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ARGUMENT
Acest ghid este un material destinat psihologilor [i asisten]ilor sociali care lucreaz\ cu adolescentele din Centrele
de Plasament cu risc crescut de vulnerabilitate la traficul cu femei.
Necesitatea acestui tip de ghid se impune ca urmare a faptului c\ fenomenul traficului cu femei a cunoscut o
amploare semnificativ\ în întreaga lume, cu prec\dere în ]\rile sud-est europene.
Studiile [i cercet\rile efectuate în vederea surprinderii gradului de vulnerabilitate la traficul cu fiin]e umane a
diferitelor categorii de popula]ii au ar\tat c\ adolescentele din Centrele de Plasament se încadreaz\ în grupa celor
cu risc crescut de vulnerabilitate la acest fenomen.
Fetele aflate în Centrele de Plasament trec prin nenum\rate situa]ii de via]\ traumatizante. Majoritatea provin din
familii cu nivel educa]ional sc\zut, cu posibilit\]i de realizare financiar\ foarte reduse [i adeseori sunt victimele
unor abuzuri [i violen]e intrafamiliale. De aceea aceste adolescente manifest\ o puternic\ labilitate emo]ional\,
tr\iesc puternice sentimente de abandon, respingere, izolare [i de cele mai multe ori au o stim\ de sine sc\zut\ [i
se autodepreciaz\. Nevoia de acceptare [i valorizare este extrem de mare ceea ce le face dependente emo]ional de
persoanele care se arat\ a fi "binevoitoare" cu ele. În aceste condi]ii posibilitatea ca aceste fete s\ fie traficate este
foarte mare.
În acela[i timp, confruntându-se cu o multitudine de probleme emo]ionale, adolescentele din Centrele de
Plasament sunt deschise la ini]iativele psihologilor [i asisten]ilor sociali de a discuta despre tr\irile lor [i de a afla
ce pot face ca s\ le fie bine. Rolul celor doi profesioni[ti aminti]i mai sus este extrem de mare în astfel de situa]ii
deoarece ei sunt percepu]i de fete ca ni[te stâlpi ai existen]ei lor, având încredere în ei [i fiind dependente de ei.
Dar cei doi trebuie s\ lucreze cu aceste fete astfel încât s\ le ajute s\ devin\ independente [i s\ poat\ lua singure
decizii bune pentru ele. Pe lâng\ consilierea individual\, psihologii [i asisten]ii sociali pot folosi [i strategiile consilierii de grup sau a grupului centrat pe dezvoltare personal\ în lucrul cu fetele din centre.
Având o perspectiv\ mai larg\ asupra mai multor factori de risc care ar putea influen]a negativ via]a acestor adolescente, cum ar fi consumul de droguri, traficul cu persoane, sexul neprotejat etc., speciali[tii pot organiza grupuri
de întâlnire pentru adolescente, centrate pe oferirea de informa]ii despre ace[ti factori de risc. Pentru a cre[te
receptivitatea la astfel de informa]ii recomand\m ca fiind absolut necesar\ organizarea mai întâi a unor grupuri de
optimizare personal\ care s\ faciliteze adolescentelor rezolvarea unor probleme de natur\ psihologic\ [i dobândirea unor mai bune abilit\]i de inser]ie social\.
Ghidul de fa]\ propune un astfel de modul de dezvoltare personal\ pentru adolescente [i este destinat psihologilor
[i asisten]ilor sociali din centrele de plasament. Este primul ghid din România care ofer\ un model de structurare
a unui grup de dezvoltare personal\ pentru adolescentele din centrele de plasament, adaptat nevoilor psihologice
reale ale acestora. Este un modul de dezvoltare personal\ centrat îns\ pe sc\derea gradului de vulnerabilitate la
traficul cu persoane al acestor fete.
Elaborarea lui are la baz\ un studiu realizat pe un lot de 50 de adolescente cu vârsta cuprins\ între 14 [i 18 ani
din centre de plasament [i licee. Studiul a urm\rit conturarea unui profil psihologic al acestor fete în vederea surprinderii elementelor de vulnerabilitate la traficul cu persoane.
Autoarele
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Traficul cu fiinþe umane
Repere privind fenomenul de trafic cu fiin]e umane
Traficul cu fiin]e umane este o înc\lcare flagrant\ a drepturilor omului, care în ultima perioad\ a
crescut în severitate [i amplitudine. În fiecare an mii de persoane, majoritatea femei sunt traficate din, c\tre [i prin
]\rile din Europa de Sud-Est [i sunt ]inute în condi]ii asem\n\toare formelor de sclavie. De[i num\rul exact al
persoanelor traficate nu este cunoscut datorit\ naturii clandestine a acestui fenomen, se estimeaz\ a fi destul de
mare în urma contactelor cu persoanele salvate/recuperate.1
Drepturi fundamentale înc\lcate în cazul femeilor traficate
Art. 1
Toate fiin]ele umane se nasc libere [i egale în drepturi...
Art. 3
Orice persoan\ are dreptul la via]\, la libertate [i la securitatea persoanei sale.
Art. 4
Nimeni nu va fi ]inut în sclavie, nici în servitute; sclavajul [i comer]ul cu sclavi sunt
interzise sub toate formele lor.
Comisia Na]iunilor Unite pentru Drepturile Omului consider\ c\ traficul cu fiin]e umane reprezint\ o
form\ modern\ de sclavie. Femeile traficate sunt folosite ca ]inte pentru violuri, abuzuri fizice [i psihice [i chiar
tortur\.2
Organiza]ia pentru Securitate [i Cooperare în Europa a aprobat, prin decizia ministerial\ de la Viena din anul
2000, o defini]ie extensiv\ a traficului cu fiin]e umane. Acesta înseamn\: "recrutarea, transportul, transferul,
deportarea sau primirea de persoane în scopul exploat\ri, cu ajutorul amenin]\rii sau utiliz\rii for]ei sau altor
forme de coerci]ie, a r\pirii, a fraudei, a furtului, a abuzului de putere sau a pozi]iei de vulnerabilitate, a primirii
sau oferirii de pl\]i sau beneficii pentru a ob]ine acordul persoanei asupra c\reia se va avea astfel control."3
Traficul cu fiin]e umane const\ în transformarea unei persoane în marf\, f\r\ [tirea sau consim]\mântul acesteia.
Putem vorbi despre trafic cu femei când:
• "o persoan\ de sex femeiesc este recrutat\ de una sau mai multe persoane cu promisiunea de a g\si un loc
de munc\ pl\tit în afara grani]elor ]\rii [i angajamentul de a transporta respectiva persoan\ în ]ara sau
regiunea în care se afl\ locul de munc\;
• persoana traficat\ consimte s\ fie parte a acestui aranjament pe baza unor informa]ii ini]iale pe care le consider\ suficiente pentru a accepta contractul (scris sau verbal);
• evenimentele legate de executarea acestui contract implic\ o filier\ organizat\ de transport care se extinde pe
teritoriul mai multor ]\ri;
• persoana traficat\ este ajutat\ s\ treac\ legal sau ilegal una sau mai multe frontiere na]ionale [i este transformat\ în marf\ independent de voin]a sa (una sau mai multe vânz\ri [i cump\r\ri au loc pe teritoriile statelor
de pe traseu);
• informa]iile ini]iale se dovedesc a fi false, iar la destina]ie (care poate fi alta decât cea specificat\ în contract)
persoana traficat\ este constrâns\ de situa]ia în care se afl\ sau direct de persoanele care o de]in în posesie
(prin vânzare - cump\rare) s\ presteze o munc\ la care victima nu consimte sau s\ presteze o munc\ la care
victima consimte f\r\ îns\ a primi o plat\ în schimb sau primind o plat\ modic\ (pentru care nu exist\
acceptul victimei)."4
OSCE, Combating trafficking in human beings; www.osce.org/odihr/attf/25June 2003.
WINROCK INTERNATIONAL, Putting Ideas to Work, Prevention of Domestic Violence and Trafficking in Humans, Training Manual,
Ukraine, 2001.
3
OSCE, Combating trafficking in human beings; www.osce.org/odihr/attf/25June2003.
1
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Factorii care faciliteaz\ fenomenul de trafic cu femei5
Ace[ti factori sunt complec[i [i interdependen]i. De aceea ei variaz\ în func]ie de regiunea [i contextul în care se
produce. Totu[i se pot face generaliz\ri care ajut\ la în]elegerea acestei forme de sclavie. Cele mai cunoscute
motive pentru traficarea femeilor sunt s\r\cia [i inegalitatea de [anse cu care se confrunt\ femeile în raport cu
b\rba]ii (accesul la un loc de munc\, promovarea în pozi]ii ierarhice superioare, condi]iile de salarizare [i concediu,
etc.) care persist\ în multe din ]\rile sud-europene.
Din punctul nostru de vedere, factorii de risc ai acestui fenomen pot fi împ\r]i]i în trei mari categorii:
1. factori de ordin social-economic;
2. factori de ordin politic;
3. factori de ordin psihologic, aborda]i în mod special în cadrul acestui manual.
Dintre factorii de ordin social-economic, pot fi enumera]i:
• s\r\cia;
• lipsa locurilor de munc\;
• salarizare necorespunz\toare;
• condi]ii precare de locuit;
• lipsa familiei sau familii dezorganizate;
• lipsa re]elei sociale de suport;
• fenomene asociate aglomer\rilor urbane.
Din categoria factorilor de ordin politic, pot fi aminti]i urm\torii:
• caren]e în programele de asisten]\ social\;
• caren]e în implementarea legisla]iei privind combaterea traficului cu fiin]e umane.
Factorii de ordin psihologic, considera]i de noi ca fiind relevan]i, sunt urm\torii:
• idealizarea oportunit\]ilor profesionale [i personale oferite de Occident;
• identificarea cu persoane care sunt cunoscute ca fiind de succes;
• dorin]a de afirmare, de independen]\, nevoia de a-[i demonstra c\ î[i pot dep\[i condi]ia socio-economic\
prezent\, indiferent de riscurile implicate;
• vulnerabilitate emo]ional\ datorat\ unor abuzuri fizice [i psihice suferite în copil\rie [i adolescen]\ anterior
momentului trafic\rii;
• imaturitate emo]ional\ caracterizat\ prin nevoi crescute de afec]iune [i apartenen]\;
• imaturitate cognitiv\, caracterizat\ prin diferite tipuri de credin]e precum: persoanele "dr\gu]e" sunt [i bine
inten]ionate; adul]ii [tiu ce este bine pentru mine; în str\in\tate am [anse mult mai mari; cei care au stat
"acolo" [tiu mai bine [i m\ pot ajuta; "aici" nu am nici o [ans\.
Lua]i individual, nici unul dintre ace[ti factori men]iona]i mai sus nu determin\ fenomenul de trafic. Doar persoanele care sunt vulnerabile vor fi afectate de ac]iunea acestora. Pe de alt\ parte, ac]iunea concomitent\ [i pe o
mai mare perioad\ de timp a acestor factori poate determina cre[terea gradului de vulnerabilitate al unei persoane
de a deveni victim\ a traficului. Red\m mai jos câteva elemente de clarificare a conceptului de vulnerabilitate la
traficul de persoane.

L\z\roiu, Sebastian, Trafic de femei - o perspectiv\ sociologic\, Sociologia Româneasc\, 2000.
Referin]e bibliografice: UNFPA (United Nations Population Fund), FNUAP (Fonds des Nations Unies Pour la Population), Trafficking
in women, Girls and Boys, Key Issues for Population and Development Programmes; Background paper for the Consultative Meeting on Trafficking
in Women and Children, Bratislava, Slovak Republic: 2 - 4 October, 2002.
4
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Conceptul de vulnerabilitate
Vulnerabilitatea este un concept complex, dificil de cuprins într-o defini]ie strict\. Ea se refer\ [i la aspecte mai
complexe ale securit\]ii [i sentimentului de siguran]\ al unei persoane, legate de supravie]uire, siguran]\ personal\, încredere în sine, resurse personale, percep]ii subiective ale oamenilor, a ceea ce cred ei c\ înseamn\ s\ fii vulnerabil sau rezilient.
În plus, s-a dovedit a fi dificil s\ se identifice indicatori universal valabili pentru vulnerabilitate. Cu toate acestea,
oferim câteva puncte de reper pentru a stabili, f\r\ a avea preten]ia de exhaustivitate, factorii de risc [i vulnerabilitatea fa]\ de traficul de persoane.
Vulnerabilitatea poate fi privit\ sub mai multe aspecte. "Într-un anumit sens, ea poate însemna deschidere; ea
poate fi o stare emo]ional\ în care persoana se simte descoperit\, f\r\ ap\rare. Dintr-un alt punct de vedere, vulnerabilitatea poate fi v\zut\ ca o stare dezirabil\, ca semn al unei adapt\ri s\n\toase. De exemplu, persoana "nu
are nimic de ascuns" [i de aceea tr\ie[te f\r\ bariere [i roluri sociale "normale".
Dintr-o alt\ perspectiv\ îns\ vulnerabilitatea este perceput\ ca un comportament de asumare a unui risc. De exemplu, o persoan\ care insist\ din naivitate s\ se confrunte cu un [ef necinstit sau cu un atacator înarmat este considerat\ vulnerabil\.
Perspectiva care ne intereseaz\ pe noi ne ofer\ un alt aspect al vulnerabilit\]ii: persoana este expus\ la situa]ii
de risc sau r\nire f\r\ s\ aib\ con[tiin]a faptului c\ poate s\ fac\ fa]\ unor asemenea pericole. Acest
aspect se relev\ în situa]ia celor care se afl\ în rela]ii cu persoane dominante [i agresive. Tinerii care au tr\it în
familii cu p\rin]i abuzivi, fizic [i emo]ional, precum [i cei care au avut condi]ii insecurizante de trai sunt considera]i ca având un grad înalt de vulnerabilitate."6
Francis Macnab (2000)7 vorbe[te despre mai mul]i factori care vulnerabilizeaz\ persoana la diferite evenimente
stresante [i traumatizante. Adaptând ace[ti factori la fenomenul de trafic, putem afirma c\ printre cei mai importan]i factori de natur\ psiho-social\ care pot vulnerabiliza adolescentele la fenomenul de trafic de persoane sunt:
• Apartenen]a la o familie dezorganizat\ [i cu o slab\ coeziune - persoanele care nu p\streaz\ leg\tura
strâns\ cu familia de origine (p\rin]i, bunici, alte rude) sunt cu risc crescut de vulnerabilitate la trafic, deoarece
sentimentul de apartenen]\ la grupul familial se reduce considerabil.
• Provenien]a/apartenen]a dintr-o/la o familie în care p\rin]ii î[i abuzeaz\ copiii - fetele care au fost
supuse unor abuzuri fizice, psihice, sexuale, economice au o labilitate emo]ional\ extrem de mare ceea ce le
predispune la a fi o prad\ u[oar\ pentru trafican]i.
• Situa]ia economico-financiar\ precar\ a familiei - mai multe studii subliniaz\ ca factor de risc pentru vulnerabilitatea psihic\ traiul într-o familie s\rac\. Adolescenta poate spera ca prin plecarea în str\in\tate s\ se
ajute pe sine, dar [i pe p\rin]i.
• Institu]ionalizarea - vulnerabilitatea adolescentelor la traficul cu fiin]e umane se manifest\ în mod deosebit
mai ales atunci când ele î[i termin\ [coala [i trebuie s\ plece din Centrele de Plasament [i când sunt nevoite
s\ se între]in\ singure. Nevoile lor de siguran]\, de stabilitate [i afec]iune sunt puse în astfel de situa]ii în pericol din punctul lor de vedere. În aceste condi]ii gradul lor de anxietate cre[te în fa]a noului [i le face mai
disponibile pentru acceptarea unor propuneri de locuri de munc\ [i locuin]\ venite din partea unor persoane
mai mult sau mai pu]in investite de ele care par a satisface rapid nevoile lor fundamentale, enumerate mai
sus. În felul acesta ele pot deveni ]inte u[oare pentru trafican]i.

6
7

Dictionary of counselling, London, 1994, p. 206.
Macnab, F., Traumas of Life and Their Treatment, Spectrum Publication, Melbourne, 2000.
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• Imaturitatea emo]ional\ accentuat\
Datorit\ dependen]ei de anumite persoane (p\rin]i, prieteni, tutori, educatori etc.), unele persoane pot r\mâne
imature emo]ional [i la vârste înaintate. La adolescente, aceast\ imaturitate este frecvent\ [i relativ normal\,
ceea ce le face pe acestea mai vulnerabile la fenomenul de trafic cu femei decât alte categorii de vârst\.
• Caren]ele afective
Persoanele care nu au fost sus]inute emo]ional de c\tre p\rin]i sau alte persoane vor avea nevoie permanent
s\ li se ofere iubire, aten]ie, grij\. De aceea ele devin vulnerabile în fa]a oric\rui om care se arat\ dr\gu],
iubitor [i grijuliu, deoarece asociaz\ acest lucru cu încrederea în acea persoan\. Din acest punct de vedere,
tinerele fete institu]ionalizate prezint\ un grad de risc crescut.
• Stima de sine sc\zut\
Adolescentele care nu se valorizeaz\ suficient, nu au încredere în propriile resurse sau nu î[i con[tientizeaz\
aceste resurse devin vulnerabile la trafic deoarece vor avea tendin]a s\ crediteze recrutorul care îi ofer\ iluzia
valorii personale.
• Nivelul sc\zut de educa]ie
Este u[or de intuit faptul c\ deficitul de informa]ie ca [i lipsa abilit\]ilor de c\utare, identificare, analiz\ [i
interpretare a unor informa]ii spore[te gradul de vulnerabilitate la trafic a tinerelor fete.
• Existen]a unui model de succes
Pentru tinerele vulnerabile, modelul de succes al unei persoane care a emigrat contribuie la cre[terea disponibilit\]ii de a pleca în str\in\tate, uneori chiar f\r\ a cunoa[te personal acest model. Acest fapt determin\
manifestarea cu o [i mai mare intensitate a mirajului str\in\t\]ii [i cre[terea încrederii în recrutor [i în
relat\rile acestuia.
• Proiectarea succesului în str\in\tate
Tinerele vulnerabile leag\ reu[ita lor în via]\ de spa]iul idealizat al str\in\t\]ii, datorit\ lipsei de informa]ie
obiectiv\ referitoare la condi]iile de via]\ din str\in\tate [i nevoii profunde de a crede într-un mit: "Aici nu
îmi e bine. Cu siguran]\ exist\ un loc mai bun pentru mine".
Problematica traficului de fiin]e umane în România
Dintr-o cercetare bazat\ pe studii de caz ale unor victime ale traficului de fiin]e umane din trei state membre ale
Uniunii Europene, realizat\ în anul 2001 de Comisia Comunit\]ilor Europene, afl\m c\ 40% din persoanele traficate la noi în ]ar\ sunt tinere minore hot\râte s\ p\r\seasc\ ]ara cu speran]a c\ "dincolo", în Occident, va fi mai
bine. {i tot un procent de 40% dintre ele intr\ în contact cu un traficant prin intermediul unui "prieten" având la
baz\ unul dintre urm\toarele motive: ob]inerea banilor pentru satisfacerea unor nevoi primare pentru între]inerea
familiei sau pentru o via]\ mai bun\. Un num\r mai mic de fete au motive precum: nevoia de aventur\, speran]a
g\sirii unui loc de munc\, sau pur si simplu o fac din nevoia de a fi în centrul aten]iei unei anumite persoane.8
În România "riscul cel mai mare de atragere în traficul de persoane îl prezint\ fetele care:
• au vârsta cuprins\ între 15 [i 18 ani;
• provin din zone relativ s\race din Moldova [i Muntenia (40%), din ora[e mai mari;

8

www.rodedraad.nl/documenten/Hippokrates.pdf
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• au f\cut parte din medii sau familii în care au suferit diverse abuzuri;
• au un nivel de educa]ie sc\zut, apar]in unui context informa]ional slab, nu au experien]\ de via]\;
• doresc s\ ob]in\ o independen]\ material\;
• î[i asum\ cu u[urin]\ riscul deciziei de plecare în str\in\tate de care leag\ posibila lor realizare."9
Aceste cercet\ri redau mai mult caracteristicile sociale ale persoanelor traficate [i mai pu]in pe cele de ordin psihologic. De aceea consider\m c\ ar fi foarte util s\ se dezvolte o serie de cercet\ri mai aprofundate care s\
eviden]ieze caracteristicile psihologice ale persoanelor traficate, cât [i elementele de vulnerabilitate ale diferitelor
tipuri de persoane care ar putea deveni victime ale traficului de fiin]e umane.
Noi ne-am gândit s\ oferim un studiu care ar putea fi util tuturor celor interesa]i de prevenirea fenomenului de
trafic la noi în ]ar\, cu prec\dere în rândurile adolescen]ilor. Astfel, prezent\m în continuare cercetarea realizat\
împreun\ cu un alt psiholog, în cursul anului trecut.

B\lan, Chiri]escu, Mihai, Te[ileanu, "Participarea [colii la prevenirea [i combaterea traficului de fiin]e umane", Biroul din Bucure[ti al Organiza]iei
Interna]ionale pentru Migra]ie (OIM).

9
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Evidenþierea elementelor de vulnerabilitate psihologicã
la traficul cu femei a adolescentelor
din Centrele de Plasament din România10
Cercetarea realizat\ de noi, în perioada aprilie - iunie 2003, a urm\rit surprinderea profilului psihologic al adolescentelor din Centrele de Plasament în vederea construirii modulului de optimizare [i dezvoltare personal\ a acestora, modul care constituie subiectul principal al acestei c\r]i. Acest modul este destinat, dup\ cum am mai afirmat, psihologilor [i asisten]ilor sociali în scopul acord\rii de servicii de consiliere psihologic\ fetelor din centrele
de plasament.
Conturarea profilului psihologic al fetelor din centrele de plasament a constituit obiectivul specific al cercet\rii
noastre pentru a surprinde elementele de vulnerabilitate la trafic ale adolescentelor.
Metodologia cercet\rii
Subiec]ii cercet\rii au fost 50 de adolescente cu vârsta cuprins\ între 14 [i 18 ani, selectate din 5 centre de plasament din Bucure[ti (Centrul de Plasament "Sfânta Maria", Sector 1, Centru de Primire "Pinocchio", Sector 1,
Centrul de Plasament "Sfântul Pavel [i Petru", Sector 1, Centrul de Plasament "Lizuca", Sector 2, Centrul de
Plasament "Sfântul Nicolae", Sector 3) Au fost alese ca subiec]i fete care nu prezint\ un handicap intelectual major
[i care nu au o istorie psihiatric\. P\strând aceste criterii, selec]ia a fost aleatoare. Ca lot martor au fost selectate
65 de adolescente din Colegiul Na]ional "Spiru Haret", dup\ acelea[i criterii.
Metodele de cercetare folosite de noi au fost:
• Testul "Desena]i o persoan\";
• Testul Arborelui;
• Testul Familiei;
• Testul Szondi.
De asemenea, fiec\rui subiect din grupul ]int\ i s-au notat date anamnestice vizând situa]ia familial\, nivelul de
educa]ie [i istoricul lor clinic.
Ipoteza de la care am pornit a fost aceea c\ personalitatea fetelor institu]ionalizate prezint\ într-o m\sur\ semnificativ mai mare anumite tendin]e dezadaptative la nivelul imaginii de sine, controlului emo]ional [i rela]iilor interpersonale care le-ar putea cre[te vulnerabilitatea la traficul de persoane în compara]ie cu fetele neinstitu]ionalizate
(grupul de control).
Prezentarea [i interpretarea rezultatelor
Din datele de anamnez\ ale celor 50 de adolescente din centrele de plasament au reie[it urm\toarele:
1. un procent de 50% din fete provin din familii monoparentale de tip matern, cu tat\ absent (decedat sau
demisionar care nu mai p\streaz\ leg\tura cu ele);
2. un procent de 30% din fetele investigate sunt abandonate de familiile lor [i nu mai ]in leg\tura cu nici unul
dintre p\rin]i;
3. 10% dintre adolescente provin din familii care din motive financiare se afl\ în imposibilitatea de a între]ine
to]i copiii [i aleg ca unii dintre ace[tia s\ fie crescu]i în centrele din plasament;
4. 10% dintre fete ajung în centrele de plasament din alte motive.
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Toate fetele provin din familii cu nivel educa]ional sc\zut, care cunosc efectele s\r\ciei, posibilit\]ile de realizare
financiar\ fiind extrem de reduse.
Tot din investiga]iile de tip anamnestic afl\m c\ modelele parentale pe care fetele le au sunt de tip tradi]ional în
care rolul principal al femeii este de a na[te [i cre[te copii, iar rolul b\rbatului este acela de a se ocupa de situa]ia
economic\ a familiei. Aceste modele parentale tradi]ionale sunt negative deoarece tat\l este adeseori violent verbal [i fizic, alcoolic, iar femeia este extrem de submisiv\, capabil\ s\ îndure toate nedrept\]ile so]ului pân\ când,
în cele din urm\, alege s\ fug\ din familie, sau se îmboln\ve[te fizic [i psihic, fapt ce explic\ abandonurile de tip
matern urmate apoi de cele de tip patern, sau existen]a [i a unor familii monoparentale de tip patern.
Analiza profilelor [i a datelor ob]inute în urma aplic\rii testului "Desena]i o persoan\" ne-a permis
surprinderea unor elemente de personalitate definitorii pentru adolescentele din centrele de plasament.
1. Informa]ia general\ oferit\ de figurile desenate este aceea c\ exist\ o tendin]\ de identificare a adolescentelor
cu persoane mult mai mici ca vârst\ cronologic\ sau mult mai mari, care au de obicei dublul vârstei fetelor
investigate. Aceste tendin]e pot fi explicate prin nevoia puternic\ de afec]iune de tip parental, mai ales de tip
matern, ca urmare a caren]elor afective pe care acestea le au. De asemenea, în mod compensator ele se identific\ cu persoane mature, care le-ar putea fi mam\ sau tat\, din nevoia de protec]ie, securitate, suport, ele aflându-se în imposibilitatea de a se descurca singure, de a fi autonome. De altfel, tot ca informa]ie de ansamblu,
din analiza desenelor reiese faptul c\ 95% dintre fetele investigate sunt extrem de dependente emo]ional.
Din aceast\ cauz\ gradul de vulnerabilitate la traficul de fiin]e umane este extrem de crescut, existând riscul de
ata[are nediscriminativ\.
2. 75% din fete au o bun\ identitate de sex-rol în timp ce 25% tr\iesc conflicte interioare provocate de confuzia
privitoare la asumarea identit\]ii de sex-rol. Feminitatea asumat\ de ele este extrem de pasiv\, model impus de o
existen]\ în mare parte plin\ de suferin]e, dar [i transmis transgenera]ional. O astfel de identitate cre[te riscul ca
istoria lor familial\ de via]\ s\ se repete datorit\ puternicei "loialit\]i familiale" incon[tiente. Sunt a[adar [anse foarte
mari ca în via]a de cuplu [i nu numai s\ fie tipul de femeie obedient\, expus\ riscului de a fi violat\, abuzat\ verbal
[i fizic. Confuzia în asumarea identit\]ii de sex-rol cre[te [i ea foarte mult gradul de vulnerabilitate la trafic.
3. Mai mult de trei sferturi din desenele analizate denot\ faptul c\ fetele tr\iesc puternice tensiuni datorate problemelor de imagine corporal\. Acestea apar ca urmare a tipului de feminitate asumat\, sau în curs de asumare.
Femeia este important\, acceptat\ [i dorit\ de un b\rbat în m\sura în care este "un bibelou de por]elan". O femeie
trebuie s\ fie frumoas\, obedient\ pentru a fi iubit\, pentru a fi acceptat\, pentru a nu fi respins\ (teama de respingere fiind una din anxiet\]ile de fond ale acestor fete). Deci o femeie nu trebuie s\ fie impulsiv\, s\-[i exteriorizeze emo]iile [i nu trebuie s\ fie agresiv\ (teama de agresiune [i de nonacceptare le determin\ s\-[i reprime
puternic agresivitatea). Toate aceste tendin]e sunt bine ]inute sub control, ceea ce creeaz\ un grad de tensiune
intrapsihic\ extrem de ridicat, cu riscul de a fi desc\rcat\ exploziv.
4. Aceste fete au o foarte mare nevoie de contact, de rela]ie. "O rela]ie prietenoas\" care s\ fie reparatorie pentru
trauma cauzat\ în urma abandonului. Acest lucru le face vulnerabile la orice promisiune f\cut\ de "o persoan\
dr\gu]\", "care [tie s\ le respecte", condi]ii facilitatoare pentru o persoan\ r\u inten]ionat\ care va beneficia apoi
de tot sprijinul dependen]ei emo]ionale a fetelor în atingerea scopurilor sale (95% din fete au aceast\ nevoie de
contact, de aten]ie [i nu de critic\, de respingere).
5. La peste 80% din desenele analizate reiese lipsa de autonomie a fetelor prezente în centrele de plasament, asociat\ cu lipsa de maturitate emo]ional\, de dependen]\ emo]ional\. Doar în 5% din desene este exprimat\
ambivalen]a în leg\tur\ cu dorin]a de independen]\. Riscul de a deveni femei "adezive" este a[adar foarte mare.
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Interpretarea desenelor ob]inute în urma aplic\rii Testului Arborelui ne-a permis desprinderea
urm\toarelor concluzii:
1. Dependen]a emo]ional\ a fetelor transpare [i în acest test, ea fiind sesizat\ la 94% din profile.
2. Sentimentele de abandon, respingere, izolare apar la peste 50% din profile ca [i dorin]a de negare a trecutului,
de desprindere de acesta [i de rupere a oric\rei leg\turi cu "r\d\cinile", leg\turi ce par a fi extrem de dureroase.
Apare pericolul de refugiu în fantezie sau de accentuare a st\rilor de depresie, fapt ce le va cre[te vulnerabilitatea
la orice "solu]ie salvatoare" care le-ar putea schimba via]a. {i asta cu atât mai mult cu cât la 48% din profilele analizate apare existen]a a cel pu]in unei traume puternice în via]a fetelor investigate.
3. Tot din acest test reiese faptul c\ fetele din centrele de plasament au o leg\tur\ superficial\ cu familia lor de
origine, fapt observat [i în analiza datelor anamnestice. Acest tip de rela]ie le creeaz\ sentimente puternice de insecuritate de unde [i gradul crescut de instabilitate emo]ional\ al acestora.
4. Nevoia de a se face remarcate, de a fi pl\cute poate fi observat\ [i din interpretarea acestui test, nevoie care
cre[te adolescentelor vulnerabilitatea la orice tip de ofert\ emo]ional\ pozitiv\, real\ sau nu. De asemenea nevoia
"de a da bine" le determin\ s\-[i controleze foarte bine tensiunile [i tendin]ele agresive.
5. S-a observat c\ la peste 75% din fete exist\ o for]\ interioar\ aspira]ional\ puternic\ care dac\ ar fi con[tientizat\ le-ar putea ajuta s\ dep\[easc\ într-un mod pozitiv impasul existen]ial în care se afl\.
6. Identitatea Eu-lui este suficient de clar\ pentru 80% din fete [i constituie un poten]ial important pentru un
eventual demers terapeutic, de dezvoltare [i optimizare personal\. Exist\ [i tendin]e de supraestimare a propriului Eu din nevoia de compensare a vulnerabilit\]ilor.
Analiza desenelor ob]inute ca urmare a aplic\rii Testului Familiei ne-a furnizat urm\toarele informa]ii:
1. În toate desenele se poate observa o regresie a fetelor la stadiul de copil care dore[te s\ primeasc\ dragostea [i
protec]ia necondi]ionat\ a familiei sale.
2. Nevoia de unitate [i stabilitate familial\, ca [i cea de iubire sunt extrem de mari la 90% dintre adolescente. Un
procent mare de fete deseneaz\ familia ideal\, în care to]i membrii sunt ferici]i, iar rela]iile dintre ace[tia se bazeaz\
pe iubire [i respect. Caren]ele emo]ionale sunt atât de mari, încât majoritatea fetelor devin foarte vulnerabile la a
nu pierde nici o persoan\ care le-ar putea "ajuta" s\-[i împlineasc\ visul.
3. Gradul de vulnerabilitate la astfel de persoane cre[te [i mai mult în cazul în care ofertantul este b\rbat. Din
desene reiese faptul c\ personajele de sex masculin sunt foarte valorizate, existând [i o nevoie puternic\ de confirmare patern\ (tat\l este cel mai fericit din familie, într-un singur desen tat\l este absent [i în 70% din desene
lipse[te copilul fat\, fiind prezent copilul b\iat). Acest fenomen poate avea mai multe explica]ii.
Pe de o parte fetele se afl\ la vârsta adolescen]ei, la vârsta descoperirii [i asum\rii identit\]ii de sex-rol când
tat\l are un rol extrem de important în confirmarea feminit\]ii, iar pe de alt\ parte în multe dintre familiile de
origine ale fetelor, familii cu mai mul]i copii au fost opri]i acas\ b\ie]ii [i date în centre de plasament fetele, ceea
ce pentru ele ar putea însemna "c\ s\ fii p\strat [i iubit trebuie s\ fii b\iat." De asemenea, familiile dorite de
fete sunt de tip tradi]ional în care b\rbatul este puternic investit, fiind considerat "stâlpul casei", autoritatea
suprem\. El este cel care aduce bani în cas\ [i cel de care depinde fericirea familiei, motiv pentru care 95% din
fete viseaz\ s\ se c\s\toreasc\ cu un b\rbat dr\gu], cu suflet bun, care s\ le iubeasc\, s\ le respecte [i care s\
aib\ bani.
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4. Dependen]a emo]ional\ [i riscul de a c\dea prad\ oric\rei tenta]ii care ar putea satisface mai mult sau mai pu]in
nevoile emo]ionale ale fetelor se desprind [i din analiza profilelor acestui test. Deschiderea nediscriminativ\, vulnerabilitatea la acro[ajul emo]ional dublat\ de acea "neajutorare înv\]at\" (preluat\ prin identificare cu modelul
matern) ne îndrept\]esc s\ afirm\m c\ o dat\ prinse în jocul "tranzac]iilor murdare" al unor persoane r\u
inten]ionate, fetele se vor desprinde foarte greu de acesta chiar în condi]ii de mare suferin]\ (victima ata[at\ de
agresor ca urmare a beneficiilor emo]ionale secundare).
5. Nevoia de "a da bine" pentru a fi acceptate [i iubite reiese [i din acest test datorit\ preocup\rii excesive pentru
desenarea hainelor [i a accesoriilor feminine (cercei, inele, podoabe, po[ete). Aceasta echivaleaz\ cu o profund\
preocupare în leg\tur\ cu propria corporalitate, cu nevoia de reprimare a sexualit\]ii (vezi absen]a unor elemente
corporale specific feminine) [i de control al tensiunilor interioare (a c\ror existen]\ se face prezent\ le peste 90%
din fete, vezi rigiditatea corporal\ [i zâmbetele for]ate).
Pentru un plus de certitudine [i pentru o mai mare acurate]e a informa]iei privind personalitatea fetelor din grupul
]int\ al cercet\rii am utilizat [i testul pulsiunilor (Szondi) realizând o analiz\ comparativ\ a profilelor pulsionale pe
un grup martor constituit din adolescente de liceu neinstitu]ionalizate. Au fost calculate frecven]ele procentuale
pentru fiecare factor al testului apoi s-au comparat cu cele calculate pe grupul ]int\.
Profilul psihologic rezultat sugereaz\ urm\toarele interpret\ri:
1. Fetele din centrele de plasament prezint\ într-o m\sur\ semnificativ\ o suprainvestire a nevoii de tandre]e, de
senzualitate [i erotism orientat asupra unui obiect concret. Este vorba de un fel de tandre]e infantil\, de o dorin]\
intens\ de a fi mângâiate [i ocrotite ca ni[te copii. Aceast\ tendin]\ (prezent\ la 64% din fetele din grupul ]int\,
fa]\ de doar 35% din grupul de control) poate constitui un punct major de vulnerabilitate în ceea ce prive[te
seduc]ia sexual\. Ea se datoreaz\ f\r\ doar [i poate unor caren]e afective primare (lipsa unor leg\turi emo]ionale
timpurii cu mama), ceea ce poate duce la un comportament de c\utare avid\ de stimuli afectogeni mai mult sau
mai pu]in cu semnifica]ie erotic\ (cult narcisist = dorin]a de g\teal\, de podoabe). Prin contrast, fetele din grupul
de control prezint\ (la test) într-o propor]ie semnificativ mai mare (25% versus 6%), o reac]ie care indic\ o mai
bun\ capacitate de elaborare [i desexualizare a libidoului, orientându-l spre scopuri non-sexuale. Este o reac]ie
care sugereaz\ o form\ de tandre]e mai sofisticat\, eventual mai intelectualizat\, ce poate servi ca mecanism de
ap\rare împotriva tenta]iilor erotice inerente la aceast\ vârst\.
2. În ceea ce prive[te orientarea activ-pasiv, fetele din grupul-]int\ dau într-o propor]ie superioar\ (40% versus
25%) o reac]ie care implic\ adoptarea mai facil\ a unui rol pasiv, submisiv, eventual de victim\ [i o tendin]\ de a
accepta mai u[or suferin]a, dar [i autoritatea [i agresivitatea exercitate din exterior asupra lor. Prin contrast, fetele
din grupul de control au mai frecvent o reac]ie care denot\ o atitudine mai voluntar\ [i asertiv\ [i mai mult\
ini]iativ\ în rezolvarea problemelor. Aceste date sugereaz\ prezen]a mai consistent\ în rândul fetelor din centrele
de plasament a unui model comportamental de tipul "neajutor\rii înv\]ate", model impus de o existen]\ în mare
parte plin\ de suferin]e [i e[ecuri, de abuzuri la care au fost supuse [i de la care nu s-au putut sustrage. Acest model
poate implica o atitudine mai pasiv\ [i obedient\, în baza faptului c\ eforturile de a-[i schimba condi]ia sunt de
prisos [i c\ nu le r\mâne decât s\ accepte ceea ce li se întâmpl\.
4. Acela[i lucru se poate spune despre modul de exprimare a emo]iilor în general. Astfel, nu apar diferen]e semnificative statistic între cele dou\ grupuri în ceea ce prive[te controlul exprim\rii emo]iilor mai tandre. Reac]ia
dominant\ în ambele grupuri (54% în grupul ]int\, 57% în grupul de control) indic\ dorin]a de a-[i ascunde
emo]iile, pudoare, jena, cenzur\ exterioar\ puternic\, protec]ie exagerat\ a intimit\]ii lor, exprimare conformist\
a emo]iilor, mai ales a celor care ]in de sexualitatea lor exacerbat\. Erotismul lor este astfel blocat ca exprimare [i
se poate converti u[or într-o lume imaginar\, ireal\, plin\ de fantasme [i reverii.
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5. În ceea ce prive[te atitudinea pe care o iau fa]\ de propriile dorin]e, la test predomin\ o reac]ie care sugereaz\
tendin]a de a-[i nega [i reprima trebuin]ele, de unde poate rezulta o stare de inhibi]ie [i de negativism critic autodistructiv. Aceea[i reac]ie predomin\ [i la adolescentele neinstitu]ionalizate (62% la ambele grupuri). La fetele din
grupul ]int\, aceast\ reac]ie indic\ tendin]a de a-[i reprima nevoia lor imperioas\ de tandre]e [i erotism, ceea ce
nu face decât s\-i sporeasc\ tensiunea.
6. La fetele din grupul ]int\ apare semnificativ mai des o reac]ie (36% versus 20%) ce indic\ incapacitatea de a[i con[tientiza propriile trebuin]e sau probleme, deci un deficit de introspec]ie. Persoanele care dau o astfel de
reac]ie î[i resimt trebuin]ele sub forma unei tensiuni difuze, iritante, f\r\ s\ le poat\ verbaliza, mentaliza [i deci
f\r\ s\ poat\ planifica satisfacerea lor prin comportamente mai elaborate. Ca atare, trebuin]ele respective se manifest\ adesea sub o form\ mai primitiv\ în comportament. Aceast\ naivitate vizavi de sine face ca astfel de persoane s\ adopte u[or un mecanism de ap\rare de genul externaliz\rii sau proiec]iei, în sensul c\ responsabilitatea
propriilor acte sau chiar emo]ii este atribuit\ altora: "Din cauza ta eu....".
Referindu-ne strict la fetele institu]ionalizate, [i anume la trebuin]a lor intens\ de afec]iune men]ionat\ mai sus, un alt aspect
al proiec]iei este dat de faptul c\ aceast\ trebuin]\ poate fi proiectat\ u[or asupra altor persoane astfel încât, la nivel imaginar, ele sunt asimilate rapid rolului de "mam\" sau altui rol parental "ocrotitor". Un astfel de mecanism reprezint\ o surs\
major\ de vulnerabilitate la manipulare de c\tre al]ii, care pot specula "foamea" lor afectiv\ conform propriilor interese.
7. Stilul de rela]ionare cu obiectele lumii exterioare este marcat de o c\utare avid\ [i dezordonat\ de noi [i noi
obiecte sau centre de interes pe care s\ le investeasc\, s\ le câ[tige. Aceast\ tendin]\ este semnificativ mai mare în
rândul fetelor din grupul ]int\ (56% versus 40%). Este o reac]ie care sugereaz\ [i o orientare concret\ a intereselor, un contact dispersat cu lumea, instabilitate rela]ional\, dorin]a de continu\ schimbare [i valorizarea stimulului cel mai u[or de atins.
8. A doua caracteristic\ a rela]iilor lor obiectuale este dat\ de o reac]ie care predomin\ semnificativ la grupul ]int\
(34% versus 15%): apetit devorator fa]\ de obiecte, tendin]a de a privi lumea ca pe un obiect de "consum", febrilitate în a-[i procura pl\cere, incapacitatea de a amâna satisfacerea acestei dorin]e, comportamente orale mai mult
sau mai pu]in dependente, impulsivitate, slab\ toleran]\ la frustrare.
În concluzie: profilul lor psihologic sugereaz\ o regresie la rolul de copil care dore[te intens tandre]e [i
mângâiere, dar simte c\ nu-[i poate satisface aceast\ dorin]\ [i atunci încearc\ s\ o reprime, s\ o ascund\ pudic de
ochii celorlal]i [i adesea de proprii ochi, proiectând-o asupra lor (creându-[i astfel un orizont naiv de a[tept\ri) [i
c\utând avid [i dezordonat rela]ii pe care s\ le consume febril pentru a compensa iluzoriu starea de insatisfac]ie
cauzat\ de deprivarea lor emo]ional\.
Subliniem înc\ o dat\ elementele care le fac vulnerabile la manipulare în general [i la traficul sexual în particular: foamea lor afectiv\, atitudinea mai curând pasiv\ [i conformist\ fa]\ de autoritate, con[tiin]a conformist\
de grup, naivitatea vizavi de sine [i de ceilal]i, dorin]a de nou [i atrac]ia pentru ceea ce pare u[or de atins (inclusiv câ[tiguri financiare imediate), dorin]a de a ob]ine cât mai repede o satisfac]ie din rela]iile obiectuale.
Analiza datelor ob]inute ne-a permis identificarea [i unor resurse interioare care ar putea fi folosite pentru prevenirea vulnerabilit\]ii la trafic:
• aspira]iile lor de sex-rol care merg în direc]ia unei identific\ri normale, chiar dezirabile cu o imagine de femeie
• mam\ pot fi folosite [i convertite, în cadrul unui proces terapeutic, în ni[te tendin]e mai asertive [i mai adecvate contextului socio-economic actual, deblocându-se în acest fel resursele personale de "a face fa]\ lumii",
specifice femeii moderne;
• faptul c\ sunt mai obediente le poate face s\ accepte, variante mai constructive de via]\ cu condi]ia s\ fie
incluse într-un program de interven]ie psihologic\. Având în vedere dorin]a lor intens\ de afec]iune, estim\m
c\ pot lega o rela]ie strâns\ cu un terapeut sau consilier, adic\ pot transfera asupra lui imaginea parental\
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dorit\ chiar dac\ este de a[teptat ca ele s\ se deschid\ mai greu suflete[te la început (nevoia de a-[i ascunde
emo]iile sau intimitatea de ochii str\inilor din teama de a nu fi r\nite);
• vulnerabilitatea interioar\ ridicat\ a fetelor poate fi un factor facilitator de complian]\ terapeutic\ care s\
sparg\ modelul comportamental actual.11

Rolul psihologului în prevenirea fenomenului de trafic cu femei
Psihologul joac\ un rol foarte important în ac]iunile de combatere a fenomenului de trafic cu femei, datorit\ posibilit\]ilor lui de interven]ie în educa]ie, consiliere [i psihoterapie.
Educa]ia se refer\ la activitatea de informare cu privire la fenomenul traficului cu femei. Ea se poate face în [coli,
centre de plasament sau alte institu]ii care au în centrul preocup\rilor lor adolescen]ii, mass-media. Datorit\ caracteristicilor de vârst\, consider\m ca fiind eficiente metodele activ - participative (exerci]iul, problematizarea, jocul
de rol, studiul de caz, dezbaterea etc.), iar ca mijloace cele audio-vizuale.
Consilierea presupune, pe lâng\ informare, activit\]i de clarificare [i optimizare personal\ care s\ duc\ la sc\derea
gradului de vulnerabilitate al adolescentelor la acest fenomen. Ea poate fi individual\ sau de grup. Consilierea nu
trebuie îns\ s\ fie confundat\ cu psihoterapia, care const\ în modificarea profund\ a structurii personalit\]ii persoanelor care apeleaz\ la psihoterapeut.
Ghidul nostru este destinat în special celor care desf\[oar\ activit\]i de consiliere în centrele de plasament, dar el
poate fi util tuturor celor care lucreaz\ cu adolescen]i în orice alt\ institu]ie.

Grupul de optimizare personalã pentru adolescente
De ce s\ organiz\m un grup de dezvoltare uman\/optimizare personal\ pentru adolescente?
Cercet\rile arat\ c\ cel mai mare risc de atragere în traficul cu fiin]e umane îl au adolescentele cu vârsta cuprins\
între 15 [i 18 ani (OSCE, OIMA).
Consilierea [i educa]ia sunt activit\]i interdependente, implicate în prevenirea fenomenului de trafic cu femei.
Nu este suficient numai s\ informezi o adolescent\ despre ce înseamn\, cum se realizeaz\ [i care ar putea fi posibilele implica]ii ale traficului cu femei. Informa]ia poate trece doar pe la urechea acesteia dac\ ea nu este preg\tit\
psihologic s\ o recepteze [i s\ o utilizeze în folosul ei. Explorarea [i rezolvarea problemelor emo]ionale [i
dobândirea unor comportamente asertive în grupul de dezvoltare personal\, va permite adolescentelor s\ în]eleag\
motivul pentru care trebuie s\ acorde o mare aten]ie informa]iei despre fenomenul traficului cu fiin]e umane, s\
descopere care ar putea fi vulnerabilit\]ile lor în fa]a acestuia [i cum ar putea reduce riscul de a fi angrenate întro situa]ie de trafic cu fiin]e umane. Numai în astfel de condi]ii activitatea de informare va fi eficient\.
Prin grupul de optimizare personal\ pe care îl propunem în acest ghid dorim s\ reducem doar vulnerabilitatea psihologic\ la traficul cu fiin]e umane a adolescentelor din centrele de plasament. Avem tot timpul în vedere faptul
c\ vulnerabilitatea este determinat\ de mai multe categorii de factori, nu doar psihologici, asupra c\rora nu
ac]ion\m în grupul de optimizare deoarece nu intr\ în competen]a noastr\.

Mul]umim celor care ne-au ajutat la realizarea acestei cercet\ri, psihologilor [i asisten]ilor sociali: Laura Bulgaru, Mircea Toplean,
Veronica Bârl\deanu, Marina Velica, ca [i studen]ilor de la Universitatea din Bucure[ti, Facultatea de Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei,
Daniela Pârvu, Denisa Dumitru, Raluca Rozalia Cherata, Ramona Maria Spori[, Daniela V\duva.
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Ghid etic pentru consilierii care lucreazã
cu grupuri de adolescente12
Consider\m c\ cele mai importante responsabilit\]i ale consilierului sunt:
• s\ informeze membrele grupului înaintea începerii activit\]ii de grup în leg\tur\ cu scopurile grupului, calificarea sa [i procedurile folosite;
• s\ selecteze persoanele pentru grup în func]ie de compatibilitatea între nevoile lor [i scopurile grupului, încercând s\ evite selec]ia acelor adolescente care ar putea împiedica procesele de grup sau a c\ror stare ar putea
fi influen]at\ negativ de experien]a de grup;
• s\ protejeze membrele grupului, definindu-le clar ce înseamn\ confiden]ialitatea [i explicându-le de ce este
ea important\;
• s\ explice cât mai realist posibil, ce servicii pot fi sau nu furnizate în cadrul grupului pe care îl conduce;
• s\ ofere informa]ii despre tipurile de activit\]i în care membrele grupului vor fi implicate;
• s\ eviden]ieze posibilitatea apari]iei unor schimb\ri în via]a de zi cu zi a adolescentelor ca urmare a
particip\rii lor la grup;
• s\ spun\ adolescentelor c\ participarea la grup este voluntar\ [i pot renun]a oricând la ea;
• s\ informeze participantele dac\ întâlnirile de grup vor fi înregistrate [i în ce scop vor fi folosite aceste înregistr\ri;
• s\ protejeze membrele grupului de orice fel de intimidare, inclusiv fizic\, [i de alte presiuni provenite din
partea altor membre ale grupului;
• s\ nu impun\ membrelor grupului propriile nevoi, principii sau valori;
• s\ asigure fiecare membr\ c\ are dreptul s\ dispun\ de resursele grupului prin minimalizarea barierelor din
interiorul acestuia [i prin monopolizarea timpului;
• s\ se ab]in\ de la orice leg\tur\ nepotrivit\ cu membrele grupului pe parcursul desf\[ur\rii acestuia;
• s\ creeze condi]iile ca, într-un timp eficient, participantele s\ î[i câ[tige independen]a în raport cu grupul [i
consilierul;
• s\ foloseasc\ doar tehnicile în care a primit drept de practic\, iar în cazul în care folose[te procedee noi, s\
o fac\ doar cu supervizare;
• s\ interzic\ orice consum de alcool sau alte droguri, înaintea sau în timpul [edin]elor de grup;
• s\ le ajute pe adolescente s\ î[i ating\ scopurile personale propuse în cadrul activit\]ilor de grup;
• s\ acorde consulta]ii individuale la cerere, atât între [edin]ele de grup, cât [i dup\ terminarea acestora, membrelor participante.
Respectarea tuturor acestor responsabilit\]i va permite consilierului ce conduce un grup de optimizare personal\
s\ sporeasc\ gradul de coeziune al grupului, gradul de implicare [i de deschidere al fiec\rei participante, precum [i
nivelul încrederii în sine în ceea ce prive[te evolu]ia personal\.

12

Corey, Gerald, Groups-Process and Practice, Brooks/Cole Publishing, Corey, L., Company, Montery, California, 1988.
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Caracteristicile unui consilier eficient
în grupul de optimizare personalã pentru adolescente13
*** Consilierul este liderul formal al grupului de adolescente. Este de la sine în]eles c\ rolul lui este extrem de important. Care sunt, îns\, acele
caracteristici ale acestui lider, menite s\ asigure desf\[urarea cu succes a activit\]ilor de grup [i implicit atingerea obiectivelor propuse? ***
O bun\ cunoa[tere de sine
Este fundamental\ pentru un lider de grup [i mai ales pentru un consilier al c\rui rol este de a-i ajuta pe al]ii s\
se cunoasc\ mai bine pentru a putea evolua.
Consilierul poate dobândi o bun\ cunoa[tere de sine dac\ parcurge demersurile unui proces de analiz\
personal\ în cadrul unui grup specific sau individual, în spa]iul unui cabinet de consultan]\ psihologic\.
Prezen]a
Se refer\ la capacitatea consilierului de a fi prezent nu numai fizic în grupul de adolescente, ci mai ales emo]ional
[i cognitiv. Adolescentele sunt foarte mult impulsionate în procesul de explorare de c\tre acei consilieri care
rezoneaz\ emo]ional la bucuriile [i durerile lor, fiind capabili s\ le înso]easc\ în procesul de explorare a st\rilor lor
emo]ionale, uneori conflictuale.
Liderii grupului se pot implica emo]ional în grup con[tientizând [i acceptând propriile reac]ii emo]ionale. Aceasta
nu înseamn\ c\ ei trebuie s\ vorbeasc\ în cadrul întâlnirilor de grup de situa]ii din via]a lor care le-au provocat
sup\rare sau bucurie. Acceptarea propriilor reac]ii emo]ionale faciliteaz\ manifestarea compasiunii [i empatiei
consilierului în raport cu membrii grupului. El trebuie s\ aib\, în acela[i timp, con[tiin]a deosebirii între propria
sa experien]\ [i experien]a adolescentelor din grup. Astfel, prezen]a sa în grup va fi adecvat\ [i eficient\.
Deschiderea [i empatia
Deschiderea consilierului în raport cu sine dar [i cu ceilal]i faciliteaz\ comunicarea autentic\ în grupul de optimizare personal\.
Deschiderea liderului determin\ deschidere la membrele grupului
Empatia are în vedere capacitatea consilierului de a în]elege [i rezona emo]ional cu membrele grupului.
Curajul
• de acceptare a propriei vulnerabilit\]i;
• de confruntare cu altul;
• de a ac]iona în concordan]\ cu propriile principii;
• de a fi în contact cu propriile emo]ii;
• de a fi direct [i sincer cu membrii grupului;
• de a admite gre[elile de percep]ie.
Dorin]a de a modela [i puterea personal\
Prin comportamentul lor, liderii de grup pot determina formarea unor norme de grup cum ar fi: deschiderea,
acceptarea celorlal]i, seriozitatea scopurilor propuse etc. Acest lucru se întâmpl\ atunci când consilierul uzeaz\ de
13

Adaptat dup\ Corey, Gerald, Groups-Process and Practice, Brooks/Cole Publishing, Corey, L., Company, Montery, California, 1988.
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pozi]ia sa de lider [i promoveaz\, prin exemplu personal, anumite tipuri de atitudini [i comportamente la care adolescentele ader\ datorit\ fenomenului de contagiune.
Puterea personal\ se refer\ la for]a [i dinamica personalit\]ii conduc\torului de grup. Consilierul are aceast\ calitate atunci când [tie cine este, ce dore[te [i-[i cunoa[te resursele care l-ar putea ajuta s\ se transforme, lucru posibil numai dac\ acesta are o minim\ analiz\ personal\.
Puterea personal\ implic\, a[adar, încrederea în sine a consilierului. Adolescentele observ\ cu mare u[urin]\ faptul c\ liderul lor de grup [tie ce face [i atunci încrederea în posibilele valen]e curative ale grupului de optimizare uman\ cre[te.
Puterea exemplului personal ac]ioneaz\ ca un reper vital pentru adolescentele aflate într-o perioad\ de transform\ri intense cu atât mai mult cu cât ea provine de la consilierul/a grupului.
Disponibilitatea de a-i ajuta pe al]ii
Este o caracteristic\ esen]ial\ a consilierului care lucreaz\ cu grupul de adolescente. A fi disponibil înseamn\ a fi
capabil s\ ascul]i, s\ oferi suport emo]ional, s\ fii creativ, s\ fii al\turi de cel\lalt [i s\-l aju]i în procesul de explorare personal\.
Un consilier de grup poate lucra eficient numai atunci când este disponibil emo]ional s\ fac\ acest lucru. Atunci
când este indisponibil trebuie s\-[i asume responsabilitatea amân\rii sus]inerii întâlnirilor de grup.
Sim]ul umorului
Capacitatea de a vedea dimensiunea umoristic\ a condi]iei umane este foarte important\ mai ales pentru un consilier care lucreaz\ cu adolescentele ce se afl\ la vârsta tr\irii cu o maxim\ intensitate a conflictelor interioare.
Inventivitate
Capacitatea de a fi creativ în mod spontan este cea mai important\ caracteristic\ a unui lider de grup pentru adolescente. Rutina nu este deloc pe placul acestei categorii de vârst\, care are nevoie permanent de ceva nou pentru
a-[i putea testa limitele. A[adar, pentru a facilita adolescentelor cre[terea personal\, consilierul trebuie s\ renun]e
la tehnicile obi[nuite [i s\ descopere noi modalit\]i de a aborda grupul.
Deschiderea c\tre noi experien]e
Personalitatea unui consilier este în mare parte determinat\ de experien]a sa în ceea ce prive[te diferitele dimensiuni ale vie]ii. O s\rac\ experien]\ de via]\ limiteaz\ capacitatea de în]elegere a consilierului în raport cu lumea
psihologic\ a clien]ilor s\i, care implic\ diferite valori conturate în anumite experien]e de via]\.
Sunt capabili consilierii care nu au cunoscut niciodat\ singur\tatea, angoasa sau bucuria s\ în]eleag\ clien]ii care
tr\iesc aceste st\ri? Pot empatiza consilierii care au dus o via]\ lini[tit\ cu clien]ii care au avut o via]\ dramatic\?
Bineîn]eles. Este imposibil ca un consilier s\ fi trecut prin toate experien]ele de via]\ prin care au trecut clien]ii
s\i. Dar el trebuie s\ vin\ în întâmpinarea sau s\ fie deschis la experien]ele de via]\ ale acestora.
Vigoare
Un lider de grup are nevoie atât de for]\ fizic\ cât [i de for]\ psihologic\ mai ales când are de-a face cu un grup
de adolescente. El trebuie s\ fie activ, atent [i foarte creativ pe parcursul întregii întâlniri de grup. Asta înseamn\
c\ un consilier trebuie s\ fie con[tient de propriile sale disponibilit\]i energetice [i s\ dispun\ de mecanisme de
înc\rcare [i rulare eficient\ a acesteia.
Încrederea în eficien]a proceselor de grup
Un consilier care nu crede în for]a transformativ\ a proceselor de grup reu[e[te, cu succes, s\ transmit\ neîncrederea sa
membrilor participan]i. Efectul poate fi compromiterea atingerii obiectivelor propuse sau destr\marea grupului.
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Caracteristicile grupului de optimizare personalã
pentru adolescentele din Centrele de Plasament
Ce este grupul de optimizare personal\?
Grupul de optimizare este centrat pe dezvoltarea personal\ a fiec\rui participant. Ini]ial a fost creat pentru acei
oameni care vor s\ înve]e s\ comunice mai bine cu ceilal]i, având con[tiin]a valorilor [i emo]iilor personale.
Membrii grupului aveau posibilitatea de a interac]iona aici [i acum unii cu al]ii [i de a descoperi noi strategii de
comunicare partenerial\.
În prezent un astfel de grup ofer\ participan]ilor posibilitatea de a se cunoa[te mai bine pe sine, de a-[i descoperi
resursele personale [i de a le valorifica în interac]iunea cu ceilal]i astfel încât aceasta s\ fie productiv\ pentru
fiecare.
Pentru adolescen]ii care se afl\ la vârsta descoperirii de sine, a dobândirii propriei independen]e, un astfel de grup
nu poate decât s\ le vin\ în ajutor. El le deschide drumul pentru creionarea unei personalit\]i adaptate cerin]elor
sistemului social, oferindu-le în felul acesta echilibrul psihologic.
Din cercet\rile prezentate deja se [tie c\ adolescentele din centrele de plasament, ca [i cele care provin din medii
sociale defavorizate, au un grad sporit de vulnerabilitate la traficul cu fiin]e umane. De aceea putem vorbi despre
necesitatea unei interven]ii de optimizare personal\/dezvoltare uman\ la aceast\ categorie de fete în vederea
cre[terii rezisten]ei la influen]ele nefaste ale fenomenului de trafic.
De ce un grup de optimizare uman\ pentru aceste adolescente?
Un astfel de grup ofer\ fetelor suport emo]ional, faciliteaz\ comunicarea sincer\, deschis\, dezvoltarea unor sentimente de încredere [i acceptare de sine prin integrarea în grup. Permite de asemenea, realizarea unei comunic\ri
empatice, exersarea unor roluri [i a unor comportamente asertive.
Cum planific\m un astfel de grup?
De[i este o component\ esen]ial\ a lucrului cu grupul de adolescen]i, practica a demonstrat c\, adeseori, planificarea activit\]ilor de grup este ignorat\ de c\tre consilieri. Datorit\ acestui fapt, multe dintre astfel de grupuri pot
e[ua. Apar fenomene precum: abandonuri excesive, absenteism frecvent, slab\ motiva]ie de participare, absen]a
suportului parental, coeziunea redus\ a grupului [i implicit dezvoltarea unui cadru insecurizant pentru deschidere
emo]ional\.
Planificarea grupului de optimizare personal\ pentru adolescente este deci o condi]ie absolut necesar\ pentru atingerea obiectivelor propuse. O astfel de planificare const\ în abordarea unei serii de elemente inter-corelate ca:
delimitarea componen]ei [i a structurii grupului, identificarea nevoilor participantelor, formularea scopurilor
grupului [i a regulilor de grup, organizarea activit\]ilor [i stabilirea metodologiei de evaluare a activit\]ii
desf\[urate.
Este important locul de desf\[urare?
Contextul social [i/sau institu]ional se refer\ la condi]iile existente în institu]ia în care se organizeaz\ grupul [i în
întreaga comunitate, condi]ii ce pot influen]a atât consilierul, cât [i modul de desf\[urare a consilierii de grup.
Misiunea institu]iei, filozofia, politicile, cultura [i atitudinea acesteia fa]\ de lucrul în grup va avea un rol major în
succesul sau e[ecul consilierii. De aceea, este important s\ existe o preg\tire a tuturor celor din institu]ia în care
va avea loc grupul de optimizare. Astfel, tot personalul institu]iei va fi mai deschis [i va facilita toate activit\]ile
legate de grup.
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Institu]ia va fi cea care trebuie s\ ofere sau s\ aleag\ spa]iul necesar desf\[ur\rii activit\]ii de optimizare personal\. De[i nu exist\ un loc ideal pentru grupurile de optimizare, este indicat ca spa]iul s\ aib\ anumite caracteristici, cum ar fi:
• s\ fie suficient de larg pentru a înc\pea lejer toate persoanele din grup (adolescentele [i echipa de consilieri);
• s\ fie curat, bine aerisit [i luminat; iluminatul se poate modifica în func]ie de caracteristicile exerci]iilor care
se vor lucra (de ex., la exerci]iile de relaxare intensitatea luminii trebuie diminuat\);
• s\ fie relativ izolat fonic, în sensul c\ activit\]ile de grup nu trebuie perturbate de zgomotele;
• s\ fie izolat de privirile altora sau de alte perturb\ri exterioare (pentru a se asigura intimitatea [i confiden]ialitatea);
• s\ fie dotat cu mochet\ [i alte accesorii (perne, saltele, plante, tablouri sau afi[e) pentru a crea sentimentul de
confort, intimitate, c\ldur\.
Care este componen]a [i structura grupului?
Unul dintre criteriile des folosite în organizarea unor grupuri de dezvoltare personal\ pentru adolescen]i este cel
al omogenit\]ii [i eterogenit\]ii. Grupul poate fi eterogen în ceea ce prive[te provenien]a social\, religioas\, etnic\,
na]ional\. Omogenitatea are în vedere criteriul vârstei [i nivelul de dezvoltare intelectual\.
Este deosebit de important ca în organizarea unui grup de optimizare personal\ pentru adolescen]i persoanele
semnificative din via]a acestora s\ fie informate (p\rin]i, tutori, educatori - mai ales în cazul adolescen]ilor afla]i
în centrele de plasament). În felul acesta membrii grupului pot beneficia de suportul lor. Activitatea consilierului
poate fi ferit\ [i ea în felul acesta de lipsa de cooperare a p\rin]ilor (educatori, tutori etc.), sau chiar de sabotarea
incon[tient\ sau nu a acestora.
Se lucreaz\ în echip\?
În grupul cu adolescen]i se obi[nuie[te a se lucra în echip\ format\ din doi consilieri. Acest lucru asigur\ eficien]a
crescut\ a activit\]ii de optimizare personal\, datorit\ posibilit\]ilor de a avea un mai bun control asupra dinamicii de grup. În cazul în care cei doi consilieri sunt de sexe diferite sunt facilitate proiec]iile parentale deschizânduse astfel calea lucrului asupra problemelor emo]ionale determinate de interac]iunile deficitare parental-filiale. Cel
mai important aspect într-o astfel de situa]ie este construirea unui parteneriat puternic între cei doi consilieri bazat
pe încredere reciproc\, comunicare, sus]inere [i flexibilitate. De asemenea sunt necesare întâlniri de 30-60 de
minute pre- [i post- grup pentru a discuta planul [i, respectiv, efectele activit\]ii desf\[urate (observa]ii asupra
evolu]iei membrilor grupului, asupra evolu]iei grupului în ansamblu, eventuale rezisten]e ap\rute atât din partea
membrilor grupului cât [i a consilierilor, verbalizarea tr\irilor consilierilor, a contratransferului etc.).
Cu toate acestea munca în echip\ nu este obligatorie datorit\ posibilelor diferen]e de opinie, conducere, stil
personal. De aceea fiecare consilier î[i poate alege modul lui specific de lucru care s\ duc\ la cele mai bune
performan]e.
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Cum selectãm participantele la grup?
Num\rul optim pentru buna desf\[urare a unui grup de optimizare personal\ este de 10, maxim 12 persoane.
Alegerea participantelor se face pe baza unei diagnoze a posibilelor persoane care doresc sau sunt dorite a participa la grup. Aceast\ diagnoz\ se face, evident, înainte de debutul activit\]ilor grupului. Pentru o bun\ diagnoz\
este indicat s\ avem:
1. un interviu preliminar cu adolescentele din centrul de plasament;
2. o testare psihologic\ ce va consta în aplicarea unor teste proiective (testul "Deseneaz\ o persoan\", testul
"Familiei", testul "Arborelui") pentru selec]ia adolescentelor cu un grad mare de vulnerabilitate psihologic\;
3. o discu]ie cu p\rin]ii sau tutorii adolescentelor (acolo unde acest lucru este posibil) pentru a ob]ine
consim]\mântul lor privind participarea la grup [i pentru a afla mai multe detalii despre fete.
Interviul preliminar cu adolescentele va con]ine, pe lâng\ informarea despre scopul [i desf\[urarea grupului, o
evaluare a interesului lor fa]\ de participarea la un astfel de grup [i a nevoilor, problemelor, preocup\rilor [i
resurselor lor, a situa]iei lor de via]\. De asemenea, psihologul trebuie s\ apeleze [i la strategiile unei bune observa]ii, pentru a surprinde elementele de vulnerabilitate care nu reies din comunicarea verbal\.
Pentru a stabili care fete din centrul de plasament au un grad mai mare de vulnerabilitate la trafic, propunem
urm\toarea strategie de evaluare.
În cadrul interviului cu fetele, asistentul social sau psihologul trebuie s\ urm\reasc\ surprinderea urm\torilor factori de risc14:
• status socio-economic inferior al familiei de provenien]\;
• ocupare profesional\ a mamei în primul an de via]\ a copilului;
• formare [colar\ proast\ a p\rin]ilor;
• familii mari [i spa]iu de locuit foarte mic;
• contacte cu institu]ii de "control social";
• criminalitate sau disocialitate a unui p\rinte;
• dizarmonie cronic\;
• comportament de leg\tur\ nesigur dup\ a 12-a lun\ de via]\;
• tulbur\ri psihice ale mamei sau tat\lui;
• mam\ singur\;
• comportament autoritar din partea tat\lui;
• pierderea mamei;
• rela]ii timpurii fluctuante;
• abuz sexual [i/sau agresiv;
• contacte proaste cu grupul de vârst\;
• diferen]a de vârst\ de mai pu]in de 18 luni fa]\ de urm\torul/urm\toarea frate sau sor\;
• na[tere în afara c\s\toriei.
Testele proiective vor ajuta psihologul [i asistentul social s\ evalueze gradul de vulnerabilitate al fetelor dup\
urm\torii indicatori:
• caren]e afective pronun]ate;
• dependen]\ emo]ional\;
14

Egle [i al., 1996, apud Fischer, G., Riedesser, P., Tratat de psihotraumatologie, Ed. Trei, Bucure[ti, 2001.
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• imaturitate emo]ional\;
• nevoie crescut\ de contact, de rela]ii;
• stim\ de sine sc\zut\;
• tendin]\ spre autovictimizare;
• sentimente de abandon sau respingere;
• izolare sau marginalizare;
• for]\ aspira]ional\ puternic\;
• proiectarea succesului în str\in\tate;
• leg\turi superficiale cu familia;
• confuzie în asumarea identit\]ii de sex-rol;
• nevoia de a se face remarcat\;
• nevoia de a fi acceptat\;
• obedien]\ pregnant\;
• erotism accentuat.
Spre finalul evalu\rii, odat\ ce am luat decizia c\ adolescenta este potrivit\ pentru grupul nostru, se va cere [i
acceptul ei de a participa la grup.
Conform eticii profesionale, adolescentele trebuie informate cu privire la scopul grupului - optimizarea personal\
în vederea diminu\rii vulnerabilit\]ii la traficul cu fiin]e umane. Este deosebit de important ca ele s\ accepte în
cuno[tin]\ de cauz\ s\ participe la acest grup pentru a se implica activ [i con[tient în activit\]ile ce se vor desf\[ura.
Discu]ia cu p\rintele sau tutorele va avea loc separat de interviul cu adolescenta, dup\ ce psihologul/asistentul social a decis c\ fata este selectat\ pentru grup, conform criteriilor specificate mai sus. Ea va urm\ri ob]inerea
unor date suplimentare despre adolescent\ [i a consim]\mântului acestuia.
Datele despre fete se vor referi la:
1. situa]ia familial\;
2. num\rul de fra]i [i rela]iile fetei cu ei;
3. rela]iile dintre p\rin]i [i copii, în special cu fata respectiv\;
4. caracteristicile adolescentei (din punctul lor de vedere);
5. eventualele dificult\]i, sensibilit\]i, probleme medicale care ar putea afecta desf\[urarea activit\]ilor de grup
(de ex., alergii, astm, boli psihice, diverse handicapuri etc.).
Consim]\mântul va fi ob]inut pe baza unei bune inform\ri cu privire la scopul, durata, perioada [i locul
desf\[ur\rii activit\]ilor.
În concluzie, înaintea debutului activit\]ilor de grup, consilierul realizeaz\:
• evaluarea - nevoilor, problemelor, resurselor etc.;
• screening-ul - determinarea gradului de potrivire a poten]ialelor membre ale grupului pentru grup;
• implicarea - dezvoltarea unei alian]e de lucru cu poten]ialele participante [i p\rin]ii (tutorii) acestora;
• educarea - oferirea de informa]ii despre valoarea grupului [i modul în care el vine în întâmpinarea nevoilor
membrilor;
• orientarea - o scurt\ discu]ie referitoare la specificul viitoarelor întâlniri de grup [i obiectivele sale;
• contractul - un acord de principiu între membrele grupului, consilier [i nevoile sau scopurile institu]iei care
ofer\ acest tip de serviciu, la care se adaug\ clarificarea procedurilor [i metodelor care urmeaz\ s\ fie folosite
în grup [i revizuirea a[tept\rilor adolescentelor [i consilierului.

24

FIªA ADOLESCENTEI
*** V\ oferim drept ghid o fi[\ de înregistrare atât a datelor de diagnoz\, a contractului de participare, cât [i a datelor de evolu]ie [i
de evaluare a evolu]iei clien]ilor, în cazul nostru, a adolescentelor, ca urmare a particip\rii lor la grupul de optimizare personal\. ***
I. EVALUAREA
Evaluarea ini]ial\:
1. interviu realizat cu adolescenta [i eventual familia sa (unul din p\rin]i sau o alt\ rud\ apropiat\);
2. teste aplicate adolescentei (de ex., teste proiective, de personalitate);
3. scurt\ caracterizare a adolescentei de la pedagog/profesor/îngrijitor.
Evaluarea permanent\:
1. diagnostic experien]ial;
2. observa]ie;
3. feedback din partea adolescentei;
4. retestarea.
Evaluarea final\:
1. interviu realizat cu adolescenta;
2. teste aplicate adolescentei;
3. scurt\ caracterizare a adolescentei de la pedagog/profesor/îngrijitor/eventual membri ai familiei sau rude
care o au în grij\.
II. DIMENSIUNEA CONTRACTUALÃ
• un set de obiective [i num\rul de [edin]e (12, de obicei);
• programul de lucru;
• semnarea contractului de participare;
• alte atribu]ii [i responsabilit\]i;
• condi]iile de încetare sau prelungire a contractului.
III. ÎNREGISTRAREA PROCESULUI
• planul de interven]ie;
• probleme lucrate;
• probleme ap\rute;
• strategii [i tehnici de interven]ie;
• noi obiective;
• autoevaluarea consilierului (pentru supervizare).
IV. RAPORT FINAL SCRIS REZUMATIV LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
• achizi]ii realizate de-a lungul activit\]ilor de grup;
• puncte vulnerabile existente;
• recomand\ri pentru interven]ii psihologice ulterioare (individuale sau de grup).
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CONTRACT

Încheiat ast\zi…………………...... între:
1. Psiholog/asistent social……………………………………de la Centrul de Plasament………………………
[i
2. Adolescenta ……………………………………………………………….., în vârst\ de ………… ani, de la
Centrul de Plasament…………………………...,
prin care psihologul/asistentul social se angajeaz\:
• s\ organizeze grupul la datele…………………........……. [i în locul………....................………..…………;
• s\ p\streze confiden]ialitatea;
• s\ accepte necondi]ionat toate participantele la grup, f\r\ a face vreo discriminare de orice fel (vârst\, ras\,
etnie, educa]ie, origine familial\, situa]ie economic\ etc.);
• s\ ofere suport [i ajutor psihologic pe parcursul întâlnirilor de grup,
iar adolescenta se angajeaz\:
• s\ participe activ la toate întâlnirile de grup;
• s\ p\streze confiden]ialitatea;
• s\ ajute la buna desf\[urare a activit\]ilor de grup, respectând regulile grupului.
În cazul în care una din p\r]i nu va respecta condi]iile stipulate mai sus, atunci contractul va fi renegociat.
Sunt de acord cu toate cele specificate în acest contract,

Psiholog/asistent social,
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Adolescenta,

Cum formulãm ºi evaluãm obiectivele specifice ale grupului?
Obiectivele se realizeaz\ cât mai clar [i simplu cu putin]\, dup\ o analiz\ atent\ a datelor ob]inute în urma evalu\rii
psihologice a adolescentelor. Ele vor fi formulate:
• pentru grup, în ansamblu;
• pentru fiecare membru în parte.
Este posibil ca adolescentele s\ formuleze scopurile utilizând un limbaj diferit de cel al consilierilor, adecvat vârstei
lor. Este foarte important îns\ ca în]elesul/sensul obiectivului s\ fie acela[i atât pentru adolescente cât [i pentru
consilier.
Atât consilierul cât [i membrii grupului trebuie s\ fie con[tien]i de faptul c\ la un anumit moment al desf\[ur\rii
activit\]ilor de grup obiectivele se pot modifica/schimba în func]ie de evolu]ia dinamicii de grup [i de situa]iile
neprev\zute care pot ap\rea în timp.
În ce m\sur\ obiectivele au fost atinse sau nu, se poate constata atât pe parcursul desf\[ur\rii grupului (dup\
fiecare întâlnire), cât [i dup\ terminarea num\rului de întâlniri propuse.
Evaluarea obiectivelor de-a lungul desf\[ur\rii dinamicii de grup este necesar\ deoarece ea îi ofer\ feedback consilierului [i în acela[i timp posibilitatea de rectificare [i adaptare a planului ini]ial la nevoile persoanelor din grup.
Cum organiz\m activit\]ile grupului?
Orice activitate destinat\ adolescen]ilor necesit\ o bun\ structurare.
Structura se refer\ la:
• aranjamentele concrete pe care consilierul le face pentru a facilita desf\[urarea grupului cum ar fi: spa]iul,
timpul, resursele, finan]ele;
• pa[ii ini]iali pe care consilierul îi face spre construirea parametrilor necesari securit\]ii emo]ionale a membrilor grupului cum ar fi: intimitate, confiden]ialitate, sugestii pentru contactul cu p\rin]ii [i alte persoane
semnificative, precum [i alte reguli de baz\ pentru siguran]a fizic\ [i emo]ional\ din grup.
Cu alte cuvinte, structura ofer\ sentimentul ordinii, stabilit\]ii [i consisten]ei în grup. Acest lucru este vital pentru to]i adolescen]ii, dar mai ales pentru cei care au crescut în medii familiale instabile. Elementele structurii includ:
• facilit\]i fizice: spa]iu, echipament, aranjarea adecvat\ a spa]iului în concordan]\ cu scopul [i structura
grupului [i asigurarea intimit\]ii grupului prin limitarea accesului în camer\ în timpul lucrului (se poate încuia
u[a, se pot pune semne sau mesaje pe u[\ de genul "Nu deranja]i!", "Aici se lucreaz\. Mul]umim pentru acordarea unor momente de lini[te!");
• timpul: când se întâlne[te grupul, cât dureaz\ fiecare întâlnire [i care este perioada de desf\[urare;
• securitate: reguli pentru siguran]a emo]ional\ [i fizic\, pentru confiden]ialitate;
• rela]ii colaterale: claritate referitoare la natura implic\rii p\rin]ilor [i altor persoane care au leg\tur\ cu membrii grupului;
• disponibilitatea unor servicii de suport: cum ar fi cele medicale pentru situa]ii deosebite ce pot ap\rea în
grup, servicii de îngrijire a copiilor pentru adolescentele mame;
• asigurarea transportului adolescentelor dac\ acest lucru este necesar.
În organizarea activit\]ii de optimizare [i în stabilirea structurii acesteia consilierul trebuie s\ manifeste flexibilitate, creativitate în utilizarea spa]iului pe care îl are la dispozi]ie, pentru a-l face cât mai primitor, stimulativ, vesel
în concordan]\ cu nevoile de vârst\ ale adolescen]ilor. Suger\m folosirea unor culori calde, a unor afi[e semnificative pentru temele abordate în grup, a unui fond muzical adecvat exerci]iilor propuse, a altor materiale atractive
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pentru adolescen]i (reviste, juc\rii de plu[, plastilin\, creioane colorate, perni]e, saltele etc.)
Dat\ fiind nevoia lor de afirmare [i de dobândire a independen]ei personale, adolescen]ii pot fi implica]i în procesul de diversificare a resurselor existente [i de solu]ionare a eventualelor dificult\]i ap\rute în cursul activit\]ilor.
Se stabilesc reguli de grup?
Orice grup necesit\ stabilirea unor reguli sau limite. Unele reguli trebuie stabilite de la început, cum sunt cele referitoare la confiden]ialitate [i siguran]\. Specificitatea fiec\rei reguli depinde de institu]ia care ofer\ servicii de acest
tip, de consilier [i de grup. Regulile [i normele comportamentale vor continua s\ fie negociate cu adolescentele
de-a lungul activit\]ilor grupului. Este necesar s\ se aib\ în vedere tendin]a lor de a stabili reguli [i de a le respecta cu mare rigurozitate.
Exemple de reguli de grup:
1. S\ ne exprim\m clar, concis [i direct.
2. S\ îl ascult\m pe cel care vorbe[te pân\ termin\ ce are de spus.
3. S\ critic\m opinia [i nu persoana.
4. S\ vorbim pe rând.
5. S\ ne respect\m unii pe al]ii.
6. S\ particip\m cu to]ii la aranjarea s\lii dup\ activitatea de grup.
7. S\ încuraj\m participarea fiec\rei persoane din grup.
Regulile au [i rolul de a limita anumite comportamente care pot perturba activitatea grupului. Adolescentele pot
fi foarte g\l\gioase, nepoliticoase sau expansive. De aceea este important s\ se stabileasc\ limite rezonabile [i clare
înc\ de la început.
Chiar de la început trebuie specificate regulile care sunt negociabile [i cele care nu sunt negociabile.
Exemplu de reguli care nu pot fi negociate:
1. Nu avem voie s\ discut\m despre ce se întâmpl\ în grup decât referitor la propria persoan\.
2. Nu folosim cuvinte urâte.
3. Nu distrugem echipamentul aflat în dotare.
Dac\ o adolescent\ încalc\ o regul\ atunci acest lucru poate fi supus discu]iei de grup [i stabilite consecin]ele acestui comportament. Comportamentele autoritare ("Eu, consilierul, hot\r\sc ce e de f\cut acum când regula a fost
înc\lcat\.") [i ignorante ("X a înc\lcat regula dar trec cu vederea considerând acest lucru pu]in important.") ar fi
bine s\ fie evitate.
Cum asigur\m confiden]ialitatea?
De[i este foarte important\, nu întotdeauna este u[or de realizat. Dat fiind c\ adolescentele au multe contacte în
afara grupului de optimizare (locuiesc împreun\, înva]\ la aceea[i [coal\) cresc [ansele ca aceast\ regul\ s\ fie
înc\lcat\ spre deosebire de situa]ia în care membrii grupului se întâlnesc doar în contextul grupului. Asta nu
înseamn\ c\ exist\ un cadru ideal pentru desf\[urarea grupului. De aceea cadre diferite vor necesita abord\ri
diferite în ceea ce prive[te negocierea regulilor de intimitate [i de confiden]ialitate.
Trei elemente sunt fundamentale în negocierea regulilor:
• exprimarea diferen]elor de opinie;
• respectul reciproc;
• stabilirea unui consens între membrii grupului.

28

ORGANIZAREA GRUPULUI DE OPTIMIZARE PERSONALÃ
A ADOLESCENTELOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT
- ghid de lucru CÂTEVA CUVINTE LA ÎNCEPUT DE DRUM
Am structurat acest modul de optimizare personal\ ]inând cont de profilul psihologic al adolescentelor din centrele de plasament, cât [i de obiectivul fundamental al interven]iei noastre: reducerea gradului de vulnerabilitate la
traficul cu fiin]e umane al acestor fete. Dezvoltarea personal\, lucrarea problemelor emo]ionale [i dobândirea
unor strategii avantajoase de inser]ie social\ sunt esen]iale pentru cre[terea receptivit\]ii adolescentelor la ac]iunile
de prevenire a fenomenului de trafic cu persoane [i pentru sc\derea vulnerabilit\]ii lor la acest fenomen.
Acest modul este format din 12 întâlniri. Realizarea lui are la baz\ principiile orient\rilor umaniste rogersiene [i
experien]ialiste. Toate exerci]iile propuse sunt modalit\]i de provocare a analizei introspective, de descoperire a
resurselor interioare [i de formare a unor abilit\]i de rela]ionare [i integrare social\ bazate pe valorificarea resurselor
personale. Obiectivul final este a[adar, cre[terea personal\ [i, implicit, diminuarea vulnerabilit\]ii la trafic.
Tehnicile utilizate permit experimentarea "aici [i acum" a unor situa]ii de via]\ trecute, prezente [i viitoare.
Readucerea trecutului în prezent faciliteaz\ exprimarea emo]ional\ [i abordarea experien]ei dintr-o perspectiv\
nou\, cea a achizi]iilor pozitive dobândite în urma tr\irii acesteia. Con[tientizarea resurselor personale [i valorificarea lor în noi experien]e "aici [i acum", prin experimentarea unor tehnici asertive de via]\, faciliteaz\ adolescentelor dezvoltarea personal\, formarea de noi abilit\]i.
Pentru aceasta este necesar ca grupul s\ fie foarte coeziv, s\ aib\ ni[te reguli clare de func]ionare înc\ de la formarea sa. Tocmai de aceea în primele întâlniri am inclus multe exerci]ii care s\ faciliteze formarea coeziunii de
grup. Acestea folosesc frecvent comunicarea nonverbal\, fiind utile pentru cre[terea interac]iunii dintre participantele la grup dar [i pentru deblocarea emo]ional\, centrarea pe experien]a "aici [i acum" [i pe exersarea expresivit\]ii comunic\rii nonverbale [i empatice.
În realizarea acestui modul de optimizare personal\ am valorificat conceptele de baz\ ale analizei tranzac]ionale, cele
trei instan]e ale Eu-lui: copilul, adultul [i p\rintele interior. Prin aceasta am dorit s\ înlesnim adolescentelor accesul
la punctele lor vulnerabile, dar [i la resursele lor în vederea optimiz\rii gradului de func]ionare [i adaptare social\.
Începând cu cea de a [asea întâlnire de grup, exerci]iile propuse ofer\ posibilitatea utiliz\rii resurselor personale
pentru dep\[irea unor situa]ii de risc simulate ca [i aprofundarea unei mai bune cunoa[teri de sine.
La finalul fiec\rei [edin]e de grup am urm\rit ca achizi]iile dobândite de-a lungul lucrului experien]ial s\ fie bine
ancorate în psihicul adolescentelor pentru a putea fi reactualizate [i utilizate facil [i eficient.
În ultima întâlnire a grupului de adolescente am propus un exerci]iu meditativ care s\ permit\ integrarea tuturor
resurselor activate [i dobândite ca urmare a experien]elor tr\ite de-a lungul periplului dezvolt\rii de sine.
Men]ion\m c\ exerci]iile propuse de noi sunt orientative, pe structura lor putând fi create numeroase alte variante
care s\ foloseasc\ diferitelor scopuri ale grupurilor de optimizare personal\ adaptate nevoilor participan]ilor.
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PRIMA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: HAI S| FACEM CUNO{TIN}|!
Obiective:
• facilitarea cunoa[terii interpersonale a adolescentelor [i consilierilor;
• cunoa[terea obiectivelor [i scopurilor grupului;
• cunoa[terea [i stabilirea regulilor de grup.
Materiale necesare: o juc\rie, pernu]e, coli albe, creioane colorate, carioci, markere, linii, post-it-uri colorate.
Durat\: 90 de minute.
Instructaj:
Invita]i adolescentele s\ intre în sal\ [i s\ se a[eze pe scaunele care descriu un cerc.
"Bine a]i venit la grup! Haide]i s\ ne a[ez\m în cerc, s\ ne privim, s\ facem cuno[tin]\: pe mine m\ cheam\...., iar
pe mine m\ cheam\... (fiecare consilier se prezint\ pe sine). Vom arunca aceast\ juc\rie de la una la alta pentru a
afla numele fiec\reia dintre noi. Vom încerca s\ re]inem numele fiec\rei membre a grupului".
Da]i fiec\rei adolescente cel pu]in o dat\ juc\ria [i încuraja]i-o s\-[i spun\ numele. Repeta]i jocul [i arunca]i de
data asta juc\ria rostind numele celei c\reia i-o arunca]i. Dup\ ce fiecare cunoa[te numele tuturor celorlalte persoane, anun]a]i obiectivele grupului de optimizare personal\:
"Cred c\ [ti]i deja de ce ne afl\m aici, dar vom mai spune înc\ o dat\ pentru a evita confuziile [i neîn]elegerile. Ne
afl\m la un grup de optimizare personal\. Asta înseamn\ c\ întâlnirile noastre î[i propun s\ v\ ofere diverse modalit\]i
de a v\ cunoa[te mai bine, de a [ti care sunt p\r]ile voastre vulnerabile [i p\r]ile valoroase. În plus, acest grup v\ ajut\
s\ v\ dezvolta]i unele abilit\]i de a face fa]\ pericolului pe care îl prezint\ traficul cu persoane. Cu alte cuvinte, la finalul
întâlnirilor noastre ve]i fi mai capabile s\ evita]i s\ fi]i racolate de persoane implicate în traficul cu fiin]e umane. Ave]i
întreb\ri referitoare la ce am spus pân\ acum?". A[tepta]i întreb\rile participantelor [i r\spunde]i la ele.
"Acum c\ este clar scopul întâlnirilor noastre, haide]i s\ afl\m câte ceva despre voi. V\ propunem s\ lua]i câte o
foaie de hârtie [i creioane colorate [i s\ face]i un desen care s\ spun\ o poveste despre voi. Pute]i desena orice
crede]i voi c\ ar fi semnificativ s\ [tie celelalte colege [i noi despre voi. L\sa]i gândurile s\ treac\, nu le acorda]i
prea mare aten]ie. Începe]i s\ desena]i; l\sa]i mâna voastr\ s\ deseneze, s\ fie liber\ s\ povesteasc\ despre voi."
Acorda]i timp suficient astfel încât fiecare adolescent\ s\ fac\ un desen. Apoi, dup\ ce toate au terminat, invita]ile s\ dea glas pove[tii, astfel încât toat\ lumea s\ afle câte ceva despre fiecare dintre fete.
Strategii de valorificare a experien]ei:
A[eza]i colile [i creioanele în mijlocul grupului pentru ca toat\ lumea s\ aib\ acces u[or la ele. Încuraja]i fiecare
adolescent\ s\-[i spun\ povestea. Pune]i întreb\ri clarificatoare, oferi]i feedback-uri pozitive, reformula]i ceea ce
spune adolescenta pentru a accentua sau înt\ri p\r]ile pozitive ale fetei sau aspectele frumoase [i interesante ale
pove[tii. Încuraja]i celelalte fete s\ pun\ întreb\rile pe care le doresc, dar preciza]i faptul c\ cea care este întrebat\
are dreptul de a nu r\spunde la întreb\rile care îi par prea directe sau prea intime. Cu ocazia aceasta, anun]a]i pe
rând, la momentele potrivite, regulile care nu sunt negociabile:
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• Ne concentr\m doar asupra a ceea ce lucr\m la un moment dat;
• Vorbim pe rând, atunci când ne vine rândul, adic\ atunci când juc\ria ajunge la noi;
• Ne ascult\m atent una pe alta, f\r\ s\ o întrerupem pe cea care vorbe[te;
• Acord\m respect tuturor membrelor grupului;
• Ne exprim\m clar, concis [i direct;
• O ascult\m pe cea care vorbe[te pân\ termin\ ce are de spus;
• Critic\m opinia [i nu persoana;
• Încuraj\m participarea fiec\rei membre a grupului;
• Nu distrugem materialele [i sala în care ne desf\[ur\m activitatea.
Dup\ ce toate fetele [i-au prezentat povestea [i au aflat câte ceva unele despre altele, invita]i-le s\ discute [i despre
regulile negociabile de grup, cum ar fi:
• cum se va p\stra cur\]enia în timpul [i dup\ terminarea activit\]ilor grupului;
• cum se va cere dreptul la a-[i spune p\rerea;
• cum se vor recompensa comportamentele pozitive [i cum se vor penaliza cele negative.
Exerci]iul 2: DANSUL GRUPULUI
Obiective:
• facilitarea relax\rii adolescentelor dup\ autodezv\luire;
• stimularea coeziunii de grup;
• facilitarea exprim\rii nonverbale.
Materiale necesare: casetofon, casete audio cu muzic\ ritmat\.
Durat\: 20 de minute.
Instructaj:
"V\ invit\m s\ asculta]i muzica ce umple camera. L\sa]i muzica s\ v\ cuprind\ [i mi[ca]i-v\ încetul cu încetul din locul în care sunte]i. Începe]i s\ v\ plimba]i prin camer\, s\ p\[i]i unele printre celelalte, s\ v\ privi]i. Sim]i]i
muzica cum v\ cuprinde întreg corpul [i începe]i s\ îl mi[ca]i a[a cum v\ vine, f\r\ s\ judeca]i sau s\ evalua]i
mi[c\rile. Observa]i unde este tensionat corpul vostru [i elibera]i tensiunea prin mi[care. Mi[ca]i-v\ gâtul, mâinile,
picioarele, trunchiul. Fi]i atente doar la st\rile voastre [i face]i acele mi[c\ri care s\ exprime starea interioar\ pe
care o ave]i. Sunte]i libere s\ v\ mi[ca]i cum dori]i. (Pauz\) Pute]i, [i chiar v\ invit\m, s\ o atinge]i pe cea care se
afl\ lâng\ voi... observa]i ce tr\ie[te colega voastr\. Intra]i în leg\tur\ cu ea [i îi pute]i transmite st\rile voastre f\r\
cuvinte, folosind doar corpul [i muzica. (Pauz\)
Haide]i încetul cu încetul s\ dans\m împreun\, s\ realiz\m un dans al grupului nostru. Putem face ce mi[c\ri vrem,
nimeni nu ne impune nimic. Suntem doar noi aici [i ne sus]inem una pe alta. Suntem împreun\ [i ne sim]im bine,
ne sim]im libere!"
Strategii de valorificare a experien]ei:
Pe fundal muzical invita]i adolescentele s\ se plimbe dup\ plac prin camer\. Încuraja]i-le s\ se priveasc\ una pe
cealalt\, s\ priveasc\ în jur, s\-[i dea mâinile sau s\ se ating\, s\ se gândeasc\ la starea pe care o au în momentul
respectiv. Dac\ ele au re]ineri în a ini]ia astfel de mi[c\ri, ar\ta]i-le cum s\ le fac\, provocându-le s\ interac]ioneze
între ele. Mi[c\rile corpului sunt menite s\ reduc\ tensiunea [i s\ aduc\ relaxare. De aceea, sugera]i-le mi[c\rile
potrivite pentru a atinge acest scop, pentru ca fetele s\ le preia prin imita]ie. Exerci]iul se încheie când toate fetele
sunt prinse într-un dans comun [i exist\ o atmosfer\ pl\cut\.
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Exerci]iul 3: SIMBOLUL MEU PREFERAT
Obiective:
• fixarea primelor achizi]ii din cadrul întâlnirii;
• crearea unui climat emo]ional pozitiv la sfâr[itul întâlnirii de grup;
• preg\tirea urm\toarei întâlniri.
Materiale necesare: saltele, perne, post-it-uri colorate, creioane colorate, carioci.
Durat\: 10 minute.
Instructaj:
"Lua]i loc unde v\ sim]i]i confortabil [i a[eza]i-v\ cât mai comod. L\sa]i corpul s\ se odihneasc\ dup\
dans...a[a...e foarte bine. L\sa]i gândurile s\ treac\ prin mintea voastr\ [i s\ v\ readuc\ aminte ce am f\cut ast\zi,
aici împreun\. Clarifica]i-v\ ce a]i aflat despre voi sau alte colege, care sunt regulile [i care dintre ele v\ fac pl\cere
[i care nu, cum v-a]i sim]it, ce v\ propune]i s\ face]i [i s\ afla]i, care este starea de acum, când ne apropiem de
sfâr[it. (Pauz\)
Când lucrurile sunt clare, v\ propunem s\ afla]i care este gândul sau starea cu care vre]i s\ pleca]i acum de
aici...alege]i doar cel mai important gând sau cea mai important\ stare. Este cea care st\ruie mai mult în mintea
voastr\. Poate c\ v-a]i sim]it importante... sau bucuroase... sau curioase... sau triste... sau pline de speran]\. Poate
c\ v\ propune]i s\ afla]i ceva din urm\toarele întâlniri sau poate c\ sunte]i ner\bd\toare s\ vede]i ce vom face
data viitoare. Important este s\ fi]i con[tiente, adic\ s\ [ti]i bine ce sim]i]i acum. (Pauz\)
Dup\ ce v\ este clar în ce stare sunte]i în acest moment, da]i un nume st\rii voastre. Apoi, v\ invit\m s\ v\ ridica]i
[i s\ alege]i un post-it colorat [i un creion colorat [i s\ nota]i acest nume pe hârtie. Îl ve]i scrie a[a cum dori]i voi,
iar post-it-ul îl p\stra]i cu voi. În felul acesta el v\ va aduce aminte ce am f\cut împreun\ azi [i ce a însemnat pentru voi. (Pauz\ pentru ca toat\ lumea s\ noteze)
Acum v\ invit s\ ne ridic\m [i s\ ne luam la revedere una de la cealalt\...[tiind c\ ne vom revedea curând!"
Strategii de valorificare a experien]ei:
Spune]i adolescentelor s\ se a[eze în pozi]ii confortabile, pentru a se relaxa [i pentru a le facilita concentrarea pe
starea lor interioar\. A[eza]i pernele astfel încât adolescentele s\ apeleze la ele. De asemenea, vocea consilierului
care face instructajul trebuie s\ fie cald\, monoton\, joas\, pentru a facilita relaxarea [i introspec]ia. Realiza]i
desp\r]irea într-o manier\ cald\, facilitând contactul corporal prin atingeri, îmbr\]i[\ri etc.
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A DOUA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: ÎNCURC| {I DESCURC|
Obiective:
• facilitarea contactului corporal;
• eliminarea inhibi]iilor specifice începutului de activitate de grup;
• facilitarea dezvolt\rii coeziunii grupului.
Materialele necesare: nici unul.
Durat\: 20 - 30 de minute.
Instructaj:
"Bine a]i venit din nou la grup! Cum v\ sim]i]i? Sunte]i preg\tite pentru noi exerci]ii de autocunoa[tere? Hai
s\ ne înc\lzim pu]in pentru asta! V\ propunem s\ v\ ridica]i [i s\ v\ al\tura]i formând un cerc. Sta]i um\r lâng\
um\r. Gata? (doar dup\ ce adolescentele sunt gata se trece mai departe). Ridica]i mâna dreapt\ în sus...dup\ care
prinde]i mâna fetei care este exact în fa]a voastr\, pe partea opus\ a cercului. Gata? (doar dup\ ce s-au prins [i
consilierii au verificat corectitudinea prinderii se va trece mai departe). Acum ridica]i mâna stâng\ [i prinde]i de
mâna liber\, deci tot cea stâng\, fata care se afl\ la stânga fetei cu care a]i prins cealalt\ mân\. E bine? E clar?
Acum tot ce ave]i de f\cut este s\ v\ descurca]i, astfel încât s\ forma]i în final un cerc desf\[urat, a[a cum îl facem
în mod normal. Consulta]i-v\, analiza]i [i vede]i cum pute]i s\ v\ descurca]i. Ave]i îns\ grij\ s\ nu v\ lovi]i sau s\
provoca]i durere vreuneia dintre voi. Este singura regul\ a acestui exerci]iu."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Exerci]iul poate fi realizat doar dac\ la grup particip\ un num\r par de fete. Dac\ exist\ un num\r impar, una dintre adolescente va avea rol de observator a ceea ce se întâmpl\ în timpul exerci]iului, al\turi de consilieri. De
regul\, exerci]iul stârne[te multe întreb\ri despre existen]a unei solu]ii adev\rate sau despre alte reguli ale
exerci]iului. Insista]i asupra libert\]ii pe care o oferi]i fetelor în a avea ini]iativ\, f\r\ îns\ a provoca dureri. La final,
dup\ ce fetele au ajuns la un cerc normal sau dup\ ce s-au plictisit de atâtea încerc\ri [i au hot\rât c\ vor s\ se
opreasc\ pentru c\ nu reu[esc s\ se descurce, ini]ia]i [i ghida]i discu]ii pe urm\toarele teme:
• cum au colaborat fetele între ele [i importan]a colabor\rii pentru g\sirea unor solu]ii în problemele de grup;
• cum s-au blocat comunicarea [i colaborarea;
• cum s-au sim]it una lâng\ alta;
• ce stare le-a provocat exerci]iul;
• cât de important este s\ câ[tige/s\ g\seasc\ solu]ia sau s\ piard\;
• care este pre]ul câ[tigului sau pierderii;
• ce re]in din acest exerci]iu.
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Exerci]iul 2: {IRUL BUCLUCA{
Obiective:
• stimularea comunic\rii nonverbale;
• cunoa[terea importan]ei comunic\rii nonverbale;
• înt\rirea coeziunii grupului.
Materialele necesare: bilete confec]ionate din coli albe sau post-it-uri, creioane, o cutie.
Durata: 20 - 30 de minute.
Instructaj:
Pe fiecare bilet trece]i un num\r de la 1 la 10; astfel vor exista 10 bilete cu fiecare num\r. Aceste bilete le ve]i
pune într-o cutie [i ve]i avea grij\ s\ le amesteca]i bine.
"V\ invit\m pe fiecare s\ extrage]i din cutie/mân\ câte un bilet. Pe el ve]i g\si scris un num\r de la 1 la 10.
Num\rul pe care îl ve]i extrage va fi secret. Doar voi îl [ti]i [i nu îl ve]i spune nim\nui. De aceea, dup\ ce citi]i
biletul, memora]i-l, iar apoi v\ rog s\ îl da]i colegei mele/colegului meu (se va trece mai departe doar dup\ ce se
verific\ dac\ toate adolescentele au luat câte un bilet, l-au citit, au re]inut num\rul [i au pus biletul deoparte). A[a...
acum v\ rog s\ închide]i ochii [i f\r\ s\ vorbi]i între voi, deci f\r\ a spune vreun cuvânt, s\ face]i în a[a fel încât
s\ forma]i un [ir cu numerele în ordine cresc\toare, de la 1 la 10. Nu conteaz\ unde va fi num\rul unu [i num\rul
zece, atât timp cât numerele sunt unul dup\ altul. Re]ine]i: nu ave]i voie s\ vorbi]i! Succes!"
Strategii de valorificare a experien]ei:
Este posibil ca adolescentele s\ întrebe cum e posibil s\ rezolve exerci]iul dac\ nu pot vorbi. Încuraja]i-le s\ caute
[i alte modalit\]i decât vorbitul de a afla num\rul colegelor, f\r\ a le da îns\ prea multe detalii. Este important ca
adolescentele s\ descopere ele însele comunicarea nonverbal\.
La finalul exerci]iului, centra]i discu]iile pe:
• ce este [i ce importan]\ are comunicarea nonverbal\;
• când, cum [i de ce folosim comunicarea nonverbal\;
• avantajele [i dezavantajele comunic\rii nonverbale, mai ales în situa]ii de minciun\.
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Exerci]iul 3: TEATRUL SENTIMENTELOR
Obiectiv:
• dezvoltarea capacit\]ii de comunicare nonverbal\ (de transmitere [i decodificare a mesajului mimico-postural).
Materialele necesare: cartona[e cu sentimente (bucurie, triste]e, dor, agita]ie, c\ldur\, dezinteres, curiozitate,
pl\cere, team\, iubire), cartona[e cu p\r]ile corpului (fa]\, mâini, picioare, întreg corpul).
Durat\: 60 de minute.
Instructaj:
"V\ invit\m acum s\ cre\m un teatru deosebit de cel pe care îl [tim cu to]ii. O s\ v\ împ\r]i]i în dou\ grupe
egale, adic\ 5 cu 5. Fiecare grup\ va fi o echip\ care va trebui, pe rând, s\ mimeze cu ajutorul diferitelor p\r]i din
corp mai multe tipuri de sentimente. Când o echip\ va mima, cealalt\ va fi spectator [i va încerca s\ ghiceasc\ ce
sentiment se mimeaz\. Ve]i face acest lucru pe rând. De fiecare dat\ când o echip\ va ghici sentimentul mimat,
vom recompensa ambele echipe cu aplauze."
Prima echip\ se va ridica [i va extrage din pachetul cu cartona[ele pe care sunt scrise sentimentele un singur cartona[. Apoi va alege un cartona[ din cel\lalt pachet, cel cu p\r]ile corpului. În continuare va trebui s\ mimeze sentimentul ales cu ajutorul p\r]ii respective a corpului.
Strategie de valorificare a experien]ei:
Preg\ti]i toate cartona[ele [i oferi]i-le celor dou\ echipe atunci când le vine rândul. Acest exerci]iu îl pute]i folosi
[i ca un concurs pentru a da mai mult dinamism [i entuziasm. În acest caz, stabili]i un punctaj pân\ la care va trebui s\ ajung\ cele dou\ echipe [i preciza]i c\ va fi premiat\ echipa care atinge prima acel punctaj. Punctele se vor
da atât pentru "mimare", cât [i pentru "ghicire".
La final discuta]i [i analiza]i:
• modul în care se pot exprima sentimente cu ajutorul întregului corp;
• cum ne exprim\m f\r\ s\ vrem sentimentele cu toate p\r]ile corpului;
• cum putem identifica st\rile celorlal]i prin "citirea" corpului;
• compara]ie între modalitatea verbal\ [i cea nonverbal\ de exprimare a sentimentelor.
Înainte de plecare, folosi]i 10 minute pentru a induce o u[oar\ stare de relaxare în care adolescentele s\ mediteze
pu]in asupra lucrurilor pe care le-au f\cut [i aflat în aceast\ întâlnire. Apoi, ele vor încerca s\ sintetizeze aceste
cuno[tin]e sau st\ri într-un singur cuvânt pe care îl vor nota pe un post-it sau pe o foaie de hârtie ce o vor lua cu
ele. Îns\, aduce]i-le aminte c\ la ultima [edin]\ vor avea nevoie de acest mic suvenir al întâlnirii.
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A TREIA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: INVITA}IE LA DANS
Obiective:
• dinamizarea grupului [i centrarea adolescentelor pe experien]a "aici [i acum";
• exersarea comunic\rii nonverbale [i a expresivit\]ii exprim\rii corporale.
Materiale necesare: casetofon sau CD player, caset\ audio sau CD, fond muzical recomandat: Loreena MCKennit.
Durat\: 10 minute.
Instructaj:
"V\ invit\m s\ v\ ridica]i de pe scaun, s\ face]i câ]iva pa[i prin aceast\ înc\pere încercând s\ identifica]i toate
tensiunile pe care le resimte corpul vostru acum. Face]i acele mi[c\ri care crede]i c\ v\ ajut\ s\ v\ elibera]i tensiunile. L\sa]i-v\ corpul s\ se mi[te în voie."
Este foarte important ca voi, consilierii, s\ participa]i la acest exerci]iu f\când [i voi ceea ce cere]i adolescentelor.
"Asculta]i muzica [i l\sa]i-o s\ v\ p\trund\ corpul, sufletul, inima. Mi[ca]i-v\ a[a cum muzica v\ "[opte[te" s\ o
face]i. Undui]i-v\, r\suci]i-v\, face]i tot ceea ce dori]i: fi]i asemenea unui fluture, sau asemenea unui pe[te. Sau
poate dori]i s\ p\[i]i precum o panter\ sau s\ zbura]i asemenea unui liliac. Pute]i s\ v\ mi[ca]i acum precum orice
animal dori]i. Pute]i s\ dansa]i când v\ întâlni]i, pute]i s\ comunica]i f\r\ cuvinte. Exprima]i-v\ cu curaj! Intra]i în
contact cu toate "anim\lu]ele" prezente aici în sal\. Dansa]i [i comunica]i în acela[i timp. Exprima]i prin dans
starea voastr\ de acum [i încerca]i s\ o acorda]i cu starea celorlalte "anim\lu]e". S\ facem astfel încât comunicarea
noastr\ s\ fie armonioas\, ca grupul nostru s\ vibreze la unison."
Încheia]i exerci]iul odat\ cu reducerea treptat\ a fondului muzical atunci când grupul a atins un anumit grad de
armonie, de coeziune.
Strategii de valorificare a experien]ei:
Încuraja]i adolescentele s\ vorbeasc\, pe scurt, despre experien]a tr\it\. Lua]i în discu]ie momentele u[oare, frumoase, precum [i pe cele dificile. Fetele care au tr\it astfel de momente vor vorbi despre ele celorlalte participante
la grup [i le vor împ\rt\[i strategiile prin care au reu[it s\ dep\[easc\ aceste momente dificile.
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Exerci]iul 2: BUN G|SIT, COPIL INTERIOR!1
"Copilul râde:
În]elepciunea [i iubirea mea e jocul"
Lucian Blaga
Obiective:
• identificarea unor modalit\]i de contactare a propriilor tr\iri interioare;
• descoperirea tr\irilor [i caracteristicilor copilului interior.
Materiale necesare: coli de tip A4, colorate sau albe, creioane colorate, carioci, creioane cerate, markere,
cret\ colorat\.
Durat\: 100 de minute.
Instructaj:
A[eza]i materialele necesare lucrului în mijlocul înc\perii, în mijlocul cercului descris de adolescente.
"V\ propunem s\ v\ ridica]i, s\ v\ plimba]i prin aceast\ camer\ [i s\ încerca]i s\ descoperi]i cum sunt ast\zi
colegele voastre. Afla]i cu ce culori sunt îmbr\cate, cum [i-au aranjat p\rul, surprinde]i ce este nou ast\zi la
colegele voastre. Observa]i cum se mi[c\ ele acum, ce parfum se r\spânde[te în jurul lor. Iar dac\ ar fi s\ le asocia]i
un gust, oare ce fel de gust ar fi? (Pauz\) Acum prinde]i mâna celei care se afl\ lâng\ voi, cum este ea? Ce stare
v\ creeaz\? Fi]i con[tiente de toate senza]iile, emo]iile pe care le tr\i]i.
V\ propunem acum s\ v\ alege]i un loc în aceast\ sal\, unul care s\ devin\ locul vostru [i care s\ v\ ajute s\ v\
explora]i mai profund tr\irile interioare. Îndrepta]i-v\ spre acest loc [i a[eza]i-v\ cât mai comod. Acorda]i-v\ timp
[i afla]i care este starea voastr\ acum. Ce se întâmpl\ cu voi în interior? Pute]i închide ochii ca s\ v\ fie mai u[or
s\ v\ deta[a]i de ceea ce este în afara voastr\. Ce vede]i cu ochii min]ii? (Pauz\) Dar mâinile voastre ce simt? Ce
se întâmpl\ cu corpul vostru? (Pauz\) Exist\ vreo parte a corpului tensionat\? Dac\ da, face]i ceva ca s\ v\ ajute
s\ v\ sim]i]i mai confortabil.
V\ invit\m acum s\ v\ reaminti]i cum era]i voi cu mul]i ani în urm\, atunci când era]i copil. Fixa]i-v\ asupra primei
imagini care v\ trece prin minte. Oare ce vârst\ avea]i, cum ar\ta]i? (Pauz\) Observa]i imaginea copilului care
apare. Acesta este Copilul vostru Interior. Cum este el? Cum este îmbr\cat, cum se mi[c\, cum miroase, ce face
[i cum se simte? Încerca]i s\-l cunoa[te]i cât mai bine, s\ afla]i cât mai multe lucruri despre el. (Pauz\) {ti]i deja
suficiente lucruri despre el? Dac\ da, ce-ar fi s\-l întreba]i cum îl cheam\? (Pauz\) A]i aflat?
Acum deja v\ cunoa[te]i. Ce ar fi s\ face]i împreun\ o plimbare? Sau dac\ prefera]i s\ sta]i pe o banc\, numai voi
doi, pute]i s-o face]i! Alege]i un loc frumos, lini[tit. Poate fi oriunde, la mare, la munte, într-un parc sau într-o p\dure.
Bucura]i-v\ de prezen]a [i clipele petrecute împreun\ cu Copilul vostru Interior. Iar atunci când considera]i c\ a]i
aflat suficient de multe despre acest copil, deschide]i ochii, alege]i creioanele colorate potrivite [i desena]i-l pe foaia
de hârtie din fa]a voastr\ cu acea mân\ pe care nu o folosi]i la scris. Astfel dac\ scrie]i cu dreapta, ve]i desena cu stânga, iar dac\ scrie]i cu stânga, atunci ve]i desena acum cu dreapta. Gândi]i-v\ doar la modul în care desena]i, nu la
cum va ar\ta la final. L\sa]i mâna s\ exprime singur\ pe hârtie Copilul vostru Interior. Alege]i cu grij\ culorile pentru a-l reda cât mai bine. Dup\ ce termina]i, scrie]i numele Copilului Interior undeva pe foaia de hârtie."
1

Adaptat dup\ Lucia Capacchione, Recovery of Your Inner Child, a fireside Book Published by Simon & Schuster, New York, 1991.
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Strategii de valorificare a experien]ei:
Propune]i adolescentelor s\ priveasc\ cu aten]ie desenul realizat, încercând s\ afle cât mai multe despre personajul care tocmai a prins via]\ pe coala de hârtie. S\ descopere care sunt lucrurile care-i plac sau nu îi plac, care
este starea lui emo]ional\ din acest moment. S\ afle care sunt dorin]ele lui, nevoile lui, dar [i temerile lui (Timp
de lucru individual: 3 - 5 minute).
Oferi]i câte un bold sau ac de siguran]\ fiec\rei adolescente pentru a-[i prinde în partea din fa]\ a corpului desenul
realizat. Apoi, pe rând, fiecare fat\ va intra pe "scena" grupului [i va prezenta celorlalte Copilul s\u Interior
folosind persoana întâi, singular. Prezentarea va fi f\cut\ atât verbal cât [i corporal, adolescenta trebuind s\ vorbeasc\, s\ se manifeste întocmai cum îi dicteaz\ Copilul s\u Interior.
Încuraja]i celelalte fete s\ pun\ întreb\ri protagonistei, s\-[i satisfac\ propriile curiozit\]i.
La sfâr[itul tuturor prezent\rilor, adolescentele vor realiza din corpurile lor o construc]ie de grup în care fiecare
va oferi Copilului s\u Interior posibilitatea de a se exprima corporal a[a cum dore[te el [i de a transmite un mesaj
membrilor grupului. Acest mesaj poate fi de genul: "Acum m\ simt…", "Acum îmi vine s\…", "Sunt…", "Îmi
trece prin cap c\ a[ putea..." etc.
Cere]i fetelor ca înainte de a p\r\si sala s\ noteze mesajul transmis de Copilul lor Interior pe foaia de hârtie.
Propune]i-le, ca odat\ ajunse în camera lor, s\ g\seasc\ acestui desen un loc astfel încât s\-l poat\ vedea frecvent,
pe tot parcursul întâlnirilor de grup.
Nu uita]i! Spune]i adolescentelor s\ aduc\ desenul la urm\toarea întâlnire de grup.
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A PATRA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iu: VORBE{TE-MI F|R| GRIJ|!2
"Convingerea c\ suntem iubi]i ne ofer\ cea mai mare fericire în via]\."
Victor Hugo
Obiective:
• identificarea nevoilor personale;
• descoperirea resurselor proprii de satisfacere a lor.
Materiale necesare: coli de tip A3, hârtie colorat\, hârtie creponat\, lipici, agrafe, bolduri, creioane colorate, carioci, markere.
Durat\: 120 de minute.
Instructaj:
Invita]i adolescentele ca înainte de a începe activitatea s\ realizeze câteva exerci]ii u[oare de gimnastic\ dând
exemplu personal.
Apoi ruga]i-le s\ se a[eze ca de obicei în cerc. Spune-]i fetelor s\ pun\ desenele realizate data trecut\ în fa]a lor.
"Privi]i cu aten]ie desenul Copilului Interior realizat data trecut\. Purta]i un dialog în scris cu el, pe foaia de hârtie din fa]a voastr\. Încerca]i s\ afla]i cum se simte ast\zi, care sunt nevoile lui acum. Afla]i tot ceea ce îl bucur\
sau îl sup\r\ în acest moment. Asigura]i-l c\ sunte]i foarte atent/\ la spusele lui [i ruga]i-l s\ v\ împ\rt\[easc\ ce
a]i putea face pentru el astfel încât s\-i fie bine. Oferi]i-i Copilului Interior posibilitatea de a se exprima în scris
cu mâna cu care voi nu scrie]i. R\spunde]i-i cu mâna cu care, de obicei, voi face]i acest lucru."
Se ofer\ 10 - 15 minute pentru realizarea acestui dialog.
"Cere]i Copilului Interior s\ exprime cu ajutorul materialelor aflate în centrul grupului ceea ce el î[i dore[te cel
mai mult acum."
Timp de 10 minute l\sa]i adolescentele s\-[i exteriorizeze dorin]a/dorin]ele fundamentale din aceast\ perioad\ a
vie]ii lor.
"Alege]i un creion [i da]i-i posibilitatea s\ v\ transmit\ cum crede el c\ î[i poate împlini dorin]a/dorin]ele bazându-se pe propriile sale for]e. Dac\ are nevoie de pu]in ajutor pentru a descoperi aceste for]e interioare [i a g\si
solu]ii, ajuta]i-l! Folosi]i-v\ de acelea[i mâini pentru a putea comunica.
Ve]i descoperi cu siguran]\ [i o serie de obstacole. Care sunt ele? Cum le pute]i dep\[i? Nu uita]i! Scopul vostru
comun este de a face ca dorin]a s\ se îndeplineasc\. Poate acum, într-un viitor apropiat sau poate, într-un viitor
mai îndep\rtat.
{i dac\ a]i aflat tot ceea ce avea]i nevoie s\ afla]i, v\ invit s\-i mul]umi]i Copilului Interior pentru c\ v-a împ\rt\[it
dorin]ele sale [i pentru c\ a]i aflat împreun\ ce resurse interioare v-ar putea ajuta.
2

Adaptat dup\ Lucia Capacchione, Recovery of Your Inner Child, a fireside Book Published by Simon & Schuster, New York, 1991.
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Lua]i-v\ la revedere, nu înainte de a asigura Copilul vostru Interior c\ îl ve]i asculta cu mult\ aten]ie [i alt\ dat\."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Adolescentele prezint\ grupului produsele crea]iei lor, produse ce "întruchipeaz\" dorin]a sau dorin]ele lor.
Comunic\, de asemenea, care au fost obstacolele interioare cu care s-au confruntat, dar [i resursele personale pe
care le-au descoperit [i pe care le-ar putea folosi pentru a-[i vedea dorin]ele îndeplinite. Încuraja]i fetele s\ ofere
feed-back-uri pozitive fiec\reia dintre ele.
Invita]i adolescentele s\ se gândeasc\ la alte dorin]e pe care le-au avut de-a lungul timpului [i s\-[i aminteasc\ care
au fost resursele personale pe care s-au sprijinit atunci.
În final fiecare fat\ va primi "Stelu]a mea norocoas\" pe care va nota resursa personal\ fundamental\ pe care a
descoperit-o în aceast\ întâlnire de grup (stelu]a va fi confec]ionat\ dintr-un carton alb sau colorat [i va fi suficient de mare pentru a putea nota pe ea un cuvânt). {i aceast\ stelu]\ va fi purtat\ în piept la fiecare din întâlnirile viitoare de grup.
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A CINCEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: {TIU S| SPUN CEEA CE SIMT!3
Obiective:
• exersarea comunic\rii nonverbale;
• exersarea comunic\rii emo]ionale [i a celei empatice.
Materiale necesare: instrumente de percu]ie, tobe sau orice alte
obiecte care ar putea fi folosite ca instrumente pentru emis sunete.
Durat\: 10 minute.
Instructaj:
În mijlocul s\lii de lucru a[eza]i tobele, instrumentele de percu]ie sau orice alt obiect care ar putea fi folosit
pentru a scoate sunete.
"Ave]i în fa]a voastr\ o mul]ime de instrumente cu ajutorul c\rora vom încerca ast\zi s\ comunic\m. V\ invit\m
s\ le privi]i mai întâi cu mare aten]ie [i apoi s\ intra]i, pe rând, în contact cu ele. S\ le observa]i de aproape, s\
afla]i ce sunet scoate fiecare. Încerca]i s\ cunoa[te]i cât mai bine fiecare instrument în parte. (Pauz\) V\ propunem acum, s\ alege]i acel instrument care crede]i c\ v-ar putea ajuta cel mai mult s\ v\ exprima]i starea voastr\ din acest moment (se ofer\ timp adolescentelor s\-[i aleag\ instrumentul). Pe rând, fiecare dintre voi, va comunica grupului, cu ajutorul instrumentului muzical ales, starea pe care o are acum: bucurie, triste]e, nervozitate,
furie etc."
Unul dintre voi, consilierii, poate începe dând astfel un exemplu fetelor.
"Iar noi, to]i/toate ceilal]i/cel\lalte, vom fi oglinzile fiec\reia/fiec\ruia dintre noi, încercând s\ exprim\m cu ajutorul instrumentelor ceea ce tr\ie[te cel care ne cânt\".
Se las\ timp tuturor adolescentelor s\-[i exprime tr\irile interioare.
"V\ invit\m acum s\ cre\m împreun\ o melodie a grupului nostru, încercând s\ fim aten]i unii la al]ii [i s\ ne
armoniz\m. S\ l\s\m sunetele instrumentelor s\ se împleteasc\ acum cu sunetele noastre vocale."
Prin exemplul vostru, propune]i de data aceasta fetelor s\ comunice nu numai cu ajutorul instrumentelor ci [i cu
ajutorul sunetelor vocale personale. Activitatea se va încheia atunci când grupul va reu[i s\ ajung\ la o melodie cât
de cât armonioas\.
Strategii de valorificare a experien]ei:
Încuraja]i adolescentele s\ vorbeasc\ despre experien]a tr\it\, despre ceea ce le-a fost u[or sau dificil.

Adaptat dup\ Iolanda Mitrofan (coord.), Orientarea experien]ial\ în psihoterapie - Dezvoltare personal\, interpersonal\, transpersonal\, Editura SPER,
Colec]ia Alma Mater, Bucure[ti, 2000.
3
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Exerci]iul 2: CRITICUL {I PROTECTORUL MEU INTERIOR
"Nimic nu e mai sacru decât legile naturii [i de aceea trebuie s\ ne uit\m
în\untrul nostru [i s\ nu permitem s\ ni se impun\ standarde din afara noastr\"
Ralph Waldo Emerson
Obiectiv:
• concilierea [i integrarea celor dou\ p\r]i ale Eu-lui: Criticul [i Protectorul Interior.
Materiale necesare: plastilin\ de mai multe culori, conuri de brad, crengu]e, pietre, scoici, semin]e de mai multe
tipuri.
Durat\: 100 de minute.
Instructaj:
"Lua]i în mâna cu care nu scrie]i de obicei, mâna nondominant\, o bucat\ de plastilin\. Încerca]i s\ o
modela]i. Sim]i]i textura plastilinei, observa]i care este mirosul ei, cât de cald\ sau rece este [i fi]i atente la starea
pe care ea v-o creeaz\ în acest moment. (Pauz\) Este important s\ v\ centra]i acum doar pe senza]iile pe care le
tr\i]i. L\sa]i mâna s\ cunoasc\ cât mai bine plastilina, f\r\ s\ modela]i ceva anume. (Pauz\)
V\ invit\m, ca pe m\sur\ ce începe]i s\ afla]i cât mai multe lucruri despre plastilina din mâna voastr\, s\ v\ l\sa]i
gândurile s\ alunece c\tre o persoan\ care de multe ori v-a f\cut s\ v\ sim]i]i "m\cinat\", "fr\mântat\", precum
se simte acum plastilina din mâna voastr\. Concentra]i-v\ acum asupra gândurilor, asupra imaginilor ce v\ vin în
minte [i fixa]i-v\ asupra acelei imagini sau asupra acelui gând care v\ aduce în prim plan persoana care de multe
ori v-a f\cut s\ v\ sim]i]i furioase, înjosite sau poate criticate pe nedrept, învinov\]ite, descurajate. L\sa]i mâna
voastr\ nondominant\ s\ exprime toate sentimentele pe care le-a]i avut de-a lungul timpului fa]\ de acea persoan\.
Dac\ cealalt\ mân\, mâna dominant\, vrea s\ v\ ajute în exprimarea sentimentelor voastre, l\sa]i-o s\ o fac\!
(Pauz\). Permite]i sentimentelor voastre s\ ias\ la iveal\, s\ se exprime cât mai bine cu putin]\. {i ori de câte ori
mâna voastr\ ac]ioneaz\ asupra plastilinei ea d\ voie sentimentelor voastre s\ "vorbeasc\". Poate c\ acum plastilina din mâna voastr\ începe s\ capete o anumit\ form\. Oferi]i-i [ansa acestei forme s\ se dezvolte, s\ se transforme. Este acea parte din voi care de obicei este foarte atent\ la tot ceea ce vi se întâmpl\ [i v\ ajut\ s\ judeca]i
[i s\ evalua]i persoanele, evenimentele din via]a voastr\. Acorda]i-i toat\ aten]ia voastr\ deoarece ea v\ ajut\ s\
lua]i decizii bune pentru voi, chiar dac\ uneori pare a fi mai aspr\, mai dur\ sau mai greu de suportat. Este o parte
din voi pe care a]i putea încerca s\ o iubi]i deoarece ea vegheaz\ asupra voastr\. Face]i astfel încât aceast\ parte
s\ capete forma pe care voi o dori]i. L\sa]i-v\ mâinile s\ lucreze astfel încât aceast\ parte important\ din voi s\
fie a[a cum vre]i voi. {i atunci când a c\p\tat forma dorit\, da]i-i un nume [i g\si]i-i un loc în fa]a voastr\."
Trece]i mai departe doar dup\ ce toate fetele au a[ezat obiectul modelat în fa]a lor.
"V\ invit\m acum s\ lua]i de jos cu mâna, care de obicei nu scrie]i, mâna nondominant\, o alt\ bucat\ de plastilin\. Este o bucat\ nou\ de plastilin\ cu care intra]i în contact acum pentru prima oar\. V\ propunem s\ afla]i
cât mai multe lucruri despre ea, despre textura, mirosul, greutatea [i temperatura ei.
Acum când [ti]i deja multe lucruri [i despre aceast\ bucat\ de plastilin\ v\ invit\m s\ l\sa]i gândurile voastre s\
"zboare" c\tre acele persoane din via]a voastr\ care au avut grij\ de voi, care v-au oferit c\ldur\, v-au iubit. (Pauz\)
Opri]i-v\ asupra acelei persoane care v-a oferit cel mai mult dintre toate, care v-a iubit cel mai mult în via]a voastr\ [i în bra]ele c\reia v-a]i sim]it în deplin\ siguran]\. Exprima]i-v\ [i de data aceasta sentimentele fa]\ de aceast\
persoan\. Spune]i-i tot ceea ce sim]i]i [i mul]umi]i-i pentru tot ceea ce a f\cut pentru voi. (Pauz\) {i dac\ ve]i privi
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acum plastilina din mâna voastr\ ve]i putea vedea cum [i ea începe s\ prind\ o anumit\ form\. Mâinile voastre o
ajut\ chiar acum s\ se transforme [i s\ se contureze mai bine pentru c\ este o form\ special\. Ea cuprinde în interiorul ei toat\ înv\]\tura pe care voi a]i desprins-o de la acea fiin]\ special\ din via]a voastr\. Aceasta v-a înv\]at
s\ primi]i, s\ d\rui]i, s\ iubi]i. Purta]i în voi o comoar\ adev\rat\. Oferi]i a[adar buc\]ii de plastilin\ forma pe care
voi o dori]i [i care crede]i c\ exprim\ cel mai bine "comoara din voi".
Când a]i terminat, v\ propun s\ a[eza]i [i aceast\ bucat\ de plastilin\ jos, în fa]a voastr\".
Se a[teapt\ pân\ ce toate buc\]ile de plastilin\ sunt puse jos.
"Acum, v\ invit\m s\ privi]i cu aten]ie cele dou\ buc\]i de plastilin\ modelate de voi. Ele reprezint\ criticul [i protectorul vostru interior. Sunt foarte importante pentru voi deoarece ele, împreun\, v\ ajut\ s\ lua]i decizii bune
pentru voi. Încerca]i, folosindu-v\ de toate materialele pe care le ave]i la dispozi]ie: crengu]e, conuri, pietre, scoici
etc., s\ face]i în a[a fel încât aceste dou\ p\r]i "din voi" s\ comunice cât mai bine una cu alta. A[adar, consulta]i,
pe rând, fiecare parte [i afla]i ce le-ar putea ajuta s\ comunice eficient. Construi]i împreun\ canalul cel mai bun
de comunicare. Poate c\ "stelu]a norocoas\", din pieptul vostru, v\ d\ [i ea câteva sugestii. Ea [tie foarte bine care
sunt resursele pe care cele dou\ p\r]i le-ar putea folosi astfel încât comunicarea dintre ele s\ fie armonioas\. Deci,
construi]i împreun\ o rela]ie "cum nu s-a mai v\zut" de bun\ între Criticul [i Protectorul vostru Interior. Nu uita]i
c\ fiecare dintre voi va crea cu siguran]\ cea mai bun\ rela]ie pentru ea."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Fiecare adolescent\ va prezenta grupului care sunt principiile pe care se bazeaz\ comunicarea dintre cele dou\
p\r]i parentale: criticul [i protectorul interior, astfel încât comportamentul lor s\ fie cel al unui "adult" adaptat
contextului social. Se vor eviden]ia din nou resursele personale [i faptul c\ responsabilitatea pentru starea de bine
revine fiec\ruia.
În final fiecare adolescent\ va lua cu ea cele dou\ buc\]i de plastilin\ precum [i cel mai relevant element component al canalului de comunicare realizat, astfel încât acesta s\ r\mân\ o ancor\ important\ pentru fete, semnificativ\ pentru comunicarea armonioas\ dintre cele dou\ p\r]i. Cere]i, evident, ca cele trei obiecte luate s\ fie [i ele
p\strate în camer\, într-un loc în care pot fi v\zute u[or [i des.
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A ªASEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: O CLIP| DE LIBERTATE
Obiectiv:
• stimularea [i exersarea manifest\rilor libere, creatoare.
Materiale necesare: casetofon sau CD player, caset\ sau CD cu muzic\ dinamic\.
Durat\: 10 - 15 minute.
Instructaj:
Scaunele sunt a[ezate pe marginea s\lii astfel încât s\ r\mân\ un spa]iu suficient de mare de mi[care. Muzica
va fi dat\ destul de tare pentru a facilita mi[carea. V\ ve]i a[eza cu to]ii la început în cerc.
"Ast\zi, v\ invit\m la dans! Asculta]i muzica cu mare aten]ie [i l\sa]i corpul s\ se mi[te a[a cum î[i dore[te. Fi]i
îng\duitoare cu capul vostru [i oferi]i-i azi [ansa s\ fac\ tot ceea ce vrea el. L\sa]i-l s\ se mi[te astfel încât s\ se
elibereze de orice tensiune. Oferi]i, pe rând, aceast\ [ans\ [i umerilor vo[tri [i mâinilor voastre. Permite]i acestora s\ se mi[te înainte, înapoi, în sus, în jos, în modul în care ele vor. L\sa]i-le s\ fac\ absolut tot ceea ce ele simt
c\ este bine pentru ele acum. Fi]i generoase cu ele [i l\sa]i-le s\ se exprime. Fi]i generoase cu tot restul corpului
vostru: trunchiul, bazinul, picioarele, genunchii, gleznele, t\lpile. Oferi]i-le posibilitatea s\ se simt\ bine, s\ fac\ tot
ce simt nevoia s\ fac\, s\ se mi[te cum poate n-au mai f\cut-o pân\ ast\zi.
Acum, pe rând, grupul nostru va avea în centrul s\u un conduc\tor de dans, un maestru care ne va înv\]a s\ facem
tot felul de mi[c\ri, mi[c\ri originale, creative, mi[c\ri care poate nu s-au mai v\zut pân\ în ziua de azi."
Este foarte important ca primul "maestru al dansului" s\ fie unul dintre voi, conduc\torii de grup. În felul acesta
ve]i "sparge ghea]a" [i oferi]i fetelor un exemplu de noncomformism în mi[care.
"Acum, fiecare dintre noi î[i va alege o partener\ [i vom dansa ca [i când ne-am uita într-o oglind\, încercând s\
ne armoniz\m cu mi[c\rile celuilalt. Vom face astfel încât dansul nostru în pereche s\ fie original, s\ fie stimulator [i satisf\c\tor pentru fiecare din corpurile noastre.
Ne vom grupa acum câte trei [i vom dansa cât mai expresiv cu putin]\, în ritmul muzicii! Da]i voie corpurilor
voastre s\ se exprime, s\ se mi[te cum vor ele [i s\ comunice unele cu altele astfel încât dansul vostru s\ fie armonios.
Ne vom uni din nou cu to]ii [i vom crea o mi[care armonioas\ a grupului întreg. Manifesta]i-v\ creator [i oferi]iv\ [ansa tr\irii unor momente minunate în acest grup. Exprima]i-v\, relaxa]i-v\, bucura]i-v\, fi]i ceea ce voi vre]i
s\ fi]i!"
Dansul se va încheia prin reducerea treptat\ a fondului muzical de c\tre unul din consilieri în momentul în care
grupul fetelor a reu[it s\ creeze o mandal\ dinamic\ (în mi[care) din corpurile lor.
Strategii de valorificare a experien]ei:
Încuraja]i adolescentele s\ vorbeasc\ de tr\irile avute în timpul exerci]iului [i dup\ terminarea acestuia.
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Exerci]iul 2: ÎMI DORESC, VOI REU{I!
"Nu renun]a niciodat\ la visurile tale! Cu cât te apropii mai mult de vis
cu atât el devine adev\rata ra]iune pentru a tr\i!"
Paulo Coelho
Obiective:
• formarea abilit\]ilor de fixare a unor scopuri de via]\ realiste;
• exersarea deprinderilor de analiz\ introspectiv\, de descoperire [i utilizare a resurselor interioare;
• fixarea unor ancore pozitive pentru activit\]ile de luare a deciziilor în vederea îndeplinirii unor dorin]e personale.
Materiale necesare: coli albe A4, creioane colorate, carioci, scoici, pietre, frunze, crengu]e de brad, buc\]i de
plastilin\, casetofon sau CD player, caset\ audio sau CD.
Durat\: 90 - 100 de minute.
Instructaj:
Pe un fond muzical lini[tit, care invit\ la medita]ie, cere]i adolescentelor s\ fac\ câ]iva pa[i prin sala de lucru.
"În timp ce îi permite]i corpului s\ se plimbe în voie prin sal\, v\ propunem s\ l\sa]i [i gândurile voastre s\ mearg\
înapoi, pe linia timpului, pân\ la cele mai vechi amintiri din via]a voastr\.(Pauz\) Odat\ ajunse acolo parcurge]i
pas cu pas drumul înapoi, oprindu-v\ cu aten]ie asupra acelor amintiri despre evenimente semnificative care, întrun fel sau altul, v-au marcat via]a. Cu siguran]\, fiecare dintre acestea v-au permis s\ înv\]a]i ceva. Re]ine]i fiecare
înv\]\tur\, depozita]i-o cu mare grij\ în desaga lucrurilor importante pentru voi [i merge]i mai departe pân\
ajunge]i în momentul prezent. (Pauz\) {i atunci când a]i terminat de parcurs drumul vie]ii voastre din trecut pân\
în prezent, v\ invit\m s\ lua]i o foaie de hârtie [i-un creion din materialele aflate în mijlocul s\lii [i apoi s\ v\
a[eza]i comod într-un anumit loc din aceast\ înc\pere."
Oferi]i adolescentelor timpul necesar pentru a-[i achizi]iona instrumentele de lucru [i pentru a se a[eza undeva în sal\.
"Privi]i cu aten]ie foaia de hârtie din fa]a voastr\, încerca]i s\ afla]i cât mai multe lucruri despre forma, m\rimea,
culoarea, asperitatea, fine]ea sau greutatea ei. {i dup\ ce a]i cunoscut-o suficient de bine, v\ rug\m s\ marca]i un
punct pe ea cu ajutorul creionului din mâna voastr\. Acest punct reprezint\ momentul prezent al vie]ii voastre.
El marcheaz\ ceea ce sunte]i voi aici [i acum, adolescente, cu un anumit trecut, cu o desag\ plin\ de înv\]\minte,
cu nevoi, dorin]e [i vise ce se vor a fi îndeplinite. Plecând de la acest punct, v\ invit\m s\ creiona]i pe foaia de
hârtie linia timpului vostru viitor. Voi sunte]i cele care ve]i decide încotro se va îndrepta ea [i ce anume va con]ine
ea. Crea]i-v\ propriul vostru viitor. Un viitor luminos. Un viitor care s\ v\ împlineasc\ nevoile [i dorin]ele voastre de acum. Acum voi sunte]i creatoarele propriului vostru viitor. Aminti]i-v\ care sunt resursele pe care [ti]i c\
pute]i conta în construirea propriului vostru viitor! Dac\ le ve]i folosi cu aten]ie [i discern\mânt, cu siguran]\ visele voastre vor deveni realitate!
V\ propunem acum s\ v\ gândi]i la trei dorin]e, sau trei scopuri importante pentru voi [i care vre]i s\ vi se
îndeplineasc\, s\ se realizeze. Marca]i cu ajutorul materialelor din mijlocul s\lii (pietre, scoici, frunze, buc\]i de
plastilin\), pe linia timpului vostru viitor momentele în care considera]i c\ acestea se pot îndeplini. Nu v\ gr\bi]i!
Identifica]i prima dorin]\ [i atunci când ea este foarte clar\ în mintea voastr\ alege]i un obiect cu ajutorul c\ruia
s\ însemna]i pe linia timpului momentul realiz\rii ei. Proceda]i la fel cu a doua [i a treia dorin]\."
Consilierii ofer\ timp adolescentelor s\ identifice [i s\ marcheze pe linia timpului împlinirea dorin]elor lor.
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"În acest moment dorin]ele [i scopurile voastre sunt clare în mintea fiec\reia dintre voi. V\ propunem s\ v\ opri]i
acum, din nou, asupra fiec\reia dintre ele [i s\ afla]i cum proceda]i, sau cum face]i ca ele s\ se îndeplineasc\. Ce
din tine te va ajuta s\-]i îndepline[ti prima dorin]\? Dar a doua? Dar a treia? (pauz\) A]i aflat? Dac\ da, v\ suger\m
s\ invita]i la masa dialogului Criticul [i Protectorul vostru Interior pentru a v\ spune în ce m\sur\ fiecare dintre
dorin]ele voastre are [anse s\ se îndeplineasc\ pe calea pe care voi a]i ales-o. Poate ve]i afla c\ drumul pe care la]i ales este cel potrivit pentru ca dorin]a voastr\ s\ se împlineasc\. Sau poate ve]i afla c\ dorin]a voastr\ pentru
a se împlini nu depinde numai de voi [i atunci e posibil s\ nu se realizeze. Dac\ este a[a, întreba]i Criticul [i
Protectorul vostru Interior cum a]i putea reformula sau transforma dorin]a/scopul vostru astfel încât s\ aib\
[anse de a se împlini."
L\sa]i timp adolescentelor s\ analizeze cu aten]ie fiecare dorin]\ în parte.
"Acum, când [ti]i foarte clar care sunt cele trei obiective pe care le ave]i de îndeplinit în viitor [i cunoa[te]i [i
modul în care ve]i face acest lucru, v\ invit\m s\ v\ întoarce]i pe linia timpului la punctul care pe foaia voastr\ de
hârtie marcheaz\ momentul prezent. Intra]i în contact cu acest punct, punând degetul pe el. Închide]i ochii [i
observa]i care este starea voastr\ de acum. Cum v\ sim]i]i acum când [ti]i deja care sunt urm\torii trei pa[i pe care
îi ve]i face în viitor astfel încât vou\ s\ v\ fie bine. Ave]i deja control asupra a ceea ce vi se va întâmpla. Mul]umi]ile Criticului [i Protectorului vostru Interior pentru ajutorul dat, mul]umi]i-v\ vou\ pentru c\ v-a]i oferit timp s\
lua]i decizii bune pentru voi. Când a]i terminat deschide]i ochii [i mul]umi]i într-o manier\ personal\ colegelor
voastre pentru c\ au fost al\turi de voi în tr\irea acestei experien]e. "
Strategii de valorificare a experien]ei:
Încuraja]i adolescentele s\ discute despre:
• dorin]ele [i scopurile lor;
• despre resursele personale utile [i absolut necesare pentru îndeplinirea/satisfacerea dorin]elor [i scopurilor
proprii.
Aborda]i problema necesit\]ii formul\rii unor scopuri personale a c\ror realizare s\ depind\ numai de persoana
care le formuleaz\. Numai o astfel de strategie poate garanta îndeplinirea lor [i este foarte important ca adolescentele s\ fie con[tiente de acest lucru.
În finalul exerci]iului oferi]i fiec\rei adolescente o foaie de hârtie pe care va fi notat titlul: "Scrisoare c\tre
Adultul care cre[te în mine" [i cere]i fetelor s\ exprime în scrisoare, timp de 5-10 minute, tot ceea ce au înv\]at
ele din întâlnirile de grup de pân\ acum [i consider\ c\ le-ar fi de
folos în viitor. Spune]i adolescentelor s\ foloseasc\ în realizarea
scrisorii adresarea direct\. Pute]i s\ le recomanda]i s\ înceap\ cu
formula:
"Dragul meu Adult Interior,
Î]i scriu acum…."
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A ªAPTEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: {TIU S| FIU CATEGORIC|!
Obiective:
• exersarea deprinderilor de comunicare asertiv\.
Materiale necesare: o cutie cu bile]ele cu numere de la 1 la 10
(sau 12, în func]ie de num\rul de adolescente aflate în grup),
post-it-uri de culoare galben\ [i de culoare albastr\.
Durat\: 30 de minute.
Instructaj:
Anun]a]i adolescentele c\ în acest exerci]iu vor înv\]a s\ comunice dorin]ele lor celorlal]i, astfel încât ace[tia
s\ le respecte [i s\ ]in\ cont de ele.
"Vom înv\]a s\ spunem "NU!", vom înv\]a s\ spunem "DA!", "VREAU!", "NU VREAU!", "VIN!", "NU VIN!"
într-o manier\ în care interlocutorul nostru s\ în]eleag\ c\ ceea ce afirm\m este exact dorin]a noastr\. Vom înv\]a
s\ evit\m situa]iile în care un "NU!" s\ fie perceput de cel\lalt ca fiind de fapt "DA."
Vom înv\]a acum s\ spunem "NU!" [i "DA!".
Plimba]i-v\ prin camer\ [i de fiecare dat\ când v\ întâlni]i cu o alt\ coleg\, spune]i-i "NU!" cu toat\ energia pe care
o ave]i. Folosi]i-v\ vocea, privirea, bra]ele, întreg corpul pentru a-i spune acelei persoane un "NU!" cât mai hot\rât."
Încuraja]i adolescentele s\ se exprime cât mai expresiv cu putin]\ chiar dac\, datorit\ efectului de amplificare,
unele situa]ii pot deveni foarte caraghioase. Oferi]i adolescentelor 5 minute pentru exersare.
"Vom face acum acela[i lucru, spunând de data aceasta un "DA!" foarte hot\rât, un "DA" conving\tor."
{i de data aceasta se ofer\ adolescentelor 5 minute pentru exersare.
"Vom înv\]a acum s\ cerem ceea ce ne dorim [i s\ refuz\m ceea ce nu dorim s\ avem. Vom folosi cuvintele
"Vreau, te rog!" [i "Nu vreau, mul]umesc!".
"De data aceasta îns\ ne vom împ\r]i în dou\ echipe. Veni]i s\ extrage]i din cutie câte un bile]el pe care sunt notate
numere de la 1 la 10! Cele care ve]i trage numere impare ve]i forma o echip\, iar fetele care vor extrage numerele
pare vor forma o alt\ echip\. Echipa numerelor impare va purta în piept post-it-uri de culoare galben\, iar echipa
numerelor pare va purta în piept post-it-uri de culoare albastr\. Vom forma dou\ echipe care ar putea purta
numele a dou\ flori: G\lbenele [i Alb\strele."
Da]i fetelor post-it-urile promise.
"Vom forma perechi alc\tuite din câte o reprezentant\ a celor dou\ echipe. G\lbenelele vor avea în mân\ câte un
creion. Alb\strelele vor încerca s\ ob]in\ acel creion, utilizând cuvintele "Vreau!", "D\-mi, te rog!", "Îmi doresc [i
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eu!", folosind diferite tonalit\]i ale vocii, [i ajutându-se de mimica [i pantomimica corporal\. G\lbenelele vor
rezista cât mai mult tenta]iei de a oferi creionul, replicând "Nu vreau!", "Nu pot!" etc. [i vor ceda atunci când comportamentul Alb\strelei este conving\tor."
Se ofer\ pentru exerci]iu 5 minute [i apoi se inverseaz\ rolurile.
"Vom înv\]a s\ ne exprim\m dorin]a de a merge într-un loc anume, dar [i de a refuza s\ mergem acolo unde nu
ne dorim.
Vom lucra pe acelea[i perechi numai c\ de data aceasta v\ ve]i a[eza fa]\ în fa]\ la o distan]\ de trei metri.
G\lbenelele v\ vor invita s\ merge]i c\tre ele, folosind cuvântul "Vino!" [i vor încerca s\ fie foarte conving\toare.
Alb\strelele vor refuza invita]ia primit\ tot într-o manier\ cât mai hot\rât\, f\r\ s\ cedeze, spunând "Nu vin!".
Se ofer\ [i de data aceasta 5 minute pentru exersare, dup\ care se vor inversa rolurile tot pentru 5 minute de lucru.
Strategii de valorificare a experien]ei:
Cere]i adolescentelor, pe parcursul desf\[ur\rii celor trei exerci]ii, s\ fie atente la strategiile pe care le folosesc pentru a ob]ine ceea ce doresc [i s\ le re]in\ pe cele mai bune dintre ele. De asemenea, atrage]i aten]ia fetelor s\
observe care sunt tr\irile lor interioare [i care sunt situa]iile care le aduc în punctul de a ceda cerin]elor,
rug\min]ilor celeilalte.
În finalul exerci]iului ini]ia]i discu]ii pe teme precum:
• când mi-a fost u[or sau dificil s\ comunic;
• cum am f\cut fa]\ situa]iilor dificile;
• este sau nu nevoie s\ fiu conving\toare atunci când comunic dorin]ele mele.

Exerci]iul 2: PUTEREA GÂNDULUI
Obiective:
• stimularea comunic\rii asertive;
• dezvoltarea abilit\]ilor de a comunica asertiv;
• însu[irea unor tehnici de a face fa]\ agresiunilor [i insisten]elor.
Materiale necesare: 5 cartona[e cu gânduri automate [i prejudec\]i, flipchart, markere.
Durat\: 60 de minute.
Instructaj:
"V\ împ\r]i]i în perechi, dou\ câte dou\, astfel încât s\ fi]i cu o coleg\ cât mai pu]in cunoscut\ vou\. E foarte
important s\ face]i acest exerci]iu cu o persoan\ pe care o [ti]i cel mai pu]in. Acum g\si]i un loc în aceast\ camer\
în care s\ fi]i mai izolate de celelalte colege. Voi amesteca aceste cartona[e [i fiecare pereche va primi câte un cartona[. Pe el ve]i g\si scrise ni[te afirma]ii care reprezint\ unele gânduri pe care oamenii le au [i care îi fac s\ le fie
team\ s\ spun\ exact ce gândesc sau s\ refuze anumite lucruri. Una dintre voi va citi aceste afirma]ii, iar cealalt\
va trebui s\ ofere cât mai multe gânduri alternative, pozitive, mai pu]in blocante [i mai apropiate de realitate. De
asemenea, va trebui s\ foloseasc\ un ton al vocii cât mai conving\tor. De exemplu, dac\ g\si]i pe cartona[
urm\toarea afirma]ie: "dac\ spun asta, am s\-l deranjez", atunci partenera va putea spune "dar poate c\ va fi
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interesat de ce anume vreau s\ îi spun" sau "poate, dimpotriv\, îi place s\ stea de vorb\ cu oamenii [i s\ aud\ [i
alte p\reri". A]i în]eles ce ave]i de f\cut?
Strategii de valorificare a experien]ei:
R\spunde]i la întreb\rile fetelor [i mai da]i [i alte exemple dac\ este nevoie. De asemenea, modula]i [i tonalitatea
cu care se vor exprima gândurile alternative. Apoi merge]i de la o pereche la alta pentru a ajuta la desf\[urarea
exerci]iului prin sugestii, explica]ii, corectarea tonului, posturii, gesturilor pentru a le ajuta s\ devin\ cât mai expresive [i asertive etc.
Dup\ terminarea tuturor prejudec\]ilor scrise pe cartona[e, strânge]i cartona[ele, amesteca]i-le bine [i împ\r]i]ile din nou. De data aceasta, se vor inversa rolurile: cine a citit prejudec\]ile va trebui acum s\ caute alternative la
noile prejudec\]i.
Iat\ sugestii pentru cartona[ele cu gânduri automate [i prejudec\]i:
Cartona[ul 1
• dac\ voi respinge ideea, va crede c\ sunt proast\;
• dac\ nu voi fi de acord cu el/ea, nu va mai vorbi cu mine;
• nu sunt în stare de nimic.
Cartona[ul 2
• dac\ zic nu, nu o s\ m\ mai iubeasc\;
• are mult\ experien]\, a[a c\ ar trebui s\ îl/o ascult;
• nu pot niciodat\ s\ refuz pe cineva.
Cartona[ul 3
• nu pot s\ m\ descurc f\r\ el/ea;
• dac\ zic c\ nu vreau, o s\ cread\ c\ sunt o fraier\;
• nu o s\ mai îmi spun\ asta niciodat\, a[a c\ mai bine accept.
Cartona[ul 4
• dac\ zic nu, nu o s\ mai fie prieten/\ cu mine;
• el/ea este mai de[tep/\ decât mine, a[a c\ trebuie s\ aib\ dreptate;
• cine spune nu, pierde o mul]ime de [anse.
Cartona[ul 5
• este mai în vârst\ ca mine, a[a c\ [tie mai bine ce e bine pentru mine;
• dac\ spun nu acum, nu o s\ mai am alt\ ocazie de a face bani;
• dac\ îl/o contrazic, se va sup\ra pe mine.
La finalul exerci]iului discuta]i pe marginea cartona[elor, a modului în care fetele au putut formula gânduri alternative [i a importan]ei acestora pentru viitorul fetelor [i pentru evitarea situa]iilor de trafic. De asemenea,
asigura]i-v\ c\ fetele au oferit cel pu]in dou\ gânduri alternative pentru fiecare afirma]ie din cartona[e. Aceste
dou\ gânduri alternative vor fi discutate [i anun]ate în grup, scrise pe flipchart, astfel încât toate adolescentele s\
beneficieze de ele.
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Exerci]iul 3: SITA DE CUVINTE4
Obiective:
• dobândirea unei tehnici de comportament asertiv;
• cre[terea încrederii în sine.
Materiale necesare: 5 cartona[e cu situa]ii provocatoare (în care cineva vrea s\ induc\ sentimentul de vinov\]ie
în urma respingerii).
Durat\: 30 de minute.
Instructaj:
"V\ ve]i împ\r]i din nou în perechi. Fiecare pereche va primi câte un cartona[ pe care este scris\ o anumit\
situa]ie în care cineva vrea s\ provoace sentimentul de vinov\]ie în urma respingerii propunerii, p\rerii, afirma]iei
lui/ei. O s\ înv\]\m acum s\ facem fa]\ acestor situa]ii, prin folosirea unei tehnici care las\ cuvintele celuilalt s\
treac\ prin noi ca printr-o sit\. De aici [i numele acestui exerci]iu. Iat\ ce presupune aceast\ tehnic\: de exemplu,
tocmai a]i refuzat o invita]ie la discotec\ a unui tip. El încearc\ acum s\ v\ conving\ c\ face]i o mare gre[eal\.
Dialogul dintre voi poate decurge astfel:
El: Abia a[teptam s\ te v\d.
Ea: Nu am nici cea mai mic\ îndoial\.
El: Am renun]at la o alt\ fat\ din cauza ta.
Ea: Te cred.
El: Îmi strici seara.
Ea: Da, a[a este.
El: Nu e[ti prea dr\gu]\.
Ea: Uneori, a[a e, nu sunt dr\gu]\.
El: Nu cred c\ o s\ mai vorbesc cu tine.
Ea: Dac\ a[a consideri tu, ai tot dreptul.
Sesiza]i? Ideea este nu atât de acceptare a ceea ce spune persoana, în sensul c\ sunte]i de acord cu ea, ci mai
degrab\ de a l\sa cuvintele ei s\ treac\ mai departe, f\r\ s\ r\mân\ la voi.
Astfel de scenarii le vom juca acum. Fiecare pereche va veni în mijloc [i va alege un cartona[ cu situa]ia respectiv\. Una dintre voi va fi cea care învinov\]e[te, adic\ "cea rea", iar cealalt\ va fi cea care rezist\, "cea bun\".
Strategii de valorificare a experien]ei:
Fi]i foarte aten]i la modul în care vor juca fetele. Modela]i-le comportamentul de fiecare dat\ când ele se vor
îndep\rta de la modelul de comportament manipulativ [i mai ales de la cel asertiv. Celelalte fete vor observa atent
ce se întâmpl\ [i dup\ fiecare "reprezenta]ie" vor discuta împreun\ cu voi despre modul în care s-a reu[it comportamentul asertiv.
De asemenea, voi, consilierii, trebuie s\ oferi]i feedback pozitiv ori de câte ori fetele au în]eles cum s\ se comporte. Dac\ este nevoie [i timp, se pot repeta unele situa]ii, pân\ la însu[irea stilului de comportament "sit\".

4

Adaptare dup\ Haddou, Marie, Cum s\ spui Nu? Acas\, la serviciu, prietenilor, în via]a de zi cu zi, Editura Trei, 2003.
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Iat\ sugestiile pentru cartona[e:
1. Un tip ]i-a oferit s\ pleci cu el în excursie la munte [i tu ai considerat c\ e mai bine s\ nu te duci pentru c\
ai observat c\ are prieteni dubio[i. Acum spune c\ s-a sup\rat pe tine.
2. }i-ai c\utat o slujb\ [i te-ai dus la o agen]ie care c\uta dansatoare [i fotomodele. Persoanele de acolo încearc\
s\ te conving\ c\ este oferta ideal\ pentru tine [i c\ o s\ faci o avere cu ei. Ai reu[it totu[i s\ refuzi [i acum
ei încearc\ s\ te fac\ s\ î]i par\ r\u.
3. Erai în parc [i un tip te-a invitat la el acas\ s\ be]i o cafea. Cum nu îl cuno[teai, te-ai hot\rât s\ refuzi, iar el
crede c\ te poate convinge dac\ î]i sugereaz\ c\ nu e[ti "istea]\" [i "nu [tii s\ te bucuri de via]\".
4. O tip\ a încercat s\ te conving\ c\ în str\in\tate se câ[tig\ u[or bani mul]i. Te ar\]i neîncrez\toare, iar ea
începe s\ vorbeasc\ urât cu tine.
5. Un b\rbat galant ]i-a propus s\ lua]i prânzul împreun\ [i î]i face multe complimente. Î]i spune c\ e[ti
încânt\toare, c\ surâzi minunat [i c\ îi place foarte mult s\ stea de vorb\ cu tine. Afirm\ c\ are o firm\ în
Fran]a [i î]i spune c\ ai fi persoana ideal\ pentru postul de secretar\ care acum este liber. Î]i cere s\ decizi pe
loc, lucru care te pune pe gânduri [i îl refuzi delicat spunând c\ trebuie s\ î]i termini liceul. Nu e mul]umit
de r\spuns [i insist\.
La finalul întâlnirii, timp de 10 minute induce]i o stare de u[oar\ relaxare în care adolescentele s\ mediteze pu]in
asupra lucrurilor pe care le-au f\cut [i aflat la aceast\ întâlnire. Apoi, ele vor sintetiza din nou aceste cuno[tin]e
sau st\ri într-un singur cuvânt pe care îl vor nota pe un post-it sau pe o foaie de hârtie ce o vor lua cu ele. Aminti]ile s\ aduc\ aceast\ foaie la ultima întâlnire.
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A OPTA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: POT S| IAU O DECIZIE ÎN}ELEAPT|!
Obiective:
• înt\rirea unor deprinderi de comportament asertiv;
• exersarea abilit\]ilor de a face fa]\ unor situa]ii cu poten]ial de trafic cu fiin]e umane.
Materiale necesare: perni]e, scaune, coli albe, creioane etc.
Durat\: 100 de minute.
Instructaj:
"V\ propunem acum s\ juc\m împreun\ o scurt\ pies\ de teatru. Ea ne va ajuta s\ înv\]\m cum s\ facem
fa]\ persoanelor care inten]ioneaz\ s\ racoleze tinere fete pentru a le trafica.
Iat\ scenariul pe care îl vom folosi:
Ana, o fat\ de 16 ani, este îndr\gostit\ de un tân\r chipe[, Cristi, care afirm\ c\ are 33 de ani [i c\ lucreaz\ ca regizor la o agen]ie de video-clipuri publicitare [i muzicale.
Fata îl consider\ foarte dr\gu], de[tept, un tip realizat care [tie ce vrea de la via]\. Se [tiu de vreo dou\ luni, iar ea
este fascinat\ de gesturile lui tandre, de elegan]a lui [i de faptul c\ pare s\ aib\ suficien]i bani câ[tiga]i "cinstit" din
afacerea lui.
Scenariul se desf\[oar\ la o teras\, într-un parc, unde cei doi urmeaz\ s\ se întâlneasc\.
Ana ajunge la întâlnire la timp, aranjat\, emo]ionat\ [i dornic\ de a-[i întâlni iubitul. Dup\ câteva minute ajunge
[i Cristi înso]it de data aceasta de un prieten bun, Mihai.
Se a[eaz\ la mas\, comand\ câte o b\utur\ pentru fiecare, iar Cristi o anun]\ pe Ana c\ are o veste minunat\ pentru ea. Împreun\ cu Mihai urmeaz\ s\ realizeze un film în mai multe ora[e ale Europei. Pentru asta au nevoie de
fete, precum Ana, pentru diferite roluri: prezentatoare, dansatoare, actri]e etc. Din punctul de vedere al b\ie]ilor
Ana ar fi persoana potrivit\ pentru rolul de prezentatoare a filmului. Amândoi încep s\-i fac\ o serie de complimente Anei [i s\ îi aduc\ o mul]ime de argumente care s\ o conving\ s\ accepte propunerea lor [i chiar mai mult
s\ aduc\ [i alte prietene cu ea pentru celelalte roluri. Cristi [i Mihai vor trebui s\ fie cât mai conving\tori, dr\gu]i
cu Ana, pentru a-[i atinge scopul.
Ana va trebui s\ discute cu cei doi prieteni [i s\ încerce s\ afle cât mai multe informa]ii, s\ observe dac\ exist\
informa]ii care se contrazic, apoi s\ le analizeze cu mare aten]ie [i în cele din urm\ s\ ia o decizie avantajoas\ pentru ea.
Mai exist\ alte dou\ personaje, care vor juca rolul Criticului [i Protectorului Interior al Anei. Ele vor avea sarcina
de a o ajuta pe Ana s\ analizeze propunerea [i s\ ia decizia. Aceste personaje vor interveni la indica]iile regizorului piesei care este unul dintre noi, consilierii.
Celelalte fete din grup vor fi observatoare, fiind atente la tot ceea ce se întâmpl\ pe scen\. Ele vor interveni la
finalul piesei când vom discuta despre cele întâmplate.
Acum haide]i s\ alegem personajele. Cine vrea s\ fie Ana? Cine dore[te s\ joace rolul lui Cristi? etc."
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Strategii de valorificare a experien]ei:
Fetele care vor juca rolul celor doi b\ie]i vor primi coli pe care sunt notate câteva dintre replicile lor referitoare la
complimentele [i argumentele pe care i le vor oferi Anei. D\m mai jos câteva sugestii:
• E[ti o fat\ frumoas\, de[teapt\ [i ai mult talent.
• Ochiul meu de specialist spune c\ e[ti foarte fotogenic\ [i cu siguran]\ vei ar\ta minunat la televizor.
• Meri]i s\ câ[tigi ni[te bani din munc\ cinstit\.
• O fat\ frumoas\ [i bun\ ca tine merit\ mai mult decât îi ofer\ ]ara asta.
• Vei vedea toate frumuse]ile Europei, f\r\ s\ pl\te[ti nimic. Noi avem mare grij\ de oamenii care lucreaz\ pentru noi. Asigur\m tot: cazare, mas\, transport [i îi pl\tim [i pentru munca depus\.
• O s\-]i po]i împlini visele.
• Gânde[te-te, vom fi împreun\ tot timpul! Va fi o excursie de vis! Iar eu, numai cu tine vreau s\ merg! Numai
pe tine te iubesc!
• O s\ fii [i cu prietenele tale [i o s\ v\ distra]i de minune.
• Toate te vor iubi c\ le-ai oferit [ansa vie]ii lor!
Anei nu i se vor da indica]ii. Ea trebuie s\ fie cât mai natural\ pentru a avea material de analiz\ [i discu]ie la final.
Alter-ego-urile Anei, Criticul [i Protectorul Interior, vor interveni atunci când Ana a aflat suficient de multe
lucruri despre aceast\ propunere [i se afl\ în situa]ia de a-[i pune întreb\ri sau de a lua decizia final\. În acele
momente, consilierul regizor va spune "Stop!" scenei [i va oferi protagonistei posibilitatea de a sta de vorb\ cu
Criticul [i Protectorul ei interiori. Ace[tia doi vor primi [i ei ni[te sugestii, de genul:
Pentru Criticul Interior:
• Dac\ te minte?
• Ce te face s\ crezi c\ este adev\rat?
• Ai fost vreodat\ la studioul lui?
• Cuno[ti ceva realizat de el [i scos pe pia]\?
• O excursie în Europa pentru atâtea persoane cost\ o mul]ime de bani. De unde are el atâ]ia bani?
• Cum de [tie el c\ tu e[ti atât de talentat\ când v\ [ti]i doar de dou\ luni [i abia dac\ a]i apucat s\ sta]i de vorb\?
• Vorbe[te numai despre partea frumoas\ a lucrurilor, oare chiar a[a s\ fie? Nu exist\ lucruri perfecte.
Pentru Protectorul Interior:
• E[ti frumoas\, e[ti de[teapt\; cu siguran]\ te vei descurca [i aici unde [tii deja cum stau lucrurile.
• Ai putea înv\]a mai întâi meseria asta [i apoi, [tiind pe ce te bazezi, po]i pleca din ]ar\.
• Pentru a pleca în str\in\tate ai nevoie s\ [tii foarte multe lucruri: o limb\ str\in\, persoane de contact [i organizatori licen]ia]i.
• Tu te cuno[ti pe tine, dar despre ei [i afacerea lor nu [tii mare lucru.
• Alege siguran]a vie]ii pe care o ai deja [i evit\ nesiguran]a plec\rii în necunoscut!
• Numai tu po]i s\ ai grij\ cu adev\rat de tine! Ai atâtea resurse pe care te po]i baza! {tii doar!
• Exist\ foarte pu]ini salvatori care s\ nu cear\ nimic în timp.
La finalul scenetei organiza]i o dezbatere în care implica]i toate fetele - protagoniste [i observatoare - privind
urm\toarele idei:
• comportamentul Anei, puncte forte [i puncte vulnerabile;
• analiza deciziei ei: avantajele [i dezavantajele accept\rii propunerii; avantajele [i dezavantajele respingerii
propunerii;
• comportamentul b\ie]ilor: argumentele lor, puncte tari, puncte slabe;
• rolul Criticului [i Protectorului Interior;
• generaliz\ri referitoare la alte situa]ii de trafic.
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Exerci]iul 2: PA{I DE URMAT!
Obiective:
• identificarea strategiei de luare a unei decizii bune.
Materiale necesare: coli albe, creioane.
Durat\: 10 minute.
Instructaj:
"Ne vom împ\r]i acum în dou\ echipe. Fiecare echip\ va primi o coal\ alb\ de hârtie pe care va nota în urma
discu]iilor de grup, care ar putea fi pa[ii lu\rii unei decizii personale bune. Porni]i de la ceea ce am discutat dup\
piesa de teatru jucat\ ast\zi."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Stabili]i împreun\ cu adolescentele care sunt pa[ii care trebuie urma]i în procesul de luare a unei decizii bune:
• identificarea problemei;
• adunarea informa]iilor necesare;
• ordonarea solu]iilor potrivite;
• alegerea celei mai avantajoase solu]ii;
• ac]ionarea în concordan]\ cu cele propuse.
Se va sublinia faptul c\ fiec\rui pas trebuie s\ i se acorde o foarte mare aten]ie. Numai astfel vor putea lua o decizie
bun\ pentru ele.
La final oferi]i adolescentelor câte un post-it colorat pe care vor fi nota]i pa[ii lu\rii unei decizii bune, folosinduse adresarea direct\:
• Identific\ problema!
• Adun\ informa]ii!
• Ordoneaz\ solu]iile!
• Alege solu]ia potrivit\!
• Ac]ioneaz\!
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A NOUA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 2: TOTUL E POSIBIL5
Obiective:
• identificarea [i analizarea resurselor [i vulnerabilit\]ilor proprii;
• identificarea oportunit\]ilor de a evita situa]iile de trafic [i
a amenin]\rilor care le-ar putea aduce în situa]ia de a fi traficate;
• g\sirea unor modalit\]i de a face fa]\.
Materiale necesare: fi[a de lucru cu tabelul SWOT, coli albe A4,
creioane, pixuri, carioci.
Durat\: 90 de minute.
Instructaj:
Împ\r]i]i adolescentelor câte o coal\ cu tabelul SWOT. Dup\ ce se completeaz\ tabelele, da]i-le câte o coal\
alb\ de hârtie.
"Fiecare ve]i primi câte o coal\ cu un tabel. El va con]ine patru rubrici: punctele voastre tari; adic\ resursele,
calit\]ile voastre, caracteristicile care v\ ajut\ s\ evita]i situa]iile de trafic cu persoane; o alt\ rubric\ se refer\ la
punctele voastre slabe, adic\ ceea ce crede]i c\ v-ar putea determina s\ ajunge]i o fat\ traficat\. A treia c\su]\, dup\
cum vede]i, se refer\ la oportunit\]ile pe care le ave]i de a v\ realiza planurile a[a cum dori]i voi, f\r\ a deveni o
marf\, iar cea de-a patra c\su]\ se refer\ la amenin]\rile care exist\ în jur [i v-ar putea face vulnerabile la traficul
cu fiin]e umane. Ave]i la dispozi]ie 20 - 30 de minute pentru a reflecta asupra acestor lucruri [i pentru a completa acest tabel. Putem discuta în timpul complet\rii între noi pentru a v\ ajuta s\ completa]i cu cât mai multe elemente. La final, ad\uga]i unul dintre scopurile voastre cele mai importante de atins. Dup\ ce vom termina, vom
c\uta împreun\ solu]ii pentru a v\ putea atinge acest scop."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Ave]i grij\ ca tot ce afirm\ adolescentele s\ fie trecut în rubrica/c\su]a potrivit\. Pe de alt\ parte, stimula]i discu]ia
de grup deoarece în acest mod fetele se pot inspira una de la alta [i pot g\si mai multe variante la cerin]ele
exerci]iului.
De asemenea, discuta]i despre diferen]ierile dintre punctele slabe [i cele tari, analiza lor cât mai obiectiv\ [i notarea
corect\ [i complet\ a tuturor variantelor. Recomand\m s\ încuraja]i g\sirea punctelor tari [i a oportunit\]ilor.
La final, propune]i solu]ii [i planuri pentru atingerea scopului fiec\rei fete cu cel mai mic risc de a ajunge traficat\.
Este bine [i de aceast\ dat\ s\ evita]i sugerarea de solu]ii din partea consilierilor sau a celorlalte fete pentru stabilirea planului de realizare a scopului, pentru a asigura succesul personal al adolescentelor [i pentru a înt\ri imaginea lor de sine. Încheia]i exerci]iul cu feedback-uri pozitive, felicit\ri [i încuraj\ri pentru realizarea scopurilor.
Nu uita]i s\ acorda]i 10 minute la final pentru ca adolescentele s\ î[i noteze pe un post-it, dup\ o u[oar\ relaxare,
cel mai important lucru cu care pleac\ de la aceast\ întâlnire.
5

Adaptat dup\ analiza SWOT elaborat\ de James Manktelow, sursa: http://www.mindtools.com.
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TABELUL SWOT
- fi[\ de lucru -

Scopul meu este:……………………………………………………………………….
Puncte tari (resurse)

Puncte slabe (vulnerabilit\]i)

Oportunit\]i ([anse)

Amenin]\ri (obstacole)

56

A ZECEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul: MÂNA MEA CEA VALOROAS|
"…devii ceea ce crezi c\ e[ti."
Buddha
Obiective:
• cunoa[terea calit\]ilor [i resurselor personale;
• stimularea încrederii în sine;
• dobândirea unor ancore de men]inere a încrederii [i stimei de sine.
Materiale necesare: coli de hârtie, creioane colorate, carioci, creioane cerate, markere.
Durat\: 90 de minute.
Instructaj:
"Haide]i s\ reflecta]i pu]in asupra voastr\. Ce v\ face valoroase? Ce v\ place la voi [i a]i vrea s\ cunoasc\ [i
ceilal]i? Care sunt calit\]ile voastre, caracteristicile care v\ ajut\ s\ fi]i persoana care dori]i s\ fi]i? Cele care v\ ajut\
s\ trece]i peste dificult\]ile vie]ii sau cele care v\ fac speciale, deosebite? Îndat\ ce una din calit\]ile voastre prinde
contur, scrie]i-o pe o coal\ de hârtie (acum, fiecare adolescent\ prime[te câte o foaie de hârtie). V\ alege]i din cutia
cu creioane colorate acel creion cu care ve]i dori s\ scrie]i. Încerca]i s\ scrie]i cât mai multe calit\]i. Cu siguran]\
exist\ în voi, a[a c\ l\sa]i-le s\ vin\ singure. Fi]i doar preg\tite s\ le primi]i, s\ le recunoa[te]i, s\ le nota]i!"
A[tepta]i ca fiecare participant\ s\ î[i noteze calit\]ile pe care le-a con[tientizat. Apoi încuraja]i-le s\ mai scrie cel
pu]in înc\ o calitate.
"Acum mai scrie]i înc\ o calitate. Doar una [i gata!"
Dup\ ce termin\ de scris, fetele sunt rugate s\ împ\rt\[easc\ ceea ce au scris pe foaie. Apoi, sunt încurajate s\
sugereze fiec\reia dintre colegele ei cel pu]in o calitate pe care ea a v\zut-o la colega ei [i pe care aceasta nu a
notat-o pe foaie. În felul acesta num\rul calit\]ilor se m\re[te.
"Acum privi]i toate calit\]ile pe care le-a]i scris. Sunt ale voastre! V\ apar]in! Fi]i mândre de ele! Citi]i-le pe
îndelete… [i încerca]i s\ vede]i care sunt cele mai importante pentru voi, cele pe care voi le aprecia]i cel mai mult
[i de care ave]i cea mai mare nevoie. Alege]i astfel 5 dintre ele, cele care sunt esen]iale pentru voi, de care ave]i
nevoie în fiecare moment al vie]ii voastre. Gândi]i-v\ foarte bine, nu v\ gr\bi]i! Lua]i-v\ atât timp cât ave]i nevoie!
Este important pentru voi s\ alege]i ceea ce dori]i. Pe m\sur\ ce se clarific\ alegerile voastre, scrie]i-le separat pe
partea cealalt\ a colii de hârtie."
Dup\ ce termin\ de scris [i celelalte 5 calit\]i, mai da]i fetelor câte o coal\ de hârtie nou\.
"Acum v\ invit\m s\ face]i ceva deosebit. Pune]i mâna pe care o sim]i]i cea mai important\ [i desena]i-i conturul. Ve]i ob]ine un desen cu mâna voastr\. Dup\ ce face]i acest lucru, v\ rug\m s\ reflecta]i cum s\ atribui]i
fiec\rui deget câte o calitate, astfel încât s\ le ave]i la îndemân\ oricând ave]i nevoie de ele. Ia vede]i, care dintre
cele 5 calit\]i se potrive[te pe degetul mare? (ar\ta]i degetul în semn de "OK")… dar pe degetul ar\t\tor?
(ar\ta]i)… dar pe mijlociu (ar\ta]i)… dar pe inelar? (ar\ta]i)… dar pe degetul cel mic? (ar\ta]i). Alege]i câte o
culoare potrivit\ pentru fiecare calitate [i scrie]i cu ea pe degetul potrivit. O s\ ave]i o mân\ colorat\ [i valoroas\!
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Haide]i s\ vedem ce a]i ales… (a[tepta]i pân\ completeaz\ toate cele cinci degete). De acum ori de câte ori v\
îndoi]i de voi [i v\ sim]i]i nesigure, aminti]i-v\ de cele cinci calit\]i pe care le ave]i! Prinde]i-v\ fiecare deget [i
aduce]i-v\ aminte ce calitate st\ în el [i pune]i în practic\ acea calitate!"
Strategii de valorificare a experien]ei:
Încuraja]i discu]iile dintre adolescente [i imagina]ia lor referitoare la situa]iile în care vor folosi calit\]ile identificate. Folosi]i umorul [i jocul pentru a înt\ri achizi]iile f\cute. Recompensa]i-le verbal [i încuraja]i recompensele
reciproce dintre fete. S\rb\tori]i în final reu[ita fetelor printr-un joc sau dans în care mâinile valoroase s\ fie
folosite [i s\ intre în contact unele cu altele.
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A UNSPREZECEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iul 1: SALA OGLINZILOR6
"Suntem ceea ce noi cre\m din noi în[ine [i nu ceea ce creeaz\ prejur\rile din noi"
Emile Coué
Obiective:
• con[tientizarea, acceptarea [i restructurarea Eu-lui;
• înt\rirea încrederii în sine;
• cre[terea stimei de sine.
Materialele necesare: o batist\ sau e[arf\.
Durat\: 90 - 120 de minute.
Instructaj:
"Imagina]i-v\ c\ v\ afla]i într-o sal\ a oglinzilor. Fiecare dintre ceilal]i este o oglind\ magic\ în care pute]i
vedea o parte din voi. Poate fi o parte pe care o ave]i sau una care v\ lipse[te, o parte care v\ place sau una care
nu v\ place. Ve]i intra pe rând în sala oglinzilor [i v\ ve]i oglindi în fiecare dintre ele. Ve]i denumi ceea ce vede]i
în fiecare oglind\. Dac\, dori]i, pute]i modifica pozi]ia oglinzilor, astfel încât s\ v\ oglindeasc\ cel mai bine caracteristica pe care o vede]i."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Fiecare participant\ se va oglindi în toate celelalte fete - oglinzi. Va denumi ceea ce vede (proiecteaz\) în celelalte,
cum ar fi: "În tine v\d timiditatea mea" sau " Aici m\ v\d pe mine când sunt vesel\/juc\u[\/trist\ etc.". Dac\ va
avea dificult\]i de a denumi partea din ea care este reflectat\, i se va oferi o batist\, devenit\ un "burete magic" cu
care va [terge oglinda "de praf" pentru a se putea vedea imaginea reflectat\. Acest lucru va îndep\rta rezisten]ele
adolescentei în a se autoexplora cu ajutorul celorlalte.
Dup\ ce termin\ de reflectat [i denumit toate p\r]ile sale, adolescentei i se va cere s\ le priveasc\ înc\ o dat\ [i s\
fac\ ultimele modific\ri ale pozi]iei corporale sau faciale pentru a-[i vedea cât mai clar caracteristicile.
Apoi, este rugat\ s\ pun\ caracteristicile în rela]ie unele cu altele, astfel încât ele s\ arate modul în care este ea în
prezent. Dup\ ce le a[eaz\ conform celor precizate, adolescenta este încurajat\ s\ analizeze ceea ce vede. Este
încurajat\ [i ghidat\ s\ schimbe pozi]ia p\r]ilor sale în a[a fel încât s\ se apropie de Eu-l ei ideal, de imaginea pe
care î[i dore[te ea s\ o aib\. I se poate spune astfel: "Ai acum ocazia s\ schimbi ceva la tine, astfel încât lumea s\
vad\ exact ceea ce vrei tu s\ vad\." Poate schimba:
• pozi]ia unor p\r]i (de ex., unele din spate, adic\ cele care nu se "v\d" din exterior, pot fi aduse în fa]\, adic\
adolescenta va fi dispus\ s\ le foloseasc\ mai des, astfel încât s\ fie observate de c\tre ceilal]i);
• altele pot fi modificate corporal, în sensul c\ o caracteristic\ poate fi "domolit\" (de ex., iritabilitatea sau
timiditatea) sau, dimpotriv\, "accentuat\" (de ex., veselia sau feminitatea).
{i celelalte "p\r]i" (fete) pot oferi sugestii, dac\ vor fi l\sate s\ "vorbeasc\" (de ex., "umorul" poate fi nemul]umit
c\ este a[ezat prea "în spate [i lumea nu îl vede [i nu îl apreciaz\" sau lâng\ "nehot\râre, care m\ blocheaz\").
Adaptat dup\ Daniela Constantinescu, de c\tre Diana Vasile [i C\t\lin Nedelcea, Mitrofan, I, (coord), Orientarea experien]ial\ în psihoterapie
- Dezvoltare personal\, interpersonal\, transpersonal\, Editura SPER, Colec]ia Alma Mater, Bucure[ti, 2000.
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Dup\ ce face [i toate schimb\rile necesare [i ajunge la o construc]ie a Eu-lui care o mul]ume[te (observ\m acest
lucru dup\ expresia fe]ei), adolescenta este încurajat\ s\ î[i exprime emo]iile fa]\ de noul s\u "look", de noua "persoan\" care a devenit prin eforturile proprii de evolu]ie. Acum este momentul în care adolescenta va fi recompensat\ emo]ional de c\tre consilieri [i grup prin afirma]ii de genul: "Bravo, ai reu[it s\ te schimbi a[a cum ]i-ai propus! Ai v\zut c\ po]i face ceea ce î]i dore[ti tu cu tine îns\]i?! De acum, tu hot\r\[ti cum vei fi [i vei evolua a[a
cum vrei pentru c\ [tii c\ o po]i face! Doar de tine depinde!"
Exerci]iul 2: MESAJ C|TRE MINE
"Imagina]ia reprezint\ începutul crea]iei: î]i imaginezi ce î]i dore[ti;
vrei ceea ce î]i imaginezi; [i la final, creezi ceea ce vrei."
George Bernard Shaw
Obiective:
• ancorarea unei imagini de sine pozitive;
• con[tientizarea responsabilit\]ii pentru transformarea de sine.
Materiale necesare: coli de hârtie A4, pixuri, creioane colorate.
Durat\: 10 minute.
Instructaj:
"V\ invit\m acum s\ v\ lua]i câte o foaie de hârtie [i un creion din mijlocul s\lii astfel încât s\ pute]i scrie pe
ea un mesaj c\tre voi. Reflecta]i câteva minute la experien]a tr\it\ în exerci]iul anterior, la imaginea pe care voi a]i
creat-o despre voi. Ea arat\ modul în care voi dori]i s\ v\ schimba]i, s\ v\ transforma]i, s\ fi]i. Scrie]i acum un
mesaj care s\ sune sub forma unui angajament cu voi însev\ prin care s\ realiza]i schimbarea pe care o dori]i. Este
un angajament care odat\ ce va fi respectat v\ va ajuta s\ fi]i altfel decât pân\ acum. S\ fi]i persoana care vre]i s\
fi]i. Preciza]i în angajamentul vostru c\ile prin care dori]i s\ v\ transforma]i [i da]i-v\ un termen limit\, o dat\
pân\ la care ve]i face acest lucru. Voi alege]i în ce fel [i când ve]i fi altcineva. Altcineva în pielea c\ruia s\ v\ sim]i]i
mai bine, mai deschise, mai puternice, mai încrez\toare în voi [i cu puterea de a vedea un viitor mai bun [i realist
pentru voi."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Insista]i ca adolescentele s\-[i dea un termen limit\ pentru transformarea de sine [i s\-[i creioneze pa[ii prin care
vor realiza aceast\ transformare, sugerându-le chiar s\ noteze: Pasul 1, Pasul 2 etc.
Oferi]i sprijin individual adolescentelor care solicit\ acest lucru [i asigura]i-v\ c\ fiecare dintre fete a în]eles ce trebuie s\ fac\.
În finalul exerci]iului adolescentele î[i vor împ\rt\[i una altora mesajul creat, planul lor de dezvoltare. Vor primi
feedback pozitiv [i vor fi recompensate cu aplauze de c\tre membrii grupului.
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A DOUÃSPREZECEA ÎNTÂLNIRE
Exerci]iu: TABLOUL PERSONAL
Obiective:
• sintetizarea achizi]iilor dobândite în urma activit\]ilor de grup;
• fixarea unor ancore de evolu]ie personal\.
Materiale necesare: coli albe A3 [i A4, coli colorate A4, carioci, creioane colorate, hârtie creponat\, foarfece.
Durat\: 120 de minute.
Instructaj:
"Ast\zi vom face o c\l\torie cu avionul. Mai întâi trebuie s\ ne cre\m cadrul necesar realiz\rii c\l\toriei noastre. Lua]i scaunele [i a[eza]i-le cu fa]a c\tre geam astfel încât s\ pute]i privi cerul de afar\. A[eza]i-v\ comod în
fotoliul avionului [i l\sa]i corpul vostru s\ se bucure de câteva clipe de odihn\. {i în timp ce v\ l\sa]i corpul s\
guste pl\cerea relax\rii, permite]i min]ii voastre s\ revad\ pas cu pas c\l\toria parcurs\ de grup [i de fiecare dintre voi, de-a lungul întâlnirilor noastre. Aminti]i-v\ ce a reprezentat pentru voi prima întâlnire. Atunci a]i notat pe
un post-it "simbolul vostru preferat", v\ aminti]i ce con]inea el? (Pauz\) Mergem acum la cea de-a doua întâlnire… Ce amintire ave]i de atunci? A]i notat ceva la sfâr[itul întâlnirii noastre. Ce anume? Poposi]i pu]in asupra
amintirii voastre. (Pauz\) Când v\ este foarte clar ce anume a fost pentru voi important atunci, pleca]i mai departe
în c\l\toria voastr\. Încetul cu încetul ajungem la cea de a treia întâlnire. {i atunci a]i mers în interiorul vostru [i
v-a]i reg\sit copilul interior. La final, fiecare a primit un mesaj din partea acestui copil interior. Citi]i din nou acum
cu ochii min]ii acest mesaj. Ce importan]\ are el pentru voi în acest moment? (Pauz\) Când v\ este clar [i acest
lucru, mergem mai departe. În întâlnirea a patra, a]i luat cu voi acas\ o stelu]\ norocoas\ care con]inea resursa
voastr\ fundamental\. Readuce]i-o [i pe ea în aten]ia voastr\. Face echip\ bun\ cu tot ce a]i dobândit pân\ acum.
(Pauz\) {i tot echip\ bun\ fac [i cele dou\ obiecte modelate în urm\toarea întâlnire. Este vorba de Criticul [i
Protectorul Interior. Sunt dou\ personaje importante pentru voi care au înv\]at cu ajutorul vostru s\ comunice,
astfel încât s\ devin\ slujitorii vo[tri credincio[i în via]\. (Pauz\) Haide]i s\ ne apropiem acum de a [asea întâlnire.
Atunci fiecare a scris câte o scrisoare c\tre Adultul care cre[te în ea. Ce a]i notat atunci, v\ aminti]i? Erau lucruri
extrem de importante pentru voi. Revede]i-le cu ochii min]ii [i re]ine]i înv\]\turile pe care vi le transmit. (Pauz\)
Apoi a]i aflat cum pute]i comunica eficient. A]i p\strat la voi o stare sau o informa]ie notat\ pe un post-it.
Aminti]i-vi-l acum! (Pauz\) La a [aptea întâlnire, a]i descoperit c\ dac\ urma]i anumi]i pa[i, pute]i lua o decizie
în]eleapt\. Vizualiza]i acum ace[ti cinci pa[i. Ei v\ vor ajuta întotdeauna s\ alege]i ce e mai bine pentru voi. (Pauz\)
Dar de a noua întâlnire v\ mai aminti]i? A]i descoperit punctele voastre tari [i cele vulnerabile. A]i stabilit un scop al
vostru [i a]i f\cut planuri pentru realizarea lui. (Pauz\) A]i descoperit apoi ce bog\]ii se ascund în mâinile voastre!
Reaminti]i-v\ acum cele 5 resurse pe care în orice situa]ie v\ ve]i putea baza. Iar la finalul ultimei noastre întâlniri, a]i
trimis un mesaj c\tre voi însev\. Este un mesaj cheie prin care, dac\ îl ve]i urma, ve]i deveni ceea ce vre]i s\ fi]i.
{i pentru c\ a]i aflat tot ce a]i luat cu voi din aceast\ c\l\torie special\, v\ propunem acum s\ v\ imagina]i cum
pot interac]iona toate aceste achizi]ii personale, astfel încât s\ deveni]i persoanele care vre]i s\ fi]i. Picta]i acum cu
ochii min]ii tabloul vostru personal care va cuprinde toate aceste achizi]ii.
El v\ va aminti mereu de comorile pe care le ave]i în voi [i de puterea lor de a v\ transforma visele în realitate.
Când tabloul se contureaz\, fixa]i aceast\ imagine câteva momente, pentru ca atunci când vom ateriza din aceast\
c\l\torie s\-i da]i via]\ pe foaia de hârtie.

61

Fi]i preg\tite, mai avem un minut pân\ la aterizare. (Pauz\)
Acum ateriz\m. Sim]i]i p\mântul sub picioare [i sunte]i preg\tite s\ v\ îndrepta]i spre materialele care v\ vor ajuta
s\ v\ contura]i tabloul personal."
Strategii de valorificare a experien]ei:
Oferi]i timp adolescentelor s\-[i realizeze "Tabloul personal", dup\ care discuta]i despre semnifica]ia lui pentru
fiecare adolescent\.
În final organiza]i o ceremonie de decernare a diplomelor de participare. Lua]i-v\ la revedere [i ura]i-le fetelor:
"Drum bun spre împlinirea viselor voastre!".
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