program pe care îl veți parcurge? 
Înseamnă o serie/succesiune de minimum 15 ședințe în acest grup pe care l-am
format împreună. Ședințele vor fi, de fapt, întâlniri de grup, în care, înțelegând mai bine
propria poveste de viață, vom conștientiza și vom învăța: 
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ce înseamnă să ne comportăm empatic; ce ar fi însemnat să manifestați empatie
față de victima infracțiunii; 
ce înseamnă ciclul infracțional și cum putem gândi/construi un plan de prevenție (a
recidivei) care să fie „croit” în mod adecvat fiecărei persoane.

expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Reguli de derulare a ședințelor programului:
Coordonatorul/co-coordonatorul încurajează minorii/tinerii participanți să propună
fiecare în parte, câte o regulă de bază, pe care întregul grup să o respecte în mod
obligatoriu. Fiecare regulă propusă este ulterior analizată de întregul grup și sunt
reținute acele reguli cu care întregul grup este de acord, astfel încât grupul (prin toți
participanții săi) să își poată derula eficient activitățile. Coordonatorul/co-coordonatorul
validează regulile care vor forma “Regulamentul de comportare” al tuturor
minorilor/tinerilor participanți pe parcursul programului. De exemplu: minorii/tinerii nu
au voie să absenteze nemotivat de la sesiunile de lucru ale programului; fiecare minor
va utiliza un limbaj civilizat; fiecărui participant îi este respectat dreptul la opinie şi
opinia fiecărui participant este respectată de ceilalți minori/tineri din grup; ceea ce se
discută în cadrul programului de grup, rămâne în cadrul programului de grup;
toleranță zero față de orice act de agresiune manifestat în grup.

Setul de reguli stabilit de minorii/tinerii participanți, cu sprijinul coordonatorului/co-
coordonatorului, va fi consemnat pe o coală de flip-chart, pentru a putea fi plasat în loc vizibil
(în acel spațiu în care se derulează programul de grup). În această manieră, participanții la
program vor putea vizualiza regulile în cadrul fiecărei sesiuni de lucru a grupului.

Criterii de excludere din grup: 
A treia încălcare a unei reguli de grup din setul stabilit de comun acord atrage excluderea
din program. Excepție agresiunea fizică, care atrage, DE ÎNDATĂ, excluderea din grup.

În cadrul acestei ședințe inițiale se va asigura și informarea minorilor/tinerilor participanți cu
privire la conținutul contractului terapeutic – Anexa 2. Coordonatorul/co-coordonatorul
va/vor oferi acestora toate clarificările/detaliile necesare și se va proceda la
completarea/asumarea acestor tipizate prin semnătură.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care specialiștii le pot avea
în vedere pentru valorificarea adecvată a informațiilor care trebuie transmise, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului: 
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Jocul pentru finalul ședinței este axat pe sumarizarea aspectelor privind tematica
programului și importanța ideii de grup.

Joc de grup

Modalitatea de desfășurare:
În același grup de 4 (două diade reunite, așa cum ați procedat la jocul inițial),
coordonatorul/co-coordonatorul va solicita minorilor/tinerilor participanți să scrie un
slogan care să înceapă cu următoarele cuvinte: ... (coordonatorul/co-coordonatorul va
utiliza cuvinte legate de tematica prezentată cu privire la parcursul programului).

La final, coordonatorul va solicita participanților să dea un nume grupului din care face
parte, începând cu această ședință. Propunerile se vor inventaria pe un flip-chart si
grupul va alege împreună, de comun acord, care este numele cel mai potrivit pentru
acest grup.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, concluziile relevante pentru derularea programului. Astfel se va realiza
trecerea spre finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
Fiecare minor/tânăr participant este invitat să ofere un feed-back cu privire la
elementele de noutate cu care au intrat în contact pe parcursul ședinței, precum și
utilitatea acestora pentru gestionarea, pas cu pas, a propriului comportament, în sens
dezirabil social. De asemenea, la încheierea ședinței, minorii/tinerii care s-au implicat
activ vor primi aprecieri verbale din partea coordonatorului/co-coordonatorului.
Participanții din întregul grup vor fi încurajați să verbalizeze cum s-au simțit pe
parcursul derulării acestei ședințe.
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stimularea împărtășirii propriei experiențe de viață către grup, precum și a
interesului manifestat de minorii/tinerii participanți cu privire la povestea de viață a
celorlalți participanți din cadrul grupului; Nota bene: În această ședință a programului
nu este vizată experiența infracțiunii sexuale, ci “povestea de viață”, așa cum fiecare minor
alege să o prezinte grupului. Pot exista situații în care unii participanți vor face referire, din
propria inițiativă, și la infracțiunea sexuală pe care au săvârșit-o încă din cadrul acestei
ședințe. Dacă o astfel de situație survine, coordonatorul și co-coordonatorul vor reaminti
tuturor participanților regulile de grup agreate, subliniind că ceea ce se discută în cadrul
grupului, rămâne în cadrul grupului fără excepție și că toți participanții la program au
fost de acord cu adoptarea acestei reguli.

identificarea elementelor de asemănare și a diferențelor dintre experiențele
relatate de către minorii/tinerii participanți, raportat la istoricul de viață al
fiecăruia dintre aceștia;
orientarea participanților spre acceptarea propriilor erori, ca punct de plecare
pentru proiectarea și dezvoltarea unui parcurs de schimbare comportamentală,
în sens dezirabil social;
reorientarea din zona trecut, spre dimensiunea prezent și viitor – stimularea
motivației și a propriului angajament al minorilor/tinerilor participanți pentru o
gestionare mai adecvată a propriului comportament (pentru pregătirea
dezvoltării deprinderilor de autocontrol); Nota bene: Pe tot parcursul acestei ședințe
și, de asemenea, ori de câte ori dialogul cu minorii/tinerii (în cadrul programului)
creează o oportunitate - în funcție de temele abordate și de răspunsurile pe care
minorii/tinerii le oferă, sau în funcție de orice altă informație împărtășesc aceștia în
cadrul grupului - coordonatorul/co-coordonatorul va/vor sublinia faptul că, din
păcate, trecutul nu mai poate fi schimbat, dar prezentul și viitorul sunt în mâinile
noastre, prin modul în care ne comportăm, gândim și vorbim. Putem învăța cum să
ne controlăm propriul comportament. Putem deveni mai atenți și mai chibzuiți la cum
anume vorbim și ne comportăm în prezent. Iar faptele și comportamentele noastre din
prezent au o influență și asupra viitorului nostru.

Ședința 2 a intervenției propriu-zise din cadrul programului va fi
centrată pe:

ȘEDINȚA 2 - Povestea de viață



observarea și identificarea, de către minorii și tinerii participanți, a elementelor de
diferență dintre maniera în care suntem percepuți de către alte persoane și
maniera în care ne comportăm efectiv (a se vedea partea finală a jocului inițial și
jocul final din cadrul ședinței).

“Cum ați perceput calitățile/trăsăturile proprii și calitățile/trăsăturile celorlalți?“ 
“Există anumite diferențe între modul în care v-ați prezentat și modul în care
ceilalți vă văd?“
“Sunt asemănări și deosebiri între modul în care vă vedeți/vă percepeți și modul în
care ceilalți vă percep/văd? “

Desfășurător: 
Jocul inițial al ședinței a fost adaptat după jocul „Inițialele calităților” [11]. Acesta se
utilizează pentru a permite cunoașterea minorilor/tinerilor participanți și pentru a
contribui la crearea unui cadru agreabil, constructiv de derulare a ședințelor grupului.

Jocul inițial 
Nu sunt necesare alte materiale.

Modalitatea de desfășurare:
Fiecare minor/tânăr participant își spune numele (în felul acesta participanții vor
consolida informația pe care au primit-o în prima ședință) și prezintă două calități pe
care consideră că le are și al căror nume începe cu aceeași inițială ca și inițiala numelui
lui. Exemplu: Alin Alexandrescu — amuzant și atent.

Fiecare minor/tânăr participant vorbește atunci când îi vine rândul. Coordonatorul/co-
coordonatorul programului va avea în atenție ca aceștia să nu vorbească foarte
repede, astfel încât să fie posibil ca ceilalți să îi rețină numele. Se parcurge această
sarcină cu implicarea tuturor minorilor și tinerilor participanți.

La finalul exercițiului, coordonatorul/co-coordonatorul programului vor avea în atenție
să întrebe “Cum v-ați simțit fiind "obligați" să identificați și să prezentați două
calități/trăsături care vă aparțin?”.

De asemenea, coordonatorul/co-coordonatorul îi va întreba pe minorii/tinerii
participanți:

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, informații relevante pentru ceea ce urmărește ședința. Astfel se va realiza
trecerea spre cuprinsul informațional propriu-zis al ședinței.
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Efectele farmacologice ale alcoolului sau drogurilor pot induce
comportamente violente.
Costurile ridicate ale drogurilor, dependența de alcool determină indivizii să
comită infracțiuni economice , în manieră compulsivă, pentru a-și asigura banii
necesari procurării substanțelor.
Violența este o trăsătură comună în sistemul de distribuire a drogurilor.”
(Decsei-Radu, 2011, pag. 112).”

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței.

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că va
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al celor trei materiale didactice suport
de mai jos, pentru a fi în măsură să transmită, într-o manieră și cu un limbaj
adaptat particularităților de vârstă și intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea
ce trebuie minorii/tinerii participanți la program trebuie să asimileze, să înțeleagă
cu privire la: consumul de alcool și droguri asociat unui comportament agresiv;
stima de sine; negarea faptei.

 Materiale didactice suport pentru specialiști:

1. Consumul de alcool și droguri asociat unui comportament agresiv

„Goldstein (1985, apud Baltieri & Guerra de Andrade, 2007) evidențiază trei căi
esențiale prin care alcoolul sau drogurile pot fi asociate cu un comportament violent:

2. Stima de sine

„Noi ajutăm clienții să identifice deficitele stimei de sine în diferite arii de
funcționare, deoarece am arătat că stima de sine scăzută în diferite domenii îi
caracterizează pe infractorii sexuali (Fernandez, Anderson și Marshall, 1999;
Marshall, Anderson și Champagne, 1996) și îmbunătățirea acesteia facilitează toate
aspectele tratamentului (Marshall, Anderson și Fernandez, 1997; Marshall,
Champagne, Sturgeon & Bryce, 1997). Domeniile în care deficitele de stimă de sine
sunt evidente includ funcționarea sexuală, relațiile sociale, performanța academică,
eficiența ocupațională, priceperea fizică și aspectul personal. Noi sprijinim clienții să
identifice punctele forte și punctele slabe în fiecare dintre aceste domenii și le
oferim strategii pentru a le crește încrederea în sine (pentru detalii vezi Marshall,
Champagne și alții, 1997).”

Nota bene. Vor fi situații de minori/tineri participanți care se află încă în etapa
negării faptei. Cu privire la acest aspect, indicăm:
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expunere;
dezbatere; 
exemplificare;
exerciții;
joc de rol;
problematizare;
muncă individuală și de grup.

3. Negarea faptei

“Evitând orice discuție despre fapta lor i-a liniștit, în mod clar, pe acești bărbați și i-a
făcut să fie foarte deschiși cu privire la toate celelalte aspecte relevante ale vieții și
funcționării lor, chiar și la acele aspecte care se refereau direct la infracțiunea lor. Într-
adevăr, acești bărbați par mai confortabili decât cei care își recunosc fapta din
grupurile noastre obișnuite.” (Marshall et al, 2001, pag. 208)

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care specialiștii le pot
avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la secțiunea de cuprins a acestei
ședințe a programului: 

Prin întregul cuprins al ședinței, coordonatorul/co-coordonatorul vor viza să îi sprijine
pe minorii/tinerii participanți să identifice și să conștientizeze rolul consumului de
alcool/de drog, dar și a comportamentelor agresive, respectiv a lipsei deprinderilor
sociale în săvârșirea infracțiunii și menținerea într-un ciclu infracțional.

Jocul final al ședinței se numește “Deprinderile pe care le am și deprinderile de care
aș avea nevoie”. Obiectivul jocului este ca, la finalul ședinței, după relatarea experienței
de viață/a poveștii de către fiecare participant - ghidați fiind de către coordonator/co-
coordonator să identifice posibilele situații privind consumul de alcool,
comportamente agresive, elemente privind, stima de sine -, să îi invităm, să îi co-
interesăm pe participanți să-și identifice propriile calități, dar și eventualele
defecte/deprinderi/trăsături pe care nu le au. Exercițiul este, astfel, în succesiunea
logică a firului roșu al ședinței, ca o continuare firească a jocului inițial, valorificat la
debutul ședinței. Coordonatorul/co-coordonatorul îi vor întreba pe minorii/tinerii
participanți dacă modul în care ei se percep diferă de modul în care ceilalți îi văd. Se va
sublinia faptul că nu suntem toți la fel, că pot exista asemănări și deosebiri între noi și
cei din jur și că, uneori, maniera în care suntem percepuți este diferită de modul în
care ne vedem pe noi înșine. A învăța să ne cunoaștem mai bine presupune și a
înțelege mai bine cum ne percep/cum ne văd ceilalți, cum ne oglindim în exteriorul
nostru, prin vorbele, comportamentele și faptele noastre.
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numărul și diversitatea deprinderilor pe care participanții le au;
toți oamenii, deci și participanții la grup, inclusiv coordonatorul/co-coordonatorul
au calități, dar și trăsături negative;
cât de cuprinzătoare este lista completă, centralizată a tuturor deprinderilor pe
care le au minorii/tinerii participanți în cadrul grupului.

Joc final
Sunt necesare: hârtie flip-chart, carioca, scotch

Modalitatea de desfășurare:
Participanții trebuie să scrie pe o coală de hârtie flip-chart lista tuturor deprinderilor pe
care le posedă și eventualele obiective legate de o meserie sau un domeniu în care și-
ar dori să își desfășoare activitatea. Coordonatorul/co-coordonatorul va invita
minorii/tinerii participanți să se gândească la ceva ce ei pot să facă cel mai bine.
Ulterior, fiecare dintre aceștia va trebui să-și demonstreze deprinderea fără a folosi
cuvinte. Restul grupului va trebui să ghicească despre ce deprindere este vorba. Pe
urmă, listele vor fi afișate pe perete și participanții le vor putea citi.

La finalul exercițiului, coordonatorul/co-coordonatorul va puncta următoarele aspecte:

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, acele aspecte relevante din perspectiva  obiectivelor pe care ședința și le-a propus
(inventariate în partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre
finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
Fiecare minor/tânăr participant este invitat să ofere un feed-back cu privire la
elementele de noutate cu care au intrat în contact pe parcursul ședinței.
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Fișă de feed-back
 
 

1. Scrie 3 lucruri, la alegerea ta, pe care le-ai învățat în cadrul ședinței de azi
................................................................................................................................
................................................................................................................................

 
2. Ce ai învățat azi despre tine?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

 
3. Ce ai aflat/învățat azi despre colegii tăi din grup?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

 
4. Cum te-ai simțit pe parcursul ședinței de azi?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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autoanaliză privind infracțiunea comisă, pentru modificarea perspectivei referitoare
la fapta cu caracter sexual comisă – antecendente - comportament – consecințe;
identificarea gândurilor - emoțiilor - comportamentelor relevante pentru situațiile
expuse prin exercițiile din cadrul ședinței; exemplificări ale acestei legături în cazul
infracțiunii proprii;
asimilarea unor informații de bază despre modelul ABC;
explicarea și conștientizarea rolului erorilor mentale/distorsiunilor cognitive în
săvârșirea infracțiunii cu caracter sexual;
identificarea manierei în care atitudinile și credințele prezintă o influență directă în
angajarea în infracțiuni cu caracter sexual;
conștientizarea și înțelegerea continuum-ului negare-justificare-minimalizare-
asumarea responsabilității.
conștientizarea și asumarea responsabilității pentru comiterea faptei penale cu
caracter sexual.

Ședințele 3-4 ale intervenției propriu-zise din cadrul programului
vor fi centrate pe:

Desfășurător:
Distribuirea/utilizarea propriu-zisă a materialelor suport și tehnicilor de lucru din
desfășurător în cadrul ședinței 3, respectiv a ședinței 4 va fi decisă de către specialiștii
care aplică programul, în funcție de particularitățile membrilor grupului, de înțelegerea
acestora, de modul în care obiectivele sunt concretizate, pas cu pas, respectiv în funcție
de nevoia de consolidare a anumitor conținuturi.

Jocul inițial al ședinței este adaptat după jocul “Statui în lanţ” (ANP, 2021) [12] și este
axat pe încălzirea grupului, construirea încrederii.

Joc de grup inițial
Nu este necesar niciun material.

ȘEDINȚELE 3-4 - Negare – Justificare-
Minimalizare – Asumarea responsabilităţii

[12] ANP (2012). METODE DE LUCRU CU GRUPUL - Broşură pentru specialiştii sectorului reintegrare socială din sistemul penitenciar (Proiect
POSDRU/96/6.2/s/52913 - “O Societate în Schimbare – Reintegrarea socială şi profesională a deţinuţilor”); Tipografia BAGR, București, pag. 18-19.



Modalitatea de desfășurare:
Minorii/tineri din grup sunt invitaţi să se aşeze. Unul dintre minori/tineri ia o poziţie
de “statuie” în centru. Un alt particopant din grup vine şi îi mişcă o mână sau un
picior etc. Liderul poate spune “îngheţ” în orice moment şi fiecare trebuie să
rămână exact unde este. Apoi, un altul se ridică şi mişcă “statuile”. 

Coordonatorul/co-coordonatorul ghidează participanții și îndrumă grupul până
când tot grupul este în picioare.

Ulterior jocului, sub îndrumarea coordonatorului/co-coordonatorului sunt
recapitulate, cu contribuția directă a minorilor/tinerilor participanți, aspectele
discutate/învățate în ședințele anterioare.

Jocul al doilea al ședinței – “Grup de interviu” (ANP, 2012) - este axat pe
construirea încrederii, dezvăluirea sinelui, conștientizarea sinelui.

Joc de grup
Nu este necesar niciun material.

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul indică minorilor/tinerilor participanți să stea într-
un cerc. Grupul se concentrează asupra unui voluntar. Oricine poate adresa
întrebări persoanei asupra căreia grupul se concentrează. Persoana poate
răspunde sincer sau poate spune: “Nu voi răspunde la întrebarea aceasta.” Scopul
întrebării ar trebui să fie acela de a cunoaşte minorul/tânărul respectiv mai bine.
Coordonatorul/co-coordonatorul trebuie să se asigure că grupul nu critică
participantul care s-a oferit voluntar. Se insistă asupra ascultării și acceptării.
Coordonatorul/co-coordonatorul poate să direcţioneze întrebările la un nivel mai
adânc decât cel biografic, întrebând despre diferite opinii, sentimente etc (pentru a
atinge și elemente de interes pentru obiectivele ședinței). La final, o posibilă
întrebare ar putea fi: “Este ceva ce tu ai dori ca noi să ştim?”. 

Jocul se poate continua cât timp coordonatorul/co-coordonatorul observă că
grupul este interesat. Se “intervievează” şi ceilalţi minori/tineri participanți în cadrul
grupului.

Eventuale dezvoltări/variante ale jocului ar presupune să se adreseze runde de
întrebări. Se pot face interviuri scurte, cu mai mulți dintre participanți. Fiecare
trebuie să se concentreze asupra cuiva şi să-şi adreseze reciproc întrebări.
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A - antecedente, adică acei stimuli care declanșează un anumit comportament,
B - behavior, care se referă la comportament),
C- consecinţele acestuia. 

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, aspecte de relevanță pentru desfășurătorul ședinței, raportat la obiectivele
acesteia (inventariate în partea de debut a descrierii ședințelor 3, 4). Astfel se va realiza
trecerea spre cuprinsul informațional propriu-zis al fiecărei ședințe.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței.

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că va
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al materialelor didactice suport (de mai
jos și din Anexa 3), pentru a fi în măsură să transmită, într-o manieră și cu un limbaj
adaptat particularităților de vârstă și intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce
trebuie minorii/tinerii participanți la program trebuie să asimileze, să înțeleagă cu
privire la: Modelul ABC, emoții primare.

Materiale didactice suport pentru specialiști:
1. Modelul ABC - fișa sintetică se regăsește în Anexa 3

Având ca punct de plecare teoria condiționării operante, Modelul ABC condensează
ideea potrivit căreia comportamentul problematic necesită o analiză atentă raportat la: 

În conformitate cu lucrările și susținerile lui Skinner, consecințele sunt cele care fie
întăresc, fie reduc probabilitatea (re)angajării în acel comportament. Astfel, pentru
identificarea gândurilor - emoțiilor - comportamentelor terapeutul/co-terapeutul vor
utiliza modelul ABC.

Coordonatorul/co-coordonatorul introduce modelul ABC (vezi Anexa 3), într-un
limbaj accesibil, pornind de la exemple simple, pe care le va selecta din ceea ce
înseamnă pentru minorii/tinerii participanți viața de zi cu zi în penitenciar (situații
specifice din penitenciarul de minori). Aceste exemple (de exemplu situația unui
conflict între minori/tineri pe secția de deținere) vor fi analizate și se vor
dezvolta/valorifica variații ale acestora, în sensul de a constata cum dacă schimbăm un
anumit comportament, se schimbă și consecințele.

Ca regulă cu adresabilitate generală, pe întregul parcurs al programului, de fiecare
dată când exemplificările vor permite, coordonatorul/co-coordonatorul va puncta
elementele care țin de modelul ABC pentru a consolida informațiile și o anumită
“obișnuință” a minorilor/tinerilor participanți de a sesiza/remarca legătura
antecendente-comportament-consecințe în situațiile din viața cotidiană.
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mânie: furie, resentiment, exasperare, indignare, animozitate, irascibilitate, ostilitate,
ură, violență;
tristețe: supărare, mâhnire, lipsa de chef, îmbufnare, melancolie,
autocompătimire, singurătate, disperare, deprimare;
frică: anxietate, nervozitate, frământare, consternare, neînțelegere, îngrijorare,
teamă, spaimă, groază, fobie, panică;
bucurie: fericire, ușurare, mulțumire, încântare, amuzament, mândrie, plăcere,
satisfacție, euforie, extaz; 
iubire: acceptare, prietenie, încredere, amabilitate, afinitate, devotament,
adorație, dragoste;
surpriză: șoc, mirare;
dezgust: dispreț, aversiune, detestare, repulsie;
rușine: vinovăție, jenă, supărare, remușcare, regret.

2. Emoții primare [13]:

Următorul moment în desfășurătorul ședințelor 3 și 4 este reprezentat de exercițiul
“Emoţii” (ANP, 2012) [14], axat pe conștientizarea emoțiilor, dezvoltarea valorii.

Exercițiu 
Nu este necesar niciun material.

Coordonatorul cere grupului să caracterizeze anumite sentimente sau emoţii, ca:

Aceste emoţii pot fi exprimate fie stând în picioare, fie prin mişcări sau chiar
mergând. Uneori este bine să se includă şi mişcare pe care coordonatorul/co-
coordonatorul o poate anula la un moment dat (de exemplu, pentru a schimba mai
repede o emoţie). Pot fi intercalate și alte emoţii.
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[13] Goleman, D (2017). Inteligenţa emoțională. Editura Curtea Veche, București
[14] Idem 10, pag. 57-58

   

durere
plăcere
dispreţ
plictiseală 
respect
frică   
ură
nerăbdare         

distracţie
neplăcere        
uimire
indiferenţă
triumf  
înfrângere
bucurie 
alinare                           

teroare
spaimă
nedorinţă
degradare
alarmat
îngrijorare
ruşine
etc.



expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Coordonatorul/co-coordonatorul sumarizează, în urma acestor exerciții, aspectele
relevante pentru ceea ce urmărește fiecare ședință (3, 4) prin obiectivele stabilite:
identificarea gândurilor - emoțiilor - comportamentelor relevante pentru situațiile expuse prin
exercițiile din cadrul ședinței; exemplificări ale acestei legături în cazul infracțiunii proprii.

Astfel se va realiza trecerea spre următorul element al cuprinsului informațional
propriu-zis al ședinței/ședințelor cu accent pe: Erorile tipice în discursul infractorilor
(Anexa 4) și Categorii ale negării (Anexa 5).

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că va
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al anexelor 4 și 5, pentru a fi în măsură să
transmită, într-o manieră și cu un limbaj adaptat particularităților de vârstă și
intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți la program
trebuie să asimileze, să proceseze, să conștientizeze cu privire: erorile tipice în
discursul infractorilor; categorii ale negării. 

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de cuprins a ședinței programului: 

Următorul moment în desfășurătorul ședințelor 3 și 4 este reprezentat de un joc axat
pe validarea sinelui, dezvoltarea grupului, adaptat după Jocul “Vorbeşte liber”
(ANP, 2012) [15]. 

Joc de grup.
Este necesar un scaun.

Modalitatea de desfășurare:
Un scaun este aşezat în faţa grupului. Fiecare minor/tânăr particpant are ocazia de a
sta pe scaun şi de a vorbi grupului. Pot vorbi despre orice. Este indicat să înceapă
coordonatorul cu un exemplu, pentru a putea sparge gheaţa și pentru a oferi un
exemplu minorilor/tinerilor participanți.
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Acesta este un pas important în cronologia momentelor ședinței, pentru că oferă
coordonatorului/co-coordonatorului cadrul de a extrage, din relatările minorilor/
tinerilor participanți, acele informații care le permit să sublinieze erorile tipice din
discursul acestei categorii de infractori, fie categoriile negării (vezi materialul suport
pentru specialiști de mai sus).

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, acele aspecte relevante din perspectiva obiectivelor pe care ședința și le-a propus
(inventariate în partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre
finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
Participanții din întregul grup vor fi încurajați să verbalizeze cum s-au simțit pe
parcursul derulării acestei ședințe și li se vor înmâna fișele de feed-back pentru
completare.
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Fișă de feed-back
 
 

1. Care este cel mai important aspect pe care l-ai învățat în ședința de azi?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
 

2. Legat de ce greșeală din trecutul tău ai învățat, după ședința de azi, că este
important să nu o repeți?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
 

3. Ce l-ai învăța pe fratele (sau pe cel mai bun prieten al tău) după ce ai participat la
această ședință a grupului?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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identificarea credințelor iraționale/distorsiunilor cognitive evidențiate în agresiunile
cu caracter sexual și în raportarea minorilor/tinerilor agresori la victimele acestora;
conștientizarea rolului distorsiunilor cognitive/miturilor în săvârșirea faptelor penale
de natură sexuală, precum și în ceea ce privește riscul de recădere în infracționalitate;
conștientizarea, de către minorii/tinerii participanți la program, a ostilității resimțite
față de femei;
evidențierea impactului pe care îl are ostilitatea față de femei în comiterea unei
infracțiuni de natură sexuală și în riscul de recădere în infracționalitate;
dezvoltarea unor atitudini sănătoase, raportat la rolurile de gen.

Ședința 5 a intervenției propriu-zise din cadrul programului va fi
centrată pe:

Desfășurător:
La începutul ședinței sunt recapitulate, prin implicarea directă a minorilor/tinerilor
participanți, și cu sprijinul coordonatorului/co-coordonatorul, principalele elemente
discutate în ședințele anterioare.

Următorul moment în desfășurătorul ședinței este reprezentat de un joc de grup
pentru prima parte a ședinței.

Joc inițial - „Jocul Switch”

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul cere tuturor minorilor/tinerilor participanți în cadrul
grupului să se ridice în picioare și să se plimbe prin toată încăperea în care se desfășoară
programul... nu atât de repede, în ritmul dvs., în propria direcție... În timp ce mergeți, încercați
să îi salutați pe ceilalți colegi pe care îi întâlniți în cale, doar cu ochii!

Când coordonatorul/co-coordonatorul spune „schimbați”, minorii/tinerii participanți
trebuie să continue să meargă fără să se uite la ceilalți oameni, fără să mai salute... (ca în
gară/autogară, în grabă... nu trebuie să vă conectați cu nimeni). Încercați să păstrați legătura
cu sentimentele Dvs. ...

ȘEDINȚA 5 - Distorsiuni cognitive cu privire la
infracțiunea sexuală și ostilitatea faţă de femei



Schimbați!: salutați cu ochii...
Schimbați!: nu vă uitați la nimeni, observați-vă corpul, cum vă simțiți...
Schimbați!: te conectezi cu ceilalți, îi saluți în tăcere..
Schimbați!: nu vă uitați la nimeni, observați-vă corpul, cum vă simțiți.
Schimbați!: doriți să salutați, din toată inima...
Încet, alegeți o persoană și stați unul în fața celuilalt.
Privește acea persoană din cap până în picioare.
Deveniți conștienți de orice judecată pe care ați făcut-o deja despre acea persoană,
pozitivă sau negativă, interesantă sau plictisitoare, atractivă sau nu...
Deveniți conștienți de judecata voastră asupra acelei persoane... Aduceți-vă în minte
acele etichete/judecăți. Acum împinge-i!
Acea persoană are un trecut, are o familie, are vise, aspirații, are o naștere, un destin în viață.
Spune: La revedere.

Găsiți un alt partener. Uită-te la acea persoană din cap până în picioare... Fii conștient
de orice judecată.....(“ ”).... Alungați raționamentele, judecățile! Acea persoană este
unică...... are o naștere, un destin/cale și la un moment dat o moarte... Este un mister...
Spune-ți la revedere de la el/ea oricum simți...

Coordonatorul/co-coordonatorul spune: Vrem să știți că noi terapeut/co-terapeut -
suntem prezenți aici, fără preconcepții. Apoi se adresează fiecărui minor/tânăr
participant: Vorbește despre experiența ta. Suntem aici să învățăm. 

Astfel se va realiza trecerea spre cuprinsul informațional propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței 

Material didactic suport pentru specialiști – Distorsiuni cognitive (Anexa 6).

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al Anexei 6, pentru a fi în măsură să
transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat particularităților de
vârstă și celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii
participanți trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire la
distorsiunile cognitive.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului: 
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expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Următorul moment în desfășurătorul ședinței este reprezentat de un joc adaptat după
jocul “Detest şi apreciez” (ANP, 2012) [16]. Acesta vizează evaluarea, rezolvarea
problemelor, expresii ale sentimentelor, construirea încrederii.

Joc inițial.
Nu este necesar niciun material.

Modalitatea de desfășurare:
Jocul se desfășoară în cerc. Fiecare participant face o afirmaţie începând cu “Detest .....”
(de obicei, în legătură cu activitățile din penitenciar sau cu experienţa din grup).
Apoi se repetă runda începând de această dată cu “Apreciez .....”

Înainte de a începe, moderatorul trebuie să se asigure că toată lumea înţelege ambele
cuvinte. Important de subliniat că, pe parcursul derulării jocului, nu este permis
niciun comentariu.

Fiecare minor/tânăr participant are posibilitatea de a spune “Pas”, ceea ce înseamnă
“Fără comentarii”. De asemenea, oricare minor/tânăr participant are posibilitatea de a
spune “Nu apreciez nimic” sau “Nu detest nimic”.           

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, consecutiv
parcurgerii acestui joc și, per ansamblu, a întregii ședințe, acele aspecte relevante din
perspectiva obiectivelor pe care sesiunea și le-a propus (inventariate în partea de debut
a descrierii ședinței: conștientizarea rolului miturilor și a ostilității față de fete în săvârșirea
infracțiunilor sexuale, precum și în ceea ce privește riscul de recădere în infracționalitate;
dezvoltarea unor atitudini sănătoase, raportat la rolurile de gen). Astfel se va realiza
trecerea spre finalul ședinței.
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[16] Idem 10, pag. 56-57



Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
La încheierea ședinței, minorii/tinerii care s-au implicat activ vor primi aprecieri
verbale din partea coordonatorului/co-coordonatorului. De asemenea, vor fi invitați
să completeze următoarea fișă de feed-back:

36

Fișă de feed-back
 
 

1. Ce ai învățat despre tine în cadrul ședinței de azi?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
 

2. Care sunt cele mai importante 3 “achiziții”/învățăminte pe care le vei lua cu tine
după această ședință?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
 

3. Ce comportamente nu vei repeta în viitor?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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conștientizarea demarcației între fanteziile sexuale deviante vs. fanteziile sexuale
non – deviante;
diferențierea între sex/fantezii versus viol, în cazul acestuia din urmă fiind prezente
credințe iraționale cu privire la putere, control, umilire; 
conștientizarea rolului fanteziilor sexuale deviante în săvârșirea faptei penale și în
conservarea riscului de recădere în infracționalitate;
recunoașterea tendinței de a apela la sex, ca și mecanism de coping; 
punctarea atitudinilor particulare referitoare la sex și înțelegerea/disputarea rolului pe
care atitudinile sexuale permisive îl au în săvârșirea faptei penale cu caracter sexual.

Ședința 6 a intervenției propriu-zise din cadrul programului va fi
centrată pe:

Desfășurător:
Jocul inițial al ședinței este axat pe intrarea participanților în atmosfera de grup.

Joc de grup.

Modalitate de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul solicită participanților să formeze un șir în funcție de
data nașterii, dar nu au voie să vorbească pentru a transmite această informație.

Ulterior jocului, sub îndrumarea coordonatorului/co-coordonatorului sunt recapitulate,
cu contribuția directă a minorilor/tinerilor participanți, aspectele discutate/învățate în
ședința anterioară.

Următorul moment în desfășurătorul ședinței este un joc adaptat după jocul “Tăcerea e
fragilă” (ANP, 2012) [17], axat pe sensibilitate, autocontrol, concentrare.

Joc de grup
Nu sunt necesare materiale.

ȘEDINȚA 6 - Comportament sexual deviant

[17] Idem 10, pag. 54-55



expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 

Modalitatea de desfășurare:

Fiecare membru al grupului (A) se întinde pe podea cu ochii închişi sau (B) stă cu
picioarele încrucişate şi ochii închişi. Coordonatorul/co-coordonatorul cere linişte
deplină şi niciun contact între minorii/tinerii participanți. Apoi, solicită participanților să
remarce ce calm şi liniştit este totul.

Ulterior, fiecare persoană trebuie să se gândească la o exclamaţie specifică (ex.: un
strigăt), care ar rupe tăcerea. După un minut, coordonatorul/co-cooronatorul explică
cum va atinge fiecare persoană la rând şi de îndată ce ei simt această atingere, ei să
iasă uşor de-a lungul încăperii şi se vor întoarce la fel de repede (brusc) la poziţia
liniştită, oriunde s-ar aşeza.

Coordonatorul/co-coordonatorul trebuie să aştepte pentru linişte completă, înainte de
a implica următorul minor/tânăr.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, aspectele relevante privind semnificația sunetelor (pozitivă/negativă), precum și
faptul că în anumite situații întâmpină dificultăți în a recunoaște, în mod corect,
semnificația unui anumit sunet, respectiv legătura între sunet-emoție și ce anume
indică. Astfel se va realiza trecerea spre cuprinsul informațional propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței: 

Material didactic suport pentru specialiști: Factorii motivaționali și afectivi (Anexa 7).

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că parcurge,
în detaliu, conținutul informațional al Anexei 7, pentru a fi în măsură să transmită, într-o
manieră adecvată și cu un limbaj adaptat particularităților de vârstă și celor intelectuale
ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să
înțeleagă și să proceseze cu privire la factorii motivaționali și afectivi.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului: 
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exerciții; 
joc de rol; 
problematizare;
muncă individuală și de grup.

La ce te gândeai înainte de comiterea faptei?
Ți-a trecut prin minte să te oprești din comiterea faptei? Ce motive ai avut
pentru comiterea faptei? (de exemplu nimeni nu suferă, victimei îi face plăcere,
se întâmplă doar acum).
Cum ți-a venit ideea acestei fapte? Cum ai planificat să se întâmple?
Ce te-ai gândit să faci pentru a nu fi prins/ descoperit?

Ce emoții ai avut, ce ai simțit în ultimele săptămâni înainte de comiterea infracțiunii?

Cum ai ales victima?
Ce ai făcut pentru ca victima să se supună, să facă ce doreai tu? (promisiuni,
amenințări, utilizarea puterii, forței și a autorității)?
Cum te-ai pregătit pentru comiterea faptei (ai băut, ai avut fantezii, te-ai îndrăgostit)?
Cum te-ai asigurat, ce ai făcut ca să fii sigur că o îți duci planul la bun sfârșit?

Descrie fapta comisă în detaliu. Pune accentul pe ceea ce ai spus, simțit și făcut.
Unde a avut loc fapta?
Cum era îmbrăcată victima?
Cum erai tu îmbrăcat?

Următorul moment în desfășurătorul ședinței constă în completarea unei Fișe de
lucru. „FIŞA GÂNDURI – EMOŢII – COMPORTAMENTE” (adaptată după modelul
propus de Loh, 1996) este un extras din fișa propusă de Decsei-Radu&Pripp (2009).

„FIŞA GÂNDURI – EMOŢII – COMPORTAMENTE” 
– extras și adaptare după fișa propusă de Decsei - Radu&Pripp (2009)

MOMENTUL 1. ÎNAINTE DE INFRACŢIUNE/INFRACŢIUNI
Te rog să te gândești la perioada dinainte de a comite fapta pentru care ești acum
aici. Îți voi adresa câteva întrebări, care mă vor ajuta să înțeleg mai bine cum ai
ajuns în situația de a comite fapta.

GÂNDURI 

EMOŢII

COMPORTAMENTE

MOMENTUL 2. DESCRIEREA PROPRIEI FAPTE
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Spune exact și cu detalii/ amănunte ce ai făcut tu.
Cum a răspuns victima în timpul și după producerea faptei?
Ce a făcut victima pentru a riposta, pentru a se opune?
Cum ai încercat să controlezi/ supui victima în timpul sau după producerea faptei?
Ce ai simțit în timpul comiterii faptei?
Ce gânduri îți treceau prin minte?

Ce ai gândit după ce ai fost prins?
Ce a gândit familia, apropiații tăi, după ce ai fost descoperit?
Ce crezi că a gândit victima ta, când a auzit că ai fost arestat?
Cum ți-ai explicat fapta?
În ce măsură crezi că ești vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat?
Ai încercat să negi ceea ce s-a întâmplat? 

Ce ai simțit după ce ai fost prins?
După ce ai fost prins, ai fost furios pe cineva anume? Dacă da, pe cine ai fost cel
mai furios?
Ce ai simțit în legătură cu victima ta imediat ce ai fost arestat?
Ce ai simțit în legătură cu propria persoană și în legătură cu victima, imediat ce ai
fost descoperit?

Ce ai făcut pentru a împiedica să fi descoperit (ai amenințat, mințit)?
Care a fost reacția familiei, a prietenilor, a victimei după ce ai fost prins?

MOMENTUL 3. DUPĂ PRODUCEREA FAPTEI

GÂNDURI 

EMOŢII

COMPORTAMENTE

Coordonatorul/co-coordonatorul ghidează participanții pe măsură ce aceștia răspund
individual întrebărilor din fișa de lucru repartizată, pentru a sublinia acele aspecte
relevante din perspectiva obiectivelor pe care ședința și le-a propus (inventariate în
partea de debut a descrierii ședinței). Pentru a asigura acea „zonă sigură” a
interacțiunilor din cadrul programului, raportat la modul în care fiecare minor/tânăr
răspunde itemilor din această fișă, coordonatorul/co-coordonatorul vor oferi feed-back
detaliat fiecărui participant în cadrul unor ședințe de consiliere individuală,
complementar ședinței de grup.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
La încheierea ședinței, minorii/tinerii care s-au implicat activ vor primi aprecieri verbale
din partea coordonatorului/co-coordonatorului. De asemenea, vor fi încurajați să
exprime cum s-au simțit pe parcursul derulării acestei sesiuni.
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conștientizarea diferențelor dintre comportamentele: pasiv – agresiv – asertiv;
înțelegerea beneficiilor și prejudiciilor pe care angajarea în anumite tipuri de
comportamente - pasiv – agresiv – asertiv - le aduce;
identificarea dezavantajelor care derivă din angajarea în comportamente infracționale;
identificarea gândurilor, atitudinile, emoțiilor asociate cu comportamente
agresive/pasive/asertive;
dezvoltarea unor deprinderi de relaționare asertivă; 
conștientizarea riscurilor unui stil de viață infracțional;
înțelegerea importanței unui suport social adecvat pentru prevenirea săvârșirii unei
noi infracțiuni.

Ședințele 7 și 8 ale intervenției propriu-zise din cadrul programului
vor fi centrate pe următoarele secvențe terapeutice:

Desfășurător:
Distribuirea/utilizarea propriu-zisă a materialelor suport și tehnicilor de lucru din
desfășurător în cadrul ședinței 7, respectiv a ședinței 8 va fi decisă de către specialiștii
care aplică programul, în funcție de particularitățile membrilor grupului, de înțelegerea
acestora, de modul în care obiectivele sunt concretizate, pas cu pas, respectiv în funcție
de nevoia de consolidare a anumitor conținuturi.

Ședința începe cu sumarizarea, de către coordonator/co-coordonator, a elementelor
care au făcut obiectul discuțiilor în ședința anterioară.

După acest moment introductiv, coordonatorul/co-coordonatorul recurge la un joc de
încredere, conștientizare senzorială. Jocul este adaptat după jocul “Controlează-te”
(ANP, 2012) [18].

Joc de grup
Nu sunt necesare materiale.

ȘEDINȚELE 7 și 8 - Înțelegerea și gestionarea propriului
comportament. Agresiv/pasiv versus asertiv

[18] Idem 10, pag. 44-45.



Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul sau co-coordonatorul solicită minorilor/tinerilor din cadrul grupului să
se întindă pe spate, pe podea, cu mâinile pe lângă corp şi cu picioarele puţin
depărtate. Acesta numără până la zece (aproximativ 10 secunde), timp în care grupul
inspiră şi expiră după numărătoare (în total, înseamnă 5 respiraţii); această cantitate
creşte, astfel încât grupul să poată realiza zece sau mai multe respiraţii în zece
secunde. De asemenea, cantitatea poate fi redusă la una/secundă sau la una/10 de
secunde etc.
 
Ca variație a jocului, coordonatorul/co-coordonatorul poate solicita minorilor/tinerilor
participanți să se deplaseze în spațiul destinat activității și să controleze viteza în timpul
mersului... mergeţi foarte repede/încet, contrastaţi prin ritmuri foarte încete.
Schimbați. Schimbați din nou.

În urma acestui joc de grup, coordonatorul/co-coordonatorul subliniază cât de
important este controlul propriului comportament, începând chiar de la acțiuni
comportamentale simple, precum respirația și mișcările corpului. Cu atât mai
mult, în cazul altor comportamente mai complexe, inclusiv cele care au
determinat angajarea în comportamentul infracțional, este important să
înțelegem și să putem face diferența atunci când ne comportăm
agresiv/asertiv/pasiv. Astfel se va realiza trecerea spre cuprinsul informațional propriu-zis
al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a fiecăreia dintre cele
două ședințe, că parcurge, în detaliu, conținutul informațional al materialelor didactice
suport din Anexa 8, pentru a fi în măsură să transmită, într-o manieră adecvată și cu
un limbaj adaptat particularităților de vârstă și celor intelectuale ale grupului cu care
lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să înțeleagă și să
proceseze cu privire la strategii de adaptare.

Materiale didactice suport pentru specialiști: Strategii de adaptare și Stilul de adaptare
centrat pe sarcină (Anexa 8)

Următorul pas în desfășurătorul ședinței implică exercițiul de mai jos [19]: 

Exercițiu:

Coordonatorul/co-coordonatorul solicită fiecărui minor/tânăr participantsă identifice o
problemă din trecutul său și să descrie modul în care a abordat-o. 
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[19] Exercițiu adaptat după conținutul articolului scris de Marshall et al., 2001, pag. 210



expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Pentru fiecare problemă prezentată de fiecare participant, grupul discută/analizează
ce alte strategii alternative ar fi putut folosi. 

Pe parcursul acestor discuții, coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă participanții spre
a înțelege ce înseamnă un stil de adaptare „centrat pe sarcini” prin exemple concrete,
pornind de la situații de viață concrete, și ce avantaje prezintă această abordare. 

În cazul minorilor/tinerilor ale căror limite comportamentale nu le permită să recurgă
la un stil corespunzător de adaptare, coordonatorul/co-coordonatorul vor urmări să îi
învețe pe aceștia abilități specifice, asertivitatea fiind cea mai importantă.

Materiale didactice suport pentru specialiști:
Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care specialiștii le pot
avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la secțiunea de cuprins a
ședinței programului: 

Următorul moment în desfășurătorul ședinței presupune o secvență de expunere/
exemplificare.

Coordonatorul/co-coordonatorul explică, pornind de la exemple concrete, ce
înseamnă comportament agresiv - comportament pasiv - comportament
asertiv. Care sunt diferențele între acestea și cum stă în puterea fiecăruia dintre noi
să ne schimbăm abordarea.

Fiecare minor/tânăr va alege un anumit exemplu din viața sa anterioară detenției și va
indica în care categorie se încadrează comportamentul său (agresiv, pasiv, asertiv).
Apoi, va propune, cu ajutorul coordonatorului/co-coordonatorului, o abordare asertivă
pentru aceeași situație.

Următorul moment al ședinței presupune utilizarea unei fișe de lucru. Sarcina dată de
coordonator/co-coordonator fiecărui minor/tânăr participant este de a identifica o
situație din viața lor și de a completa, în baza discuțiilor anterioare și a explicațiilor
oferite cu privire la semnificația și diferențele între agresiv-pasiv-asertiv următoarele
elemente.
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Penitenciarul......................................................................
Numele și prenumele........................................................

 
Fișă de lucru

 
1. Situația ........................................................................................................................................

 
2. Comportamentul meu – se descrie comportamentul, apoi se specifică dacă a
fost agresiv, pasiv sau asertiv .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
3. Gândurile mele când am adoptat acel comportament ...................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 
4. Emoțiile mele când am adoptat acel comportament ......................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

 
5. Cum ar fi trebuit să mă comport pentru a fi asertiv în acea situație ...........................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, acele aspecte relevante din perspectiva obiectivelor pe care ședința și le-a
propus (inventariate în partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza
trecerea spre finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
Fiecare minor/tânăr participant este invitat să ofere un feed-back cu privire la
elementele de noutate cu care au intrat în contact pe parcursul ședinței, precum și
utilitatea acestora pentru gestionarea, pas cu pas, a propriului comportament, în sens
dezirabil social. De asemenea, la încheierea ședinței, minorii/tinerii care s-au implicat
activ vor primi aprecieri verbale. Participanții din întregul grup vor fi încurajați să
verbalizeze cum s-au simțit pe parcursul derulării acestei ședințe.



45

recunoașterea și înțelegerea riscurilor asociate stilului de viață infracțional;
conștientizarea prejudiciilor pe care le incumbă un stil de viață infracțional;
recunoașterea și punctarea gândurilor, atitudinilor, emoțiilor asociate unui stil de
viață infracțional;
punctarea demarcației între relațiile sale riscante, disfuncționale, pe de o parte,  și
cele funcționale, pe de altă parte;
conștientizarea influenței exercitate de tipurile de relații riscante, disfuncționale în
angajarea comportamentului infracțional;
conștientizarea și recunoașterea impactului și rolului pozitiv pe care îl poate avea
suportul social adecvat în procesul de reabilitate.

Ședința 9 va fi axată pe următoarele dimensiuni de intervenție:

Desfășurător:
Sub îndrumarea coordonatorului/co-coordonatorului sunt recapitulate, cu contribuția
directă a minorilor/tinerilor participanți, aspectele discutate/învățate în ședința
anterioară cu accent pe importanța adaptării unor comportamente asertive.

După acest moment introductiv al ședinței, coordonatorul/co-cooronatorul utilizează un
joc axat pe construirea încrederii, pe trăsături pozitive, pe a învăţa să oferi şi să primeşti
sugestii. Jocul este adaptat după jocul “Daruri mentale” (ANP, 2012) [20].

Joc de grup
Sunt necesare: pixuri, două sau trei bucăţi de hârtie pentru fiecare.

Modalitatea de desfășurare:
Dacă este disponibilă tabla/flipchart: coordonatorul/co-coordonatorul scrie în partea de
sus, într-o secţiune, numele tuturor minorilor/tinerilor participanți. Fiecare minor/tânăr
merge pe rând la tablă/flipchat şi scrie daruri mentale pentru toți colegii din grup. Ar
trebui să fie ceva ce acelei persoane îi place sau un dar pe care îl are deja. De exemplu:
“Îţi dau darul de a-ţi aprecia propria înţelepciune!

ȘEDINȚA 9 - Atitudini și relații. Stilul de
relaționare.

[20] Idem 10, pag. 69-70



Dacă tabla/flipchart-ul nu este disponibilă/disponibil: fiecare își scrie numele pe 4 sau 5
bucăţi de hârtie. Acestea sunt puse într-o pălărie sau într-un bol: fiecare persoană
scoate 5 bucăţi de hârtie şi oferă daruri acelora care au numele scris pe hârtie. Biletele
se pot citi cu voce tare, ceea ce va permite coordonatorului/co-coordonatorului să
ghideze discuțiile pe această temă în sensul obiectivelor ședinței.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, concluziile relevante pentru parcursul schimbării lor comportamentale. Astfel se va
realiza trecerea spre CUPRINSUL informațional propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:
 
Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al materialului didactic de mai jos, pentru
a fi în măsură să transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat
particularităților de vârstă și celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce
minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire
la: atitudini și relații, identificarea stilului de relație.

Material didactic suport pentru specialiști:

1. Atitudini și relații
„Pe parcursul întregului program apar atitudini problematice și le dezbatem ori de câte
ori apar. De obicei, ele apar atunci când discutăm despre relații. Discuția noastră
despre relații nu se concentrează doar pe atașamentele adulților, intimitate și
singurătate (vezi Marshall, Bryce, Hudson, Ward și Moth, 1996 pentru o descriere a
acestui aspect al programului nostru), ci și pe prietenii, pe propria copilărie a
infractorilor, și felul în care se ocupă de proprii copii sau de cei aflați în grija lor. În acest
context, răspunsurile lor emoționale la aceste relații dezinhibează de obicei
constrângerile lor de a-și exprima cu adevărat atitudinile reale, ceea ce ne permite să
le provocăm.” (Marshall et al., 2001, pag. 209)

2. Identificarea stilului de relație
„Sprijinim clienții în identificarea stilului lor de relație (sau atașament) și a beneficiilor și
costurilor acestuia și îi ajutăm să adopte un stil mai eficient. Problemele discutate
includ gelozia, încrederea, comunicarea, gestionarea singurătății, valoarea echității în
relații și întreaga gamă de comportamente sexuale prosociale. Marshall și colab. (1996)
au arătat că această componentă a sporit efectiv intimitatea și a redus singurătatea
infractorilor sexuali.” (Marshall et al., 2001, pag. 209)
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expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului: 

Având ca punct de plecare informațiile colectate în cadrul ședințelor anterioare,
coordonatorul/co-coordonatorul prezintă participanților o situație de viață dintre cele
despre care s-a vorbit în cadrul grupului, care să permită explicarea termenilor:
comunicare, încredere, asertivitate, echitate, cu toate clarificările de care
subiecții participanți au nevoie.

Apoi solicită completarea fișei de pe pagina următoare care constă în scrierea
propozițiilor/frazelor. După ce fișa este completată de fiecare minor/tânăr participant,
coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestor
tehnici de lucru (jocul inițial, fișa de lucru, dezbaterea, problematizările aferente), acele
aspecte relevante din perspectiva obiectivelor pe care ședința și le-a propus
(inventariate în partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre
finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
Întrucât momentul anterior al ședinței a presupus utilizarea unei fișe de lucru, etapa
de colectare a feed-back-ului participanților se va realiza exclusiv verbal. În acest sens,
coordonatorul/co-coordonatorul propune un tur de feed-back din partea membrilor
grupului, astfel încât fiecare să își exprime opinia. 
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Penitenciarul......................................................................
Numele și prenumele........................................................

 
 

Fișă de lucru - Completarea de fraze
 
 

1. Încrederea înseamnă pentru mine 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 

2. Într-o relație, comunic 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. Singurătatea
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Echitatea într-o relație înseamnă
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 
 

5. Apreciez când prietenul/prietena mea 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6. Nu apreciez atunci când prietena mea 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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asimilarea informațiilor de utilitate pentru tehnica/strategia rezolvării de
probleme;
dezvoltarea unor deprinderi de comunicare eficientă pentru a învăța să
gestioneze conflictele;
relaționarea sănătoasă cu persoanele de sex feminin;
conștientizarea propriei responsabilități cu privire la propriile probleme/deficiențe
de relaționare interpersonală;
conștientizarea diferențelor dintre relații sănătoase și cele nesănătoase, precum și
a impactului asupra angajării în comportamentul sexual infracțional;
exersarea deprinderilor de relaționare sănătoasă, asertivă în cadrul grupului. 

Ședința 10 va fi axată pe următoarele dimensiuni de intervenție:

Desfășurător:
Un prim joc utilizat în derularea ședinței este axat pe dezvăluirea sinelui, construirea
încrederii, pregătirea trecerii spre cuprinsul propriu-zis al ședinței. Jocul este adaptat
după jocul “Aceasta este viaţa ta!” (ANP, 2012) [21]

Joc de grup
Nu sunt necesare materiale.

Modalitatea de desfășurare:
Unul dintre minorii/tinerii participanți la grup primește rolul de “regizor” şi selectează o
poveste din viaţa lui pe care o va spune grupului. Grupul remontează scena sub
îndrumarea “regizorului”. 

Discutaţi, apoi, alegeţi un alt “regizor”!

După ce se prezintă această a doua regie a poveștii de viață, se mai alege încă un regizor.
Se discută din nou cu privire la această a treia ilustrare a aceleiași povești.

ȘEDINȚA 10 - REZOLVAREA DE PROBLEME

(partea I)

[21] Idem.7 , pag. 81



recunoașterea problemelor (explică într-un limbaj accesibil și exemplifică, apoi
cere alte exemple minorilor/tinerilor participanți);
gândirea alternativă (explică într-un limbaj accesibil și exemplifică, apoi cere alte
exemple minorilor/tinerilor participanți);
gândirea cauzală (explică într-un limbaj accesibil și exemplifică, apoi cere alte
exemple minorilor/tinerilor participanți);
gândirea consecvențială (explică într-un limbaj accesibil și exemplifică, apoi cere
alte exemple minorilor/tinerilor participanți);
adoptarea altor perspective (explică într-un limbaj accesbili și exemplifică, apoi
cere alte exemple minorilor/tinerilor participanți).

Membrii grupului discută și, la final, coordonatorul va solicita acestora să extragă
câteva concluzii. Minorii și tinerii vor fi ghidați spre a arăta că una și aceeași poveste,
situație de viață poate avea o abordare diferită, în funcție de gândirea fiecărei
persoane care capătă rol de “regizor”.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
exercițiu, câteva aspecte relevante pentru parcursul schimbării lor comportamentale
(valorificând informațiile din materialele didactice suport), luând în considerare și ceea
ce deja au învățat în ședințele anterioare. Astfel se va realiza trecerea spre cuprinsul
informațional propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:
 
Materiale didactice suport pentru specialiști: Abilități de rezolvare de probleme (Anexa
9) și Dimensiunea emoțională a problemelor (Anexa 10).

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al anexelor 9 și 10, pentru a fi în măsură
să transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat particularităților de vârstă
și celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți
trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire la: abilități de rezolvare de
probleme, dimensiunea emoțională a problemelor.

Următorul moment al ședinței este reprezentat de expunere/exemplificare/problematizare:

Coordonatorul/co-coordonatorul expune o situație de viață (selectează o situația dintre
cele relatate anterior de către minorii/tinerii participanți) pentru a explica cum anume
ne putem  dezvoltare abilități de soluționare a problemelor. Vom avea în atenție: 
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gândire cauzală (procesul de identificare a relației dintre cauză și efect): 

gândire consecvențială (identificarea consecințelor soluțiilor adoptate):                       

gândirea alternativă (capacitatea de a genera soluții alternative): 

Exemplu:
La curtea de plimbare, Mihai și Tudor se ceartă din cauza echipelor de fotbal pe care le
susțin. Atât de aprig, încât la un moment dat, se împing unul pe altul și chiar se lovesc.
Ce ar fi presupus ca Mihai/Tudor să apeleze la:

Dacă s-ar implica într-o altercație, Mihai și Tudor ar ști că ar putea fi sancționați
disciplinar, conform regulilor penitenciarului. 

Dacă Mihai și Tudor acționează conform regulilor de la nivelul penitenciarului, nu vor
exista consecințe negative. Dacă Mihai și Tudor reacționează agresiv, angajarea lor
într-un astfel de comportament ar putea determina consecințe negative.

Mihai și Tudor identifică mai multe alternative de soluționare a situației conflictuale.
Exemplu: evitarea conflictului prin încheierea dialogului, identificarea unui compromis,
anunțarea unui membru al personalului din penitenciar privind riscul unei agresiuni etc. 

Coordonatorul/co-coordonatorul punctează importanța metodei SSTA. Pentru
reglarea emoțională (Nezu et al, 2013) recomandă metoda SSTA:

S - (engl. Stop) Opriți-vă când conștientizați o reacție emoțională negativă.
S – (engl. Slow) Încetinește – calmați răspunsul emoțional.
T – (engl. Think) Gândește – încercați să folosiți un stil mai rațional.
A – ( engl. Act) Acționează – duceți la bun sfârșit o soluție pentru a rezolva problema
pentru parcursul schimbării comportamentale. 

Exercițiu
Câteva exemple de mai sus sunt reluate pentru a exersa cu minorii/tinerii metoda
SSTA. Exemplu: Doi minori din aceeași cameră de deținere, Mihai și Tudor, se ceartă din
cauza programelor TV pe care vor să le vizioneze. Cearta continuă, devine chiar mai
puternică și, la un moment dat, Mihai ridică mâna pentru a-l lovi pe Tudor.

Cum ar fi putut decurge situația dacă Mihai ar fi cunoscut și ar fi aplicat metoda SSTA?

Coordonatorul/co-coordonatorul invită participanții să își exprime opiniile. Fiecare
minor/tânăr contribuie cu răspunsuri.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de cuprins a ședinței programului: 
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expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

în relația cu membrii familiei (după caz, mama, tata, frații, surorile),
la şcoală, 
în relația cu colegii, prietenii etc.

Pasul următor în desfășurătorul ședinței vizează aplicarea unui joc adaptat după jocul
“Puncte de întoarcere” (ANP, 2012). [22]

Joc de grup 
Nu este necesar niciun material.

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul solicită fiecărui minor/tânăr participant la program
să-şi amintească o anumită situație din trecutul lor pe care o regretă și pe care ar dori
să o schimbe. Participanții îşi amintesc ce s-a întâmplat la un moment dat şi povestesc
experienţa. Coordonatorul alege un punct specific - ce s-a întâmplat ..... acum 1 an şi în
alte domenii ale vieții cum ar fi:

Coordonatorul/co-coordonatorul poate adresa întrebări despre cel mai important
lucru din viaţa lor. Apoi poate întreba, ce anume ar schimba, care ar fi punctul de
întoarcere pe care minorul/tânărul l-ar face pentru a nu se mai regăsi în situația în care
sunt acum.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, valorificând și informațiile din materialele suport pentru specialiști, acele aspecte
relevante din perspectiva obiectivelor pe care ședința și le-a propus (inventariate în
partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
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[22] Idem 10, pag. 81-82

Fișă de feed-back

1. Cum te-ai simțit în cadrul ședinței de azi? ..........................................................................
 

2. Care sunt cele mai importante 3 învățăminte pe care le vei lua cu tine după această
ședință?..................................................................................................................................................
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asimilarea informațiilor de utilitate pentru tehnica/strategia rezolvării de probleme;
dezvoltarea unor deprinderi de comunicare eficientă pentru a învăța să gestioneze
conflictele;
conștientizarea propriei responsabilități cu privire la propriile probleme/deficiențe de
relaționare interpersonală;
conștientizarea diferențelor dintre relații sănătoase și cele nesănătoase;
exersarea deprinderilor de relaționare sănătoasă, asertivă în cadrul grupului.

Ședința 11 va fi axată pe următoarele dimensiuni de intervenție terapeutică:

 

Nota bene: Pentru a putea fi îndeplinite ultimele două obiective stabilite, în cadrul ședinței 11,
în funcție de particularitățile membrilor grupului, coordonatorul și co-coordonatorul vor
selecta – pentru partea de cuprins a desfășurătorului sesiunii - și exemple de situații care
implică rezolvarea de probleme ca sprijin pentru dezvoltarea unor relaționări sănătoase,
inclusiv cu persoane de sex feminin.

Desfășurător:
După recapitularea elementelor principale ale ședinței anterioare, un prim joc la care
coordonatorul/co-coordonatorul recurge este descris mai jos, fiind adaptat după jocul
“Opera de artă“ (ANP, 2012) [23].

Joc de grup
Sunt necesare: hârtie şi marker.

Modalitatea de desfășurare:
Minorii/tinerii participanți se aşează în cerc. Fiecare primeşte o foaie de hârtie pentru a
creiona un mic desen la începutul hârtiei şi pentru a se semna la mijlocul foii, după care
hârtia este dată, mai departe, persoanei din dreapta lor. 

A doua persoană va scrie pe coala de hârtie descrierea a ceea ce vede desenat şi îndoaie
hârtia, astfel încât să se vadă doar ceea ce este scris. Hârtia astfel împăturită este dată
persoanei din dreapta. 

ȘEDINȚA 11 - REZOLVAREA DE PROBLEME
(partea a II-a)

[23] Idem 10, pag. 100



expunere; 
dezbatere; 
exemplificare; 
exerciții; 
joc de rol; 
problematizare; 
muncă individuală și de grup.

Persoana care primeşte hârtia face un desen după descrierea făcută în scris şi
înmânează foaia persoanei din dreapta, împăturită, astfel încât să nu se vadă decât
desenul. Jocul continuă până la ultimul jucător. 
Ultimul desface hârtia şi pune toate desenele/cuvintele împreună.

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, elementele relevante pentru obiectivele acestei ședințe (valorificând și informațiile
de specialitate din materialul suport), care sunt o parte integrantă a parcursului
schimbării comportamentale. Astfel se va realiza trecerea spre CUPRINSUL
informațional propriu-zis al ședinței.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Material didactic suport pentru specialiști: Etapele rezolvării de  probleme (Anexa 11)

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că parcurge,
în detaliu, conținutul informațional al Anexei 11, pentru a fi în măsură să transmită, într-o
manieră adecvată și cu un limbaj adaptat particularităților de vârstă și celor intelectuale
ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să
înțeleagă și să proceseze cu privire la etapele rezolvării de probleme.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de cuprins a ședinței programului: 

Următorul moment din desfășurătorul ședinței este dedicat unui joc.

Joc de grup

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul spune participanților “Viața, (atâta timp cât respiri),
oferă mereu noi oportunități. Întoarce-te la o întâmplare/situație din viața ta, care ți-a venit
inițial în minte și spune cum ai proceda acum. Ce ai înțeles despre tine (acum)?”
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Fiecare minor/tânăr își aduce contribuția, prin răspunsul propriu, la aceste sarcini.

Apoi, coordonatorul/co-coordonatorul împarte grupul în diade. Minorii/tinerii participanți
sunt rugați să împărtășească gânduri și sentimente despre toată această experiență. 

Luați această coală de hârtie și scrieți o propoziție/câteva fraze despre toată această
experiență – în diada formată.

La final, coordonatorul/co-coordonatorul concluzionează printr-o frază ceea ce a
rezultat din acest joc cu privire la perspectiva diferită de rezolvare a situațiilor
problematice de viață.

Ceea ce minorii/tinerii au învățat până acum îi ajută să vadă lucrurile diferit, să le
abordeze și să le rezolve diferit. Pot și vor putea și în viitor să gestioneze problemele
diferit în această etapă din viața lor dacă vor pune în aplicare ceea ce au învățat. 

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma acestui
joc, acele aspecte relevante din perspectiva obiectivelor (valorificând și informațiile din
materialele suport pentru specialiști) pe care ședința și le-a propus (inventariate în
partea de debut a descrierii ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:
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Fișă de feed-back

1. Care este cel mai important aspect pe care l-ai învățat în cadrul ședinței de azi?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 

2. Numește un aspect/o tehnică pe care îl/o vei aplica pe viitor pentru rezolvarea
problemelor tale?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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conștientizarea semnificației empatiei (ceea ce empatia înseamnă), precum și a
influenței pe care lipsa acesteia o exercită în comiterea infracțiunii cu caracter sexual
și în conservarea riscului de recădere în infracționalitate;
recunoașterea emoțiilor negative disfuncționale care inhibă empatia; 
recunoașterea și etichetarea adecvată a propriilor stări emoționale și a stărilor
emoționale ale altor persoane (aceasta este o primă etapă absolut necesară în
procesul de dezvoltare a empatiei);
înțelegerea și recunoașterea răului produs victimei prin comiterea infracțiunii cu
caracter sexual;
dezvoltarea empatiei raportat la victima infracțiunii sexuale;
consolidarea asumării responsabilității față de comiterea infracțiunii sexuale, precum
și față de victima acestui comportament sexual deviat.

Ședința 12 va fi axată pe următoarele dimensiuni de intervenție:

Desfășurător:
Coordonatorul, respectiv co-coordonatorul vor desfășura jocurile/vizionările/dezbaterile/
exercițiile prevăzute în cadrul ședinței, ținând cont de timpul avut la dispoziție în cadrul
ședinței. Un prim joc propus în cadrul acestei sesiuni este axat pe dezvoltare
interpersonală, fiind adaptat după jocul “Adaugă-ţi emoţiile” (ANP, 2012) [24]. 

Joc de grup.
Nu sunt necesare materiale.

Modalitatea de desfășurare:
Fiecare grup decide o temă pentru o scurtă improvizaţie. 
Ei aleg (sau li se oferă) trei emoţii pe care să le includă în poveste, astfel încât să
progreseze de la prima emoţie, prin a doua şi terminând cu a treia (ex.: îngrijorare ...
panică... alinare... cu privire la tema: incendiu). Când grupul lucrează la improvizaţie şi-şi
dezvoltă ideile, poate dezvolta trei tablouri, fiecare reprezentând o emoţie din cele trei.
Când tablourile sunt prezentate grupului, ei pot arăta povestea în trei picturi “îngheţate”,
fiecare demonstrând o emoţie particulară prezentă într-un anumit punct al poveştii.
Povestea trebuie să aibă început, intrigă, concluzie.

ȘEDINȚA 12 - EMPATIA. Empatia față de
victima infracțiunii

[24] Idem 10, pag. 86-87



Câteva exemple de teme posibile: un foc, un incendiu, privind un meci de fotbal, o
luptă sau teme de bază inventate de grup.
 
Câteva emoţii: durere, dispreţ, triumf, teamă, ostilitate, groază, plăcere, plictiseală,
amuzament, supărare, neplăcere, tulburare, alarmare, uimire, alinare, îngrijorare,
indiferenţă, teroare, ruşine, impacientare, spaimă.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Material suport pentru specialiști: scurt metraje despre empatie și fapte bune
(exemplu: Sesame Street – „Empathy”, A Joy Story: Joy and Heron, Good Vibrations, The
Song For Rain | Cartoon | 2D Animated Short Film) care pot fi accesate la link-ul:
https://gokid.ro/9-scurtmetraje-de-animatie-despre-empatie-si-fapte-bune/.

Exercițiu/dezbatere/problematizare.

Modalitate de desfășurare:
Minorii/tinerii vizionează scurtmetrajele de animație, iar coordonatorul/co-
coordonatorul îi sprijină pe participanți să înțeleagă mesajele acestora.

Mai departe, se discută pe tema acestor scurtmetraje, iar în acele filmulețe în care se
pot recunoaște reacțiile emoționale ale personajelor, coordonatorul/co-coordonatorul
solicită minorilor/tinerilor participanți să le identifice.

Urmează o discuție în grup despre aceste emoții. Ce anume le-a declanșat. De ce?

Cum ar fi putut să fie situația diferită? Ce emoții ar fi putut avea personajele atunci?
Următorul pas în desfășurătorul ședinței este reprezentat de utilizarea unei fișe de lucru.

Următorul pas în desfășurătorul ședinței este reprezentat de utilizarea unei fișe de
lucru. Pornind de la discuțiile anterioare, coordonatorul/co-coordonatorul solicită fiecărui
minor/tânăr participant să se gândească la o situație în care - conform emoției/emoțiilor
identificate în cadrul scurtmetrajelor, a remarcat, fie la unul dintre colegii de cameră, fie la
un prieten, fie la un membru de familie, sau chiar la un membru al personalului
penitenciarului, o astfel de emoție și să spună cum a reacționat persoana în acea situație.
Minorul/tînărul are și opțiunea de a alege o emoție proprie și de a prezenta cum a
reacționat în acea situație.
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https://gokid.ro/9-scurtmetraje-de-animatie-despre-empatie-si-fapte-bune/
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Penitenciarul ....................................................................
Nume, prenume ...............................................................

 
 

Fișă de lucru 

1. Cum crezi că a fost pentru persoana pe care ai ales-o pentru acest exercițiu să
simtă acea emoție?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 

2. Cum a acționat atunci când a avut această emoție?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. Cum te-ai fi simțit tu în acea situație?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Cum ai fi acționat tu în acea situație, având acea emoție?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. Cum te simți, știind că și alți oameni au diferite emoții, în baza cărora acționează/
se comportă, uneori adecvat/corespunzător/potrivit, alteori, inadecvat/
necorespunzător/nepotrivit?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al materialele didactice suport de mai jos,
pentru a fi în măsură să transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat
particularităților de vârstă și celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce
minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire
la: vătămarea victimei; negare - tipuri de asumare a responsabilității.
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Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al materialele didactice suport de mai jos,
pentru a fi în măsură să transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat
particularităților de vârstă și celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce
minorii/tinerii participanți trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire la:
vătămarea victimei; negare - tipuri de asumare a responsabilității.

Material didactic suport pentru specialiști:

1. Vătămarea victimei
„Părăsim acest subiect până în acest moment pentru a ne asigura că am căpătat
încrederea participanților că nu vom ridica probleme legate de infracțiunea lor. În
concordanță cu această restricție, discutăm mai degrabă despre consecințele victimizării în
general decât să indicăm o persoană anume, cu excepția cazului în care unul dintre
infractori dorește să discute despre propria sa experiență ca victimă a abuzului sexual.”
(Marshall et al., 2001, pag. 210)

Următorul moment în desfășurătorul ședinței vizează un exercițiu, însoțit de dezbatere
și problematizare cu membrii grupului [25].

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul ghidează minorii/tinerii participanți să indice ceea ce
fiecare crede că victima abuzului lor sexual a experimentat ca emoții: 
1. în timpul abuzului;
2. imediat după abuz; 
3. pe termen lung/ după ce a trecut ceva timp de la comiterea abuzului. 

Răspunsurile/comentariile fiecărui minor/tânăr participant sunt scrise pe un flip-chart și
atunci când aceste adnotări sunt făcute pentru toți membrii grupului, se inițiază o discuție
generală despre efectele generale ale abuzului sexual. Participanților li se spune că
valoarea acestui exercițiu pentru ei este că îi va sensibiliza la semnele abuzului sexual.
Acest lucru îi va ajuta să evite sau să se retragă din situațiile în care ar putea avea loc
abuz, astfel încât să nu se mai regăsească niciodată într-o situație de abuz sexual.

Material didactic suport pentru specialiști:

1. Negare – tipuri de asumare a responsabilității.
„Scheneider & Wright (2004) clasifică tipurile de negare în funcție de nivelul de
asumare a responsabilității și vorbesc de:

[25] Adaptat după Marshall et al. (2001), pag. 210 
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expunere;
dezbatere; 
exemplificare;
exerciții;
joc de rol;
problematizare;
muncă individuală și de grup.

1. Refutare – care implică negarea totală, abuzatorul preia postura de victimă sau neagă
impactul faptelor sale asupra victimei.
2. Minimalizare – negarea proporțiilor infracțiunii, negarea responsabilității spunând că
victima și-a dorit acest lucru, sau punând vina pe stres sau pe greșeală.
3. Depersonalizarea – negarea planificării, a devierii sexuale sau a riscului de recidivă,
negarea fanteziilor sexuale, a excitației deviante, a gratificării sexuale, a nevoii de a li se
acorda ajutor. 

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de cuprins a ședinței programului: 

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, în urma jocurilor,
exercițiilor, fișelor, dezbaterilor etc, acele aspecte relevante din perspectiva 
 obiectivelor pe care ședința și le-a propus (inventariate în partea de debut a descrierii
ședinței). Astfel se va realiza trecerea spre finalul ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:

La finalul ședinței se vor colecta, exclusiv verbal, feed-back-uri din partea participanților.
De asemenea, va fi alocată de către coordonator/co-coordonator o temă individuală.
Astfel, fiecare minor/tânăr participant va avea sarcina de a scrie o scrisoare către victimă
(care nu va fi trimisă, ci este doar pentru ei înșiși, cu titlu de exercițiu/temă, ce va fi analizată,
individual, în cadrul unei ședințe cu fiecare minor/tânăr), din perspectiva nouă pe care o
au, cu privire la empatie (așa cum s-au familiarizat cu acest concept în cadrul ședinței).
Aceste sesiuni individuale (cu fiecare minor/tânăr) vor fi derulate complementar ședinței
de grup, iar coordonatorul/co-coordonatorul va avea în atenție ca acestea să fie
desfășurate în intervalul temporal până la următoarea ședință.
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înțelegerea consecințelor negative/prejudiciilor pe care le implică comiterea
infracțiunii și adoptarea comportamentelor sexuale deviante;
conștientizarea ciclului infracțiunii și identificarea lanțului infracțional propriu;
recunoașterea propriului ciclu al agresiunii de natură sexuală;
identificarea situațiilor care prezintă risc de recădere în infracționalitate;
recapitularea/reamintirea elementelor privind antecedentele comportamentului
sexual abuziv;
înțelegerea și recunoașterea situațiilor de risc legate de cădere – recădere;
dezvoltarea unor strategii de coping eficiente și a unor mecanisme de prevenire a
recăderii; 
analiza planurilor de perspectivă, conștientizarea dificultăților legate de
reîntoarcerea în comunitate și stabilirea unui Plan de prevenție a recidivei pentru
propria persoană;
înțelegerea.

Ședințele 13 și 14 vor fi axate pe următoarele dimensiuni de intervenție:

Desfășurător:
Distribuirea/utilizarea propriu-zisă a materialelor suport și tehnicilor de lucru din
desfășurător în cadrul ședinței 13, respectiv a ședinței 14 va fi decisă de către specialiștii
care aplică programul, în funcție de particularitățile membrilor grupului, de înțelegerea 
 acestora, de modul în care obiectivele sunt concretizate, pas cu pas, respectiv în funcție
de nevoia de consolidare a anumitor conținuturi.

După momentul introductiv al ședinței, un prim joc la care coordonatorul/co-
coordonatorul recurge în desfășurătorul sesiunii este “Jocul Regulilor”.

Joc de grup.

Modalitatea de desfășurare:
2 minori/tineri din cadrul grupului, care se oferă voluntari, se vor retrage într-un colț al
sălii/încăperii în care are loc activitatea, fără a vedea ce se întâmplă cu ceilalți participanți.
Cei 2 vor rămâne acolo până vor primi acceptul de a se “reîntoarce” în zona grupului. 

ȘEDINȚELE 13 și 14 - Ciclul infracțional.Realizarea
unui plan de prevenţie personalizată a recidivei
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Pentru restul grupului: Participanții din grup stau în picioare – fiecare minor/tânăr
alege alte 2 persoane din grup, fără a le spune acestora că le-a ales. Acesta trebuie să
se poziționeze față de cele 2 persoane alese, la distanță egală în triunghi sau în linie.
Cei doi minori/tineri “voluntari” sunt rugați să se reîntoarcă în grup și să observe ceea
ce se întâmplă (grupul este într-o mișcare continuă, după câteva minute se oprește
mișcarea).

Apoi sunt întrebați care cred că a fost sarcina dată grupului.
După prezentarea mai multor ipoteze, li se explică sarcina transmisă și se face analogia cu
persoanele care aderă la un grup, comunitate, instituție fără ca ele să cunoască regulile.

Astfel, coordonatorul/co-coordonatorul le reamintește cât de importante sunt regulile,
normele societății și că respectarea acestora este vitală pentru o viață corectă, așa
cum și aceștia își doresc după ce vor termina de ispășit/executat perioada închisorii. 
Atunci când vor redeveni liberi, planul lor de schimbare - pentru a nu recădea în
infracționalitate/infracționalitatea sexuală - depinde în mod esențial de respectarea
regulilor/normelor. 

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Materiale didactice suport pentru specialiști: Asumarea responsabilității și Prevenirea
recidivei (Anexa 12).

Fiecare specialist se va asigura, înainte de derularea propriu-zisă a ședinței, că
parcurge, în detaliu, conținutul informațional al Anexei 12, pentru a fi în măsură să
transmită, într-o manieră adecvată și cu un limbaj adaptat particularităților de vârstă și
celor intelectuale ale grupului cu care lucrează, ceea ce minorii/tinerii participanți
trebuie să asimileze, să înțeleagă și să proceseze cu privire la: asumarea
responsabilității, prevenirea recidivei.

Coordonatorul/co-coordonatorul va acorda o atenție aparte, pe parcursul acestor
ședințe implicării active și angajării în toate exercițiile/jocurile a acelor subiecți care nu
au depășit încă integral faza de negare. În Anexa 13 este asigurat un material didactic
suplimentar pentru specialiștii care desfășoară programul.

Următorul pas în desfășurătorul ședinței este reprezentat de completarea unei fișe
de lucru, în baza căreia, ulterior, au loc discuții/dezbateri cu participarea întregului
grup. Fișa este un extras (secțiunea MOMENTUL 4. La momentul prezent) din Fișa
GÂNDURI – EMOŢII – COMPORTAMENTE, propusă de Decsei-Radu &Pripp (2009) și
adaptată după modelul propus de Loh, 1996 [26].

[26] Idem 16 Anexe, Fișa 1, pag. 31
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Credeţi că victimei i-au făcut plăcere cele întâmplate?
Credeţi că victima a fost rănită? Cum?
Credeţi că veţi mai comite vreo infracţiune? De ce da/nu?
Aveţi vreo problemă de natură sexuală? (Vă rugăm explicaţi)
Aţi observat să vă fi schimbat? Cum?
Cum v-a afectat abuzul sexual viaţa în următoarele arii: a) modul în care vă
priviţi pe dvs., b) familia, c) prietenii, d) relaţia de cuplu, e) munca.
Cum consideraţi că puteţi face pentru ca nevoile dvs. sexuale să fie satisfăcute
într-o manieră nonviolentă?
Care credeţi că sunt punctele dvs. tari şi slăbiciunile?
Ce gândiţi că lipseşte în viaţa dvs. chiar acum?
Care consideraţi că sunt ariile problematice din viaţa dvs. acum?
Care credeţi că sunt lucrurile bune din viaţa dvs. de acum?

Ce simţiţi în legătură cu victima dvs. acum?
Ce simţiţi în legătură cu abuzul sexual acum?
Care sunt cele mai mari frici ale dvs.?”

Ce vă gândiţi să încercaţi să faceţi pentru a nu mai ajunge în situaţia de a
comite un nou abuz sexual? 
Care din aceste modalităţi vi se pare că funcţionează? 
Identificaţi cel puţin 4 schimbări pe care ar trebui să le faceţi în viața dvs.
pentru a nu mai recidiva.”

Penitenciarul......................................................................
Numele și prenumele........................................................

 
 

Fișă de lucru 
“MOMENTUL 4.  ÎN PREZENT, ÎN TRATAMENT

 
GÂNDURI

EMOŢII

COMPORTAMENTE

Itemii fișei de lucru vor fi explicați de către coordonator/co-coordonator într-un
limbaj accesibil minorilor/tinerilor participanți.
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Având ca punct de plecare discuțiile de pe parcursul acestei ședințe, și valorificând
ceea ce au învățat în decursul sesiunilor anterioare, fiecare minor/tânăr participant la
program își dezvoltă un plan de schimbare. Coordonatorul/co-coordonatorul va
sublinia că acest plan, pentru fiecare dintre itemii incluși în cuprinsul lui, trebuie să
corespundă scopurilor și nevoilor fiecărui minor/tânăr în parte. Specialiștii subliniază
că acest plan este un plan de schimbare INDIVIDUALIZAT.

 
Fișă de lucru: Plan de schimbare comportamentală [27]

[27] Adaptare după Miller, W. R., Rolnick, S. (2005), Interviul motivaţional. Pregătirea pentru schimbare, Editat de Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti, p.119. apud. Grup de autori,
ANP (2016), Pași către schimbare, Program modular de asistență a minorilor și tinerilor private de libertate revizuit, București, pag. 24.

Penitenciarul ....................................................................
Nume, prenume ...............................................................

 
 

 PLAN de schimbare comportamentală

1. Cel mai important motiv pentru care doresc să fac această schimbare este:
............................................................................................................................................................

2.  Scopurile mele principale pentru a face această schimbare se referă la:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. Acțiuni specifice pentru atingerea scopurilor: Când?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. Persoanele care ar putea să mă ajute sunt:  
Nume 
 ...........................................................................................................................................................
.
Cum?
............................................................................................................................................................

5. Posibilele obstacole în schimbare ar fi:                    Posibile soluţii ar fi:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6.Voi ști că planul meu funcționează când voi vedea aceste rezultate:”
............................................................................................................................................................
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expunere;
dezbatere; 
exemplificare;
exerciții;
joc de rol;
problematizare;
muncă individuală și de grup.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului:

Coordonatorul/co-coordonatorul îndrumă grupul pentru a extrage, ca urmare a
metodelor și tehnicilor de lucru aplicate, acele aspecte relevante din perspectiva
obiectivelor pe care ședințele 13 și 14 și le-au propus (inventariate în partea de debut
a descrierii ședințelor). Astfel se va realiza trecerea spre finalul fiecărei ședinței.

Feed-back și reflectare din partea minorilor/tinerilor participanți:

Fișă de feed-back

1. Ce ai învățat despre tine în cadrul ședinței de azi?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. Cum te-ai simțit în cadrul ședinței de azi?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. Ce ai face diferit (ai îmbunătăți) dacă ai avea posibilitatea de a parcurge din nou
ședința?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



66

reamintirea informațiilor asimilate și conceptelor utilizate pe parcursul programului de grup;
evaluarea modificărilor survenite consecutiv implicării minorilor/tinerilor în cadrul
programului de schimbare comportamentală;
oferirea către participanți și obținerea de feed-back din partea acestora cu privire la
achizițiile de pe parcursul programului și participarea propriu-zisă la acest demers.

Părerea despre sine este ceva neschimbător, sau și ea se poate schimba. De ce?
Cum influențează autoaprecierea asupra propriei persoane? Dar față de alte persoane? 
V-a fost ușor să faceți exercițiile?
Ce noutăți ați aflat despre propria persoană și despre alte persoane?

Ședința finală a programului va fi axată pe EVALUAREA intervenției,
considerată în ansamblul său, și va urmări:

Desfășurător:
Cu implicarea tuturor minorilor/tinerilor participanți se recapitulează, în ordinea
ședințelor, temele/aspectele principale pe care toți participanții la grup au avut
posibilitatea de a le învăța. Sunt notate pe tablă/flip-chart, iar coordonatorul/co-
coordonatorul se asigură că acestea sunt inventariate în mod corect.

Un prim joc din cadrul ședinței finale își propune să îi ajute pe minorii/tinerii participanți să
fie conștienți de propriile avantaje și dezavantaje și să devină mai siguri pe propriile forțe. 

Joc “Mă cunosc bine?”
Sunt necesare: flipchart, carioca, scotch

Modalitatea de desfășurare:
Coordonatorul/co-coordonatorul solicită minorilor/tinerilor participanți: 
А. să scrie o listă a calităților/ defectelor “neajunsurile” lor. 
B. să facă o listă a 3-5 lucruri pe care știu să le facă mai bine după parcurgerea programului.
C. să scrie apoi o listă a lucrurilor care îi caracterizează ca bărbați sau femei.

Coordonatorul/co-coordonatorul ghidează discuții despre următoarele aspecte:

ȘEDINȚA 15 - Evaluarea programului
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expunere;
dezbatere; 
exemplificare;
exerciții;
muncă individuală și de grup.

CUPRINS - Elemente de sprijin pentru specialiști, care să orienteze parcurgerea, de
către aceștia, a conținutului informațional propriu-zis al cuprinsului ședinței:

Material suport pentru specialiști:
În plus față de componenta de feed-back și reflectare de la finalul fiecărei ședințe a
programului, această sesiune finală se realizează la finalul parcurgerii ansamblului
intervenției și vizează gradul de concretizare a obiectivelor, precum și stabilirea
gradului de satisfacție a minorilor și tinerilor participanți.

Manualul programului propune o serie de metode și tehnici pe care
specialiștii le pot avea în vedere pentru valorificarea adecvată, raportat la
secțiunea de CUPRINS a ședinței programului: 

După discuțiile legate de primul joc, coordonatorul/co-coordonatorul propune un al doilea
joc axat pe validarea sinelui. Jocul este adaptat după jocul “Proiecte” (ANP, 2012) [28] .

Joc de grup
Nu este necesar niciun material.

Modalitatea de desfășurare:
Fiecare minor/tânăr participant se imaginează într-un anumit punct din viitor. Se
gândesc cum va fi viaţa pentru ei, folosindu-se și de ajutorul celorlalţi membri ai
grupului, care spun cum îi văd ei pe ei. Coordonatorul poate alege o anumită perioadă
de timp: 1 lună, 1 an, cinci ani, zece ani etc. şi, de asemenea, alte orientări care pot fi
referitoare la muncă, familie de exemplu. 

Coordonatorul/co-coordonatorul punctează acele elemente din “proiecțiile”
participanților care reflectă și achizițiile de pe parcursul programului.

Feed-back și reflectarea achizițiilor de pe parcursul programului de
schimbarea comportamentală:

Fiecare minor/tânăr participant este invitat să ofere un feed-back cu privire la ceea ce a
învățat în cadrul programului, care este utilitatea acestor elemente pentru gestionarea
propriului comportament, precum și impactul asupra vieții personale. 

[28] Idem, pag. 80 
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La finalul programului, minorii/tinerii participanți vor avea și sarcina de a completa
fișa de mai jos.

 NU
 DA

 NU
 DA

Penitenciarul ....................................................................
Nume, prenume ...............................................................
Data ...................................................................................

 
 

Fișă de lucru -  evaluarea finală a programului

1. Modalitatea de derulare a ședințelor programului de grup a fost:
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 

2. Ce anume considerați că îi motivează pe cei aflați în detenție să își schimbe 
 comportamentul în sens prosocial?
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

3. Ce anume ați apreciat cel mai mult în cadrul ședințelor programului? 
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

4. Apreciați că programul necesită ajustări? Cum ar putea fi îmbunătățit?
1.
2.

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

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

5. Ați recomanda ședințele programului și altor minori/tineri aflați în penitenciar?
1.
2.

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

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

6. Ce ați învățat în urma participării dvs. la acest program de schimbare
comportamentală?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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O mențiune ar fi necesar de subliniat:

Într-un cadru ideal de desfășurare a intervenției recuperative, reabilitative, acest
program ar reprezenta doar un segment dintr-un ansamblu care ar include
și familia, respectiv intervențiile preventive la nivel comunitar. „Programele
de tratament bazate pe comunitate îmbunătățesc, de asemenea, siguranța publică
„prin prevenirea victimizării ulterioare.” „În sfârșit, tratamentul specializat pe bază de
comunitate, oferit la cea mai devreme recunoaștere a problemei, costă mult mai
puțin decât tratamentul instituțional ulterior pentru infracțiuni sexuale mai grave. 

Un program eficient de reabilitare bazat pe comunitate ar trebui să ofere infractorilor
sexuali minori o „evaluare și un plan de tratament complet, individualizat.” „În sfârșit,
un program de tratament bazat pe comunitate [30] ar trebui să ofere infractorilor
minori „acces” la grup(e) post-tratament pentru asistență în menținerea unui stil de
viață sigur” [31] (pag. 750-753).

Considerații finale [29]

[29] https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp

[30] Un astfel de program de tratament pentru delincvenți sexuali minori, coerent și cuprinzător, bazat pe comunitate, este modelul J.S.O.P.
Sursa de informare, și cu privire la acest programe, este evidențiată la nota de subsol 28.

[31] Rotchild, S.N. (1996).  Beyond Incarceration: Juvenile Sex Offender Treatment Programs Offer Youths A Second Chance Sander. Journal of
Law and Policy, Volume 4, Issue 2, pg. 750-753. 
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp

https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp
https://brooklynworks.brooklaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1455&context=jlp
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“Prezența psihopatiei;
Istoric infracțional;
Vârstă sub 35 de ani;
Sexualitate deviantă, interese sexuale deviante;
Statut material, singur, necăsătorit;
Alte infracțiuni cu caracter sexual comise în trecut (recidivă sexuală);
Tulburări de personalitate, în special tulburare antisocială de personalitate;
Preferință sexuală pentru copii;
Diagnostice psihiatrice;
Mai mult de 4 condamnări în istoric;
Timpul petrecut în total în închisoare pe parcursul vieții;
Victime băieți din afara familiei;
Parafilii;
Victime persoane străine;
Relații negative cu mama;
Lipsa figurii de atașament paternă;
Abuz de substanță;
Victimă a abuzului sexual;
Lipsa autocontrolului;
Debut precoce al comportamentului antisocial;
Mai mult de o victimă;
Tip izolat;
Dezacord în familia de origine.” (Decsei-Radu, 2011, pag. 110)

“Fantezii și gânduri erotice legate de copii;
Locuiește singur (pedofil);
Tratament de tip delicvent în timpul tratamentului și deteriorarea factorilor dinamici de risc pe
parcursul tratamentului;
Influențe sociale negative;
Lipsa locului de muncă;
Lipsa intimității;
Lipsa empatiei față de victimă;
Distorsiuni cognitive;
Rezistență la schimbare;
Expunerea la situații cu risc sporit;
Activități, fantezii și dorințe deviante din punct de vedere sexual;
Stil de viață haotic, antisocial;
Cooperare scăzută în timpul tratamentului;
Respingerea tratamentului;
Reîntoarcerea la comportamentul infracțional;
Consum de droguri;
Tratament scurt ca și durată;
Reîntoarcerea în comunitate;
Suport social scăzut;
Atitudini tolerante față de abuzul sexual;
Strategii sărăcăcioase de autocontrol;
Nivel ridicat al furiei;
Distres subiectiv.”  (Decsei-Radu, 2011, pag. 110-111).

ANEXA 1. Material didactic suport pentru specialiști - Factorii statistici
asociați riscului de recidivă  și factorii dinamici de risc (Decsei-Radu, 2011) -

Factorii statici (Craig & colab. 2003 apud. Decsei-Radu, 2011)

Pentru a facilita identificarea factorilor dinamici de risc, sunt evidențiate în literatura de
specialitate următoarele:
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Ceea ce aud în acest grup este confidenţial (nu spun mai departe). Dacă respectăm
această condiţie, fiecare dintre noi va avea aici un loc sigur, în care poate vorbi despre
emoţiile şi gândurile lui. Dacă nu respectăm această regulă de încredere, grupul nu mă va
ajuta nici pe mine şi nici pe ceilalţi colegi.
Trebuie să fiu punctual la întâlnirile grupului şi să stau la fiecare şedinţă, până la sfârşit.
Astfel, îmi arăt mie şi celorlalţi, că sunt serios în legătură cu programul. Doar dacă particip
la şedinţe, pot să ajut grupul să obţinem ce ne-am propus. 
Acesta este grupul meu, trebuie să mă implic, nu pot aştepta ca liderul de grup să facă
toată munca. În acest grup, fiecare este egal cu ceilalţi şi trebuie să dăm un timp egal
pentru a vorbi şi celui mai tăcut membru al grupului.
Trebuie să încerc să privesc persoana cu care vorbesc şi o să vorbesc clar şi tare, astfel ca
toată lumea să mă poată auzi şi înţelege. 
Sunt de acord să îi susţin şi să îi încurajez pe ceilalţi membri ai grupului, pentru că este un
lucru important. 
Voi încerca să nu vorbesc în numele altora, ci doar în numele meu. Este important să aveţi
respect unii faţă de alţii şi să ajutaţi pe fiecare membru al grupului să se implice. 
Trebuie să fiu atent la ce se discută în grup şi să nu întrerup pe colegi sau să încep să
discut cu alte persoane, în acelaşi timp. În munca de grup, fiecare trebuie să fie atent la ce
spune persoana care vorbeşte şi să muncească alături de colegi pentru ca scopurile
grupului să fie atinse. Cel care vorbeşte şi nu este ascultat sau este întrerupt o să creadă
că nu îl susţineţi şi o să facă la fel, atunci când dvs. o să vorbiţi şi o să aveţi nevoie să vă
asculte grupul. 
Va trebui să am o discuţie cu gândurile, emoţiile, comportamentele mele, cu greşelile din
mintea mea şi cu emoţiile care mi-au făcut probleme. O să încercăm să ajutăm fiecare
coleg, ca să fie responsabil pentru greşelile sale.
Va trebui să descriu în amănunt fapta pentru care sunt condamnat.
Va trebui să încerc să fiu sincer faţă de mine şi faţă de ceilalţi şi să vorbesc drept.
Va trebui să îi ascult cu atenţie pe ceilalţi şi să nu cred că au  ceva cu mine, chiar dacă nu
o să mă simt tocmai bine cu ce aud.
Este interzis să vorbesc urât sau să fiu agresiv cu ceilalţi membri ai grupului.
Voi încerca să fiu sigur că am înţeles ce am de făcut și că voi realiza temele care mi se cer
în cadrul grupului. 

ANEXA 2. 
CONTRACTUL TERAPEUTIC [32]

“Înţeleg că mi se propune să particip la un grup de program, ca să fiu evaluat şi să mă schimb,
astfel încât, să nu mai fiu în situaţia de a comite infracţiuni.  Înţeleg că voi participa la acest
program alături de alte persoane condamnate care au probleme asemănătoare cu ale mele.
Înţeleg că am drepturi şi responsabilităţi ca şi membru al acestui grup, că eu hotărăsc dacă
particip şi că pot să părăsesc acest grup oricând doresc.

Condiţiile grupului:
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[32] Tipizat contract terapeutic preluat/extras în parte din modelul propus de Decsei-Radu&Pripp, 2009 (vezi anexe program, pag. 8-9)



Am citit acest contract, am înţeles ce am citit şi sunt de acord să mă implic şi să îi respect pe
ceilalţi membri ai grupului.”

Numele și prenumele minorului/tânărului participant ......................... 

Data nașterii .....................................................................................................

Semnătura minorului/tânărului participant .............................................
            
Semnătura coordonatorului de program .................................................

Data .....................................................................................................................
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ANEXA 3. Material didactic suport pentru specialiști „Fișa sintetică pentru
modelul ABC cognitiv. Terapie cognitiv-comportamentală

 A. Eveniment/Situație activatoare

Rezumați pe scurt situația (A) în
legătură cu care vă faceți probleme
(de exemplu, ce s-ar vedea cu o
cameră video?).
A poate fi intern (de pildă o emoție)
sau extern, real sau imaginar.
A poate fi un eveniment trecut,
prezent sau viitor. 

C. Consecințe

frica-anxietatea;
depresia;
furia-mânia;
rușinea;
gelozia;
vinovăția etc.

Printre emoțiile dezadaptative se numără:

B-CDI (Cogniții
disfuncționale/iraționale) D (Restructurarea CDI)

Gândurile automate (de pildă bazate pe:
gândirea alb-negru/ totul-nimic; generalizarea
excesivă; minimizarea informației pozitive și
maximizarea informației negativ);
Cogniții intermediare (de exemplu, reguli
absolutiste, catastrofarea);
Cogniții centrale (de pildă, evaluarea globală:
Eu sau ceilalți/ lumea sunt rău/sunt răi,
lipsit/lipsiți de valoare);
Evaluări (de exemplu, cogniții iraționale, cum
ar fi: trebuie absolutist; toleranță scăzută la
frustrare etc.);
Asocieri automate/inconștiente (de exemplu,
fără CD conștiente) între A și C.

Pentru a identifica CD, urmăriți:

Ce dovezi există pentru a susține
cogniția mea disfuncțională/
irațională? Sunt aceste dovezi
conforme cu realitatea?
Ce efect are această cogniție
asupra mea? Mă ajută sau nu?
Ce trebuie să fac pentru a testa și
modifica CDDI conștientizabile
și/sau prelucrările inconștiente
care asociază A și C?

Pentru a restructura CDI,
întrebați-vă:

Principalele emoții negative disfuncționale:

Principalele comportamente dezadaptative:
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B-CFR (Cogniții
funcționale/raționale) E (Noul efect)

Gânduri automate (de exemplu, bazate
pe gândirea nuanțată, generaliza-rea
probabilistică, evaluarea ponderată)
Cogniții intermediare (de exemplu, reguli
non-dogmatice, evaluarea ca neplăcere)
Cogniții centrale  (de pildă, evitarea
evaluării globale a propriei persoane și
focalizarea pe comportamentul
contextual);
Evaluări (de exemplu, cogniții raționale
ca preferințe non-dogmatice, toleranța
la frustrare).

Pentru a gândi funcțional/rațional,
urmăriți:

Dezamăgirea;
Îngrijorarea;
Supărarea;
Tristețea;
Regretul;
Emoții disfuncționale mai puțin
intense.”

Emoțiile negative funcționale
cuprind, de exemplu:

Emoții negative sau pozitive funcționale:

Comportamente adaptative:
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Postura victimei: El/ea a început, Nu m-am putut abține! Nu mi-a dat nicio șansă!
Atitudinea: Nu pot – o declarație cu privire la incapacitate care de fapt este un semn al
refuzului.
Lipsa conceptului de a-i fi rănit pe ceilalți: nu pare să realizeze modul în care acțiunile sale
i-ar fi afectat pe alții fizic sau emoțional.
Eșecul de a se pune în locul altora: empatie scăzută.
Lipsa de efort: nu dorește să facă nimic din ceea ce i se pare plictisitor, neagreabil, începe
să se auto-compătimească și își caută scuze, apelează la acuze psihosomatice pentru a
evita efortul; se plânge de lipsă de energie.
Refuzul de a accepta obligațiile: se preface că uită, face doar ceea ce vrea.
Atitudinea de stăpânire – Dacă nu îmi dă, îmi iau!, se așteaptă să faci ceea ce vrea. 
Încrederea: te face să te simți vinovat că nu ai încredere în el sau ea.
Așteptări nerealiste: se așteaptă ca alții să se supună dorințelor sale în totalitate.
Proces iresponsabil de luare de decizii: face presupuneri, nu ține cont de realitate, nu
analizează datele, îi condamnă pe alții atunci când lucrurile merg prost.
Mândria: refuză să dea în spate chiar și când nu e cazul, insistă asupra propriului punct
de vedere, chiar și când i se dovedește că a greșit, revine la poziția inițială.
Eșecul în a planifica dinainte, sau a gândi pe termen lung: viitorul nu este luat în calcul
decât dacă se referă la comiterea unor infracțiuni sau la fantezii de succes uluitor.
O definiție a succesului și eșecului: succesul înseamnă să ajungi numărul unu peste
noapte, eșecul înseamnă orice altceva decât a fi primul.
Frica de a fi învins: dacă îl critici, se aprinde, dă vina pe alții, cedează în fața celor mai mici
obstacole.
Frica de a recunoaște prezența fricii: neagă frica, consideră frica o slăbiciune, nu acceptă
rolul constructiv al fricii.
Furia: este folosită pentru a încerca să controleze oamenii și poate lua forma
amenințărilor directe, intimidării, atacului, sarcasmului, enervării.
Tactici legate de putere: încercarea de a te învinge în orice, îi place să lupte pentru putere,
are vise de mărire, dominare, control asupra altora.” 

ANEXA 4. 
Material didactic suport pentru specialiști - Erori tipice în discursul
infractorilor -

„Yochelson & Samenow (1978, apud Howard & Caslin, 1999) identifică 17 erori tipice,
distorsiuni cognitive în discursul infractorilor:

(Decsei-Radu, 2011, pag. 120-122)
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 Negarea completă (acuzații false, persoana greșită).
 Negarea parțială (victima a fost de acord, intențiile mele au fost interpretate greșit).
 Minimalizarea infracțiunii (nu am constrâns victima, s-a întâmplat o singură dată).
 Minimalizarea responsabilității (părinții au fost neglijenți, trăiam o stare neobișnuită, eram
beat sau stresat).
 Minimalizarea răului produs (victima nu a suferit, nu i-am făcut nimic rău).
 Minimalizarea planificării (s-a întâmplat pe moment).
 Minimalizarea prezenței fanteziilor (nu m-am gândit la asta înainte sau după incident).

 Cei care recunosc că au comis infracțiunea, dar neagă că au produs vreun rău victimelor.
 Cei care condamnă victima sau terțe persoane.
 Cei care acceptă faptul că au comis infracțiunea și că au produs un rău victimelor, dar pretind
că erau într-o stare de disociere, atribuind comportamentele unor stări mentale anormale.
 Cei care neagă complet comiterea infracțiunii. 

ANEXA 5. 
Material didactic suport pentru specialiști - Categorii ale negării -

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

                                 (Marshall et al, 1999, apud Lindsay, 2005)
 
Kenedy & Grubin (1992, apud Cooper, 2005) au identificat pe baza analizei de clusteri, 4 grupuri
de infractori sexuali care neagă comiterea infracțiunii, propunând următoarea tipologie: 

1.
2.
3.

4.

Marshall & colab.(2001) identifică următoarele tipuri de negare care vizează: răul produs,
responsabilitatea, prezența fanteziilor sexuale deviante, a planificării a frecvenței infracțiunilor
și a nevoii de tratament. Conform autorilor, indivizii care neagă categoric comiterea
infracțiunii reprezentau o amenințare pentru tratament pentru că această categorie nu va fi
motivată să participe in tratament. Marshall & colab. (2001) acceptă în cadrul programelor
desfășurate toate categoriile de agresori sexual: cei care recunosc comiterea faptei, cai care
nu neagă, dar susțin ca nu își amintesc și cei care neagă în totalitate. 

Marshall (1996) susține că este o inițiativă puțin lăudabilă să excluzi din start din tratament
infractorii care neagă sau minimalizează aspectele legate de comiterea infracțiunii, deoarece
astfel, după estimările autorului, aproximativ 60% dintre infractori ar fi excluși, îndeosebi cei
cu risc ridicat de recidivă, tratament acordându-se grupului mai puțin vulnerabil.  Autorul
recomandă să se facă toate eforturile pentru a determina infractorul să-și asume
responsabilitatea pentru faptă, iar dacă până la final nu decide să-și asume fapta, este
declarat netratat și invitat să reia terapia de grup oricând se răzgândește.

Hagan & Cho (1996) afirmă că, în tratament, negarea nu este dificil de învins, dar terapeuții
răspund asertiv la minciunile sau jumătățile de adevăr ale deținuților. Negarea are, conform
autorilor, cel mai adesea la bază dorința de a primi un tratament mai îngăduitor. Util consideră
acești autori este, să le spui subiecților că, a fi un agresor sexual nu este un lucru de care să fii
mândru, dar, să fii un agresor sexual care minte este cu atât mai rău. În cadrul programului
sunt tratați mai cu îngăduință cei care își asumă responsabilitatea pentru faptele comise.” 

              (Decsei-Radu, 2011, pag. 131-134)
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ANEXA 6. 
Material didactic suport pentru specialiști - Distorsiuni cognitive -
 
“În mod neîndoielnic, distorsiunile cognitive există în discursul agresorilor sexual, însă se pune
întrebarea dacă acestea reprezintă precursori ai infracțiunii sau strategii de menținere a unei
imagini de sine corespunzătoare, strategii dezvoltate post-infracțiune. Cercetările vizează
deopotrivă structurile cognitive (schemele), operațiile cognitive (strategiile de procesare a
informației) și produsele cognitive (credințe, atribuiri, atitudini, declarații cu privire la propria
persoană), însă tind să se focalizeze mai mult pe ultima categorie, de rezultat, cea mai ușor
accesibilă.

Adesea, distorsiunile cognitive sunt legate de școala de gândire feministă, care pune
perpetuarea infracțiunilor sexuale pe seama societății patriarhale, în care sunt răspândite
ideologii și credințe de tipul: apetitul sexual masculin este incontrolabil și inevitabil, bărbaților
li se cuvine să obțină tot ceea ce doresc; ulterior pornind de la aceste idei au fost identificate
și măsurate atitudinile și credințele care corespund cu elementele societății patriarhale.
Frecvent, violatorii sau pedofilii tindeau să gândească că: Femeile sunt menite să satisfacă
nevoile sexuale ale bărbaților, Unii copii sunt atât de doritori să facă sex încât este foarte greu
să stai la distanță de ei sau Sexul îi face pe copii să se simtă mai apropiați de adulți, Am fost
atât de excitat încât nu m-am putut abține.

Finkelhor (1984, apud Scheneider & Wright, 2004) a fost primul care a subliniat rolul explicit al
cognițiilor în explicarea abuzului sexual , subliniind că abuzatorii trebuie să depășească o
serie de factori inhibatori, interni și externi precum și rezistența victimei astfel încât abuzul să
se producă. Distorsiunile cognitive sunt privite cel mai adesea ca fiind raționalizări dezvoltate
înainte, în timpul și după comiterea infracțiunii cu caracter sexual. Premisa fundamentală este
că distorsiunile cognitive promovează și mențin comportamentul infracțional și că, de aceea,
trebuie să fie abordate direct în cadrul tratamentului.

Ward (2000, apud Marziano & colab. 2006) susține ca distorsiunile cognitive sunt rezultatul
unor teorii cauzale implicite, subiacente, cu privire la natura victimelor, cu privire la lume și la
propria persoană. În acest context, teoriile implicite pot fi conceptualizate ca teorii pe baza
cărora infractorii testează mediul înconjurător și produc predicții cu privire la lume, predicții
destul de coerente, ce au la bază o serie de credințe și concepte interconectate. Totodată,
autorii subliniază că, deoarece teoriile implicite sunt bazate pe percepții și experiențe
subiective, neavând o bază empirică, sunt relativ întărite și rezistente la schimbare.

 
Fiind cunoscut faptul că abuzatorii sexual prezintă distorsiuni cognitive și lipsă de empatie
față de victime, se pune problema cum măsurăm acurat aceste aspecte, ținând cont de
transparența itemilor unor instrumente, de influența dezirabilității sociale asupra rezultatelor
(de vreme ce s-a dovedit ca abuzatorii sexual pot să se prefacă atunci când răspund la
instrumente de evaluare), de calitatea psihometrică a instrumentelor alese (fidelitate internă
și stabilirea test –retest a rezultatelor, validitatea discriminatorie, validitatea de construct).
Strermac & colab. (1990, apud Tierney & McCabe, 2001) recomandă ca instrumentele să fie
aplicate anonim și să se evalueze impactul dezirabilității sociale asupra răspunsurilor. 
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Hudson & Ward (2000) realizează o sinteză a cercetărilor pe tema distorsiunilor cognitive și
concluzionează că abuzatorii sexual au în general credințe și atitudini tradiționale și
conservatoare cu privire la femei și copii, considerând că bărbații au dreptul la satisfacție
sexuală indiferent de condiții; violatorii tind să aibă mai multe credințe distorsionate cu privire
la chestiunile legate de responsabilitatea pentru comiterea faptei (tind să o atribuie altor
persoane), cu privire la ostilitatea față de femei și populația generală, chiar și femeile, recurg
adesea la justificări și minimalizări atunci când doresc să explice un comportament agresiv,
părerile violatorilor încarcerați fiind greu de discriminat de cele ale bărbaților din populația
generală. De altfel, Malamuth (1981, apud Hudson & Ward, 2000) descoperă faptul ca 35% din
bărbații din populația generală declară că, în anumite condiții, ar fi capabili să violeze,
stabilindu-se legături între acceptarea violenței, prezența unor stereotipuri de gen, dominanță
socială, lipsa de empatie față de victimă și probabilitatea declarată de respondenți de a viola.

Abuzatorii sexuali tind să interpreteze informațiile din mediu în funcție de propriile distorsiuni
cognitive, făcând apel în special la trei tipuri de procese: justificarea actelor, legându-le de
morală și necesități psihologice, minimalizarea răului produs sau atribuirea greșită a
consecințelor și neatribuirea responsabilității, plasând-o victimelor printr-un proces de
devalorizare a acestora. În discursul violatorilor se îmbină descrierea, explicarea,
interpretarea, evaluarea, negarea, planificarea, minimalizarea, în scopul de a nega sau a
atribui altora responsabilitatea pentru cele comise. Teoriile cu privire la înțelegerea greșită a
intențiilor sexuale și cele care vizează distorsiunile cognitive ale violatorilor descriu adesea
procesul care ar putea sta la baza abuzurilor sexuale. Numeroase cercetări (Abbey, 1982;
Abey, Edmondson & Conger, 1995; Shea, 1993) au stabilit faptul că există diferențe
semnificative între femei și bărbați în ceea ce privește percepția intențiilor sexuale, în sensul
că, mai adesea, bărbații percep femeile ca emițând semnale că ar fi interesate de o relație
sexuală chiar dacă acestea nu sunt. Aceste descoperiri au fost explicate pe baza teoriei
socializării rolurilor de gen și pe baza autoîmplinirii expectanțelor și stereotipurilor.

O altă linie de cercetări a fost realizată inițial asupra violatorilor încarcerați pentru a se
examina acuratețea cu care ei percep comportamentul femeilor. De exemplu, Lipton & colab.
(1987) au descoperit că, vizionând casete video cu prima întâlnire dintre o femeie și un
bărbat, violatorii interpretau cel mai adesea greșit semnalele emise de femeie, în special în
cazul în care aceasta refuza inițiativele partenerului. Astfel, este vorba de un proces selectiv al
atenției în care se angajează violatorii, înregistrând doar semnalele care susțin percepției lor
asupra unei femei.

Webster & colab. (2000) realizează o cercetare în care solicită la 31 de pedofili să realizeze o
scrisoare în care își cer scuze victimei. Autorii realizează o analiză a acestor scrisori și
identifică pe baza codării deschise (analiza cuvânt cu cuvânt, rând cu rând a scrisorii) și a
codării axiale (stabilirea relațiilor dinamice dintre categoriile stabilite la punctul anterior) mai
mute categorii de concepte-cheie specifice abuzatorilor sexual. Ei susțin că aceștia recurg la o
serie de distorsiuni cognitive precum victima are o vină în infracțiune, eu sunt victima,
minimalizarea comportamentului abuziv, justificarea socială a comportamentului, pentru a
evita răspunsurile empatice. Pedofilii încercau să inducă victimelor dubii cu privire la
responsabilitatea lor în producerea abuzului, încercau să diminueze propria responsabilitate. 
Categoriile identificate vizau în general: încercări de diminuare a responsabilității (pare să își
asume responsabilitatea, dar folosește un limbaj care induce dubii victimei căreia îi adresează
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scrisoarea), rolul părinților în procesul abuzului (încrederea părinților a facilitat comiterea
abuzului), minimalizarea comportamentală (trece infracțiunea într-un con de umbră,
speculând cu privire la răul produs), distorsiuni cognitive (victimei i-a făcut plăcere abuzul),
justificări prin apelul social (blamează lipsa atenției părinților), își asigură controlul la nivel
cognitiv, interpersonal și afectiv (citește gândurile curente ale victimei, promite reunirea
familiei, îi permite victimei să îi acorde suport personal), declararea explicită a faptului că s-a
schimbat, promovarea sinelui ca și victimă (a izolării sociale), distanțarea sinelui de abuzator
(statutul social a facilitat abuzul).” 

 (Decsei-Radu, 2011, pag. 116-120)
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 Copilul ca ființă sexuală – presupunerea că un copil are nevoie și își dorește plăcerea
sexuală fiind simultan capabil să ia decizii mature în această direcție.
 Îndreptățirea – infractorul este superior și mai important decât alții, în consecință
merită o admirație și un tratament special.
 Lumea periculoasă – lumea este un loc ostil și amenințător, oamenii maturi nu sunt de
încredere, copiii sunt mult mai singuri în comparație cu adulții. 
 Incontrolabilul – lumea, materializată în emoții, gânduri și evenimente, este în mod
esențial incontrolabilă; parcă eram în afara timpului când am comis fapta, sau alcoolul m-
a determinat să fac ceea ce am făcut.
 Natura răului -  răul variază de-a lungul unui continuum de severitate, iar activitatea
sexuală neconsimțită nu produce un rău foarte mare.

ANEXA 7. 
Material didactic suport pentru specialiști – Factori motivaționali și afectivi -
 
“Factorii motivaționali și afectivi influențează și ei procesele cognitive și, în final, comiterea
infracțiunilor. Cercetările revizuite de Hudson & Ward (2000) indică faptul că resentimentele
față de femei și dorința de dominare a acestora constituie factori motivatori primari pentru
violatori; același rol îl au neîncrederea în femei și credința că au fost trădați de acestea în
trecut. Există o serie de precursori imediați ai infracțiunii dintre care autorii amintesc
perioadele cu un nivel ridicat de stres: de obicei violatorii experimentează furie, iar pedofilii
tristețe înainte de comiterea infracțiunii. De altfel, stările emoționale negative conduc la o
planificare precară, la stabilirea unor scopuri pe termen scurt, adesea cu caracter fiziologic.
Se pare că indivizii încearcă să evite evaluarea de sine în termeni negativi, îndreptându-și
atenția înspre sensuri mai concrete, care rezidă într-un stil de gândire pasivă, rigidă,
necreativă, superficială care facilitează dezinhibarea; ei tind să acorde puțină atenție
consecințelor de pe termen lung (Baumeister, 1990, apud Hudston & Ward, 2000).”

  (Decsei-Radu, 2011, pag. 122)
 
Marziano & colab. (2006) derivă cinci teorii implicite din care sunt extrase distorsiunile
cognitive cele mai frecvente în cazul pedofililor:

1.

2.

3.

4.

5.

Marziano & colab. (2006) realizează o analiză exploratorie asupra a 22 de infractori sexual
pentru a compara diferențele dintre subgrupurile de pedofili (cu victime din interiorul sau din
afara familiei, pedofili cu victimă adultă care au fost sau nu la rândul lor victime ale abuzului
sexual). Analizând datele, autorii au concluzionat că frecvența cea mai mare de apariție o avea
distorsiunea cognitivă copilul ca ființă sexuală (28%), urmată de necontrolabilitate (26%), lume
periculoasă (22%) și natura răului (14%). Pe de altă parte, indivizii care fuseseră agresați sexual
în perioada copilăriei, obținuseră scoruri semnificativ mai ridicate pe dimensiunea lume
periculoasă comparativ cu cei care nu obținuseră fuseseră agresați, numărul lor de distorsiuni
cognitive fiind în general mai mare. Pe de altă parte, scoruri mai ridicate obținuseră pe
dimensiunile copilul ca ființă sexuală și lumea periculoasă indivizii cu victime de sex masculin
în comparație cu cei cu victime de sex feminin.  Se pare că abuzatorii cu victime din afara
familiei își încep abuzurile mai devreme în viață, comparativ cu cei cu victime din interiorul
familiei și au nivele mai înalte în ceea ce privește excitația sexuală deviantă. Pedofilii cu victime
din afara familiei tindeau să perceapă adulții ca fiind amenințători în cadrul relațiilor sociale. 
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Pentru a stabili distorsiunile cognitive specifice abuzatorilor sexual, Tierney & McCabe (2001)
au reunit un lot de 140 de bărbați dintre care 36 pedofili, 31 de violatori cu victimă adultă, 33
de infractori condamnați pentru alte tipuri de delicte și 40 de bărbați din cadrul populației
generale. Subiecții din loturile de abuzatori sexual difereau semnificativ de celelalte două loturi
prin faptul că erau mai degrabă singuri, nu fuseseră niciodată căsătoriți. Autorii au folosit o
serie de scale pentru a evalua tendința lor de a nega sau a fi defensivi, atitudinile și credințele
lor cu privire la sexul dintre adulți și copii și unele variabile cognitive, specifice infracțiunii. 
 Rezultatele indică faptul că pedofilii au avut cea mai accentuată tendință de a-și nega propriei
persoane că ar putea recurge la comportamente sexuale negative, iar violatorii manifestau
mai puțin această tendință. De altfel, se pare că, în general, pedofilii au tendința de a se
prezenta într-o lumină favorabilă. Violatorii aveau cele mai deviante atitudini și credințe cu
privire la relațiile sexuale dintre adulți și copii, urmați fiind de pedofili, de ceilalți infractori și
abia în final de subiecții din populația generală. Tot ei au obținut cele mai ridicare scoruri pe
dimensiunea negarea comiterii infracțiunii.

Bumby (1989, Apud Hall 1989) a construit o scală pentru a pune în evidență distorsiunile din
gândirea violatorilor. Itemii acestei scale cuprindeau interpretări greșite ale comportamentului
femeii, perspective distorsionate asupra sexualității feminine și asupra responsabilității femeii
precum și negarea răului produs.  Autorul a demonstrat că scorurile obținute la această scală
nu sunt contaminate de răspunderile dezirabile social și că, prin ele se pot distinge violatorii
de subiecții din populația generală.  Pe de altă pare însă, studiile lui Overholser și Beck (Apud
Hall, 1989) nu au detectat diferențe între atitudinile violatorilor și cele ale subiecților din
populația generală.

Cel mai adesea cercetările ne indică faptul că abuzatorii sexual adolescenți sau adulți sunt
eterogeni în ceea ce privește sexualitatea și psihopatologia lor. De exemplu, Richardson &
colab. (2004, apud Richardson , 2005) într-un grup de 112 abuzatori sexual adolescenți au
identificat de baza a MACI (Millon Adolescent Clinica Inventory – Inventarul Clinic pentru
adolescenți Millon) nu mai puțin de 5 sub-grupuri, ceea ce susține afirmația anterioară.
Același autor realizează o cercetare asupra 54 de adolescenți abuzatori sexual, folosind
Young Schema Questionnaire  (Chestionarul Schemelor Young) și Scala Wechsler a
Inteligenței pentru Copii. Pe baza rezultatelor, 74% din subiecți au fost definiți ca făcând parte
dintr-un grup clinic și doar 26% dintr-unul non-clinic.  Coeficientul de inteligență mediu
obținut este unul de 95.9 cu o abatere standard de 12.1 și un minimum de 75 și un
maximum de 132. Dintre cele 16 scheme cognitive produse de Young, scorurile cele mai
înalte au fost obținute pe dimensiunile inhibiție emoțională, izolare-alienare socială și lipsă de
încredere-abuz. Inhibiția emoțională se referă la controlul excesiv al emoțiilor și al comunicării
pentru a se asigura un simț al securității și predictibilității și pentru a evita dezaprobarea
celorlalți sau pierderea controlului asupra furiei sau agresivității. Nevoile lor terapeutice
presupun a-i învăța să-și comunice și exprime într-o manieră corectă emoțiile, mai ales furia și
să își modifice convingerile conform cărora manifestarea emoțiilor va conduce la
dezaprobare sau la pierderea controlului. De asemenea, conform autorului, ei trebuie să
înțeleagă că un control emoțional în exces poate fi asociat cu un risc de recidivă, mai ales
dacă furia a fost un factor motivator. Izolarea-alienarea socială indică faptul că aceștia se simt
adesea izolați social sau excluși. Deopotrivă, această schemă evidențiază prezența convingerii
conform căreia ei sunt diferiți de ceilalți covârstnici și neacceptați de aceștia. Această schemă
se asociază frecvent cu anxietatea socială. 
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Nevoile terapeutice vizează, așadar, reducerea anxietății sociale, a evitării și promovarea
integrității sociale; este important de asemenea să conștientizeze că izolarea socială poate
constitui un factor de risc pentru recidivă, mai ales dacă ea a constituit un factor motivator.
Lipsa de încredere – abuzul, ascunde credința conform căreia ceilalți oameni îi vor umili sau le
vor face rău; schema este asociată cu stările anxioase și cu furia. Nevoile terapeutice vizează
reducerea evitării interpersonale, dezvoltarea unor percepții neutre sau pozitive cu privire la
ceilalți oameni, promovarea unor relații de încredere sau prietenie, accentuarea rolului
potențial a lipsei de încredere în recidivă. Dintre subiecți, 62.5% erau pedofili iar 37.5 % erau
violatori cu victimă adultă sau de vârstă apropiată. Între cele două grupuri s-au înregistrat
diferențe semnificative în sensul că agresorii cu victimă adultă au abținut scoruri mai ridicate la
schemele revendicarea drepturilor personale-dominanță, insuficient auto-control și auto-
disciplină și inhibare emoțională. 45% dintre subiecți fuseseră, la rândul lor, victimele abuzului
sexual și aceștia au obținut scoruri mai înalte pe schemele abandon-instabilitate și deficiență-
rușine. Se pare că mai mulți pedofili decât violatori cu victimă adultă fuseseră la rândul lor
victime ale abuzului sexual. În cadrul grupului clinic, scorurile cele mai înalte au fost obținute pe
următoarele domenii: hipervigilență respingere (33.3%), lipsă de autocontrol și autodisciplină
(27.8%), protecționism-personalitate atrofiată (22.2%). Schema lipsei de autocontrol și de
autodisciplină denotă prezența unui comportament impulsiv, scopurile tratamentului fiind, în
acest caz, legate de creșterea nivelului de auto-eficacitate, a locus-ului de control intern,
stabilirea unui autocontrol mai eficient, accentuarea riscului potențial pentru recidivă, dacă
impulsivitatea are rol dezinhibator. Abandonul este o schemă care ascunde credințe conform
cărora oamenii sunt impredictibili și nu e în regulă să te încrezi în ei, pentru că, în cele din urmă,
vei fi abandonat. Ca și scopuri terapeutice ei trebuie să recunoască hipersensibilitatea la
respingere, să învețe să facă față despărțirilor sau relațiilor de prietenie care se sfârșesc și să fie
încurajați să dezvolte noi relații de prietenie cu alte persoane.  Schema deficiență-rușine
reflectă o credință globală și inflexibilă conform căreia ei sunt niște indivizi plini de limite,
oameni fundamental răi care nu merită să fie iubiți de nimeni (Young, 1990, apud Richardson,
2005).  Ei trebuie să dezvolte o imagine și o părere pozitivă cu privire la propria persoană, să își
dezvolte asertivitatea și să considere că sunt demni de a fi plăcuți și iubiți.” 
 

(Decsei-Radu, 2011, pag 79-82)
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ANEXA 8. 
Material didactic suport pentru specialiști - Strategii de adaptare și stilul de
adaptare -
 
1. Stilul de adaptare

„Lucrarea noastră recentă (Cortoni, 1998; Cortoni, Heil & Marshall, 1996; Cortoni & Marshall,
1995, 1996, în presă; Marshall, Serran, & Cortoni, 2000) a demonstrat că infractorii sexuali au
stiluri disfuncționale de adaptare. În plus, am arătat că infractorii sexuali tind să folosească
sexul ca o modalitate de a face față aproape tuturor problemelor care apar în viața lor.
Adaptarea inadecvată creează suferință prelungită și, atunci când infractorii sexuali sunt
tulburați, ei sunt mai susceptibili în a se angaja fie în fantezii deviante (Looman, 1999;
McKibben, Proulx și Lusignan, 1994; Proulx, McKibbon și Lusignan, 1996), fie în
comportamente ofensive reale (Pithers, Beal, Armstrong și Petty, 1989).   Astfel, orice reduce
suferința în viața acestor bărbați ar trebui să le reducă riscul. Prin urmare, ei sunt învățați să
adopte un stil mai adecvat de adaptare. 
 
Inițial, fiecare infractor identifică o problemă din trecutul său și descrie modul în care a
abordat-o. Pentru fiecare infractor, grupul discută diverse strategii alternative pe care acesta
le-ar fi putut utiliza. În timpul acestor discuții, noi încercăm să ghidăm infractorii către a ceea
ce se numește un stil de adaptare „centrat pe sarcini” (Endler & Parker, 1990) și să îi
determinăm să îi recunoască beneficiile. De asemenea, este adesea necesar ca infractorii ale
căror limite comportamentale îi împiedică să utilizeze un stil mai adecvat de adaptare să fie
învățați abilități specifice (de exemplu, asertivitatea). Până în prezent, nu am evaluat această
componentă a programului nostru, dar avem o astfel de evaluare în curs.” (Marshall et al.,
2001, pag 210).

2. Stilul de adaptare centrat pe sarcini 

Vizează derularea unor activități specifice pentru realizarea/concretizarea unor sarcini
alocate. În considerarea lucrărilor lui Lazarus & Folkman, stilul de coping centrat pe probleme
cuprinde: coping-ul confruntativ, căutarea suportului social și planificarea procesului de
soluționare a sarcinilor. 
 
În acord cu lucrările lui Carver & Weintraub (1989), copingul centrat pe sarcini presupune, în
egală măsură, așteptarea acelor situații/oportunități adecvate pentru a acționa în acord cu
interesele proprii, precum și canalizarea atenției și a eforturilor asupra sarcinilor (fără ca
subiectul să se implice în alte acțiuni care nu urmăresc acea problematică).

Copingul focusat pe probleme reprezintă o abordare rațională care se centrează fie asupra
modificării situației (prin a schimba aspecte/stări de fapt în mediul exterior), fie asupra
modificării manierei în care subiectul interacționează cu mediul. Acest stil de coping crește
sentimentul de control al subiectului, reducând nivelul de stres resimțit, precum și
consecințele negative asociate.

 (Baqutayan, 2015)
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Minimalizarea sau negarea – minimalizarea răului produs, a violenței din comiterea
infracțiunii, a responsabilității, a efectelor de durată asupra victimelor, negarea totală cu
privire la comiterea infracțiunii sau cu privire la factorii agravanți. 
Justificarea – scuze cu privire la faptele comise, asumarea vinei, dar nu și a responsabilității,
condamnarea victimelor, justificarea infracțiunii pe baza comportamentului victimei. 
Lipsa de empatie – egoism, narcisism, incapacitatea de a identifica sentimentele victimei,
lipsa de conștientizare a traumei trăite de victimă.
Factori declanșatori – a pune comportamentul deviant pe seama unor factori diverși
(consumul de alcool sau droguri, stările emoționale negative).
Fantezii – prezența fanteziilor cu privire la un comportament sexual particular, violență,
putere, control, o anumită victimă sau un tip de victimă, și/sau refuzul de a recunoaște
prezența acestor fantezii.
Management comportamental –  conștientizarea situațiilor cu risc sporit și abilitatea de a
evita, controla sau evada din aceste situații.
Ademenirea, planificarea – recunoașterea unor decizii aparent irelevante care au condus la
manifestarea comportamentului abuziv, recunoașterea strategiilor de ademenire a victimei.

2. „Abud & Lea (2003) susțin faptul ca agresorii sexual folosesc o organizare narativă
particularizată atunci când vorbesc despre faptele lor, pentru a evita condamnarea și asumarea
responsabilității pentru infracțiune dar și pentru a produce anumite efecte sociale. De
asemenea, autorii susțin faptul că distorsiunile cognitive ar trebui privite mai degrabă în termen
de proces și nu de rezultat, adică ceea ce oamenii fac și nu ceea ce oamenii au. Abordările
discursive susțin că a vorbi sau discursul infractorilor constituie o acțiune socială și nu un mijloc
prin care se poate ajunge la procesele sau entitățile cognitive. În cadrul acestei acțiuni sunt
construite învinovățirea, căutarea ajutorului, plasarea responsabilității în exterior. Autorii
reproșează modelului cognitiv-comportamental faptul că nu a analizat sistematic descrierile
infractorilor, ci doar a examinat post-hoc prezența distorsiunilor cognitive. Pe de altă parte, ei
consideră discursul infractorilor ca fiind un mijloc prin care își creează o poziție morală și își
asumă sau nu responsabilitatea pentru infracțiunea pe care o descriu. 

Terry & Mitchell (2001) identifică următoarele tipuri de distorsiuni cognitive ale agresorilor
sexuali:

(Decsei-Radu, 2011, pag. 122-124)
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ANEXA 9. 
Material didactic suport pentru specialiști - Abilități de rezolvare de probleme
- 

„Câteva meta-analize importante au demonstrat că există o relație între abilitățile de
rezolvare de probleme și comportamentul infracțional. Analiza efectuată de Ross și Fabiano
(1985) și mai târziu de Ross și Hilborn (2005) a arătat că există dovezi empirice care susțin
ideea unei legături între unele abilități cognitive și comiterea de infracțiuni. (...)

Spivack, Platt și Shure (1976) au susținut că infractorii persistenți tind să aibă deficite
semnificative în abilitățile de soluționare a problemelor, în special în recunoașterea acestora,
în gândirea alternativă, în gândirea cauzală, în gândirea consecvențială și în adoptarea altor
perspective. Pe baza observațiilor respective, au fost concepute mai multe programe pentru a
îmbunătăți abilitățile de rezolvare de probleme în rândul infractorilor (de exemplu Stop and
Think – McMurran et al., 2005; Think First – McGuire, 2005)”. (Durnescu, 2020, pag. 171)

„Prin urmare, este important să ajutăm personale condamnate să-și dezvolte abilitățile
cognitive asociate cu rezolvarea de probleme.

Există diverse definiții ale rezolvării de probleme sau ale terapiei pentru rezolvarea de
probleme. În multe cazuri, rezolvarea de probleme se află sub umbrela teoriilor cognitiv-
comportamentale. 

În general, există un consens în ceea ce privește faptul că rezolvarea de probleme are două
dimensiuni principale: orientarea spre problemă și stilul de rezolvare de probleme (D'Zurilla
et al., 2004; D'Zurilla și Nezu, 2007).

Terapia de rezolvare de probleme este o intervenție orientată spre a spori capacitatea
clientului de a face față eficient factorilor minori sau majori de stres (după Nezu et al., 2013).”
(Durnescu, 2020, pag. 172)

„Orientarea spre problemă este un set de scheme cognitiv-emoționale relativ stabile, care
includ credințe atitudini și reacții emoționale legate de capacitatea persoanei de a face față
acestor probleme. Orientarea spre problemă poate fi negativă („Nu pot face față acestei
probleme.”) sau pozitivă („Mă pot descurca.”).

De obicei, dacă o persoană percepe o problemă ca pe o oportunitate sau ca pe o provocare
care poate fi rezolvată, se consideră că acea persoană are o orientare pozitivă pentru
rezolvarea de probleme. Dimpotrivă, dacă persoana privește problema ca pe o amenințare și
începe să genereze emoții negative și o lipsă de încredere în abilitățile sale de a o rezolva, se
consideră că acea persoană are o orientare negativă pentru rezolvarea de probleme.

Stilul de rezolvare de probleme se referă la setul de strategii și tactici pe care persoana le
folosește atunci când încearcă să rezolve probleme. D’Zurilla  et al (2002; 2004) au identificat
trei stiluri diferite în rezolvarea de probleme: rațional sau planificat; evitant; impulsiv-neglijent.
Primul stil este recomandat pentru rezolvarea de probleme stresante care necesită aplicarea
sistematică a abilităților persoanei condamnate.
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îmbunătățirea orientării pozitive spre rezolvarea de probleme;
scăderea orientării negative a rezolvării de probleme;
încurajarea rezolvării planificate de probleme;
reducerea la minimum a rezolvării evitante de probleme;
minimizarea rezolvării impulsive de probleme.

suprasolicitare cognitivă sau stres – încercați să evitați sarcinile multiple, să prioritizați mai
mult etc.
capacitate limitată de angajare într-o reglare emoțională eficientă;
procese cognitive distorsionate – de exemplu, gânduri automate negative, autoeficiență
scăzută etc.;
motivație limitată de implicare – din cauza deznădejdii;
un stil ineficient de rezolvare de probleme.

Stilurile evitant și impulsiv-neglijent sunt inadaptate și disfuncționale. Fie sunt caracterizate
prin pasivitate, inacțiune sau dependență de ceilalți, fie sunt incomplete, restrânse și grăbite.

Prin urmare, terapia rezolvării de probleme se concentrează pe următoarele obiective (Nezu și
colab., 2013:14):

Din perspectiva terapiei de rezolvare de probleme, sunt cinci categorii principale de obstacole
în atingerea obiectivelor de tratament (Nezu et al., 2013):

În timp ce majoritatea acestor obiective pot fi atinse folosind tehnici cognitiv-comportamentale  
de bază, cum ar fi repetiția, jocul de rol, imaginile sau interviul motivațional, dimensiunea
emoțională a rezolvării de probleme necesită mai multă atenție (vezi secțiunea despre
inteligența emoțională).” 

(Durnescu, 2020, pag. 173-174)
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ANEXA 10. 
Material suport pentru specialiști - Dimensiunea emoțională a problemelor -

„Dialogul poate continua până când problema este bine definită și diferite moduri de reacție
sunt discutate și repetate prin intermediul imaginației sau jocului de rol. Dimensiunea
emoțională în probleme interpersonale este foarte importantă, deoarece, dacă nu sunt sub
control, persoana condamnată poate fi tentată să adopte un stil impulsiv în rezolvarea de
probleme.” 

(Durnescu, 2020, pag. 176)

ANEXA 11. 
Material didactic suport pentru specialiști - Etapele rezolvării de probleme -

a. Definirea problemei

În etapa de definire a problemei, persoana condamnată trebuie să învețe cum poate
conștientiza că are o problemă și care este aceea. În multe cazuri, persoanele condamnate
nici nu realizează acest lucru până când nu este prea târziu.

Pentru persoanele condamnate aflate sub supravegherea serviciului de probațiune sau în
penitenciar, o sursă importantă de informații cu privire la problemele pe care le pot
întâmpina este evaluarea riscurilor/nevoilor. De obicei, aceste instrumente prezintă dificultăți
legate de comportament, educație, ocuparea forței de muncă, abuz de substanțe, asociați,
finanțe etc. Este important să luați aceste nevoi criminogene ca punct de plecare pentru
intervenție, deoarece sunt asociate cu reducerea recidivei.

Un alt mod de a ajuta clienții să-și identifice problemele este să folosească liste de verificare.
Există multe astfel de liste sau inventare pentru identificarea problemelor unei persoane
condamnate. 

Una dintre cele mai cunoscute este Social-Problem-Solving-Inventory-Revised (SPSI-R), care a
fost de curând revizuită cu succes. Instrumentul conține acum 52 de elemente, care sunt
evaluate de clienți pe o scară de Likert cu cinci niveluri majore: două pentru orientarea spre
probleme și trei pentru stilul de rezolvare de probleme.

Pe baza SPSI-R, Nezu et al. (2013) au dezvoltat o versiune mai scurtă, care încă nu este
validată, dar care poate oferi o îndrumare importantă practicienilor în identificarea orientării
spre probleme sau a stilului de rezolvare a acestora (...). Această scală trebuie utilizată cu
prudență și numai în corelație cu alte mijloace de identificare a orientării spre probleme a
persoanei condamnate sau a stilului său de rezolvare a acestora.

O astfel de metodă complementară poate fi testul problemei. Personalul corecțional își poate
imagina probleme cât mai aproape de contextul cultural și social al persoanei condamnate și
poate invita persoana să le rezolve. PC ar trebui să acorde atenție dimensiunii emoționale a
abordării, poziționării inițiale a persoanei condamnate față de problemă, pașilor pe care îi
face și așa mai departe.
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Odată identificată problema (sau problemele), persoana condamnată trebuie să adune cât mai
multe informații: ce o declanșează, care sunt consecințele, care sunt ramificațiile, cine este
afectat și așa mai departe.

În funcție de problemele pe care persoana condamnată le are, se pot folosi diverse strategii.
De exemplu, pentru o persoană condamnată care se plânge că nu are timp să participe la
sesiunile de supraveghere, folosirea unui registru zilnic de planificare poate fi un instrument
bun pentru a identifica modul în care aceasta își organizează timpul.

Timpul persoanei condamnate poate fi împărțit în perioade de 15 sau 30 de minute pentru a
detecta activitățile care necesită o durată mai mare.

După ce problema (sau problemele) a fost identificată și s-au adunat suficiente informații
despre aceasta, este important să fie transformată într-un obiectiv. În acest sens, se impune să
formulăm obiectivele în termeni SMART:
S – specifice
M – măsurabile
A – de atins
R – realiste 
T – încadrare în timp.

Este extrem de important ca obiectivele să fie stabilite de către persoanele condamnate.
Personalul corecțional poate conduce discuțiile sau poate adresa întrebări pentru ca acestea
să se simtă încurajate și capabile să-și stabilească obiective pentru ele însele. Chiar și cele mai
lungi călătorii încep cu primul pas.

b. Formularea soluțiilor alternative

Aceasta este una dintre principalele dificultăți pe care infractorii persistenți par să le întâmpine.
De obicei, formulează una sau două soluții alternative și le implementează nesatisfăcător. Uneori,
aceste soluții implică violență sau alte comportamente sociale neacceptate.

A formula soluții alternative înseamnă a gândi o serie de posibilități sau de soluții care pot
contribui la depășirea obstacolelor sau pot aduce persoana condamnată la rezultatul dorit. 

În acest moment contează cantitatea, nu calitatea. Este important să încurajăm persoanele
condamnate să formuleze cât mai multe idei-soluții. Unele pot părea nebunești, dar acest
obiectiv nu este important acum.  În acest moment nu există idei bune sau rele, ci doar idei.

Există diverse exerciții care pot încuraja persoanele condamnate în stimularea creativității.

c. Selectarea soluției

În această etapă, fiecare dintre soluțiile formulate anterior va fi analizată în termeni de
avantaje/dezavantaje și costuri. Se pot adăuga și alte criterii, cum ar fi cât timp va dura sau cât
de dificilă va fi implementarea acestei soluții.

Este important ca fiecare dintre idei să fie explorată. Uneori ideile pot fi percepute ca fiind
ciudate la început, dar la o privire mai atentă se pot dovedi a fi excelente.
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Un alt aspect important în această etapă este ca persoanele condamnate să adopte
perspectiva celorlalți. Cum sunt ceilalți afectați de problemă? Cum sunt ceilalți afectați de
soluție? În ce mod pot aceștia să reacționeze? etc.

d. Implementarea

A avea o soluție este primul pas, dar punerea în aplicarea acesteia implică diverse resurse.
Multe persoane condamnate își pierd răbdarea și își doresc rezolvarea imediată a
problemelor. Cu toate acestea, trebuie să conștientizeze că problemele complexe necesită
timp și efort. Prima acțiune care trebuie întreprinsă pentru a ajunge la o soluție este
conceperea unui plan de implementare, adică a unei colecții de pași care trebuie făcuți pentru
a atinge obiectivul final.

Este important să aveți pași concreți și mici recompense după fiecare etapă, astfel încât
persoana condamnată să își mențină motivația pentru finalizarea procesului.

Acesta este unul dintre cele mai importante roluri ale personalului corecțional: sprijinirea și
motivarea persoanelor condamnate în realizarea și implementarea planurilor.

e. Revizuirea și evaluarea

După implementarea planului, este important ca persoana condamnată să privească înapoi și
să observe dacă obiectivul a fost sau nu atins. Este posibil să apară și alte probleme în
aplicarea soluției decât cea actuală. Persoana condamnată trebuie să revizuiască soluțiile
utilizând secvența descrisă în acel capitol.” 

(Durnescu, 2020, pag. 180-188)
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ANEXA 12. 
Material didactic suport pentru specialiști - Asumarea responsabilității și
Prevenirea recidivei -

1. Asumarea responsabilității
 
“O serie de autori (O’Donohue & Letourneau, 1993; Salter, 1988, Schlank & Shaw, 1996, 1997,
Brake & Shannon, 1997, Hunter & Figueredo, 1999, apud Schneider & Wright, 2004)
subliniază faptul că nu ne putem aștepta ca abuzatorii să participe cu adevărat la tratament
sau să încerce să își schimbe comportamentul dacă nu își asumă responsabilitatea pentru
fapta comisă și pentru comportamentul sexual deviant. Cei care nu își asumă
responsabilitatea vor manifesta o complianță mai scăzută la sarcinile tratamentului, vor fi
rezistenți în acceptarea scopurilor acestuia și vor eșua adesea în a-l finaliza. 

Prin lucrarea Standarde practice și ghidare (2004, apud Schnerider & Wright, 2004), ATSA,
Asociația pentru Tratamentul Abuzatorilor Sexual, recomandă insistent ca acceptarea
responsabilității pentru comportamentul abuziv să fie un scop al tuturor tratamentelor și să
nu fie considerat un obstacol în tratament sau un criteriu de eliminare a subiecților în
procesul de selectare pre-tratament.” 

(Decsei-Radu, 2011, pag.129 )
 
2. Prevenirea recidivei
 
„Deoarece acești bărbați pretind că nu au comis vreo infracțiune, nu putem să-i determinăm
să prezinte în linii generale un lanț real de infracțiuni care să ne permită să-i sprijinim în
identificarea planurilor de evitare a riscurilor în viitor. Le sugerăm că trebuie să fi acționat într-
un anumit fel care i-a pus într-o poziție în care ar putea fi acuzați cu succes de agresiune
sexuală. De fapt, le-am spus că majoritatea acuzațiilor false nu ajung nici măcar în instanță și
nici nu duc la o condamnare, deoarece dovezile sunt de obicei slabe. În cazul lor, însă, trebuie
să fi făcut niște greșeli grave de judecată sau să fi făcut niște lucruri destul de nepotrivite,
pentru ca procesul împotriva lor, caz presupus fals, să fie atât de puternic. 

Aparent, eliminarea cererii de a-și asuma responsabilitatea pentru infracțiunea le oferă
acestor negaționiști libertatea necesară pentru a examina circumstanțele și acțiunile lor în
jurul momentului în care s-a afirmat că infracțiunea a avut loc. Apoi, ei pot identifica,
neîmpovărați de orice încercare de a-și reduce culpabilitatea, o gamă completă atât de
probleme de fond, cât și o serie de alegeri de a acționa pe care le-au făcut în momentul
săvârșirii infracțiunii. Am constatat, spre surprinderea noastră, că lanțurile de infracțiuni și
planurile asociate de prevenire a recidivei generate de acești bărbați sunt adesea la fel de
bune ca cele mai bune dintre cele generate de cei care își recunosc faptele.” 
 

 (Marshall et al., 2001, pag. 209)
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ANEXA 13. 
Material didactic suport pentru specialiști - Negarea-

“Deși cercetarea metaanalitică realizată de Hanson & Bussiere (1998, apud Stalans, 2004)
indică faptul că negarea dinaintea începerii tratamentului nu corelează cu recidiva în
infracțiunile sexuale, totuși, indivizii care termină tratamentul, au rate mai mici de recidivă
decât cei care îl abandonează. Șansa de a abandona tratamentul este mai mare în cazul
infractorilor care neagă comiterea faptei (Hunter & Figueredo, 1999 apud Stalans, 2004).
Astfel, negarea este efect indirect asupra recidivei sexuale, crescând posibilitatea de abandon
a tratamentului.

După DeMaio & colab. (2006) utile sunt tratamentul pedofililor intrafamiliali ședințele de
clarificare, scopul fiind acela de a-l determina pe abuzator să își asume responsabilitatea
pentru fapta comisă, reușindu-se, simultan, reducerea gradului de auto-învinovățirea victimei. 

Cooper (2005) realizează o prezentare sintetică a negării. Factorii care stau la baza negării pot
fi grupați în motivaționali(lipsa de considerație față de infracțiune și victimă și de motivație de
schimbare), intrinseci (imagine de sine sărăcăcioasă, amenințări la adresa stimei de sine, frică
de evaluări negative) și extrinseci (lipsă de încredere, frica de consecințele negative). Autorul
asociază negarea cu tulburarea de personalitate antisocială, susținând că decizia de a opta
pentru negare survine în urma unei analize de tip costuri-beneficii, beneficiile mai mari fiind
asociate cu negarea. Negarea are rol de a bloca apariția unor sentimente de învinovățire,
rușine, jenă, inadecvare. Salter (1998, apud Cooper, 2005) pune negarea pe baza gândirii de
tip magic, în cazul căreia, un individ care spune că un lucru nu s-a întâmplat crede că într-
adevăr nu s-a întâmplat, susținând chiar că, pentru mulți agresori sexual, abuzul nu are loc
atunci când s-a produs, ci atunci când recunosc că a existat. Negarea protejează agresorul și
de atacurile fizice posibile, venite din partea familiei victimei sau a celorlalți deținuți. Adesea,
familiile infractorilor îi susțin pe aceștia în negarea lor, din dorința de a menține echilibrul în
cadrul familiei.

Unii cercetători au speculat faptul că negarea ar fi asociată cu riscul de recidivă în infracțiunile
cu caracter sexual (Barbaree, 1991; Lund, 2000; Schneider & Wright, 2001 apud Nunes &
colab. 2007), însă studiile metaanalitice (Hanson & colab. 1998, 2004, 2005, apud Nunes &
colab. 2007) nu par a susține această ipoteză, deși s-a observat că negarea este asociată cu
un risc general de recidivă. În consecință, cercetătorii au încercat să stabilească existența
unor variabile moderatoare care se interpun între negare și recidivă. S-au formulat ipoteze
conform cărora negarea poate fi asociată cu recidiva în cazul agresorilor psihopați, dar nu și
în cazul celor care nu prezintă psihopații, în cazul primilor, negarea fiind datorată de ostilitate,
minciună patologică sau manipulare, iar în cazul celor care nu prezinta psihopații de vină și
jenă. De asemenea, unii autori (Lund, 2000, apud Nunes & colab. 2007) sugerau că negarea
poate influența recidiva în cazul infractorilor cu risc scăzut dar, nu și în cazul acelora cu risc
sporit de recidivă. Pe de altă parte, Nunes & colab. (2007) se așteptau la o educație inversă, în
cadrul căreia negarea să se asocieze pozitiv cu recidiva în cazul infractorilor cu risc crescut și
nu a celor cu risc scăzut. Pentru a verifica această ipoteză, autorii au condus o serie de studii.
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Primul reunea un lot de 489 de agresori sexual, dintre care 244 de infractori incestuoși, 179
de pedofili cu victime din afara familiei și 66 de violatori. Conform rezultatelor, rata generală de
recidivă este de 14.9% pentru infracțiuni sexuale și 24.5% pentru infracțiunile violente.
Recidiva sexuală și cea în infracțiunile violente, corelau puternic (r=.74). Perioada de follow-up
a fost în medie de 11.1 ani cu abatere standard de 3.5 ani. Rezultatele indică faptul că cei care
negau comiterea infracțiunii nu difereau considerabil de cei care recunoșteau, în ceea ce
privește psihopatia, riscul sau recidiva. Pe de altă parte, autorii concluzionează că psihopatia și
riscul stabilit al infractorului (stabilirea se face în funcție de existența unor antecedente de
acest fel, vârsta la elaborare, sexul victimei și relația cu acesta) contribuie semnificativ la
predicția recidivei în infracțiuni violente în general, dar și sexuale, în mod special. Totuși, nu s-a
constatat existența unei infracțiuni semnificative între psihopatie și negare, dar s-a identificat o
interacțiune de acest gen între risc și negare, negarea crescând riscul de recidivă a infractorilor
cu risc scăzut și scăzându-l în cazul celor cu risc ridicat. O altă cercetare condusă de acești
autori pe un lot de 490 de agresori sexual, ajunge la o concluzie asemănătoare. Infractorii cu
risc scăzut care își negau fapta, erau mai predispuși să recidiveze decât cei care o
recunoșteau, iar infractorii cu risc înalt care negau fapta aveau un risc de recidivă considerabil
mai scăzut decât cei care și-o asumau. Apoi, infractorii incestuoși aveau un risc de recidivă mai
ridicat dacă își negau fapta, în comparație cu cei care își asumau responsabilitatea pentru ea.
Cu cât victima era o persoană mai apropiată iar agresorii negau comiterea faptei, cu atât riscul
de recidivă era mai mare.

Lund (2000) realizează o metaanaliză asupra a 7 studii, pentru a clarifica rolul negării ca
predictor în recidiva sexuală. Autorul sintetizează aceste cercetări, o parte dintre ele susținând
că negarea nu se asociază cu riscul de recidivă (Monaserky, 1986; Barbaree & Marshall, 1988;
Ryan & Myioshi, 1990; Schran & colab., 1991, apud Lund, 2000) iar altele că negarea ar avea
un rol în recidivă (Maltszky, 1993, apud Lund, 2000). Concluzia autorului este că metaanaliza
nu clarifică rolul negării.” 
                                                

(Decsei Radu, 2011, pag. 116-137)
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