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Acest manual a fost finalizat în anul 2021, se adresează angajaţilor din cluburi sportive și tabere și 
are ca scop promovarea procedurilor de safeguarding (referitoare la siguranţa și protecţia copiilor) 
în mediile sportive și recreaţionale.
În cadrul acestui proiect, parteneri oficiali în România sunt Autoritatea Naţională pentru Drep turile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopţii și Federaţiile Române de Fotbal și Gimnastică.

Terre des hommes este o organizaţie independentă, neutră și imparţială, care are ca scop protecţia 
drepturilor copiilor. A fost înfiinţată în 1960 de către farmacistul franco-elveţian Edmond Kaiser, 
numele fundaţiei fiind inspirat dintr-o lucrare a lui Antoine de Saint- Exupéry, „Terre des hommes”, 
în care scria despre datoria noastră a tuturor de a proteja și hrăni potenţialul fiecărui copil.

Delegaţia română este activă aici încă din 1992, cu scopul de a contribui la crearea unei lumi în care 
drepturile copiilor, așa cum sunt definite în „Convenţia privind drepturile copilului”, să fie întotdea-
una respectate. O lume în care copiii pot prospera în medii sigure și pot deveni agenţii schimbărilor 
pe care și le doresc în viaţa lor.

În prezent suntem printre putinele organizaţii din România care desfășoară proiecte speciale pentru 
copiii afectaţi de migraţie sau copii care intră în contact cu justiţia. Folosim și promovăm principii 
inedite de educaţie (precum mentoratul, participarea copiilor în societate, metodologia Mișcare, 
Joc și Sport) și propunem soluţii alternative, precum justiţia restaurativa în cazurile ce implică 
minori.

Suntem deciși să aducem schimbări semnificative și durabile în viaţa copiilor și a tinerilor, în spe-
cial a celor mai expuși riscurilor și lucrăm pentru a îmbunătăţi bunăstarea lor și a asigura aplicarea 
eficientă a drepturilor lor. Un total de 11.001 copii au beneficiat de proiectele Tdh în România în 
2020, iar în paralel am sprijinit 2.104 profesioniști să urmeze diferite formări în domeniul protecţiei 
copilului.

În 2019 am lansat singurul proiect al unei fundaţii din România pentru protecţia copiilor în mediul 
sportive. Acest manual este unul dintre rezultatele lui.

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului european „Mediu sigur pentru copii în sport”
(“Keeping Children Safe in Sport”), co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii 
Europene (REC 2014-2020) și coordonat de Fundaţia Terre des hommes România, în parteneriat 
cu Terre des hommes Grecia și Terre des hommes Ungaria. Conţinutul său este responsabilitatea 
exclusivă a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. Comisia Europeană nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațţiilor conţținute în aceasta.





Aceasta este o scurtă poveste cu patru personaje, pe numele lor Fiecare, Cineva, Oricine şi Nimeni. 
La un moment dat, a apărut o problemă importantă și Fiecare trebuia să se asigure că se va rezolva. 

Oricine ar fi putut s-o rezolve. Fiecare a crezut că Cineva o va rezolva, dar în cele din urmă  
Nimeni nu a făcut-o. Fiecare s-a enervat că Nimeni nu a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă Cineva, 

dar Oricine a văzut că Nimeni nu o face. În final, Fiecare a dat vina pe Cineva când  
Nimeni nu a făcut ceea ce ar fi putut face Oricine. 

Nu fiţi doar spectatori, a nu face nimic nu este o opţiune!  
Fiecare este important!

Povestea celor patru personaje
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Mediu sigur pentru copii în sport (Keeping Children 
Safe in Sports) este un proiect european, finanţat de 
Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Comisiei 
Europene (2014-2020). Proiectul își propune să 
promoveze politicile privind siguranţa și protecţia 
copiilor în mediile sportive și recreaţionale din 
România și Grecia și este coordonat de Fundaţia Terre 
des hommes România, în parteneriat cu Terre des 
hommes Grecia și Terre des hommes Ungaria.

Obiectivele sale specifice sunt:

asigurarea siguranţei copiilor în cluburile spor-
tive și în taberele de vară prin dezvoltarea și 
promovarea unor politici de siguranţă și protecţie 
a lor;
consolidarea capacităţilor profesioniștilor care 
intră în contact cu copiii;
susţinerea copiilor și încurajarea schimburilor de 
experienţă și a cooperării în mai multe ţări în ceea 
ce privește siguranţa copiilor în cluburile sportive 
şi în mediile recreaţionale (tabere de vară etc.).

Proiectul Mediu sigur pentru copii în sport a început 
în anul 2019, printr-o cercetare ce a avut ca scop 
explorarea și înţelegerea situaţiei actuale legate de 
siguranţa copilului în două contexte diferite: tabere de 
vară în Grecia și cluburi de fotbal și de gimnastică din 
România.

Constatările acestei cercetări au fost utilizate la 
proiectarea conţinutului acestui curriculum privind 
siguranţa copilului și la dezvoltarea materialelor de 
formare.

Principalele nevoi de formare identificate de parti-
cipanţii la interviu au fost următoarele:

cum să identifici semnele de abuz;
cum să răspunzi când ţi se dezvăluie un abuz;
cum să raportezi un caz;
cum să aplici în practică drepturile copilului;
cum să abordezi violenţa de gen;
motivarea și participarea copiilor;
proceduri de asigurare a siguranţei copiilor;
dinamica relaţiilor în cluburile sportive și în tabe-
rele de vară;
cum să ajuţi copiii care prezintă diverse compor-
tamente, de la izolare până la agresivitate.

Rezultatele cercetării au evidenţiat în ambele ţări 
necesitatea unor proceduri exhaustive de siguranţă 
și protecţie a copiilor, precum și necesitatea im-
plementării acestora în cluburile sportive și în taberele 
de vară printr-o abordare bazată pe lucru în echipă și 
practici centrate pe copil.

Coaliţia Internaţională ”Keeping Children Safe” (KCS) 
este o reţea de organizaţii/membri care conlucrează 
pentru a crește siguranţa copiilor. Terre des hommes 
face parte din această coaliţie.

Siguranţa copiilor (Safeguarding) este responsabilita-
tea pe care o au organizaţiile de a se asigura că 
personalul, operaţiunile și programele lor nu dăunează 
copiilor, adică nu expun copiii la risc de vătămare și de 
abuz și că, atunci când apar suspiciuni de orice natură 
în cadrul comunităţilor în care lucrează, acestea sunt 
raportate autorităţilor competente.

Safeguarding-ul include atât acţiuni preventive pentru 
a reduce la minimum riscul de producere a prejudiciilor, 
cât și acţiuni de răspuns, pentru a se asigura că 
incidentele care se pot întâmpla sunt tratate în mod 
adecvat.

Astfel, Siguranţa și protecţia copiilor se referă mai 
degrabă la datoria pe care o avem de a menţine 
siguranţa copiilor, decât la respectarea dreptului lor 
la protecţie așa cum este definit în Convenţia ONU 
cu privire la Drepturile Copilului din 1989, respectiv 
centrarea pe bunăstarea vs. vătămarea copilului, mai 
degrabă decât de promovarea și protecţia drepturilor 
copilului în general” (extras din Coaliţia ”Keeping 
Children Safe” și Politica privind protecţia copilului 
Terre des hommes).

Mediu sigur pentru copii în sport

Menţinerea siguranţei copiilor înseamnă a pre veni 
și a răspunde la orice formă de comportament prin 
care copilul poate fi afectat negativ - emoţional, 
verbal sau fizic - în timpul antrenamentelor 
sau atunci când practică activităţi de sport de 
performanţă sau recreaţionale.
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Această formare este destinată tuturor angajaţilor din 
cluburile sportive și din taberele de vară. Ea reprezintă 
un cadru de formare în siguranţa copilului, în modul 
de implementare a procedurilor ce asigură siguranţa 
și protecţia copilului și oferă îndrumare în îndeplinirea 

Curriculum-ul se bazează pe Procedurile de Safe-
guarding (Child Safeguarding Policy) dezvoltate în 
cadrul proiectului KCSS.

Procedurile de Safeguarding au fost create conform 
cu Standardele Internaţionale privind Un Mediu Sigur 
pentru Copii: 

https://www.keepingchildrensafe.global/accountabil-
ity/

Aceste standarde reprezintă angajamentul celor care 
lucrează cu copiii (și pentru copii) că organizaţiile lor 
nu aduc prejudicii (nu fac rău copiilor) și că îndepli-
nesc responsabilităţile stabilite în Convenţia ONU 
privind drepturile copilului pentru a proteja copiii de 
toate formele de abuz, neglijare, exploatare și violenţă.

Formarea intenţionează să dezvolte și să îm-
bunătăţească abilităţile personale, metodologice și 
tehnice ale antrenorilor și personalului din mediile 
sportive și recreaţionale din România și Grecia, pentru 
ca aceștia:

să înţeleagă mai bine politicile și procedurile de 
siguranţa și protecţia copilului (Child Safeguard-
ing);
să afle care este rolul persoanei responsabile cu 
siguranţa copiilor (CSFP – Child Safeguarding Fo-
cal Point);
să exploreze și să înveţe despre ce înseamnă un 
mediu sigur pentru copii în cluburile sportive și 
mediile recreaţionale (tabere de vară).

responsabilităţilor adulţilor care au atribuţiuni 
specifice legate de siguranţa copilului (numiţi în textul 
de mai jos ”focal point”, ”persoană responsabilă cu 
siguranţa copilului” sau „campioni ai siguranţei”).

Conţinutul modulelor cuprinde informaţii despre pro-
cedurile și standardele privind siguranţa copiilor, abu-
zul asupra copiilor, schema de raportare, precum și 
noţiuni despre dezvoltarea copilului și drepturile co-
pilului, dezvoltarea competenţelor personale și profe-
sionale ale cursanţilor.

Cursul are o abordare bazată pe învăţarea expe-
rienţială, deci implică experimentare directă și reflecţie 
asupra proceselor și produselor activităţilor între-
prinse. Este un curs interactiv. 

Ca atare, participanţii vor fi încurajaţi să-și asume un 
rol activ și să ţină ulterior cursuri de formare privind 
siguranţa copilului (child safeguarding) pentru colegii 
lor. Ei își vor împărtăși experienţa și cunoștinţele pen-
tru a crește gradul de conștientizare privind siguranţa 
copilului și a-și învăţa colegii să prevină abuzurile 
asupra copiilor și să răspundă în caz de incidente.

Metodele implementate în timpul cursului de formare 
vor fi, printre altele:

discuţii, 
jocuri de roluri, 
lucru în echipă,
jocuri, 
prezentări, 
videoclipuri și
activităţi creative. 

Cui se adresează acest curriculum

O privire de ansamblu asupra curriculumului
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Conţinutul modulelor

MODULUL 1. PROIECTUL ”MEDIU SIGUR PENTRU COPII”
Acest modul prezintă ce înseamnă un mediu sigur pentru copii în proiectul (KCSS), explorează și 
familiarizează cursanţii cu contextul siguranţei copiilor în sport, construind în același timp relaţii 
și consolidând grupul de participanţi la cursul de formare al formatorilor.

11

MODULUL 2. SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPIILOR ÎN SPORT 
Acest modul explorează conceptul de safeguarding versus protecţia copilului, detaliază ce în-
seamnă safeguarding în sport și explică importanţa creării unei culturi a siguranţei în toate mediile 
sportive și recreaţionale.

14

MODULUL 3. VALORI, ABILITĂŢI ȘI PRINCIPII DE BAZĂ PRIVIND SIGURANŢA COPILULUI (CHILD 
SAFEGUARDING)
Modulul evidenţiază valorile importante care sunt încorporate ca bază pentru siguranţa copilului, 
cum ar fi: empatie, respect, acceptare, grijă, autenticitate, interes pentru binele copilului, precum 
și modul de a le manifesta activ.

18

MODULUL 4. DREPTURILE ȘI PARTICIPAREA COPIILOR
Modulul pune în discuţie drepturile și participarea copiilor, precum și modul în care acestea sunt 
legate între ele și de ce sunt atât de relevante pentru siguranţa copilului. Aici sunt descrise Scara 
de participare a lui Roger Hart și Modelul lui Lundi.

21

MODULUL 5. COMUNICARE ȘI CONFIDENŢIALITATE
În acest modul se face o reflecţie asupra stilurilor de comunicare și a caracteristicilor de 
comunicare pe care ar trebui să le folosească personalul cluburilor sportive atunci când abordează 
teme legate de siguranţa și protecţia copilului; se discută despre conceptele de confidenţialitate și 
dezvăluire în contextul siguranţei și protecţiei copilului.

23

MODULUL 6. REZILIENŢA 
Acest modul se centrează pe înţelegerea rolului rezilienţei în viaţa noastră și pe dezvoltarea 
factorilor de protecţie a copilului și tânărului.

27

MODULUL 7. LEADERSHIP ÎN SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPILULUI 
Modulul prezintă modele semnificative de leadership și modalităţi de a-l manifesta în promovarea 
practicii de safeguarding, punând accent pe importanţa creării relaţiilor de încredere și a unei 
comunicări armonioase.

30

MODULUL 8. TEORII ÎN SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPILULUI
Modulul descrie modul în care experienţele adverse din copilărie (ACE) și diferitele stiluri de 
atașament au un impact atât de puternic asupra cursului vieţii și dezvoltării creierului copilului.

32
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MODULUL 9. RECUNOAȘTEREA ABUZURILOR ASUPRA COPIILOR
Modulul definește ce înseamnă abuz și violenţă și descrie diferitele tipuri de abuz asupra copiilor, 
semnele și indicatorii lor.

37

MODULUL 10. CONTEXTE DE RISC PENTRU SIGURANŢA ÎN SPORT A COPIILOR
Modulul explorează diferite tipuri de riscuri situaţionale întâlnite în mediul sportiv și ne învaţă cum 
să răspundem acestor situaţii, asigurându-ne totodată că și copilul are dreptul de a se exprima. 
La baza procedurilor noastre de safeguarding se află vocea copilului. 

42

MODULUL 11. ROLURILE PERSOANEI RESPONSABILE CU SIGURANŢA COPIILOR (CAMPIONUL 
SIGURANŢEI)
Modulul definește rolul „Campionului siguranţei în sport” și creează oportunităţi de practică 
reflexivă și de gândire critică pentru a recunoaște și a răspunde la situaţiile de abuz în sport.

47

MODULUL 12. TEHNICI DE FACILITARE
Modulul descrie principalele tehnici de facilitare, cum ar fi brainstorming, studii de caz, joc de rol, 
simulare, demonstraţie și modul în care acestea pot fi aplicate în diferite contexte de învăţare. Mai 
mult, acesta detaliază, pe baza principiilor de învăţare pentru adulţi, sfaturi pentru formatori pentru 
creșterea motivaţiei cursanţilor. Modulul include o prezentare a energizerelor și a exerciţiilor de 
teambuilding pentru grupul de participanţi la cursul de formare a formatorilor.

50

MODULUL 13. PROCEDURI DE SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPILULUI - MĂSURI DE PREVENŢIE 
ȘI DE RĂSPUNS
Modulul descrie modele de proceduri menite să asigure siguranţa și protecţia copilului, analizând 
în același timp modalităţi de a le încorpora în practica sportivă pentru a menţine copiii în siguranţă.

53

MODULUL 14. ANGAJAREA TINERILOR ÎN MENŢINEREA PROPRIEI STĂRI DE BINE EMOŢIONALE 
ȘI MENTALE
Acest modul își propune să ofere instrumente practice și sfaturi pentru a îmbunătăţi relaţia cu 
părinţii și copiii și pentru a dobândi și practica unele exerciţii pentru antrenamentul mental și de 
eliberare a stresului cu scopul dezvoltării bunăstării emoţionale și a sănătăţii mentale.

65
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Modulul 1. Proiectul  
”Mediu sigur pentru copii”

1.1. Proiectul  
”Mediu Sigur pentru 
Copii în Sport” 

Sesiunea de 
începere
Prezentare
Exerciţiul 
obiectivelor
Întrebări
Feedback și reflecţie

15 min
5 min
5 min
5 min
5 min

Slide-uri

1.2. Contextul safe-
guarding-ului în lume

Video ”Start to Talk”
Discuţie în grup
Așteptări vs temeri
Prezentare
Discuţie reflexivă
Exerciţiul ”Linia 
roșie”
Discuţie în grup

5 min

10 min

10 min

20 min

Link video: https://www.coe.int/en/web/
sport/start-to-talk
Foaie de lucru 1.1. Contextul siguranţei 
și protecţiei copilului la nivel mondial
Foaie de lucru 1.2. Practici de siguranţa 
și protecţia copilului  
Foaie de lucru 1.3. ”Linia roșie”

1.3. Campion al sigu-
ranţei copilului

Pe o coală de 
hârtie ce reprezintă 
conturul unui 
om, participanţii 
notează:
Abilităţile - în braţe
Atitudinile - la 
nivelul trunchiului
Cunoașterea – pe 
conturul capului.

20 min

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP RESURSE 

Obiectivele modulului: 

Prezentarea obiectivelor proiectului ”Mediu sigur pentru copii în sport”;
Înţelegerea contextului mondial privind siguranţa și protecţia copilului în sport.

Siguranţa copilului este responsabilitatea tuturor și ar trebui să fie o preocupare constantă a tuturor celor 
implicaţi în sport. Personalul din cluburile sportive, voluntarii, părinţii și copiii au, cu toţii, datoria de a 
adera la principiile unui sport făcut în siguranţă prin cele mai bune practici1

1 Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., & Starr, K. (2016). “International Olympic Committee 
Consensus Statement: Harassment and abuse (non-accidental violence) in sport” Br J Sports Med, 50(17), 1019–1029. 
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Instrucţiuni 

Prezentaţi cursanţilor definiţia siguranţei (safe-
guarding) și câteva rezultate recente ale unor cercetări 
cu privire la numărul de abuzuri înregistrate la nivel 
mondial.

TDH acordă cea mai mare importanţă siguranţei și 
promovării bunăstării copiilor. Politica de protecţie 
a copilului (CSP, Child Safeguarding Policy) a fost 
elaborată ca semn al angajamentului nostru faţă 
de toţi copiii cu care intrăm în contact (fie direct, fie 
indirect), vrând să ne asigurăm că ei sunt protejaţi, 
că bunăstarea lor este pusă pe primul plan și că 
activităţile noastre sportive și recreative nu provoacă 
niciun rău copiilor.

Informaţi cursanţii despre iniţiativa „Start to Talk”, care 
este un îndemn la acţiune al Consiliului Europei către 
toate autorităţile publice și mișcările sportive pentru 
ca acestea să intervină activ și să stopeze abuzurile 
sexuale asupra copiilor. 

Participând la acest curs, participanţii sunt invitaţi și 
motivaţi să devină „Campioni ai siguranţei copiilor”.

Explicaţi participanţilor că intenţia noastră este aceea 
de a sprijini cursanţii să devină „campioni ai siguranţei” 
în organizaţia lor. Formatorul desenează conturul 
unui om pe o coală mare de hârtie și explică faptul 

Prin aderarea la acest apel, guvernele, cluburile 
sportive, asociaţiile și federaţiile, precum și sportivii și 
antrenorii se angajează să ia măsuri concrete pentru a 
preveni și a răspunde la abuzuri.

Sportul aduce oamenii împreună și contribuie la 
sănătatea și la fericirea lor, dărâmând barierele și 
construind încrederea și spiritul comunitar. De peste 
patru decenii, Consiliul Europei a susţinut fair-play-ul 
și respectul în sport, a devoalat corupţia și a militat 
pentru practicarea sporturilor în condiţii de siguranţă, 
de o manieră etică și accesibilă tuturor. „Start to Talk” 
se referă la adulţii care sparg tăcerea și dau o voce 
copiilor.

Invitaţi cursanţii să urmărească filmul https://www.
coe.int/en/web/sport/start-to-talk și să reflecteze 
asupra modului în care ar putea folosi videoclipul 
și informaţiile din acesta pentru a crește gradul de 
conștientizare a protecţiei copiilor în mediile sportive 
și recreaţionale.

că aceste este „campionul siguranţei”. În continuare, 
formatorul face un brainstorming cu grupul și notează 
pe silueta de hârtie: 

Abilităţi - în braţe; 
Atitudini - la nivelul trunchiului; 
Cunoștinţe - pe conturul capului.

Activitatea 1.2. Contextul protecţiei copilului în sport la nivel 
mondial

Activitatea 1.3. Campionul siguranţei copiilor

Un mediu sigur pentru copii (Keeping Children Safe 
in Sport) este un proiect finanţat prin Programul 
”Drepturi, Egalitate și Cetăţenie” al Uniunii Europene 
(REC 2014-2020) și își propune să promoveze politicile 
și procedurile de siguranţă și protecţie a copiilor (child 
safeguarding) în mediile sportive și recreaţionale din 
România și Grecia. 

Proiectul este coordonat de Fundaţia Terre des 
hommes din România și implementat în parteneriat cu 
Biroul Regional Terre des hommes din Ungaria și Terre 
des hommes Hellas.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea 
un mediu sigur pentru copii în sport prin:

dezvoltarea și promovarea procedurilor de safe-
guarding adaptate diferitelor contexte;
capacitarea specialiștilor care lucrează cu copiii 
în domeniul siguranţei și protecţiei copiilor;
creșterea gradului de informare a copiilor privind 
drepturile și siguranţa lor;
realizarea de schimburi între ţări în ceea ce 
privește siguranţa și protecţia copiilor în medii 
sportive și recreaţionale.

Activitatea 1.1. Siguranţa copiilor în cluburile sportive
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Formatorul sumarizează și subliniază importanţa 
existenţei unui practician reflexiv, care pledează 
în organizaţia sa pentru crearea și respectarea 
procedurilor de siguranţă, fiind conștient de 
standardele Coaliţiei Keeping Children Safe și de 
procedurile de siguranţă și de protecţie a copiilor.
Totodată, acest specialist trebuie să fie capabil să 

comunice, să fie rezilient, să aibă dezvoltate abilităţi 
de leadership, să aibă cunoștinţe despre dezvoltarea 
copilului și nu în ultimul rând, să aibă o bună înţelegere 
a ceea ce înseamnă abuzul asupra copilului în sport, 
să știe cum să prevină și cum să intervină în cazul 
unui incident.
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 „Abia mai târziu am văzut că uneori trebuie să simplifici excesiv lucrurile pentru a începe să le înţelegi. 
Doar după ce ai stabilit cadrul general poţi adăuga deprinderile necesare și lucrurile mai complexe” - 
Charles Handy 

Modulul 2. Siguranţa și protecţia copiilor 
în sport

2.1.
Protecţia copilului versus 
siguranţa copilului (child 
safeguarding)
 

Joc psihosocial „joc cu 
baloane”

Discuţie în grup
Prezentare 

20 min Slide-uri

2.2.
Standarde în siguranţa 
copilului

Metoda World Café

Prezentare teoretică
Rezumat

55 min Foaie de lucru 2.1. 
Cele 10 standarde de 
siguranţă pentru copii

2.3.
Mediu sigur pentru copii - 
principii și bune practici 

Brainstorming și mindmap
Materiale video
Activitate creativă

15 min https://www.children1st.
org.uk/help-for-families/
safeguarding-in-sport/
safeguarding-in-sport-
resources/play-sport-
stay-safe-film/

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP RESURSE 

Obiectivele modulului:

La sfârșitul acestui modul, participanţii:

vor putea defini siguranţa copiilor;
vor conștientiza, într-o mai mare măsură, ce presupun standardele de siguranţa și protecţia copilului și 
modalităţile de implementare a acestora în propria organizaţie;
vor ști ce înseamnă un mediu sigur pentru copii și vor putea da exemple de bune practici în domeniu;
vor înţelege importanţa creării unei culturi a siguranţei copiilor în toate mediile sportive și recreaţionale din 
România și Grecia.



Manual de formare a formatorilor 15

Facilitatorul prezintă activitatea „jocul cu baloane” 
ca o introducere în subiect și subliniază că respon-
sabilitatea pentru siguranţa și protecţia copilului 
revine tuturor adulţilor (îl găsiţi la Modulul 13, ”Jocuri 
de teambuilding”). Apoi formatorul prezintă definiţiile 
pentru protecţia copilului și siguranţa copilului și 
prezintă pe scurt sistemul local de protecţie a copilului.

Definiţia siguranţei copiilor

Siguranţa copiilor (safeguarding) este definită ca 
fiind responsabilitatea organizaţiei de a se asigura 
că spaţiile sportive și recreaţionale oferă o experienţă 
sigură, pozitivă și plăcută pentru toţi copiii și că toţi 
copiii sunt protejaţi împotriva riscurilor (inclusiv 

Instrucţiuni

Faceţi o introducere cu privire la Standardele 
privind siguranţa copilului și a ceea ce se înţelege 
prin child safeguarding;
Activitatea World Café: împărţiţi grupul în mai 
multe subgrupuri. Fiecare subgrup va explora 
tema standardelor din Foaia de lucru 2.1;
Apoi grupurile vor discuta despre punctele tari și 
despre punctele slabe identificate în domeniul lor 
de activitate;
Rezultatele vor fi prezentate de către fiecare 
echipă întregului grup;
Sumarizarea rezultatelor în grupul mare.

Scurtă prezentare teoretică

Child safeguarding este un termen general care 
cuprinde atât acţiuni de prevenţie menite să 
minimizeze riscul de producerea a vreunei prejudicieri 
copilului, cât și acţiuni de răspuns pentru situaţiile în 
care apar probleme, pentru ca acestea să fie tratate în 
mod adecvat. Aceasta corespunde necesităţii de a lua 
în considerare interesul superior al copilului în fiecare 
acţiune referitoare la copiii implicaţi în activităţi 
sportive (de exemplu decizii, conduită, instruire, 
servicii și programe) și de a acţiona în conformitate 
cu standardele internaţionale și cu legislaţia naţională 
în special atunci când cazurile de abuz suspectate pot 
constitui infracţiuni.

abuzul și neglijarea) atunci când sunt implicaţi în 
activităţi sportive și recreaţionale, în toate spaţiile și la 
toate nivelurile de performanţă.

Definiţia protecţiei copilului

Protecţia copilului se referă la apărarea oricărui copil 
împotriva violenţei, exploatării, abuzului, neglijenţei.

Sistemul de protecţie a copilului 

Este reprezentat de totalitatea instituţiilor statului 
care oferă un set de servicii copiilor aflaţi în situaţii de 
vulnerabilitate și familiilor lor.

Deși au ieșit la iveală cazuri de abuz sexual asupra 
copiilor în sport, abuzul sexual nu este singura formă 
de abuz care încalcă dreptul copiilor la protecţie.

Există Patru Standarde stabilite de Coaliţia Inter-
naţională Keeping Children Safe referitoare la sigu-
ranţa și protecţia copiilor:

Politici - organizaţia dvs. dezvoltă o politică ce descrie 
modul în care se angajează să prevină și să răspundă 
în mod adecvat oricărui risc de vătămare a copiilor.

Resurse umane - organizaţia dvs. are așteptări clare 
și plasează responsabilităţi personalului și asociaţilor 
săi și îi sprijină să înţeleagă principiile și să acţioneze 
în conformitate cu acestea.

Proceduri - organizaţia dvs. creează un mediu sigur 
pentru copii prin implementarea procedurilor de 
protecţie a copiilor, care sunt aplicate de către întreaga 
organizaţie. 

Monitorizare - organizaţia dvs. monitorizează și își 
revizuiește permanent măsurile de siguranţă.

Safeguarding - Contextul legislativ local

Fiecare ţară are propriile legi referitoare la abuzul 
asupra copiilor, inclusiv definiţii diferite ale abuzului. 
Definiţiile pe care le-am cuprins în acest material 

Activitatea 2.1. Protecţia copilului versus siguranţa copilului

Activitatea 2.2. Standardele privind siguranţa copilului
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Instrucţiuni

Începeţi prin a întreba cursanţii cum arată pentru 
ei un mediu sigur pentru copii;
Creaţi o mapă de idei, trecând pe o coală de 
flipchart contribuţiile participanţilor. Folosiţi culori 
și simboluri pentru a crea o imagine a unui spaţiu 
prietenos copilului;
Prezentaţi cursanţilor câteva exemple de bune 
practici ale cluburilor sportive;
Împărţiţi participanţilor fișele de lucru cu un mediu 
sigur pentru copii.

Mediile sigure pentru copii sunt medii sigure și pri-
etenoase în care copiii se simt respectaţi, apreciaţi și 
încurajaţi să-și atingă potenţialul maxim.

Organizaţiile trebuie să fie capabile să gestioneze și 
să răspundă riscurilor care pot apărea cu privire la 
siguranţa și bunăstarea copiilor care le accesează 
serviciile.

Organizaţiile care asigură medii sigure pentru copii:

iau o atitudine preventivă, proactivă și participativă 
cu privire la toate aspectele privind siguranţa și 
protecţia copilului;
preţuiesc și iau în considerare opiniile și punctele 
de vedere ale copiilor și tinerilor;

sunt recunoscute la nivel internaţional și sunt incluse 
pentru orientare generală. Pentru evenimentele și 
activităţile care se desfășoară în mediile sportive este 
important să se verifice legile locale privind abuzul 
asupra copiilor, deoarece orice măsură de siguranţă 
trebuie să fie luată în conformitate cu legislaţia 
naţională.

Statut legal

Drepturile copilului sunt protejate de Constituţia 
României și de cea a Greciei, precum și de Directivele 
UE (de exemplu, Legea pentru Combaterea Violenţei 
Domestice 3500/2006; Adoptarea Convenţiei Consi-
liului UE pentru protecţia copilului împotriva abuzului 
sexual - Legea 3727/2008) și a Convenţiei ONU privind 
Drepturile copilului (ratificată prin LegeA 18/1990 
în România și Legea 2101/1992 în Grecia). Toate 

ajută copiii și tinerii să-și dezvolte abilităţi de 
participare la viaţa societăţii;
sunt axate pe protecţia copiilor și tinerilor și iau 
măsuri pentru a-i proteja de vătămări;
oferă părinţilor/tutorilor informaţii referitoare 
la politicile și procedurile pe care le-au adoptat 
cu privire la siguranţa copiilor atunci când li se 
solicită.

https://dhs.sa.gov.au/services/community-and-
family-services/child-safe-environments/about-
child-safe-environments

Crearea de medii sigure pentru copii este un proces 
dinamic care implică participarea activă și respons-
abilitatea tuturor sectoarelor comunităţii, inclusiv a 
persoanelor, familiilor, a autorităţilor de stat și a or-
ganizaţiilor neguvernamentale precum și a grupurilor 
comunitare. 

O responsabilitate comună pentru îngrijirea și sigu-
ranţa copiilor și a tinerilor ajută la dezvoltarea unei 
comunităţi mai puternice, mai orientate spre copii.

O comunitate sigură pentru copii:

este capabilă să răspundă nevoilor tuturor copiilor 
și tinerilor;

aspectele legate de protecţia copilului sunt integrate 
și reglementate de Codul Civil român și elen și de 
Codul Penal, de exemplu în conformitate cu dreptul 
familiei, cu principiile de bază ale protecţiei individuale 
și încălcarea integrităţii fizice și emoţionale sau a 
libertăţii personale.

În România, Legea 272/2004 cu modificările și 
completările ulterioare prevede ca fiecare profesionist 
ce interacţionează cu copiii, dacă are cunoștinţă de 
un caz de abuz asupra copiilor, să îl raporteze imediat 
autorităţii pentru protecţia copilului (DGASPC). 
Raportarea motivelor ce produc îngrijorare este 
considerată o măsură preventivă pentru iniţierea unor 
investigaţii suplimentare și evaluarea nivelului de risc 
în fiecare caz.

Activitatea 2.3. Un spaţiu sigur pentru copii
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este capabilă să identifice copiii și tinerii vul-
nerabili;
susţine copiii și tinerii care au suferit vătămări sau 
care au fost expuși riscului;
poate preveni producerea de daune supraadăugate 
copiilor și tinerilor afectaţi de abuz și de neglijare

Mediile sigure pentru copii apar în urma punerii în 
aplicare a unor strategii și iniţiative. Pe lângă dez-
voltarea politicilor, procedurilor și codurilor de con-
duită adecvate pentru angajaţi, voluntari și membri, 
organizaţiile trebuie să promoveze o cultură a 
deschiderii.

Aceasta presupune mai multe lucruri:

copiii și tinerii trebuie să știe ce să facă în 
cazul în care consideră că au fost supuși unui 
comportament inadecvat, au fost expuși riscului 

sau au suferit vătămări (inclusiv, dar fără a se 
limita la daunele cauzate de abuzul sexual sau 
fizic, mental sau emoţional ori neglijare);
organizaţiile trebuie să aibă proceduri foarte clare 
pentru a ajuta angajaţii/voluntarii să identifice 
copiii și tinerii despre care există suspiciunea că 
ar fi supuşi riscului;
conducerea, angajaţii și voluntarii trebuie, de 
asemenea, să fie conștienţi de datoria lor de a 
raporta autorităţilor atunci când au suspiciuni că 
un copil sau un tânăr este expus riscului și de a lua 
alte măsuri pentru a stabili, promova și asigura un 
mediu sigur și prietenos pentru copii.

Acest angajament de a proteja și sprijini copiii ar trebui 
să fie încorporat în cultura organizaţiei, toată lumea 
fiind conștientă de responsabilităţile care îi revin.
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Siguranţa copilului este responsabilitatea tuturor și ar trebui să fie o preocupare constantă a tuturor celor 
implicaţi în sport. Personalul din cluburile sportive, voluntarii, părinţii și copiii au, cu toţii, datoria de a 
adera, prin cele mai bune practici, la principiile unui sport făcut în siguranţă.3 

Modulul 3. Valori și principii privind 
siguranţa copiilor

Activitatea 3.1.
Valori și abilităţi

 

Exerciţiu despre valori 
(exerciţiu pe perechi)
Safeguarding la nivel 
mondial (discuţie)
Valori și comportament 
(exerciţiu în grupuri mici)

10 min
10 min
15 min

15 min

Slide-uri 

Activitatea 3.2.
Principiile de bază ale 
siguranţei copiilor

Brainstorming 
Prezentare

15 min

10 min
20 min 

Foaie de lucru 3.1. 
Principiile de bază ale 
siguranţei 

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP

Obiectivele modulului: 

Înţelegerea valorilor și a principiilor care stau la baza siguranţei copilului în sport;
Informarea despre drepturile copilului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanţa 
participării și a includerii copiilor și tinerilor în crearea de medii sigure pentru copii în sport.

3 Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., Blauwet, C., Carska-Sheppard, A., Fasting, K., & Starr, K. (2016). “International Olympic Committee 
Consensus Statement: Harassment and abuse (non-accidental violence)in sport” Br J Sports Med, 50(17), 1019–1029. 

RESURSE 

Activitatea 3.1. Valori și abilităţi în siguranţa și protecţia  
copilului

Instrucţiuni

Introduceţi tematica și explicaţi că valorile noastre 
sunt reflectate de comportamentul nostru. Când ne 
definim valorile personale descoperim ceea ce este cu 
adevărat important pentru noi.

Valorile sunt de obicei stabile. De asemenea, pe 
măsură ce înaintăm în viaţă, priorităţile noastre se pot 
schimba. De exemplu, atunci când îţi începi cariera 
ca antrenor sportiv, succesul ar putea fi măsurat prin 
reușitele sportivilor antrenaţi, bani câștigaţi și statut și 
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acestea sunt o prioritate pentru tânărul antrenor. După 
întemeierea unei familii, începi să simţi nevoia unui 
echilibru între muncă și viaţa personală și priorităţile 
se schimbă.

Pe măsură ce definiţia succesului se schimbă, se 
modifică și priorităţile. Prin urmare, păstrarea legăturii 
cu valorile noastre este un exerciţiu pe care îl facem pe 
tot parcursul vieţii. 

Ar trebui să ne revizuim valorile în mod continuu, atât 
atunci când viaţa noastră decurge fără mari probleme, 
cât și când ne confruntăm cu provocări și cu dificultăţi.

Împărţiţi grupul în patru grupuri mai mici

Fiecare grup primește un card Valoare (1, 2, 3 și 4) 
și este invitat să identifice și să discute o situaţie 
conform instrucţiunilor de pe card.

Fiecare grup mic va reflecta asupra experienţelor 
personale ale participanţilor, trecând în revistă com-
portamentele enumerate pe card.

CARDUL 1. VALOARE – CURAJ

Povestiţi despre un moment în care a trebuit să învăţaţi 
o nouă abilitate sau un nou mod de a face lucrurile.

Comportament – Dorinţă de perfecţionare

Se provoacă pe sine, demonstrează cum a învăţat 
ceva nou; 
Dă dovadă de hotărâre și are realizări;
Își recunoaște propriile puncte forte și puncte 
slabe și poate lucra cu acestea;
Învaţă din experienţele altora;
Rămâne optimist în situaţiile în care lucrurile nu 
au mers la fel de bine cum se aștepta;
Face faţă cu bine schimbării; este deschis la 
minte.

CARDUL 2. VALOARE: PROTECŢIE

Povestiţi despre un moment în care aţi condus 
un proiect care nu a mers așa cum aţi anticipat, 
concentrându-vă asupra sentimentelor și acţiunilor 
întreprinse.

Comportament - Responsabilitate

Își asumă responsabilitatea pentru propriile 
decizii;
Creează și menţine limite clare cu privire la roluri 
și activităţi;

Reflectează asupra evenimentelor, experienţelor; 
este conștient de sine;
Se concentrează pe interesele copilului;
Acţionează cu integritate profesională, deschidere 
și onestitate.

CARDUL 3. VALOARE – RESPECT

Povestiţi despre un moment în care cineva cu care 
aţi lucrat a provocat direct sau a criticat organizaţia 
pentru care aţi lucrat.

Comportament - Angajament faţă de viziunea 
organizaţională

Își face timp să asculte diferite puncte de vedere/
critici;
Recunoaște că nu tuturor le place sau sunt de 
acord cu activitatea organizaţiei lor;
Dă dovadă de respect pentru organizaţia lor, 
chiar dacă nu este întrutotul de acord cu deciziile 
acesteia/este constructiv în ceea ce privește 
organizaţia;
Este capabil să îşi păstreze calmul și concentrarea;
Este capabil să ţină cont de o imagine mai largă, 
manifestă profesionalism în practica sa;

CARDUL 4. VALOARE - ÎNCREDERE

Descrieţi o situaţie în care a trebuit să vă bazaţi pe alţii 
pentru a vă atinge obiectivele și evidenţiaţi ceea ce a 
condus la succesul dvs.

Comportament – Muncă în echipă

Comunică propriile nevoi și obiective în mod clar 
și onest. Împărtășește bine informaţiile;
Preia nevoile și constrângerile altei persoane și 
este dispus să ajute;
Recunoaște punctele forte ale celorlalţi și 
acţionează pentru ca toată șșumea să-și vadă 
împlinit interesul;
Caută în mod activ opiniile/sugestiile celorlalţi cu 
privire la modul în care își pot atinge cel mai bine 
obiectivele.
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Instrucţiuni

Prezentaţi definiţia siguranţei copilului și principalele 
domenii acoperite de acest concept.
Oferiţi Foaia de lucru 3.1 fiecărui cursant și apoi 
împărţiţi-i pe perechi pentru a discuta și a reflecta cu 

privire la principiile de bază ale siguranţei copilului. 
Rugaţi-i să aleagă cele mai importante 3 principii 
pentru ei și să justifice de ce le-au ales.
Toate activităţile ar trebui să fie construite pe principii 
și valori puternice și fiecare decizie și acţiune ar trebui 
să fie susţinută de acestea.

Activitatea 3.2. Principiile de bază ale siguranţei copilului
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Modulul 4. Drepturile copilului și 
participarea
Obiectivele modulului: 

La sfârșitul acestui modul participanţii:

vor cunoaște care sunt drepturile copilului și de ce dreptul copilului la participare este atât de important 
pentru a asigura siguranţa și bunăstarea copilului;
se vor familiariza cu scara participării copilului a lui Roger Hart și cu modelul lui Lundi.

Activitatea 4.1.
Drepturile copilului și 
participarea copilului

Prezentare 30 min Convenţia cu privire la 
Drepturile Copilului - 
varianta pentru copii 

Activitatea 4.2.
Scara participării a lui 
Roger Hart și modelul lui 
Lundi

Brainstorming
Lucru în grup
Prezentare

20 min

10 min

Foaie de lucru 4.1. 
Modelele participării ale 
lui Hart și Lundi

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP RESURSE 

Introduceţi subiectul participării copiilor și 
prezentaţi grupului scara de participare a lui Hart 
și modelul lui Lundi. 

Participare

Explicaţi grupului că veţi explora ce înseamnă 
„participare”. Rugaţi participanţii să lucreze în perechi. 
Timp de 5 minute perechile vor discuta despre ceea 
ce cred ei că înseamnă „participarea”. Ce înseamnă, 
mai ales, participarea copiilor și tinerilor. Rugaţi-i să-
și împărtășească opiniile cu restul grupului și să-și 
împărtășească ideile pe o coală de flip chart.

Utilizaţi următoarele definiţii ale participării:

„Împărtășirea deciziilor care afectează viaţa cuiva 
și viaţa comunităţii în care trăiește”. (Hart, 1992)
„Copiii care participă și influenţează procesele, 
deciziile și activităţile care îi afectează, pentru a 
obţine un respect mai mare pentru drepturile lor.” 
(Lansdown, 2002)

Instrucţiuni:

Explicaţi că veţi explora drepturile și participarea 
copiilor și legătura dintre ele și veţi discuta despre 
relevanţa lor pentru siguranţa copilului.

Prezentaţi Convenţia privind drepturile copilului, cel 
mai amplu ratificat tratat privind drepturile omului 
din istorie și care a contribuit la transformarea vieţii 
copiilor din întreaga lume.

Pentru mai multe informaţii despre acest subiect, 
furnizaţi cursanţilor o mostră a versiunii Convenţiei Pe 
Înţelesul Copiilor și subliniaţi că este imperios necesar 
ca ei să crească gradul de conștientizare a copiilor cu 
care lucrează pe baza acesteia.

În limba engleză: www.unicef.org/rightsite/files/
uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
În limba română: https://www.unicef.org/
romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20
Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20
la%20Drepturile%20Copilului.pdf

Activitatea 4.1. - Drepturile copilului și participarea copilului 
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SFATURI 

Pentru a aduce participarea în practica noastră, este 
important:

să construim relaţii respectuoase cu copiii și cu 
tinerii cu care lucrăm;
să creăm un spaţiu prietenos pentru copii, unde 
TOŢI participanţii se simt în siguranţă, indiferent 
de experienţe și mediul din care provin;
să le înţelegem drepturile;
să le oferim șansa de a se implica;
să lucrăm împreună;
să îi valorizăm;
să păstrăm legătura;
să nu uităm niciun moment: Alegerea este a 
copiilor și tinerilor!

Găsiţi cele 7 reguli de aur pentru participare - elaborate 
de Comisarul Pentru Copii şi Tineri din Scoţia în 2009 la 
următorul link: https://www.cypcs.org.uk/education/
golden-rules).

Explicaţi că veţi face un exerciţiu practic pentru a 
explora principiile mai detaliat. Așezaţi pe jos, în 
ordine, 8 coli de hârtie A4 pe care sunt scrise cele 
8 trepte ale Scării Participării a lui Hart.
Discutaţi fiecare etapă, pornind de la Etapa 8 (care 
reprezintă participarea) la Etapa 1 (care reprezintă 
lipsa participării).

Participare în diferite grade 

8. Copilul a iniţiat acţiunea în urma unor decizii luate 
în comun cu adulţii;
7. Copilul a iniţiat acţiunea în urma unor decizii luate 
de adulţi;
6. Adulţii au iniţiat acţiunea pe baza deciziilor luate 
împreună cu copiii;
5. Copilul a fost consultat și informat;
4. Copilului i s-a dat sarcina și a fost informat;
Lipsa participării
3. Copilul a fost recompensat ca să facă ce dorește 
adultul;
2. Copilul a fost întrebat de faţadă cu privire la 
activitate, fără să se ţină cont în mod real de părerile 
lui;
1. Copilul a fost manipulat să facă ceea ce dorește 
adultul.

Rezumaţi împreună cu grupul ideile principale despre 
ceea ce înseamnă participarea și cum poate ea fi pusă 
în practică cu copiii.
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Sincopele în comunicare apar acolo unde nu există sisteme de protecţie a copilului la nivel local, unde 
apar bariere în calea unei colaborări eficiente sau în locurile în care oportunităţile de a acţiona în sensul 
siguranţei copilului nu sunt cunoscute și nu se iau măsuri. Comunicarea eficientă necesită formarea 
practicienilor și o cultură care promovează schimbul de informaţii, precum și proceduri și îndrumări clare, 
care să permită evaluarea critică a informaţiilor și utilizarea acestora pentru a ghida luarea deciziilor și 
planificarea.4

Modulul 5. Comunicare și 
confidenţialitate

5.1. Caracteristicile 
comunicării și ascultarea 
activă 
 

Brainstorming
Exerciţiu pe echipe 
(exerciţiu A-B-C)
Discuţie în grup și
prezentarea conceptelor

20 min Foaie de lucru 5.1. 
Puncte tari și puncte 
slabe în comunicare

5.2. Stiluri de comunicare Prezentare
Completarea chestionarului
Reflecţie

Joc de rol

25 min Foaie de lucru 5.2. 
Stiluri de comunicare

5.3. Confidenţialitate, 
consimţământ și 
dezvăluire

Prezentare teoretică a 
elementelor de bază 

15 min Slide-uri

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP

Obiectivele modulului: 

Îmbunătăţirea competenţei de comunicare și a abilităţilor transversale, cum ar fi auto-reflecţie, ascultare, 
empatie;
Înţelegerea confidenţialităţii și a limitelor ei în contextul siguranţei și protecţiei copiilor (child safeguarding).

4 Brandon et al. (2016). Pathways to harm, pathways to protection: a triennial 
analysis of serious case reviews 2011 to 2014, DfE

RESURSE 
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Instrucţiuni:

Trei modalităţi de a (nu) comunica (10 min)

Cereţi grupului să se împartă în perechi. Rugaţi ca 
fiecare dintre cei doi interlocutori (numiţi A și B) să se 
gândească la o poveste scurtă, la o anecdotă sau la o 
întâmplare reală pe care să o povestească partenerului 
de joc. Jocul decurge în trei faze.

În prima fază A și B își spun povestea în același timp 
(1 minut).
Feedback: cum te-ai simţit? Cum ai reacţionat?

A doua fază: A îşi spune povestea și B nu ascultă, 
face altceva, privește în altă parte (1 min). Schimbaţi 
rolurile și repetaţi (1 min). Feedback: cum s-a simţit 
vorbitorul? Dar ascultătorul care nu a ascultat?

A treia fază: A îşi spune povestea și B ascultă activ (1 
minut). Schimbaţi rolurile și repetaţi (1 min). Feedback: 
cum s-a simţit vorbitorul? Dar ascultătorul?

Comunicarea sau dialogul sunt definite ca fluxul liber 
de informaţii cu semnificaţie dintre două sau mai 
multe persoane. Aceasta implică împărtăşirea tuturor 
informaţiilor relevante, iar partenerii de dialog își pot 
exprima cu sinceritate, fără a ofensa, opiniile, își pot 
împărtăși sentimentele și își pot articula teoriile.

Trebuie să învăţăm abilităţile cheie de a vorbi, de a 
asculta și de a acţiona împreună, creând condiţiile în 
noi înşine și în ceilalţi care fac din dialog calea cea 
mai uşoară.

Comunicarea include mesaje verbale, non-verbale sau 
mesaje corporale (gesturi, expresii, atitudine, tonul 
vocii) și ascultare activă. Este întotdeauna un proces 
bidirecţional.

Activitatea 5.1. Caracteristici de comunicare și ascultare activă

DE CE AVEM NEVOIE CA SĂ COMUNICĂM?

SĂ FII: PREZENŢĂ, DESCHIDERE

SĂ SIMŢI: EMPATIE, ÎNCREDERE, RESPECT

SĂ VORBEȘTI: CLARITATE, PRECIZIE

SĂ ASCULŢI: ATENŢIE, CONCENTRARE

SĂ VEZI: OBSERVARE

Sursă: https://www.tdh.ch/sites/default/files/tdh_manuel_e_0.pdf



Manual de formare a formatorilor 25

Instrucţiuni:

Invitaţi cursanţii să completeze un scurt test de-
spre stilul lor de comunicare.
(Foaia de lucru 5.1. ”Puncte tari și puncte slabe în 
comunicare”).

Confidenţialitate, consimţământ, dezvăluire

Discutaţi informaţii sensibile sau informaţii care 
identifică copilul doar cu cei care trebuie să știe pentru 
a asigura siguranţa copilului. De exemplu:

Responsabilul cu siguranţa copiilor /persoana 
care va trimite cazul către serviciile de protecţie 
a copilului;
Profesioniștii cărora li se adresează cazul, pentru 
a asigura protecţia copilului;
„Informaţii de identificare” nu înseamnă doar 
nume; aici sunt incluse orice informaţii care ar 
putea duce la identificarea copilului: dimensiunea 
familiei, eetnia, vârsta, adresa etc.

Protejaţi informaţiile colectate despre clienţi;

Colectaţi, păstraţi, partajaţi și stocaţi informaţii 
în condiţii de siguranţă și în conformitate cu 
politicile privind protecţia datelor. De exemplu, în 
fișete încuiate sau în calculatoare protejate prin 
parolă, în fișiere electronice parolate;
Nu dezvăluiţi informaţii de identificare nimănui 
care nu este direct implicat (inclusiv conversaţii 
informale);

Ascultarea activă este o abilitate care poate fi do-
bândită și dezvoltată prin practică.

Ascultarea este o componentă fundamentală a 
abilităţilor de comunicare interpersonală.

A asculta este diferit de a auzi. Ascultarea nu se 
întâmplă pur şi simplu, ci este un proces activ în care 
se ia o decizie conștientă de a asculta și de a înţelege 
mesajele vorbitorului.

Ascultătorul trebuie să rămână neutru și să nu judece, 
ceea ce înseamnă că nu trebuie să ia partea cuiva sau 
să formuleze opinii, mai ales la începutul conversaţiei. 

Iniţiaţi o discuţie de grup despre rezultate și scurtă 
prezentare a principalelor stiluri de comunicare 
(directiv, de acompaniere, ghidare).
Prezentaţi matricea competenţelor și utilitatea 
acesteia.

Atunci când informaţiile sunt distribuite, acestea 
ar trebui să fie limitate doar la informaţiile 
necesare pentru a permite o mai bună protecţie 
a copilului.

În Grecia și România există categorii profesionale ob-
ligate prin lege să păstreze confidenţialitatea profe-
sională: asistenţi sociali, psihologi, medici, stomatolo-
gi, avocaţi. Încălcarea acestei obligaţii se pedepsește 
prin lege. Cu toate acestea, există și excepţii: în an-
umite situaţii se permite încălcarea acestei obligaţii.

Limite de confidenţialitate:

Confidenţialitatea poate fi uneori încălcată: există 
o obligaţie legală pentru profesioniști de a raporta 
exploatarea și abuzurile sexuale în temeiul 
articolului 12 din Convenţia Consiliului Europei 
pentru Protecţia Copiilor Împotriva Exploatării și 
Abuzurilor Sexuale (Convenţia de la Lanzarote) și 
a Legii 272/2004.
Conform legii 272/2004 toţi profesioniștii care 
intră în contact cu copiii au obligaţia de a 
raporta orice situaţie de abuz sau violenţă care 
periclitează siguranţa copilului;

Ascultarea activă înseamnă şi răbdare – sunt 
acceptabile pauzele și scurtele perioade de tăcere.

Ascultătorul nu trebuie să sară cu întrebări sau cu 
comentarii de fiecare dată când sunt câteva secunde 
de tăcere, ”ca să acopere golul”. Ascultarea activă 
implică acordarea de timp celeilalte persoane pentru 
a-și explora gândurile și sentimentele, prin urmare 
este imperios necesar să acorzi timp celuilalt pentru 
acesta.

Citiţi mai mult la: https://www.skillsyouneed.com/ips/
active-listening.html

Activitatea 5.2. Stiluri de comunicare 

Activitatea 5.3. Confidenţialitate, consimţământ, dezvăluire
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Consimţământul pentru împărtăşirea datelor per-
sonale este obligatoriu a fi cerut în baza legii. Prin 
urmare, înainte de a face o sesizare, trebuie obţinut 
consimţământul:

După ce se explică ce informaţii vor fi împărtăşite, 
cu cine și cum vor fi utilizate;
În unele situaţii cu risc ridicat, este posibil să nu 
fie necesar consimţământul. De exemplu, copilul 
a fost abuzat de o rudă apropiată, iar familia 
este reticentă să ia măsuri. Astfel de cazuri pot fi 
discutate cu persoana responsabilă de protecţia 
copilului și cu serviciile de protecţie a copilului.

Tipuri de dezvăluire

Dezvăluirea directă: Uneori copiii vă vor spune direct 
că sunt abuzaţi sau neglijaţi. Ar putea începe cu un 
exemplu, să vadă cum reacţionaţi.

Cercetările au dovedit că, în general, copiii povestesc 
despre experienţele lor de multe ori înainte de a se lua 
măsuri în acest scop.

Dezvăluirea indirectă: copilul nu împărtășește detaliile 
abuzului dacă nu i se solicită să facă aceasta sau face 
acest lucru într-un mod evaziv. Dezvăluirea poate fi, 
de asemenea, mascată, prin indicii sau chiar printr-un 
alt copil:

copilul spune colegilor;
copilul vă transmite indicii non-verbale;
prin joc;
prin imaginile desenate;
prin scrisori;
prin jurnal;
prin automutilare.

Dacă dezvăluirea este „ratată”, copiii pot continua 
(sau nu) cu aluzii suplimentare.

Copilul speră că o persoană de încredere va înţelege 
aluzia pe care el o face.

Ascultaţi tot ce are de spus copilul.

Liniștiţi-l pe copil spunându-i că a făcut ceea ce 
trebuie prin faptul că a spus cuiva.

Păstraţi-vă calmul.

Credeţi copilul.

Utilizaţi limbajul copilului și explicaţi-i că va trebui 
să încredinţaţi cazul unei persoane de încredere 
care vă poate ajuta.

Notaţi ce a spus copilul.

Căutaţi sprijin pentru copil și pentru 
dumneavoastră.

Acţionaţi rapid în cazul în care credeţi că copilul 
este expus riscului de vătămare.

Nu puneţi întrebări directive, cum ar fi „mama/tatăl 
tău ţi-a făcut asta?”

Nu judecaţi sau nu îi spuneţi copilului („De ce nu 
mi-ai spus mai înainte?”)

Nu vă panicaţi.

Nu vă exprimaţi neîncrederea și nu încercaţi să 
găsiţi scuze pentru ce s-a întâmplat.

Nu faceţi promisiuni pe care nu le puteţi respecta: 
de exemplu, nu promiteţi că nu vei spune nimănui.

Nu îl confruntaţi pe făptaș.

Nu vă rezumaţi la a nu face nimic și nu presupuneţi 
că altcineva va face ceva.

Nu atingeţi copilul fără permisiune.

CE SĂ NU FACEŢICE SĂ FACEŢI

CUM SĂ TRATĂM O DEZVĂLUIRE: CE SĂ FACI ȘI CE SĂ EVIŢI
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Siguranţa și protecţia copilului (child safeguarding) poate fi făcută într-un mod eficient doar prin 
colaborarea mai multor instituţii implicate. Niciun profesionist nu deţine el singur toate cunoștinţele sau 
abilităţile necesare.5

Modulul 6. Rezilienţa

6.1. Rezilienţa și resursele 
persoanei 
 

Parcursul meu profesional - 
activitate individuală

Discuţie în grup
Prezentare

25 min

6.2. Protecţie și factori 
de risc în consolidarea 
rezilienţei copiilor și 
tinerilor

Activitate de grup

Rezilienţă și exerciţiu de 
impact

Prezentare

20 min

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP

Obiectivele modulului: 

Înţelegerea valorii rezilienţei în viaţa noastră și crearea de factori de protecţie pentru a crește rezilienţa copiilor 
și tinerilor;
Utilizarea de instrumente pentru a promova rezilienţa și practica reflectată atunci când vrem să creăm un 
mediu sigur pentru copii în sport.

5 Brandon et al. (2016). Pathways to harm, pathways to protection: a triennial 
analysis of serious case reviews 2011 to 2014, DfE

RESURSE 

1. Activitate individuală

Parcursul meu profesional – ”Linia vieţii” (25 min)

Trainerul își desenează, ca exemplu, „linia vieţii” 
pe flipchart, cu suișurile și coborâșurile ei, fără a 
menţiona ce l-a ajutat să depășească obstacolele. 
Individual, fiecare participant este invitat să își 

desenează o linie a vieţii pe o foaie A4, cu suișurile 
și coborâșurile experienţelor trăite. Apoi participanţii 
sunt rugaţi să aleagă un moment de mare dificultate și 
să se gândească la ce i-a ajutat să treacă peste acea 
situaţie. A fost ceva care i-a ajutat? Au avut oameni, 
lucruri sau valori care le-au fost bază de siguranţă sau 
sprijin pentru a-i ajuta să meargă mai departe?

Activitatea 6.1. Rezilienţa și resursele persoanei
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După ce fiecare își încheie propria reflecţie, participanţii 
se cuplează în perechi și discută cu partenerul despre 
situaţia respectivă și despre resursele care i-au ajutat 
să depășească momentul.

2. Discuţie Resurse interne și externe

Rugaţi participanţii să numească tot ceea ce i-a ajutat 
să treacă peste momentele dificile. Notaţi acest lucru 
pe flipchart. Apoi întrebaţi dacă unele categorii se 
remarcă în mod special și înconjuraţi-le cu diferite 
culori (relaţii, activităţi, identitate).

Dacă lipsesc unele elemente, puteţi ajuta punând 
întrebări: cine sunt cei mai importanţi oameni pentru 
dvs.? Ce poţi face bine? Ce faci în viaţa de zi cu zi? 
Care este scopul tău în viaţă? Ce valori sunt importante 
pentru tine? Care sunt convingerile tale? Care sunt 
trăsăturile personalităţii tale? etc. 

Definiţie 

„Rezilienţa este arta navigării printre torente.” - Boris 
Cyrulnik

„Conceptul de rezilienţă se bazează pe observaţia 
că, în circumstanţe nefaste, unii oameni se descurcă 

și reușesc să facă faţă relativ bine, în timp ce alţii nu 
reușesc să facă acest lucru. Termenul de rezilienţă 
descrie caracteristicile celor care se descurcă relativ 
bine.

Este important să subliniem că rezilienţa nu se referă 
doar la calităţile personale, ci și la modul în care 
aceste calităţi interacţionează cu factorii externi din 
cadrul familiei și al mediului înconjurător. O persoană 
rezilientă utilizează toate resursele de care dispune, 
fie la nivel psihologic (caracteristici personale), fie de 
mediu (familie, societate).

„Rezilienţa este direct proporţională cu o stimă de 
sine autentică, sănătoasă, care își are rădăcinile în 
atașamentul faţă de o bază sigură, adică o persoană 
care oferă copilului un sentiment de protecţie și de 
confort sau în atașamentul emoţional faţă de un 
obiectiv sau proiect”.

Astfel trebuie privite resursele unei persoane. Este 
important să le înţelegem componentele și ceea ce 
aduc ele unei persoane pentru a ști cum să o ajutăm 
să le utilizeze și să-și reconstruiască resursele interne 
și externe după un eveniment dificil.

REZILIENŢA PSIHOLOGICĂ este capacitatea de a face faţă mental sau emoţional unei crize sau de a reveni 
rapid la starea psihică de dinaintea crizei. [1] Rezilienţa există atunci când persoana folosește „procese și 
comportamente mentale în promovarea calităţilor personale și în protejarea sinelui de efectele negative 
potenţiale ale factorilor de stres”. [2] În termeni mai simpli, rezilienţa psihologică există la persoanele care au 
capacităţi psihologice și comportamentale care le permit să rămână calmi în timpul crizelor/haosului și să 
treacă peste incident fără consecinţe negative pe termen lung.

Sursă: https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_resilience

Am legături
(Re)construiesc relaţii. Îmi construiesc încrederea în mine și în ceilalţi, un sentiment de apartenenţă și 
de recunoaștere. Mă iubesc pe mine și mă simt iubit de părinţi, de familie, de prieteni, de profesori, de 
comunitate.

Pot acţiona
(Re)încep activităţi într-un spaţiu liniștitor, pentru a-mi reconstrui încrederea și abilităţile, a lua iniţiative.  
Mă simt capabil să fac faţă școlii, muncii, hobby-urilor și activităţilor zilnice.

Sunt unic
Port în mine valorile, convingerile culturale și familiale care alcătuiesc identitatea mea și care dau sens vieţii 
mele. Îmi fac planuri, mă dezvolt personal și dau sens mediului înconjurător pentru a-mi crește respectul de 
sine, încrederea în sine și simţul responsabilităţii.



Manual de formare a formatorilor 29

Instrucţiuni:

Activitate de grup Protecţie și factori de risc (20 min)

Participanţii formează grupuri de câte trei și aleg un 
caz pentru a analiza un copil care se confruntă cu o 
situaţie de risc într-un club sortiv.

Identificaţi resursele situaţiei individuale și familiale 
ale copilului, făcând referire la lista factorilor de pro-
tecţie și de risc. În total, discutaţi despre diferiţii fac-
tori și caracteristici ale copiilor care sunt reziilienţi 
sau nu. Găsiţi modalităţi de a-i ajuta pe acești copii să 
facă faţă situaţiilor dificile.

Modelul socio-ecologic de protecţie a copilului

Copiii nu există în izolare! Dacă cineva privește 
modelul psihosocial al unei peroane atunci când 
interacţionează cu diferitele niveluri ale mediului său, la 
fiecare nivel există factori de protecţie corespunzători 
care formează baza resurselor interne și externe ale 
unei persoane.

Factori de risc cu impact negativ asupra rezilienţei:

Experienţă de separare și de pierdere;
Secrete de familie despre dispariţii și decese;
Experienţă înspăimântătoare violentă;
Ameninţare continuă de violenţă;
Persoană responsabilă sau tutore necunoscut 
sau incapabil să creeze un mediu suportiv;
Tensiuni familiale;
Condiţii de viaţă dificile și lipsa accesului la 
servicii/nevoi de bază;
Lipsa ocaziei de a se juca;
Rasism și ostilitate;
Sărăcie;
Dizabilităţi.

Cercetările arată că factorii de risc sunt cumulativi, 
adică majoritatea copiilor se pot adapta la unul sau 
doi dintre factorii menţionaţi mai sus, dar atunci când 
sunt prezenţi trei sau patru, au dificultăţi mult mai 
mari.

Unele caracteristici ale copiilor rezilienţi care au 
beneficiat de factori de protecţie și au dezvoltat 
resurse interne și externe:

Sunt competenţi social în interacţiunea adult/
copil;
Sunt independenţi, cer ajutor dacă este necesar;
Vorbesc liber;
Sunt curioşi, își explorează împrejurimile;
Se joacă activ;
Se adaptează la schimbare, sunt încrezători 
în capacitatea lor de a prelua controlul asupra 
anumitor aspecte ale vieţii lor;
Sunt implicaţi în activităţi, au hobby-uri și talente.INDIVID

FAMILIE

COMUNITATE

SOCIETATE

Activitatea 6.2. Protecţie și factori de risc în consolidarea  
rezilienţei tinerilor
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Aspectele legate de leadership nu ar trebui să fie complicate. A conduce este o activitate naturală, 
normală a omului, care face parte din noi toţi. Nu ai nevoie de un anumit coeficient de inteligenţă sau de 
vreun titlu pentru a fi lider. Însă ai nevoie de ceva: să fii în stare. Trebuie să ai o ambiţie, un vis sau un 
obiectiv pentru echipa ta, sau pentru organizaţia ta, pentru colegi sau pentru tine și trebuie să ţii la el.6

Modulul 7. Leadership în siguranţa 
copilului

7.1. Model de leadership 
Vizualizare-Angajarea 
celorlalţi-Implementare 

Prezentare
Discuţie în grup
Lucru în echipă

10 min

15 min
10 min

Foaie de lucru 7.1. 
Chestionar Vizualizare - 
Angajarea celorlalţi  
- Implementare cu privire 
la safeguarding
www.futureengagedeliver.
com 

7.2. Deveniţi o bază sigură 
pentru ceilalţi 

Exerciţiu de autoevaluare
Lucru în echipă
Prezentare 

15 min Foaie de lucru 7.2  
Leadership - Studiu de 
caz

Foaie de lucru 7.3. Baza 
de securitate

Foaie de lucru 7.4. 
- Principii pentru 
sintonizare. 

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP 

Obiectivele modulului: 

Înţelegerea modelelor de leadership și a modalităţilor de utilizare a acestora atunci când promovaţi practicile 
de siguranţa și protecţia copilului, recunoscând în același timp importanţa relaţiilor de încredere și a 
comunicării armonizate.

6 Ratcliffe, S. (2010). Leadership Plain and Simple, Financial Times Prentice Hall

RESURSE
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Instrucţiuni:

Scurtă introducere în modelul de leadership al lui 
Steve Radcliffe – Vizualizare – Angajarea celorlalţi – 
Implementare.

Modelul a fost în mod constant catalizatorul liderilor 
care au dorit să accelereze propria lor creștere și a 
altora. Are 3 pași și este foarte simplu.

În primul rând, leadership-ul începe întotdeauna cu 
Vizualizarea. 

Liderii puternici și eficienţi sunt ghidaţi de viitorul pe 
care și-l doresc. Mai mult decât atât, forţa lui crește 
atunci când viziunea sa este puternic conectată cu 
motivaţia.

În al doilea rând, dacă doriţi ajutorul altora pentru a 
crea acel viitor, va trebui să-i Angajaţi/implicaţi. 

Mulţi lideri consideră că, pentru a obţine ce este mai 
bun de la ceilalţi, este suficient ca ei să-și „transmită” 
ideile sau dorinţele. Nu este așa.

Și în al treilea rând, în etapa de Implementare, faci 
lucrurile să se întâmple. Aici își au locul performanţa, 
execuţia, rezultatele. Leadershipul nu se oprește la „vi-
ziune” sau la „echipă”. Se încheie cu Implementarea.

Jim Kouzes a definit leadership-ul ca pe o relaţie: 
”Este relaţia dintre cei care aspiră să conducă și cei 
care îi urmează.”

John Childress a subliniat importanţa dezvoltării 
abilităţii de a forma relaţii în așa fel încât oamenii să 
facă mult mai multe lucruri, mult mai repede.

Activitatea 7.1. Modelul de Leadership al lui Steve Radcliffe 
Vizualizare - Angajarea celorlalţi - Implementare 

Activitatea 7.2. Deveniţi o bază sigură pentru ceilalţi
Instrucţiuni:

Explicaţi cursanţilor ce înseamnă să fii o bază de se-
curitate ca lider. Baza de securitate reprezintă „o per-
soană, un loc, un bun sau un obiect care oferă un sen-
timent de protecţie, siguranţă și grijă și care oferă o 
sursă de inspiraţie și de energie pentru a îndrăzni, a 
explora, a-ţi asuma riscuri și a căuta provocări”.

1. Înmânaţi cursanţilor Foaia de lucru 7.2. Leadership 
– Studiu de caz

Discutaţi comportamentul instructorului de zbor din 
punctul de vedere al leaderului ca bază sigură pentru 
ceilalţi.

2. Înmânaţi cursanţilor Foaia de lucru 7.3. Baza de 
securitate

Invitaţi cursanţii să împărtășească în grupuri mici o 
situaţie de safeguarding în care s-au confruntat cu o 
provocare sau cu o dificultate și să bifeze în tabel ce 
i-a ajutat, respectiv ce i-a împiedicat să fie o bază de 
siguranţă pentru copii.

Concluzie:

Relaţiile profesionale de bună calitate sunt esenţiale 
pentru a oferi copiilor cele mai bune rezultate în ceea 
ce privește siguranţă și bunăstarea.
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În procesele noastre de creștere, există momente speciale numite crize de dezvoltare, în care au loc 
tranziţii majore între două etape ale vieţii. Fiinţa umană trebuie să aibă bagajul necesar pregătit pentru a 
efectua această schimbare, ceea ce îi permite să avanseze pe calea dezvoltării personale.7

Modulul 8. Teorii privind siguranţa și 
protecţia copilului

8.1. Stiluri de ataşament 
 

Reflecţie individuală
Discuţie în grup
Prezentare 

30 min Slide-uri 

8.2. Teorii ale dezvoltării 
copilului

Exerciţii de grup
Prezentare
Activitate în perechi

30 min Foaie de lucru 8.1. Scala 
Graduală de Îngrijiri (GCP 
Scale) 

8.3. Introducere în 
Neuroștiinţe

Discuţii de grup
Prezentare
Poveste metaforică
Rezumat și auto-reflecţie

30 min Slide-uri

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP

Obiectivele modulului:

Înţelegerea și aplicarea celor mai recente cercetări și teorii în siguranţa și protecţia copilului în sport și 
explorarea situaţiilor de abuz folosind instrumente adecvate și povești reflexive.
Înţelegerea principalelor stiluri de atașament și a modului în care acestea influenţează tipurile de relaţii pe 
care copilul tinde să le formeze în continuare în viaţa sa.
Cunoașterea scalei graduale de îngrijire și elaborarea profilului de îngrijire în munca dvs. cu copiii în medii 
sportive și recreative.
Familiarizarea cu etapele de dezvoltare a copilului și ACE (Experienţe Adverse din Copilărie).

RESURSE

7 Montanaro S.Q,, Understanding the Human Being, Chapter 11: The 
Developmental Crisis of the first three years of Life, retrieved on 01.07.2020 
from https://montessoriguide.org/understanding-the-human-being
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Instrucţiuni

Explicaţi pe scurt cursanţilor că acest modul este im-
portant deoarece explorează teoriile despre dezvolta-
rea copilului, atașamentul și neuroștiinţele.

Pentru a avea o legătură bună cu copiii și tinerii, par-
ticipanţii la curs trebuie să fie conștienţi de importanţa 
stadiului de dezvoltare al copilului, de stilul său de 
atașament și de capacitatea de a se conecta cu alţii 
și de a construi relaţii sănătoase. Toate acestea se 
formează în principal la începutului vieţii copilului și 
explică modul său de a se comporta în prezent și în 
viitor.

De asemenea, oferă indicaţii despre cum să procedaţi 
mai bine ca antrenor pentru a spori bunăstarea copi-
lului.

Stiluri de ataşament

După explicaţiile cu privire la fiecare stil de atașament, 
cursanţii vor fi invitaţi să urmărească un scurt film cu 
un studiu de caz și să discute în perechi despre ceea 
ce au observat despre personaje și despre tipul de 
atașament dezvoltat.

Atașamentul este descris ca o conexiune psihologică 
de lungă durată cu o persoană semnificativă, cu care 
îţi face plăcere să interacţionezi și îţi aduce alinare în 
perioadele de stres. Calitatea atașamentului este ex-
trem de importantă în dezvoltare. (Bowlby, J. (2008). 
Attachment. Basic books)

Atașament sigur

Percepţia copilului: „Adulţii sunt de încredere și de ajutor”
Cum gândește copilul: 
”Știu că pot avea încredere în tine că îmi vei satisface nevoile; ești aici pentru mine. Îmi este ușor să am 
încredere în tine și în ceilalţi. Nu-mi place când pleci șivreau să te găsesc aici când mă întorc. Mi-e bine când 
ești cu mine sau când âţi faci de lucru în preajma mea. Și ţie îţi este ușor să relaţionezi cu mine.”

Evitant (nesigur)

Percepţia copilului: „Adulţii te resping sau sunt intruzivi.”
Cum gândește copilul:
”Când suntem împreună, trebuie să te evit și să te ignor. Voi avea singur grijă de mine. Nu îţi voi cere ajutorul 
indiferent de problemele pe care le am. Știu că nu e bine să fii emoţional. Dragoste? Îngrijire? De ce aș avea 
încredere în tine? Habar n-ai de ce am nevoie.”

Ambivalent (nesigur)

Percepţia copilului: „Adulţii sunt imprevizibili, uneori sunt grijulii și alteori nu.”
Cum gândește copilul:
„Trebuie să atrag atenţia asupra mea pentru a te face să mă observi și pentru a mă asigura că îmi satisfaci 
nevoile, chiar dacă doar unele dintre ele. Nu mă pot baza pe tine că îţi vei da seama de ce am nevoie și când. 
Uneori vei simţi că sunt prea direct, dar trebuie să înţelegi că nu suport să fiu ignorat - asta mă îngrozește. 
Vreau confort, dar când îl obţin, nu mă ajută.”

STUDIUL RELAŢIILOR UMANE

Activitatea 8.1. Stilurile de atașament
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Instrucţiuni

Prezentaţi filmul cu Noah grupului.
https://www.youtube.com/watch?v=YeZeXb-
MY-s
Discutaţi despre dezvoltarea lui Noah.
Descrieţi principalele teorii privind dezvoltarea 
copilului. Explicaţi legătura cu subiectul privind 
siguranţa și protecţia copilului.

Pe măsură ce copiii interacţionează cu lumea din jurul 
lor, ei adaugă continuu cunoștinţe noi, se bazează pe 
cunoștinţele existente și își adaptează ideile deţinute 
anterior pentru acumularea de noi informaţii.

„Copiii nu sunt mai puţin inteligenţi decât adulţii, pur 
și simplu gândesc diferit.” (Piaget, 1969, Psihologia 
copilului)

Instrucţiuni

În grupuri mici de câte patru, participanţii sunt 
invitaţi să utilizeze Foaia de lucru 8.1. Scala Graduală 
de Îngrijiri (GCP Scale) pentru a evalua relaţia 

copil-părinte în cazul lor/sau un caz cu care sunt 
familiarizaţi. Explicaţi legătura cu subiectul general 
privind siguranţa și protecţia copilului.

Dezorganizat (nesigur)

Percepţia copilului: „Adulţii sunt când înfricoșători, fiind agresivi, fie îngroziţi ei înșiși, deoarece par atât de 
speriaţi sau de neajutoraţi de cele mai multe ori.”
Cum gândește copilul:
„Nu știu dacă să mă apropii de tine sau să fug de tine. Tu şi ceilalţi mă faceţi să fiu confuz. Sunt rău. Sunt 
înspăimântat. De ce ar trebui să am încredere în tine? Dar am şi nevoie de tine uneori. Trebuie să rămân în 
control și să fiu pregătit. Cine știe ce se va întâmpla în continuare.”
”Este ca și cum ai muri de foame, dar în faţă ai un „tort otrăvit”. (Hopkins, 1990)

Activitatea 8.2. Dezvoltarea copilului

Vârsta Fizic Cognitiv Social Emoţional

0-1 De la târât la mers Explorează, este 
curios
Gândire simbolică 

Condus de părinte
Joc solitar

Confort din partea 
adultului
Anxietate de 
separare
Încredere și 
siguranţă

1-5 Abilităţi motorii 
mai complexe

Verbalizează 
Memorie, 
imaginaţie

Interacţiuni
Joc comun
Face pe plac 
adulţilor

Stimă de sine
Gestionează 
emoţiile
Anxietate

DEZVOLTAREA COPILULUI
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Experienţe adverse din copilărie (ACE – Adverse 
Childhood Experiences)
ACE sunt evenimente potenţial traumatice care apar în 
copilărie (0-17 ani).

De exemplu:

experienţe legate de violenţă, abuz sau neglijare;
asistarea la violenţă în casă sau în comunitate;
sinuciderea sau tentativa de sinucidere a unui 
membru al familiei.

De asemenea, În ACE intră și aspecte ale mediului 
copilului care îi pot submina sentimentul de siguranţă, 
stabilitate și conexiune, cum ar fi creșterea într-o 
familie în care:

se consumă droguri;
există probleme de sănătate mentală;
apare instabilitate din cauza separării părinţilor 
sau a detenţiei vreunui membru al familiei.

ACE determină probleme cronice de sănătate, boli 
mintale și abuz de substanţe la vârsta adultă. ACE 
pot avea, de asemenea, un impact negativ asupra 
educaţiei și a oportunităţilor de muncă. Cu toate 
acestea, ele pot fi prevenite.

ACE sunt frecvente. Aproximativ 61% dintre adulţii 
chestionaţi din 25 de state au raportat că au 
experimentat cel puţin un tip de ACE și aproape 1 din 
6 au raportat că au experimentat patru sau mai multe 
tipuri de ACE. 

Vârsta Fizic Cognitiv Social Emoţional

5-12 Abilităţi motorii 
grosiere și fine
Începutul pubertăţii

Își exprimă punctul 
de vedere
Acţiuni concrete
Cauzalitate

Prietenii
Corect vs. greşit
Reguli, moralitate

Doreşte să facă 
bine
Gestionează 
frustrările
Sensibil la critică 

12-16 Adaptarea la 
schimbările fizice
Pubertate

Formulează ipoteze
Își dă seama de 
anumite lucruri, ia 
decizii
Rezolvarea de 
probleme

Ghidat de grupul de 
colegi 
Loialitate faţă de 
colegi
Autorevelare
Moralitate

Conștient de sine
Imaginea corporală
Asumarea riscului
Punerea la îndoială 
a identităţii

DEZVOLTAREA COPILULUI

Prevenirea ACE ar putea reduce multe probleme de 
sănătate. De exemplu, până la 1,9 milioane de cazuri 
de boli de inimă și 21 de milioane de cazuri de depresie 
ar fi putut fi evitate prin prevenirea ACE.

Unii copii prezintă un risc mai mare decât alţii. Femeile 
și grupurile minoritare rasiale/etnice au prezentat un 
risc mai mare deoarece au experimentat peste patru 
tipuri de ACE.

ACE sunt costisitoare. Costurile economice și sociale 
pentru familii, comunităţi și societate totalizează sute 
de miliarde de dolari în fiecare an.

ACE pot avea efecte negative de durată asupra 
sănătăţii, bunăstării și șanselor. Aceste experienţe pot 
crește riscul de automutilare, de boli cu transmitere 
sexuală, de probleme de sănătate a mamei și copilului, 
de sarcină în adolescenţă, de implicare în traficul sexual 
și o gamă largă de boli cronice și cauze de deces, cum 
ar fi cancerul, diabetul, bolile de inimă și sinuciderea.
ACE și condiţiile asociate, cum ar fi locuirea în cartiere 
cu resurse insuficiente sau segregate rasial, mutatul 
cu locuinţa dintr-un loc în altul și confruntarea cu 
nesiguranţa alimentară pot provoca stres toxic (stres 
prelungit sau extins). Stresul toxic datorat ACE poate 
schimba dezvoltarea creierului și poate afecta atenţia, 
luarea deciziilor, învăţarea și răspunsul la stres.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/
index.html
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Instrucţiuni:

Prezentaţi pe scurt principalele descoperiri ale 
neuroștiinţelor în ceea ce privește dezvoltarea 
creierului și modalităţile de a-i îmbunătăţi capacităţile 
și conexiunile neuronale. Explicaţi legătura cu 
siguranţa și protecţia copilului.

Primii ani ai vieţii unui copil sunt foarte importanţi 
pentru sănătatea și dezvoltarea ulterioară. Unul dintre 
principalele motive este rapiditatea cu care crește 
și se dezvoltă creierul în primii ani de copilărie. Deși 
creierul continuă să se dezvolte și să se transforme 
și la maturitate, primii 8 ani constituie o bază pentru 
învăţarea ulterioară, sănătate și succes în viaţă.

Dezvoltarea creierului depinde de mulţi factori, nu doar 
de gene, cum ar fi:

alimentaţie adecvată începând cu sarcina;
expunerea la toxine sau infecţii;
experienţele copilului cu ceilalţi și cu lumea, în 
general.

Educarea și îngrijirea ce răspund nevoilor copilului sunt 
cheia dezvoltării sănătoase a creierului. Experienţele 
pozitive sau negative modelează dezvoltarea copilului 
și pot avea efecte pe tot parcursul vieţii.

Cercetări recente demonstrează că modul în care 
un părinte se comportă cu bebelușului său în primii 
trei ani de viaţă are un impact direct asupra modului 
în care se dezvoltă creierul bebelușului. Acesta este 
fundamentul modului în care creierul va funcţiona pe 
măsură ce copilul crește și devine adult. Dacă creierul 
unui bebeluș se dezvoltă sănătos, el are mai multe 
șanse să fie fericit și să aibă succes când va fi mare.

Kate Cairns dezvoltă abordarea Five to Thrive. 
Succesul five to thrive se bazează pe faptul că nu 
este un program rigid, unic pentru toţi. El este mai 
degrabă o serie de resurse, instrumente și conţinuturi 
de formare ce ajută la adaptarea celei mai potrivite 
strategii nevoilor și obiectivelor.

Elementul central al abordării five to thrive este setul 
de cinci activităţi cheie:

RĂSPUNDE · ÎMBRĂŢIŞEAZĂ· RELAXEAZĂ-TE · 
JOACĂ-TE· VORBEŞTE

Acestea sunt „cărămizile” din care se construiește un 
creier sănătos. Cele cinci elemente au fost extrase din 
cercetarea proceselor de atașament și de armonizare 
care creează legături între copiii mici și cei care îi 
îngrijesc. 

https://fivetothrive.org.uk

Activitatea 8.3. Introducere în neuroștiinţe 
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9.1. Statistici cu privire la 
abuz 

Prezentare 10 min Slide-uri 

9.2. Tipuri de abuz Exerciţii de grup
(identificarea tipurilor de 
abuz în sport)
Prezentare

30 min Videoclipul despre 
povestea lui Alex
Videoclipul despre 
povestea lui Tom 
(v.Bibliografie)
Videoclipuri 
educaţionale pentru 
antrenori ce descriu 
situaţii abuzive Play 
Sport Stay safe

9.3. Cei 5 ”R” – Regulile 
de aur

Prezentare
Discuţii de grup
Rezumat și auto-reflecţie

30 min

La nivel mondial, în jur de 15 milioane de adolescente 
cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani au fost forţate să 
facă sex în timpul vieţii; în anul 2016, numărul acestor 
fete s-a ridicat la 9 milioane.

9 din 10 adolescente care au suferit sex forţat au 
raportat că au fost victimele cuiva apropiat/cunoscut 
lor.3

Această statistică a fost culeasă la data de 01.07.2020 
de pe site-ul https://www.unicef.org/publications/
f i les/Violence_in_the_l ives_of_chi ldren_and_
adolescents.pdf 

Modulul 9. Recunoașterea abuzului
Obiectivele modulului: 

Cunoașterea semnelor tipice pentru abuz;
Înţelegerea consecinţelor abuzului asupra copiilor; identificarea tipurilor principale de abuz;
Informare cu privire la pașii care trebuie urmaţi în cazul apariţiei unei situaţii legate de siguranţa și protecţia 
copilului (cele 5 reguli de aur).

La nivel mondial:

La nivel mondial, 3 din 4 copii mici (300 de milioane) 
sunt supuși în mod regulat disciplinării violente de 
către îngrijitorii lor.

La nivel mondial, aproape 13 milioane (puţin mai mult 
de 1 din 3) elevi cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani 
sunt victime ale hărţuirii.

În 38 de ţări cu venituri mici și medii, aproape 17 
milioane de femei adulte au raportat că au fost forţate 
să facă sex în copilărie.

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP RESURSE

9.1. Statistici cu privire la abuz
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1/3 din copiii abuzaţi nu spun niciodată nimănui ce au 
păţit.

Unele dintre motivele tăcerii sunt

a) teama de a nu fi crezuţi sau teama de consecinţe: 
represalii și posibil impact asupra familiei, carierei 
abuzatorului, reputaţiei;
b) rușine și vinovăţie;
c) copiii nu știu cui să spună;
d) sportivii trebuie să fie puternici; vulnerabilitatea 
este considerată o slăbiciune;
e) unii copii cred că sunt într-o relaţie de dragoste. 4

Date culese la data de 01.07.2020 de pe: https://www.
coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-child-
sexual-abuse-in-sport  

Europa:

În 28 de ţări din Europa, aproximativ 2,5 milioane de 
femei tinere raportează experienţe de violenţă sexuală 
cu şi fără contact înainte de vârsta de 15 ani.

Aproximativ unul din cinci copii din Europa sunt 
victime ale unei forme de violenţă sexuală; Aceasta 
include atingere sexuală, viol, hărţuire, grooming, 
exhibiţionism, exploatare prin prostituţie și pornografie, 
extorcare și constrângere sexuală online.

Marea majoritate a copiilor sunt victime ale oamenilor 
în care au încredere. Între 70% și 85% dintre copii își 
cunosc agresorul de dinainte.

Unii copii nu sunt capabili să recunoască abuzul: 
copiii foarte mici sau copiii cu dizabilităţi. Aproximativ 

Violenţa asupra copilului reprezintă un concept 
complex și integrator pentru diversele forme de abuz 
fizic, verbal, emoţional, sexual, neglijare, exploatare 
economică/exploatare prin muncă, exploatare 
sexuală, răpire și/sau dispariţie, migraţie în situaţii de 
risc, trafic, violenţă prin internet etc., raportându-se la 
toate mediile cu care copilul se află în relaţie: familie, 
instituţii de învăţământ, medicale, de protecţie, medii 
de cercetare a infracţiunilor și de reabilitare/detenţie, 
internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, 
comunitate etc.

Violenţa asupra copilului reprezintă forme de rele 
tratamente produse de către părinţi sau de orice altă 
persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în 
relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare 
actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia 
și îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea 
și moralitatea. În funcţie de caracteristicile și de 
gravitatea faptei, violenţa asupra copilului antrenează 
răspunderea civilă, disciplinară sau penală a 
făptuitorului/agresorului.

Principalele forme de violenţă asupra copilului sunt: 
abuzul, neglijarea, exploatarea și traficul de copii.

ABUZ AL COPILULUI înseamnă orice acţiune volun-
tară a unei persoane care se află într-o relaţie de 
responsabilitate, încredere sau de autoritate faţă 
de copil, prin care viaţa, dezvoltarea normală fizică, 
mintală, spirituală, morală și socială, integritatea 

corporală și sănătatea fizică și mintală a copilului 
sunt puse în pericol. (Legea 272/2004 cu completările 
și modificările ulterioare).

O persoană poate abuza un copil agresându-l ea 
însăși sau prin incapacitatea sa de a preveni acţiunile 
agresive ale altor persoane la adresa copilului (de 
exemplu prin nesupravegherea corectă a copiilor 
sau prin neasigurarea nevoilor sale de bază). Abuzul 
poate îmbrăca diferite forme și include abuzul fizic, 
emoţional/psihologic, abuzul sexual, neglijarea și 
exploatarea. 

ABUZUL FIZIC

Definiţie: Abuzul fizic constă în vătămarea corporală a 
copilului în cadrul interacţiunii, singulară sau repetată, 
cu o persoană aflată în poziţie de răspundere, putere 
ori în relaţie de încredere cu acesta, fiind un rezultat al 
unor acte intenţionate care produc suferinţă copilului 
în prezent sau în viitor.

Semne: Cei mai mulţi copii prezintă tăieturi și vânătăi 
ca urmare a evenimentelor zilnice prin care trec. 
Leziunile ar trebui să fie întotdeauna interpretate în 
funcţie de istoricul medical și social al copilului, de 
stadiul de dezvoltare și de explicaţia dată. Cele mai 
multe vânătăi accidentale se văd pe protruberanţele 
osoase ale corpului. Leziunile inexplicabile sau 
incompatibile cu explicaţia dată ori vizibile pe părţile 
moi ale corpului în care leziunile accidentale sunt mai 
puţin frecvente sunt indicatori importanţi ai abuzului. 

9.2. Tipuri de abuz
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includ comportamentul nevrotic, de exemplu proastă 
dispoziţie, răsucirea părului, legănat, frica de a greși, 
auto-vătămare sau frica de a fi abordat părintele cu 
întrebări despre comportamentul copilului.2

Schimbările de dispoziţie și în manifestarea emoţiilor 
fac parte din normalitatea creșterii și dezvoltării, de 
aceea poate fi dificil să-ţi dai seama dacă un copil este 
abuzat emoţional sau nu.

Copiii abuzaţi emoţional:

pot folosi un limbaj, pot acţiona într-un fel sau 
demonstra că știu lucruri pe care nu te-ai aștepta 
să le știe la vârsta lor;
se luptă să-şi controleze emoţiile prea puternice 
sau să nu aibă explozii temperamentale;
nu par în relaţii bune cu părinţii lor, sau dimpotrivă, 
nu fac nimic fără aceștia;
nu au abilităţi sociale, nu au prieteni (sau au prea 
puţini).

ABUZUL SEXUAL

Este o formă de abuz ce implică forţarea sau atragerea 
unui copil sau a unui tânăr în activităţi sexuale, 
fără a implica neapărat un nivel ridicat de violenţă, 
indiferent dacă copilul este sau nu conștient de ceea 
ce se întâmplă. Poate fi vorba despre contact fizic, 
inclusiv asalt prin penetrare (de exemplu viol sau sex 
oral) sau acte fără penetrare, cum ar fi masturbarea, 
sărutarea, frecarea și atingerea pe sub haine. Tot 
abuz sexual este și dacă activităţile nu prezintă 
contact, cum ar fi implicarea copiilor în privirea sau 
producerea de imagini sexuale, vizionarea activităţilor 
sexuale, încurajarea copiilor să se comporte în 
moduri neadecvate din punct de vedere sexual sau 
ademenirea unui copil ca fază pregătitoare a abuzului 
(inclusiv prin internet). Abuzul sexual nu este comis 
exclusiv de către bărbaţii adulţi. Femeile, precum și alţi 
copii comit acte de abuz sexual.

Abuzul sexual reprezintă implicarea unui copil sau a 
unui adolescent minor dependent și imatur din punctul 
de vedere al dezvoltării psihosexuale în activităţi 
sexuale pe care nu este în măsură să le înţeleagă, care 
sunt nepotrivite pentru vârsta sa ori pentru dezvoltarea 
sa psihosexuală, activităţi sexuale pe care le suportă 
fiind constrâns prin violenţă sau seducţie.

În această categorie pot intra: molestarea sexuală, 
expunerea copilului la injurii sau limbaj cu conotaţie 
sexuală, precum și atingerea copilului în zonele 
erogene cu mâna sau prin sărut, indiferent de vârsta 

Comportamentul copilului se modifică, în sensul 
că acesta se teme să-i fie abordaţi părinţii pentru o 
explicaţie, devine retras, tresare când este abordat sau 
atins, ori are izbucniri temperamentale severe ori un 
comportament agresiv.

ABUZUL EMOŢIONAL

Definiţie: Abuzul emoţional constă în expunerea 
repetată a copilului la situaţii al căror impact 
emoţional depășește capacitatea sa de integrare 
psihologică. În mod concret, aceste acte pot fi umiliri 
verbale și nonverbale, intimidări, ameninţări, terorizări, 
restrângeri ale libertăţii de acţiune, denigrări, acuzaţii 
nedrepte, discriminări, ridiculizări și alte atitudini ostile 
sau de respingere faţă de copil.

Abuz este maltratarea emoţională de durată a unui 
copil, care provoacă efecte grave și adverse asupra 
dezvoltării sale emoţionale. Copilului i se transmite 
sentimentului că este inutil sau neiubit, inadecvat sau 
este apreciat numai în măsura în care satisface nevoile 
altei persoane. Copilul nu are șansa de a-și exprima 
opiniile, este redus la tăcere în mod deliberat sau luat 
în derâdere atunci când încearcă să comunice. Adultul 
are așteptări nepotrivite din punct de vedere al vârstei 
şi dezvoltării copilului, care se manifestă ori prin cerinţe 
care depășesc capacitatea de dezvoltare a unui copil, 
ori supraprotecţie și limitarea explorării și a învăţării 
sau împiedicarea participării copilului la interacţiuni 
sociale normale. Tot despre abuz emoţional este vorba 
și când cineva este hărţuit (inclusiv cibernetic); este 
orice acţiune ce produce spaimă copilului și îl face să 
simtă că este în permanenţă în pericol. Exploatarea 
sau coruperea copiilor intră tot în această categorie. 
Abuzul emoţional este prezent în toate formele de rele 
tratamente aplicate copilului, deși poate avea loc şi de 
sine stătător.

Dacă abuzul emoţional este repetitiv și susţinut, 
duce la afectarea diverselor paliere ale psihicului 
copilului (de exemplu, structura de personalitate, 
afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia), devenind 
abuz psihologic, care are consecinţe mai grave decât 
abuzul emoţional și pe termen lung asupra dezvoltării 
copilului.

Semne: Abuzul emoţional este foarte dificil de 
măsurat, deoarece adesea nu există semne fizice 
evidente ale abuzului sau ale neglijării emoţionale, 
dar este posibil să observaţi semne în acţiunile 
sau în emoţiile exprimate de copil. Modificările 
comportamentului care pot indica abuz emoţional 
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copilului; situaţiile care duc la satisfacerea nevoilor 
sexuale ale unui adult sau ale unui alt copil care se 
află într-o poziţie de responsabilitate, putere ori în 
relaţie de încredere cu copilul victimă; atragerea sau 
obligarea copilului la acţiuni obscene; expunerea 
copilului la materiale obscene sau furnizarea de astfel 
de materiale acestuia etc.

Adulţii care folosesc copiii pentru a-și satisface 
propriile nevoi sexuale abuzează atât fete, cât și băieţi 
de toate vârstele. De obicei, în cazurile de abuz sexual, 
comportamentul copilului este cel care atrage atenţia 
în special, deși pot fi prezente și semne fizice. Copiii 
care relatează despre abuzuri sexuale o fac în speranţa 
acestea să înceteze. Prin urmare, este important să fie 
ascultaţi și luaţi în serios 2.

Semne: Copiii abuzaţi sexual:

Stau departe de anumite persoane:

evită să rămână singuri cu diverse persoane, cum 
ar fi membrii familiei sau prietenii;
par înspăimântaţi de o persoană sau sunt reticenţi 
în socializare cu aceasta.

Arată un comportament sexual inadecvat vârstei lor:

unii dintre copii devin activi sexual la o vârstă 
fragedă;
au comportamente care frizează promiscuitatea;
folosesc un limbaj sexual sau cunoasc informaţii 
la care nu te-ai aștepta.

NEGLIJAREA

Definiţie: privare repetată a asigurării nevoilor de bază 
fizice sau psihice ale copilului, ceea ce poate duce la 
tulburarea gravă a dezvoltării fizice sau cognitive a 
copilului. 

Neglijarea, în mediul sportiv, se poate prezenta sub 
mai multe forme: neglijarea alimentară - privarea de 
hrană, absenţa mai multor alimente esenţiale pentru 
creștere, mese neregulate, alimente nepotrivite sau 
administrate necorespunzător vârstei copilului; 
neglijarea igienei - lipsa igienei corporale; neglijarea 
medicală - absenţa îngrijirilor necesare, omiterea 
vizitelor de control medical, neaplicarea tratamentelor 
prescrise de medic, neprezentarea la programe de 
recuperare; neglijarea educaţională - substimulare, 
instabilitatea sistemului de pedepse și recompense; 
neglijarea emoţională - lipsa atenţiei, a contactelor 
fizice, a semnelor de afecţiune, a cuvintelor de 
apreciere.

Neglijarea poate fi dificil de identificat, de aceea 
profesioniștii nu ajung să ia măsuri din timp pentru a 
proteja un copil.

Dacă întâlnim unul dintre semnele sau simptomele de 
mai jos nu înseamnă neapărat că un copil este neglijat. 
Dar dacă se constată existenţa mai multor semne, pe 
termen lung, atunci acest fapt ar putea indica o formă 
de neglijare.

Se consideră semne tipice de abuz atunci când copiii:

au leziuni fizice inexplicabile, inclusiv vânătăi și 
răni, cum ar fi arsuri de ţigări sau semne de auto-
vătămare, cum ar fi cicatrici de la tăiere sau durere 
la mers;
au o boală inexplicabilă/constantă, de ex. tulburări 
de stomac, dificultăţi de a mânca;
îşi schimbă brusc comportamentul sau starea de 
spirit (devin brusc agresivi, retrași sau timizi);
evită anumite persoane sau situaţii;
devin foarte secretoşi, de ex. încetează să mai 
povestească ce se întâmplă în viaţa lor sau 
încetează brusc să vorbească când adulţii intră;

încearcă să se sinucidă;
se demoralizează constant, de ex. spun că sunt 
inutili sau buni de nimic;
se izolează /nu se amestecă cu ceilalţi din echipă;
spun că ei sau colegii lor de echipă sunt abuzaţi 
sau vătămaţi.

Se consideră semne tipice de abuz atunci când adulţii:

selectează preferenţial pe unul sau mai mulţi 
copii;
selectează unul sau mai mulţi copii pentru 
„tratament special”, fie ca favoriţi, fie pentru a fi 
pedeapsiţi;

Activitatea 9.3. Cei 5 ”R” – Regulile de aur
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sunt interesaţi mai mult de rezultat decât dacă 
copilul este fericit și dacă se simte bine;
sunt foarte critici cu un copil;
folosesc un limbaj care nu este adecvat, de ex. 
discută despre aspectul fizic al unei fete de o 
manieră sexuală;
nu respectă intimitatea copiilor, de ex. în vestiare;

nu sunt preocupaţi de ceea ce fac sau nu îi 
interesează unde se află copiii;
nu respectă liniile directoare și codurile de 
conduită;
relatează că au fost martorii unei scene de abuz 
asupra unui copil sau sunt îngrijoraţi de o situaţie.

RECUNOAȘTEŢI 
Fiţi conștient și nu ignoraţi.

Nu încercaţi să investigaţi acuzaţiile de abuz. Rolul 
dvs. este să recunoașteţi semnele unei posibile 
vătămări sau pur și simplu să ascultaţi copilul și să 
luaţi măsuri de referire către serviciile existente.

RĂSPUNDEŢI 
Acţionaţi în siguranţă: asiguraţi-vă că acţiunile dvs. 
nu pun copilul într-un pericol și mai mare. Acţionaţi 
rapid dacă aveţi suspiciuni în ceea ce privește 
siguranţa copilului.

Nu încercaţi să investigaţi acuzaţiile de abuz. Rolul 
dvs. este să recunoașteţi semnele unei posibile 
vătămări sau pur și simplu să fiţi receptivi atunci 
când copilul își spune povestea.

ÎNREGISTRAŢI 
Notaţi ceea ce s-a spus și/sau ceea ce aţi văzut.

Nu încercaţi să investigaţi acuzaţiile de abuz. Rolul 
dvs. este să recunoașteţi semnele unei posibile 
vătămări sau pur și simplu să fiţi receptivi atunci 
când copilul își spune povestea.

RAPORTAŢI 
responsabilului cu siguranţa și protecţia copilului în 
24 de ore sau imediat în caz de urgenţă.

Nu copleșiţi copilul cu întrebări. Întrebaţi doar 
cât este nevoie pentru a vă da seama dacă există 
motiv de îngrijorare și pentru a putea transmite mai 
departe detaliile incidentului.

URMĂRIŢI CAZUL  
în caz de pericol imediat, contactaţi serviciile de 
urgenţă. Adresaţi-vă responsabilului de protecţia 
copilului care este obligat să completeze un 
formular.

Nu copleșiţi copilul cu întrebări. Întrebaţi doar 
cât este nevoie pentru a vă da seama dacă există 
motiv de îngrijorare și pentru a putea transmite mai 
departe detaliile incidentului.

CE SĂ FACEŢI CE SĂ NU FACEŢI

CE TREBUIE SĂ FACEŢI DACĂ APARE O SITUAŢIE LEGATĂ DE SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPILULUI
REGULILE DE AUR
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„Când este dezvăluit un abuz sexual asupra unui copil, se constată adesea că și alţi adulţi (care nu l-au 
abuzat) aveau cunoștinţă că se petrece abuzul, dar nu au acţionat”7

Modulul 10. Contexte de risc pentru 
siguranţa copiilor în medii sportive  
și recreaţionale 
Obiectivele modulului:

Demonstrarea, prin discuţii și exemple practice, a unei înţelegeri avansate a problemelor actuale privind 
siguranţa și protecţia copilului; transferul cunoștinţelor la practică prin reflecţie;
Familiarizarea cu contextele de risc în sport;
Exerciţii de recunoaștere și răspuns adecvat, conștientizarea faptului că vocea copilului este esenţială pentru 
practica de safeguarding.

10.1. O amintire din 
copilărie 
 

Exerciţiu – reflecţie 
Exerciţiu pe perechi 
Discuţii de grup 

15 min

10.2. Contexte de risc în 
mediul sportiv

Lucru pe echipe
Discuţii de grup
Prezentare
Sumarizare

60 min Anexa - Politica 
și procedurile de 
safeguarding 

Slide-uri

10.3. Reflecţie – Ce ne 
împiedică să acţionăm

10 min

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE TIMP RESURSE 

7 Hartill, M. (2011). The sexual subjection of boys in organised male-sport. 
Unpublished doctoral thesis, Edge Hill University
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rasă, religie, orientare sexuală, dizabilităţi sau statut 
juridic (cum ar fi refugiaţi sau migranţi).

Toţi adulţii pot ajuta la protejarea copiilor prin:

Asigurarea unui mediu sigur în preajma copiilor;
Conștientizarea riscurilor pentru copii și re-
ducerea acestora;
Cunoașterea modului prin care poţi preveni riscu-
rile pentru copii;
Recunoașterea și răspunsul prompt (intervenţia) 
în caz de risc pentru copii;
Sensibilizarea copiilor cu privire la riscuri și la 
sistemele existente pentru a-i proteja.

Organizaţiile pot ajuta la protejarea copiilor prin:

Existenţa unui cod de conduită asumat care regle-
mentează comportamentul personalului faţă de 
copii;
Realizarea de evaluări ale riscurilor activităţilor lor 
și diminuarea lor;
Reguli cu privire la transmiterea informaţiilor în 
mass-media și utilizarea imaginilor, videoclipu-
rilor și interviurilor;
Desemnarea unui responsabil format în siguranţa 
și protecţia copilului; 
Furnizarea de proceduri clare de urmat în situaţiile 
în care apar preocupări cu privire la siguranţa și 
protecţia vreunui copil; diagrama intervenţiei.
Urmarea unor proceduri de recrutare sigure;
Formarea și instruirea periodică a personalului 
cu privire la codul de conduită și la procedurile în 
funcţiune;
Elaborarea unei politici organizaţionale pentru 
siguranţa și protecţia copilului care să sublinieze 
dorinţa organizaţiei de a proteja copiii și să cu-
prindă procedurile menţionate mai sus.

Pentru a introduce acest subiect, cursanţii sunt ru-
gaţi să reflecteze asupra copilăriei lor și să identifice 
o situaţie de risc pe care au trăit-o pe când activau 
într-un club sportiv. 

Vor reflecta asupra situaţiei, vârstei pe care o aveau și 
a relaţiei cu persoanele semnificative la vremea aceea.

Cursanţii își vor împărtăși, în perechi, reflecţiile. Apoi, 
în grupul mare, vor explora împreună tema importanţei 
ascultării copilului cu care interacţionează în munca 
lor de zi cu zi.

Prin activităţi sportive și recreative, copiii își fac priete-
ni, aparţin unui grup social, se distrează și se menţin 
în formă. Dacă în copilărie ajung să-ţi fie dragi activi-
tăţile sportive, este foarte probabil să continui să faci 
sport pe tot parcursul vieţii. Prin jocul corect, munca 
în echipă, angajament, activităţile sportive contribuie 
la dezvoltarea unor abilităţi de viaţă și la identificarea 
valorilor personale.

De aceea, activităţile sportive și recreative trebuie 
să fie o experienţă pozitivă și plăcută pentru copii și 
adolescenţi. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă 
aceasta. Uneori apar situaţii de abuz care ar fi putut fi 
prevenite dacă s-ar fi acordat mai multă atenţie con-
textelor de risc.

Copiii pot fi vătămaţi în mai multe moduri și adesea 
pot experimenta mai multe tipuri de abuz. 

Există unele situaţii specifice și tipuri de vătămare 
care sunt mai susceptibile să apară în sport.

Recunoașterea acestor situaţii poate contribui la asig-
urarea faptului că activităţile sportive sunt experienţe 
pozitive pentru toţi copiii, indiferent de vârstă, sex, 

Faceţi un brainstorming cu toţi participanţii cu privire 
la contextele de risc întâlnite în mediul sportiv.
Alegeţi, împreună cu grupul, patru dintre aceste 
contexte. Împărţiţi grupul mare în patru grupuri mai 
mici și daţi fiecărui grup o coală de flipchart pe care să 
detalieze situaţiile de risc ce pot apărea în contextul 
respectiv. După ce un grup a completat foaia, se face 

rocada, astfel încât toate grupurile să-și contribuie la 
toate cele patru foi de flipchart. 
După ce grupurile au completat foile cu contextele 
de risc, participanţii sunt rugaţi să găsească soluţii 
pentru contracararea riscurilor (utilizând anexele din 
Politică).

Activitatea 10.1. O amintire din copilărie

Activitatea 10.2. Contexte de risc în mediile sportive și  
recreaţionale
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Contexte de risc în mediile sportive și recreaţionale

Accidentări

Majoritatea sporturilor implică un anumit risc de 
rănire fizică. Cu toate acestea, presiunea performanţei 
face ca unii antrenori să împingă copiii dincolo de 
limita rezonabilului către lucruri care nu sunt adecvate 
vârstei și capacităţii lor, sau să îi încurajeze să joace 
atunci când sunt răniţi, accentuând traumatismul 
suferit sau cronicizându-l.

Presiunea performanţei

A câştiga este o parte importantă a activităţilor 
sportive. Cu toate acestea, forţarea copiilor spre a 
atinge performanţa poate fi dăunătoare atât din punct 
de vedere psihologic, cât și fizic. Uneori, această 
presiune spre performanţă poate proveni de la adulţi 
(părinte sau antrenor), dar poate proveni și de la copil 
sau de la colegii de echipă. Pentru copii, performanţa 
nu ar trebui să fie niciodată în detrimentul plăcerii 
practicării sportului.

Cantonamentul/deplasările

Înnoptarea departe de casă, de exemplu în contextul 
competiţiilor sau al cantonamentelor, poate reprezenta 
un risc pentru copii. În astfel de situaţii, trebuie 
asigurat un număr suficient de adulţi care să asigure 
supravegherea corespunzătoare. Când se lucrează cu 
copiii trebuie să fie prezenţi cel puţin doi adulţi, pentru 
a nu exista riscul pierderii copiilor sau riscul ca aceștia 
să fie expuși unor situaţii periculoase (hărţuirea 
sexuală, consum de substanţe interzise etc.) 
Anumite spaţii, cum ar fi vestiarele, dușurile, dor-
mitoarele, cât și spaţiile pentru tratamente (medical, 
fizioterapie) pot expune copiii unor situaţii de risc. În 
aceste spaţii poate apărea riscul încălcării dreptului 
la intimitate, mergând chiar până la abuz sexual. 
Intimitatea copiilor ar trebui respectată. În situaţiile în 
care un copil trebuie să facă un tratament medical sau 
are nevoie de îngrijiri intime, acesta are dreptul de a 
avea de faţă și un alt copil sau alt adult, la alegerea lui.
Un alt factor important este asigurarea transportului 
care respectă toate criteriile de siguranţă.

Relaţii strânse

Relaţia dintre un copil și antrenorul său sau alt 
personal de sprijin, precum fizioterapeuţii și medicii, 
este importantă și este, cel mai adesea, benefică. 
Mulţi copii dezvoltă relaţii strânse și de încredere, 
în special cu antrenorul lor, care poate fi o persoană 

semnificativă în viaţa lor, mai ales dacă nu au relaţii 
bune cu alţi adulţi.
Cu toate acestea, aceste relaţii strânse pot genera 
abuzuri din partea adulţilor. De multe ori, aceste situaţii 
apar când copilul dorește să facă pe plac adultului sau 
adultul este o persoană de încredere și cu poziţie a 
cărei integritate nu ar fi pusă la îndoială de nimeni.
Un mediu sigur pentru copii înseamnă că nimeni nu 
este „mai presus de orice suspiciune”. Aceasta nu 
înseamnă că toată lumea este suspectă; este vorba de 
asigurarea faptului că toţi cei implicaţi - copii, părinţi 
și profesioniști - sunt obligaţi să respecte aceleași 
standarde de comportament și de conduită.

Cultura de echipă

A face parte dintr-o echipă și sentimentul de 
apartenenţă care vine odată cu aceasta sunt benefice 
pentru stima de sine și pentru valorizarea copiilor.
Cultura de echipă este cheia experienţei de învăţare 
a copilului. Această cultură este creată de jucători, 
dar este puternic influenţată de antrenor. De exemplu, 
dacă antrenorul impune regula respectului reciproc și 
a intoleranţei la orice formă de agresivitate, cultura 
de echipă se dezvoltă într-o manieră pozitivă și 
integratoare. Dimpotrivă, dacă antrenorul arată 
că preţuiește victoria în detrimentul fair-play-ului, 
jucătorii pot începe să dea vina unii pe alţii și să izoleze 
copiii despre care cred că îi trag în jos.
În plus, copiii ajung să considere că unii jucători nu 
„se potrivesc” echipei, probabil datorită originii sau 
caracteristicilor lor.
Se poate dezvolta o ierarhie cu copii mai mari sau 
mai puternici care au influenţă asupra altor copii. 
Acest lucru poate duce uneori la hărţuire (bullying), 
la ”omerta” la care trebuie să te supui dacă vrei să fii 
acceptat în echipă.

Hărţuirea (bullying-ul)

Bullying-ul este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, 
verbale, relaţionale și/sau cibernetice, într-un 
context social dificil de evitat, săvârșite cu intenţie, 
care implică un dezechilibru de putere, au drept 
consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei 
atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare 
sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane 
sau a unui grup de persoane și vizează aspecte de 
discriminare și de excludere socială, care pot fi legate 
de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, 
etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 
defavorizată, ori de convingerile, genul sau orientarea 



Manual de formare a formatorilor 45

sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de 
acţiuni, comportamente ce se desfășoară în unităţile 
de învăţământ și în toate spaţiile destinate educaţiei 
și formării profesionale. Sunt excluse termenului de 
violenţă psihologică – bullying, relaţiile violente dintre 
adulţi și copii și relaţiile violente între adulţi. (Definiţie 
conform Legii bullying-ului, Nr.221/2019 și Ordinului 
4343 din 2020 privind abordarea normelor metod de 
aplicare a articolului 7 din Legea Educaţiei).

Hărţuirea este, deci, un comportament agresiv care 
implică intenţie și dezechilibru de putere (real sau 
perceput: copiii care hărţuiesc îşi folosesc puterea - 
cum ar fi forţa fizică, accesul la informaţii jenante sau 
popularitatea - pentru a controla sau a face rău altora). 
Dezechilibrele de putere se pot schimba în timp, chiar 
dacă implică aceleași personaje.
Comportamentul se repetă sau are potenţialul de a se 
repeta în timp. Atât copiii care sunt hărţuiţi, cât și cei 
care îi hărţuiesc pe alţii, precum și martorii la aceste 
evenimente sunt afectaţi emoţional de bullying și pot 
rămâne traumatizaţi.
Hărţuirea include acţiuni cum ar fi ameninţarea, 
răspândirea zvonurilor, atacarea cuiva fizic sau verbal 
și excluderea intenţionată a unei persoane dintr-un 
grup.

Tipuri de intimidare. Există trei tipuri de intimidare:

Hărţuire verbală care se manifestă prin a spune sau a 
scrie lucruri urâte. Hărţuirea verbală include:

Tachinarea;
Adresarea de porecle nedorite;
Comentarii sexuale inadecvate;
Batjocorirea;
Ameninţarea de a provoca rău.

Hărţuirea socială, uneori denumită hărţuire relaţională, 
implică stricarea reputaţiei sau a relaţiilor cuiva. 
Hărţuirea socială include:

A lăsa pe cineva pe dinafară intenţionat;
A spune altor copii să nu fie prieteni cu cineva;
A răspândi zvonuri despre cineva;
A face pe cineva să se simtă stânjenit în public.

Hărţuirea fizică implică rănirea corpului sau stricarea 
bunurilor unei persoane. Hărţuirea fizică include:

Lovirea/ciupirea;
Scuiparea;
Punerea piedicii/ împingerea;
A lua sau a sparge lucrurile cuiva;
A face gesturi nepoliticoase sau grosolane la 
adresa cuiva.

https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-
bullying

Hărţuirea cibernetică (ciber bullying)

Internetul, cu accesul său vast la informaţii, este un 
instrument valoros, dar și un risc potenţial pentru 
siguranţă și securitate. Este important să monitorizaţi 
sau să fiţi conștienţi de ceea ce vede și ceea ce 
împărtășește un copil sau la ce ar putea fi expus. 
Există un risc ridicat de a fi expus la prădători sexuali 
(de exemplu, în camere de chat), pornografie sau 
radicalizare.
Utilizarea tehnologiei electronice pentru a intimida 
oamenii a devenit o problemă din ce în ce mai mare 
în ultimii ani, peste o treime din tineri fiind afectaţi cel 
puţin o dată. A existat o creștere masivă a agresivităţii 
în mediul online datorită utilizării reţelelor sociale 
precum Twitter sau Facebook, reţele ușor accesibile 
atât de pe dispozitive mobile, cât și de pe computere.

https://activesocialcare.com/handbook/safe 
guarding-children/the-risks-associated-with-the-
internet-and-online-social-networking

https://www.schoolgovernance.net .au/news 
/2018/05/03/preventing-child-abuse-in-childrens-
sport-gymnastics-australia-leading-the-way-in-
responding-to-the-royal-commission

https://olympiangymnastics.com/child-welfare-
policies/
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Reflecţie: Dacă identificaţi o situaţie de abuz sau dacă 
altcineva vă spune despre un copil care este expus 
riscului sau abuzului. 

Încercaţi să răspundeţi, în grupul mare, la următoarele 
întrebări:

Ce v-ar putea opri să acţionaţi?
Care sunt pașii de bază pe care credeţi că ar trebui 
să-i urmaţi?
Există ceva ce nu ar trebui să faceţi?

Ce ne împiedică, de obicei, să acţionăm:

Teama că ne înşelăm;
Teama de a nu înrăutăţi situaţia copilului dacă 
raportăm ceva care nu s-a întâmplat;
Teama de a crea probleme colegilor în cazul în 
care greșim;

Valorile și atitudinile individuale faţă de abuz. De 
exemplu, dacă apreciem că victima este de vină;
Îndoieli cu privire la informaţiile sau veridicitatea 
celor spuse de altă persoană;
Stresul din propria viaţă, lipsa de sprijin sau faptul 
că suntem prea ocupaţi;
Nu dorim să intervenim;
Presupunem că altcineva se ocupă de asta;
Incertitudine cu privire la autoritatea pe care o 
avem atunci când vine vorba de relaţii cu persoane 
semnificative din exterior (mass-media/donatori);
Sensibilitate culturală - considerăm că anumite 
forme de abuz sunt o practică culturală și ar trebui 
respectate.
Incertitudinea procedurilor și a consecinţelor din 
organizaţie.

Activitatea 10.3. Reflecţie 
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Definiţia Campionului Siguranţei în sport 
(Responsabilul pentru siguranţa și protecţia copilului)

Rolul responsabilului pentru siguranţa și protecţia 
copilului este esenţial pentru a crea un mediu în care 
copiii de toate vârstele și abilităţile pot participa în 
siguranţă la activităţi sportive și se pot distra. Dar 
aceasta nu înseamnă că doar această persoană are 
responsabilitate exclusivă pentru siguranţa copiilor 
în cadrul unei organizaţii. Rolul responsabilului (focal 
point) este, așa cum sugerează și numele, de a fi 

Instrucţiuni:

Folosind metoda de brainstorming și cartografierea 
minţii (mind map), formatorul cere participanţilor să 
se gândească la calităţile, rolurile și responsabilităţile 
persoanei responsabile cu siguranţa copiilor din 
organizaţia lor.

Toate ideile sunt colectate și împărţite pe două 
categorii: roluri și responsabilităţi.

În continuare, formatorul vine cu noi informaţii.

Anchetele privind cazurile de abuz asupra copiilor au indicat faptul că profesioniștii nu comunică între ei 
atunci când este nevoie și, de multe ori, lucrează în izolare.”4 și că rolul responsabilului pentru protecţia 
copilului nu este înţeles.

Modulul 11. Campionul siguranţei copiilor
Obiectivul modulului:

Definirea rolului „Campionului Siguranţei”; practică reflexivă și gândire critică pentru a recunoaște și a 
răspunde atunci când apar situaţii de abuz în sport.

11.1. Rolurile și 
responsabilităţile unui 
Campion al Siguranţei 

Prezentare Slide-uri

11.2. Răspunsul la abuz Studii de caz
Activitate pe grupuri mici
Sumarizare

Foaie de lucru 11.1. 
Vocea copilului
Foaia de lucru 11.2  
Schema de raportare

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE

10 Brandon et al. (2016). Pathways to harm, pathways to protection: a triennial 
analysis of serious case reviews 2011 to 2014, DfE

Activitatea 11.1. Rolurile și responsabilităţile unui campion al 
siguranţei 

TIMP RESURSE
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Se asigură că personalul, voluntarii și toate 
părţile interesate, precum și copiii și părinţii 
sunt familiarizaţi cu politica privind siguranţa și 
protecţia copilului și că politica este accesibilă;
Acţionează ca primul punct de contact în cazul 
în care apar incidente de abuz și informează 
conducerea și autorităţile locale, inclusiv forţele 
de ordine, după caz;
Participă la instruirea privind siguranţa și protecţia 
copilului, după cum este necesar;
Păstrează o evidenţă exactă a oricăror incidente;
Menţine planul de implementare a siguranţei 
și protecţiei și elaborează un raport anual de 
progres, după cum s-a solicitat;
Consiliază și reprezintă organizaţia în chestiuni 
legate de siguranţă și protecţie.

Atitudini și competenţe

Angajament faţă de valorile sportului, siguranţa 
și protecţia copiilor și respectarea drepturilor 
acestora, împreună cu capacitatea de a pleda și 
apăra siguranţa și protecţia copiilor;
Este pregătit să-și asume rolul de persoană de 
contact pentru siguranţa și protecţia copilului;
În mod ideal, are cunoștinţe și experienţă în 
siguranţa și protecţia copilului;
Doreşte să se perfecţioneze în domeniul siguranţei 
și protecţiei copilului;
Se bucură de respect și de autoritate în cadrul 
organizaţiei, astfel încât opinia sa este apreciată;
Este abordabil, cu bune abilităţi de comunicare cu 
adulţii și cu copiii;
Își poate păstra calmul atunci când apare o 
situaţie ce produce îngrijorare, mai ales dacă un 
copil are nevoie de asistenţă;
Poate empatiza cu copiii și se asigură că nevoile 
și interesele lor rămân în centrul tuturor acţiunilor 
și deciziilor (abordare centrată pe copil);
Are capacitatea de a lucra cu alţii pentru a se 
asigura că politica de siguranţă și protecţie a 
copilului și procedurile asociate sunt puse în 
aplicare în general, precum și atunci când apare 
un incident de siguranţa copilului;
Are abilităţi de formare și de prezentare;
Are capacitatea de a ţine evidenţe, de ex. formări, 
management de caz;
Are abilitatea de a lucra profesional, confidenţial 
și consecvent într-un domeniu în care pot apărea 
probleme și cazuri sensibile.

persoana de contact și de a consilia, sprijini și ajuta 
organizaţia în punerea în aplicare a politicii privind 
siguranţa copilului și a procedurilor asociate, inclusiv 
managementul de caz atunci când se semnalează 
anumite situaţii. Pentru a putea face acest lucru, 
responsabilul are nevoie de sprijinul conducerii și de 
cooperarea tuturor celor care lucrează cu și pentru 
organizaţie.

Deși rolul responsabilului pentru siguranţa copilului 
este important, acesta nu trebuie să fie prea 
împovărător. Vor exista momente precum cele în 
care se produce un incident, când va avea munccă 
suplimentară de efectuat, dar de cele mai multe ori 
rolul implică faptul a fi disponibil pentru a sprijini și a 
asista la nevoie. În mod ideal, organizaţiile ar trebui să 
desemneze cel puţin două persoane care să acţioneze 
ca ”responsabil al siguranţei”, astfel încât volumul de 
muncă să poată fi împărţit și, dacă unul este absent, 
rolul să poată fi suplinit de celălalt.

Organizaţiile trebuie să se asigure că toţi cei care intră 
în contact cu organizaţia (furnizori, parteneri, părinţi, 
copii, vizitatori) cunosc numele și datele de contact 
ale responsabilului cu siguranţa copilului.

Roluri şi responsabilităţi ale Campionului Siguranţei

Acţionează ca persoană de contact (primul pun-
ct de contact) și preia conducerea siguranţei 
copilului în cadrul organizaţiei;
Asigură instruirea personalului, voluntarilor și 
altor persoane în domeniul siguranţei și protecţiei 
copilului;
Se asigură că personalul și alte persoane cunosc 
politica de protecţie a copilului și responsabilităţile 
pe care le au în temeiul acesteia;
Consiliază și sprijină personalul, voluntarii și 
partenerii în punerea în aplicare a politicii privind 
siguranţa și protecţia copilului;
Efectuează evaluarea riscurilor sau îi sprijină pe 
ceilalţi în finalizarea acesteia atunci când este 
necesar;
Se asigură că programele, practicile și activităţile 
sportive/recreative ţin cont în mod constant și 
regulat de măsurile de siguranţă și de protecţie;
Cartografiază și stabilește parteneriate cu 
autorităţile locale și cu organizaţiile societăţii 
civile cu expertiză în domeniul bunăstării 
copilului, sănătăţii și aplicării legii, astfel încât să 
fie disponibile informaţii în cazul în care apare un 
incident sau este nevoie de consiliere externă;
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Activitatea 11.2. Modalităţi de răspuns în caz de incident

Instrucţiuni:

Împărţiţi cursanţilor Foaia de lucru 11.1. Vocea 
copilului. Rugaţi-i să reflecteze la un moment în care 
un copil le-a adus la cunoștinţă o situaţie de risc și 
să încerce să răspundă întrebărilor din foaia de lucru.
În grupul mare, câţiva participanţi vor prezenta, pe 

scurt, situaţia respectivă, iar colegii vor încerca să 
găsească cea mai bună cale de intervenţie (sau de 
prevenţie) din punctul de vedere al unui Campion al 
Siguranţei.

Formatorul prezintă apoi schema de raportare în caz 
de suspiciune de abuz (Foaia de lucru 11.2.)
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Modulul 12. Politica și procedurile  
de safeguarding

Politica și procedurile 
de safeguarding pentru 
federaţii și cluburi sportive 
 

Prezentare

Discuţii de grup 

90 min

Copii ale Politicii 
și procedurilor de 
safeguarding pentru 
fiecare participant

Foaie de lucru 12.1.  
Cultura siguranţei în 
sport

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE

Această Politică de safeguarding a fost elaborată 
ca semn al angajamentului federaţiilor și cluburilor 
sportive de a face din sport o activitate sigură și 
plăcută pentru copii, care să fie deschisă participării 
tuturor.

Politica își propune cinci obiective care ar trebui să 
stea la baza activităţii din toate cluburile sportive 
pentru a preveni orice risc de vătămare a copiilor în 
și prin sport și pentru a răspunde în mod adecvat în 
situaţiile în care apar incidente.

Cele cinci obiective ale politicii privind siguranţa și 
protecţia copilului sunt:

Punerea bazelor pentru siguranţa și protecţia 
copilului;
Asigurarea pregătirii organizaţiei pentru preve-
nirea și/sau apariţia oricărui incident;
Creșterea gradului de conștientizare a tuturor cu 
privire la siguranţa și protecţia copilului;
Munca în echipă și raportarea situaţiilor care 
produc îngrijorare;
Măsurarea succesului în implementarea sigura-
nţei și protecţiei copilului.

Politica descrie un set de măsuri de prevenţie, de 
răspuns și de monitorizare a situaţiilor de risc la care 

copiii pot fi expuși atunci când desfășoară activităţi 
sportive.

I. Măsuri de prevenţie

Adoptarea, semnarea și asumarea unei politici de 
safeguarding a copilului

Politica reafirmă și consolidează angajamentul 
organizaţiei de a păstra un mediu sigur pentru copii și 
de a-i proteja de toate formele de vătămare, deoarece 
siguranţa copilului este o problemă de importanţă 
vitală și o prioritate ce trebuie integrată în toate 
programele și activităţile organizaţiilor în care copiii 
practică sport, indiferent de vârstă sau de nivelul de 
performanţă.

Atribuirea de roluri și responsabilităţi în ce 
privește siguranţa copilului întregului personal al 
organizaţiei

Siguranţa, protecţia copilului și promovarea bunăstării 
copiilor este responsabilitatea tuturor. La nivelul 
fiecărei organizaţii trebuie identificată o persoană 
de contact responsabilă cu siguranţa și protecţia 
copilului. Această persoană se va asigura că această 
politică este respectată în cadrul organizaţiei și, de 
asemenea, va fi punctul de legătură cu Responsabilii 
pentru Siguranţa și Protecţia Copiilor din alte 

TIMP

Obiectivul modulului:

Familiarizarea cu Politica și procedurile de safeguarding;
Conștientizarea importanţei asumării Politicii la nivel de club sportiv și a respectării standardelor de siguranţa 
și protecţia copilului în sportul de masă și de performanţă.

RESURSE
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În cazul în care o evaluare concluzionează că există 
prea multe riscuri care nu pot fi reduse la un nivel 
acceptabil, activitatea trebuie sistată.

Supravegherea copiilor

Multe forme de abuz și de maltratare a copiilor au 
loc în absenţa unei supravegheri adecvate. Pentru 
a preveni activ și a răspunde la incidente și situaţii 
potenţial dăunătoare trebuie asigurată o supraveghere 
adecvată; activităţile trebuie executate în conformitate 
cu legislaţia naţională și conform celor mai bune 
practici internaţionale.

Controlul antidoping 

Sportivii care sunt minori trebuie să fie informaţi cu 
privire la selecţia lor pentru controlul dopajului în 
prezenţa unui adult și pot alege să fie însoţiţi de un 
adult de încredere sau de un reprezentant al echipei 
pe parcursul întregii ședinţe de prelevare a probelor. 
În cazul în care un sportiv care este minor refuză să 
aibă un reprezentant prezent în timpul sesiunii de 
prelevare a probei, trebuie nominalizat un martor care 
să fie prezent în timp ce proba este colectată pentru 
a-l observa pe ofiţerul de control al dopajului. Părinţii 
sunt încurajaţi să însoţească sportivii minori în timpul 
procesului de prelevare a probelor.

Controlul comunicării prin Internet

În orice club sportiv trebuie asigurate măsurile 
și standardele corespunzătoare pentru utilizarea 
comunicărilor și interacţiunilor online, inclusiv 
cu privire la reţelele de socializare și la utilizarea 
fotografiilor și a videoclipurilor.

II. Măsuri de răspuns

Obligativitatea de a răspunde la orice incident 
semnalat și la eventuale motive de îngrijorare 
legate de siguranţa și protecţia copilului

Toate incidentele sau motivele de îngrijorare legate 
de siguranţa și bunăstarea copiilor trebuie luate în 
serios și trebuie să li se răspundă în conformitate cu 
Politica și procedurile de safeguarding. Situaţiile care 
produc îngrijorare vor fi cercetate intern sau de către 
actori externi (organele de aplicare a legii, serviciile 
pentru protecţia drepturilor copilului etc.) în funcţie 
de gravitatea și de natura acestora. În cazul în care 
îngrijorările nu sunt justificate, organizaţiile nu vor 
întreprinde nicio acţiune punitivă împotriva persoanei 
care ridică aceste îngrijorări (există o clauză privind 
protecţia celui care aduce la cunoștinţă un incident).

organizaţii, inclusiv asociaţii naţionale și cluburi de 
amatori și profesioniști afiliaţi.

Rolul Responsabilului cu Siguranţa și Protecţia 
Copilului este de a acţiona ca persoană de contact 
în orice chestiune legată de siguranţa copiilor și de a 
consilia, sprijini și asista organizaţia în implementarea 
politicii și a procedurilor de safeguarding, precum și să 
intervină în caz de incident.

Adoptarea unui Cod de conduită și semnarea lui 
de către întregul personal

Codul de conduită reglementează comportamentul 
personalului din organizaţia dvs. În el se regăsesc 
și sunt detaliate limpede toate așteptările și 
comportamentele adecvate, precum și cele interzise 
cu desăvârșire cu privire la siguranţa și protecţia 
copiilor.

Recrutarea sigură

Înţelegând că abuzatorii de copii caută adesea un loc 
de muncă ce le permite să fie aproape de copii, fiecare 
organizaţie ar trebui să aplice întotdeauna proceduri 
stricte de recrutare pentru a-și evalua în mod eficient 
personalul (antrenori, sportivi, personal tehnic etc.) și 
voluntarii pentru a proteja copiii de ”prădători sexuali” 
și de persoane cu antecedente de abuz asupra copiilor.

Procedurile de recrutare sigure includ acţiuni de 
preselecţie, selecţie și post-selecţie, pentru a avea cât 
mai multe garanţii posibile.

Conștientizare și formare/instruire periodică

Toţi cei care lucrează pentru și în numele organizaţiei 
dvs. precum și furnizorii, comunitatea, familiile, 
donatorii, copiii și alte părţi interesate vor fi informaţi 
cu privire la politica și procedurile privind siguranţa 
și protecţia copiilor și vor ști cum să recunoască 
abuzul asupra copiilor și să raporteze situaţiile care le 
provoacă îngrijorare.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor privind siguranţa și protecţia 
copiilor şi strategiile de diminuare a acestora sunt 
încorporate în procesele de evaluare a riscurilor 
existente la toate nivelurile și revizuite în mod regulat.

În plus, se recomandă efectuarea unei evaluări 
specifice a riscurilor pentru fiecare activitate, inclusiv 
excursii și evenimente, pentru a identifica și minimiza 
riscurile potenţiale.
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III. Monitorizare şi evaluare

Procedurile legate de Politica de safeguarding sunt 
documente care trebuie revizuite și completate în 
permanenţă și vor fi modificate continuu pe măsură 
ce practica avansează și sunt trase concluzii.

Cel puţin o dată pe an, organizaţiile ar trebui să-și 
evalueze modalităţile prin care asigură siguranţa și 
protecţia copiilor și punerea în aplicare a procedurilor 
prin realizarea unei autoevaluări a măsurilor luate. 
Pe baza acestei evaluări se va elabora un plan anual 
de acţiune pentru a remedia eventualele lacune și a 
minimiza riscurile identificate.

Împărţiţi grupul mare în grupuri cu participanţi care 
fac parte din aceeași organizaţie.

Distribuiţi Foaia de lucru 12.1. și încurajaţi participanţii 
să reflecteze la Cultura Siguranţei copilul în propria 
organizaţie. În măsura timpului disponibil, prezentaţi 
celorlalţi participanţi concluziile.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi 
Pachetul de Resurse al UEFA la următorul link:
https://childhub.org/en/child-protection-online-
library/child-safeguarding-toolkit-uefa-member-
associations



Manual de formare a formatorilor 53

Modulul 13. Formare - Tehnici de 
facilitare 
Obiectivele modulului:

Conștientizarea principiilor învăţării adulţilor;
Cunoașterea unor metode de facilitare utile în livrarea de cursuri de formare în safeguarding în sport.

13.1. Principiile învăţării 
adulţilor - activitate de 
formare

Brainstorming
Prezentare
 

15 min Slide-uri 

13.2. Metode și tehnici 
utilizate în formarea 
adulţilor

Harta minţii/Mapa de idei 
(Mindmap)
Practica tehnicilor de lucru 
în grupuri mici 

40 min Slide-uri

13.3. Motivaţia adulţilor 
de a studia

Discuţie de grup
Prezentare 

15 min Slide-uri

13.4. Povestea celor patru 
personaje implicate în 
crearea unui mediu sigur 
pentru copii

Prezentarea poveștii celor 
patru personaje și reflecţii 
de grup

Exerciţiu creativ - povestea 
grupului într-o singură 
frază comună

10 min

10 min 

Slide-uri

SUBIECTE ŞI ACTIVITĂŢI METODE

Modulul pas cu pas

Instrucţiuni

După explicarea obiectivelor sesiunii, formatorul 
și cursanţii vor identifica împreună care dintre 
metodele folosite până acum au avut cel mai mare 
impact în studierea unui subiect nou cum este 
safeguarding. Informaţiile pot fi colectate punând 
cursanţilor întrebarea: ce le-a plăcut cel mai mult în 
zilele de formare de până acum? Cum a fost proporţia 
dintre teorie și practică? Folosind ideile cursanţilor, 
formatorul va desena pe flipchart o hartă mentală a 
tuturor tehnicilor de facilitare. Grupul va fi împărţit în 
cinci echipe și fiecare grup va alege să exploreze o 
metodă pentru a o prezenta celorlalţi colegi.

Echipele vor avea la dispoziţie 15 minute pentru a se 
pregăti și apoi 5 minute pentru a prezenta celorlalţi 
metoda. Echipa o poate exemplifica sau doar împărtăși 
modul în care consideră că o va folosi la formările 
ulterioare. Formatorul prezintă teoria despre sursele 
motivaţiei adulţilor de a învăţa și posibilele bariere 
care trebuie depășite. Formatorul împărtășește 
povestea celor 4 Personaje și reflectează cu grupul 
asupra semnificaţiilor sale. O activitate creativă - o 
poveste de grup într-o frază, creată de tot grupul - pe 
tema siguranţei și protecţiei copilului.
Jurnal de activitate - cursanţilor li se cere să ofere 
un feedback cu privire la ceea ce au învăţat și au 
experimentat în timpul zilelor de formare.

TIMP RESURSE
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Folosirea materialelor vizuale este utilă pentru 
a te asigura că informaţia a fost percepută și 
integrată corect. Implicarea unui număr cât mai 
mare de canale de percepţie sporește posibilităţile 
de asimilare;
Informaţiile și cunoștinţele noi sunt consolidate 
prin exerciţii practice. În caz contrar, este foarte 
probabil ca aceste informaţii să fie uitate și 
să rămână ulterior neutilizate în activităţile 
profesionale;
Activităţile de formare oferă, în mod evident, 
posibilitatea de a utiliza noi cunoștinţe și abilităţi. 
Însă nu este suficient doar să implici participanţii 
în orice fel de activităţi practice. Este important ca 
formatorul să planifice și să realizeze activităţile 
practice relevante pentru subiectul studiat.
Crearea unui mediu propice contribuie, și ea, 
la succesul formării adulţilor. Pentru a sublinia 
valoarea și experienţa fiecărui participant este 
important ca formatorul să asigure o atmosferă 
de respect reciproc între el și participanţi, precum 
și între aceștia;

Sarcina formatorului este aceea de a facilita învăţarea, 
fără a impune ceva. 
Dacă formatorul insistă asupra propriului punct 
de vedere, nu stimulează exprimarea opiniilor de 
către participanţi și acest tip de abordare creează 
mai degrabă rezistenţe, nu contribuie la procesul de 
învăţare al participanţilor.  
Este necesar să menţionăm că modificarea rolului 
formatorului de la autoritatea deplină prin impunerea 
de noi cunoștinţe într-un mod prescriptiv la facilitare 
necesită competenţe profesionale suplimentare care 
ar trebui cultivate și dezvoltate continuu.

Când se planifică, organizează și livrează o formare 
trebuie să se ţină cont de specificul formării adulţilor. 
Pentru a asigura succesul, este necesar ca formatorul 
să ţină cont de o serie de principii care să fie integrate 
în activităţile programului de formare:

Experienţa participanţilor este importantă pentru 
activitatea de formare a adulţilor și trebuie să fie 
inclusă în procesul de formare;
Activităţile de formare se vor concentra pe dez-
voltarea abilităţilor necesare adulţilor. Este im-
portant ca prezentările formatorului să reprezinte 
1-15% din timpul total de formare și să fie urmate 
de exerciţii practice, care contribuie la dezvoltarea 
abilităţii de a pune în practică noi cunoștinţe 
și la încurajarea producerii unei schimbări în 
activitatea viitoare a participanţilor.
Participanţii consideră că trebuie să fie implicaţi 
activ în activitatea de formare. Participanţii au 
nevoie de activităţi care să îi încurajeze să-și 
confrunte experienţele anterioare cu cele noi 
oferite de formator, care are doar rolul de a controla 
desfășurarea acestui proces. Formatorul ar trebui 
să încurajeze toţi participanţii să se implice, în 
funcţie de tipul de personalitate al fiecăruia.
Pentru adulţi, contează foarte mult strategiile și 
tehnicile aplicate, deoarece participanţii învaţă în 
cea mai mare parte și cel mai bine prin metodele 
folosite, rareori având timpul și tihna necesară 
studiului suplimentar în afara orelor efective de 
formare (din sală). Formatorul trebuie să facă 
apel la cunoștinţele anterioare și la experienţa 
participanţilor pentru a încuraja schimbul de idei 
și de opinii cu privire la oportunităţile viitoare de 
a utiliza noile informaţii în practică și de a atinge 
obiectivele activităţilor.

STUDIUL DE CAZ

Definiţie - prezentare, analiză detaliată și discuţie 
a unei situaţii reale sau inventate relevante pentru 
subiectul discutat;

Utilitate în formare - pe baza analizei unei situaţii reale 
sau inventate, membrii grupului află mai multe despre:

Caracteristicile unui anumit tip de situaţie (de 
exemplu, dacă se prezintă o situaţie conflictuală, 

participanţii pot vedea și înţelege care sunt 
caracteristicile situaţiei conflictuale);
Problema sau dificultatea pe care o întâlnesc;
Modalităţi de abordare și rezolvare a tipului dat de 
situaţie;
Modalităţi de interacţiune în cadrul grupului 
pentru a genera soluţiile.

BRAINSTORMING

Definiţie - generarea a cât mai multor idei posibile 

13.1. Principiile organizatorice ale activităţii de formare a adulţilor

13.2 Metode și tehnici utilizate în formarea adulţilor
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în raport cu aspectul discutat, de către cât mai mulţi 
participanţi la grup.

Principiile fundamentale ale brainstorming-ului sunt 
următoarele:

Fiecare persoană poate genera o idee. În acest 
format de lucru în grup este important să îi 
încurajăm pe toţi participanţii să formuleze cât 
mai multe idei și soluţii;
Cantitatea stimulează calitatea. Cu cât sunt 
generate mai multe idei de cât mai mulţi parti-
cipanţi, cu atât sesiunea de brainstorming va avea 
mai mult succes;

Utilitate în formare - se generează cât mai multe idei, 
soluţii și modalităţi de interiorizare a situaţiei pentru:

A înţelege o situaţie în cel mai bun mod cu putinţă;
A avea un număr mare de soluţii și de idei pentru 
abordarea situaţiei;
A implica toţi membrii grupului în acest proces.

JOCUL DE ROL

Definiţie - realizarea unei puneri în scenă a unei situaţii 
reale legate de subiectul discutat de către două sau 
mai multe persoane;

Utilitatea în instruire - oferă participanţilor posibilitatea 
să înţeleagă consecinţele acţiunilor lor asupra altor 
persoane:

Oferă participanţilor ocazia să înţeleagă modul în 
care diferite persoane se simt și reacţionează în 
aceeași situaţie;
Asigură un mediu sigur, în care participanţii pot 
discuta diferite dificultăţi personale pe care le 
consideră greu de abordat în general;
Participanţii pot înţelege că există și alte modalităţi 
de a aborda și de a rezolva o situaţie.

DEMONSTRAŢIE

Definiţie - prezentare și exersare pas cu pas a unei 
tehnici sau abilităţi care poate fi folosită în practică;

Utilitate în formare - învăţarea abilităţilor sau tehnicii 
respective; exersarea treptată a abilităţii/tehnicii 
care poate fi utilizată ulterior în practică de către 
participanţi.

SIMULARE

Definiţie - îndeplinirea unor sarcini corelate cu 
activităţile ulterioare în cadrul formării;

Utilitate în formare - asistenţă acordată participanţilor 
pentru ca aceștia să înveţe cum se poate face ceva 
„în viaţa reală” fără a se teme că greșesc; este o 
modalitate eficientă de a aplica cunoștinţe, de a învăţa 
noi abilităţi și de a analiza dificultăţile unor situaţii 
întâlnite în viaţa reală.

LUCRU ÎN GRUPURI MICI

Definiţie - tip de activitate care permite participanţilor 
să-și împărtășească experienţa și ideile pentru a 
rezolva o problemă;

Utilitate în formare - participanţii au șansa de a învăţa 
din experienţa altor membri ai grupului:

Promovează munca în echipă;
Crește, atât cantitativ cât și calitativ ideile 
generate;
Ajută la dobândirea abilităţilor de rezolvare a 
problemelor;
Responsabilizează membrii grupului în găsirea 
unei soluţii.

PREZENTARE TEORETICĂ

Definiţie - activitate desfășurată de un specialist care 
prezintă grupului informaţii teoretice despre subiectul 
respectiv.

Prezentarea teoretică a unor materiale implică grupul 
într-un alt tip de muncă. Astfel, există prezentări 
teoretice în care grupul este doar un public pasiv care 
primește informaţii. Cu toate acestea, prezentarea 
materialului se poate face într-un mod interactiv, 
atunci când grupul poate interveni cu întrebări și este 
provocat să răspundă la întrebări. 

Utilitate în formare - informează participanţii cu 
privire la aspectele teoretice ale subiectului respectiv; 
asigură sinteza și trecerea în revistă a materialelor 
teoretice.

STUDIU INDIVIDUAL

Această metodă contribuie la creșterea gradului de 
implicare și de informare al participanţilor în legătură 
cu un eveniment, subiect sau problemă. Munca 
individuală face posibilă:

Creșterea implicării fiecărui participant;
Încurajarea participanţilor să împărtășească idei;
Ascultarea diferitelor opinii cu respect;
Creșterea autoeficacităţii participanţilor și per-
cepţia asupra valorii ideilor și opiniilor lor.
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Motive cel mai frecvent menţionate de adulţi: 

Lipsa de timp. Indiferent de faptul că acestea sunt 
cursuri de formare de seară sau de scurtă durată, 
ele necesită „pierderea” timpului respectiv (o nu-
mesc „pierdere” când, de fapt, este un câștig);
Lipsa de bani. În prezent există un număr nesem-
nificativ de instituţii care oferă servicii gratuite de 
formare, prin urmare, problema banilor este una 
dintre cele mai importante din ţările cu economie 
instabilă;
Responsabilităţile familiale. Îngrijirea copiilor, re-
la ţiile cu soţul/soţia, responsabilităţile familiale 
etc. „fură” prea mult din timpul destinat studiului;
Gestionarea timpului. Sarcinile de serviciu și fa-
milia necesită mult timp, prin urmare, procesul de 
studiu implică modificări în gestionarea timpului 
și sacrificii etc.;
Probleme de motivaţie. Adulţii trebuie să studieze 
pentru că sunt obligaţi să o facă; 
Lipsa încrederii de sine. Stima de sine scăzută, un 
eșec care nu poate fi uitat sau alte lucruri care și-
au lăsat amprenta în viaţa adultului pot împiedica 
depășirea frustrărilor și a temerilor. 

13.3. Motivaţia adulţilor pentru a studia 

13.4. Povestea celor 4 personaje 

Un alt aspect important al formării adulţilor este 
motivaţia, care diferă foarte mult de cea a copiilor. 
Acest lucru se datorează faptului că aceste două 
categorii de vârstă au surse diferite de motivaţie. 

Surse pentru motivaţia adulţilor: 

Relaţii sociale. Adulţii participă la cursuri de dez-
voltare a carierei/recalificare sau alte activităţi de 
formare pentru a-și găsi noi prieteni sau pentru a 
fi împreună cu prietenii/colegii/rudele;
Așteptări sociale. Adulţii se angajează în activităţi 
de formare datorită insistenţei unor autorităţi, 
recomandării soţului, sugestiei prietenului;
Bunăstare socială. Pentru a fi gata să servească 
interesele comunităţii și pentru a fi utili societăţii, 
adulţii urmează cursuri de formare profesională de 
bază care nu au legătură cu educaţia lor de bază;

Se va prezenta povestea celor patru personaje și grupul 
de participanti va fi invitat sa reflecteze. Modulul se 
va incheia cu un exercitiu creativ, in cadrul caruia, 

Progres profesional. Adulţii se implică în procesul 
de formare pentru a obţine beneficii financiare, 
avansare profesională, prestigiu social sau pentru 
a fi în pas cu concurenţa;
Evadare sau stimulare. Pentru a scăpa de mono-
tonia vieţii, inclusiv a casei și a vieţii profesionale, 
adulţii se refugiază în formare;
Interes cognitiv. Majoritatea adulţilor urmează 
cursuri de formare pentru că le place să studieze, 
căutând informaţii noi pentru a-și satisface 
curiozitatea. 

Sursă: http://www.proeducation.md/art.php3?f=%2Ffiles 
%2FPerfectionarea%20cadrelor%2Fexodul%2adultilor%20
in%20instruire.htm&ad=efcinracdeo00000.stf&display=4 
&page

participantii sunt invitati sa creeze o scurta poveste a 
grupului, intr-o singura fraza comuna.

Notă: Nu se recomandă utilizarea acestui tip de lucru 
foarte des, deoarece participanţii se pot plictisi. După 
studiul individual, formatorul ar trebui să folosească o 
metodă de lucru interactivă. 

ÎNCĂLZIRE/ENERGIZER

Încălzirea este utilizată pentru a oferi participanţilor 
posibilitatea de a se implica cu ușurinţă în activităţi 
sau de a se energiza după activităţi mai dificile. 
Este, de asemenea, folosită pentru a trezi interesul 
participanţilor. În literatura de specialitate aceste 
exerciţii mai sunt numite activităţi de spargere a gheţii 
(ice-breaker) și au scopul de a crea un climat pozitiv și 
de a diminua barierele dintre participanţi, astfel încât 
ei să se simtă sprijiniţi de grup.

Notă: Nu se recomandă utilizarea excesivă a acestui tip 
de exerciţii. Pentru a-și atinge scopul, energizerele trebuie 
să corespundă vârstei și specificului participanţilor.

BARIERE ÎN FORMAREA ADULŢILOR

Spre deosebire de copii și tineri, adulţii au mai multe 
responsabilităţi, ceea ce creează multe bariere în im-
plicarea lor în procesul de învăţare. 
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VOLEI - JOC CU NUME

Durata:
Potrivit pentru:

Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

10-15 min
...spargerea gheţii. Se folosește la începutul unui eveniment pentru ca 
participanţii să aibă ocazia să se cunoască între ei (maxim 20 de participanţi)
2 mingi de volei
10 - 20 (cel mult)
Participanţii stau în cerc, la o distanţă confortabilă pentru a prinde și a arunca 
mingea.

Prima etapă: Cel care are mingea în mână face contact vizual cu un alt 
participant și își spune cu voce tare numele, apoi aruncă mingea către 
interlocutor. Jocul continuă până când toată lumea a primit mingea de cel 
puţin două ori.
A doua etapă: Cel care are mingea spune numele persoanei căreia 
urmează să i-o arunce. Jocul continuă până când toată lumea a primit 
mingea cel puţin de două ori.
A treia etapă: se introduce în joc și a doua minge de volei. Jocul continuă 
încă 2 minute.

BULGĂRELE DE ZĂPADĂ 

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

10-15 min
Spargerea gheţii. Începutul unui eveniment.
-
10 - 20 (cel mult)
Participanţii stau în cerc. Așa cum, pentru a face un bulgăre de zăpadă, 
la bulgărele existent adaugăm noi fulgi de zăpadă, vom face și cu numele 
noastre. 
Formatorul începe prin a-și spune cu voce tare numele. Persoana din dreapta 
repetă numele și adaugă propriul său nume, următoarea persoană din dreapta 
repetă numele în ordine și își adaugă numele. ”Bulgărele de zăpadă” crește pe 
măsură ce fiecare membru își adaugă numele. Ultima persoană este, din nou, 
formatorul, care repetă numele tuturor participanţilor în ordinea în care s-au 
prezentat.

NUME/GEST/SUNET

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

10-15 min
Spargerea gheţii, energizant.
-
10 - 20 (cel mult)
Explicaţi participanţilor că veţi începe prin a vă spune numele, a scoate un 
sunet și a face un gest. Când spui numele tău fă un pas înainte, arată un gest și 
scoate un sunet simultan. Apoi păşeşte înapoi în cerc. 

EXERCIŢII PENTRU ENERGIZARE ȘI ALTE JOCURI
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După ce aţi făcut-o, întregul grup îl repetă, vă spune numele, face un pas 
înainte, vă repetă sunetul și gestul și face un pas înapoi. Persoana din dreapta 
sau din stânga dvs. continuă făcând aceleași elemente, numele său, un gest și 
un sunet. Invitaţi participanţii să fie creativi.

MOMENTUL ÎNTÂLNIRII 

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
 
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

25-30 min
Spargerea gheţii. Începutul unui eveniment.
Feţe cu ceas (tipărite pe hârtie A6) pentru fiecare participant. Flipchart, 
markere.
de la 12 participanţi în sus
Explicaţi regulile. Toată lumea primește un ceas și trebuie să găsească un 
partener pentru o scurtă conversaţie de 1 min pentru fiecare oră și să o scrie 
pe faţa ceasului. Moderatorul are un ceas mare desenat pe flipchart și o 
listă cu 12 subiecte, câte unul pe oră (de ex. Spuneţi despre filmul care vă 
place și de ce? În ce ţară aţi dori să călătoriţi și de ce? Împărtășiţi când v-aţi 
îndrăgostit prima dată? Care este cartea voastră preferată și de ce? Cel mai 
jenant moment din viaţa ta? etc. Verificaţi ridicând mâinile dacă toată lumea 
a găsit un partener de conversaţie pentru fiecare oră a zilei. Dacă nu, încercaţi 
să găsiţi perechi pentru cei care au ridicat mâinile. În caz contrar, atunci când 
derulaţi activitatea, vor găsi partenerul pe loc.
 
Spuneţi participanţilor că este ora unu și trebuie să se adreseze partenerului 
de conversaţie pe care l-au găsit pentru această oră. Anunţaţi primul subiect 
din lista dvs. Acordaţi fiecărui participant 1 minut pentru a împărtăşi. După ce 
participanţii au împărtăşit, spuneţi că este ora două și trebuie să-și găsească 
următorul partener de conversaţie, apoi anunţaţi următorul subiect. Continuaţi 
până la ora 12. Când participanţii formează perechi, anunţaţi că subiectul este 
„să ofere un cuvânt bun, de apreciere și de încurajare celuilalt”.

DESENAREA ȘI CREAREA PROFILURILOR NOASTRE

Timp mediu:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfăşurarea activităţii:

25-30 min
Spargerea gheţii. Începutul formării.
O hârtie A4. Creioane și pixuri colorate. Bandă de hârtie.
10-20
Așezaţi participanţii în două rânduri faţă în faţă cu mesele unite în rând, în 
mijloc. Oferiţi fiecăruia câte o foaie de hârtie A4. Rugaţi-i să-și aleagă un 
creion de culoarea care le place.

EXERCIŢII PENTRU ENERGIZARE ȘI ALTE JOCURI
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GHIDUL 

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea 
activităţii:

Debriefing:

20-25 min
Teambuilding
Eșarfe pentru legat la ochi.
20
Configuraţi un anumit traseu pe care participanţii vor trebui să îl urmeze. Împărţiţi 
grupul în două subgrupuri. Explicaţi regulile. Un grup va fi „nevăzător”, celălalt 
„ghid”. Ghizii vor trebui să conducă nevăzătorii în siguranţă către o destinaţie. Când 
ajung la destinaţie, își schimbă rolul, „nevăzătorii” devin „ghizi” și invers. Urmează 
fie același traseu înapoi, fie puteţi seta un traseu diferit.
Participanţii se împart în perechi. Fiecare ”ghid” preia un client pe care să-l ghideze. 
Clientul închide ochii și se lasă condus. Traseele pot fi configurate fie în interior, fie 
în exterior. În runda întâi, ghizii pot atinge nevăzătorii doar pe umăr și folosi cuvinte 
precum NU. A doua rundă, după schimbare, ghizii pot folosi doar cuvinte și nu au 
voie să atingă nevăzătorii. Atenţie la siguranţă! Ghidul este responsabil pentru 
integritatea clientului!
Întrebaţi participanţii cum s-au simţit. Ce a fost dificil, cum au rezolvat 
impedimentele, în ce postură s-au simţit mai bine, ce feedback ar avea de dat 
colegului-ghid. Ce concluzii au tras din acest exerciţiu?

Explicaţi participanţilor că vor deveni pictori și modele. Toată lumea trebuie 
să stea în faţa unui partener. Un rând va deveni „model”, iar celălalt „pictor”. 
Explicaţi participanţilor că vor trebui să se mute, pășind la stânga (sau la 
dreapta) de fiecare dată când li se spune. Toată lumea va avea aproximativ 15 
secunde, apoi va trece la un alt desen, lângă ei, continuându-l sau terminându-l. 
Persoana din faţa liniei care a pășit spre stânga și nu are un partener aleargă 
până la capătul liniei și stă în faţa persoanei fără partener. Când toţi pictorii au 
contribuit la desenarea tuturor portretelor și au revenit la partenerii lor iniţiali, 
acordaţi-le ultimele 10 secunde. Portretul modelului este gata! Schimbaţi 
rolurile grupurilor și repetaţi exerciţiul. În cele din urmă, toată lumea are un 
portret care este desenat prin contribuţia fiecărui membru al celuilalt grup. 
Întrebaţi grupul ce părere au despre portretele lor? Ce le place la ele?
Rugaţi participanţii să se așeze și să își ia fiecare portretul și să se descrie ca și 
cum și-ar scrie profilul pentru o pagină de reţea socială!
Când profilurile sunt gata, afișaţi-le pe perete și faceţi cu grupul ”turul galeriei”.
Invitaţi participanţii să meargă și să citească profilurile. (Dacă nu este suficient 
timp, invitaţi-i să o facă în timpul unei pauze de cafea).
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INSULE SIGURE 

Durata:
Potrivit pentru:

Materiale necesare:

Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

20-30 min
Primul joc al unei zile, prezentarea modului în care lucrurile vor decurge, 
suport pentru începerea lucrului în grup, ieșirea din zona de confort.
O bârnă ridicată de la sol sau o bandă de hârtie ori cercuri cu diametrul de 
30 cm pentru fiecare participant
10-20
Se așază bârna pe sol (se lipește o bandă adezivă pe sol sau se dă fiecărui 
participant un cerc de hârtie cu diametrul de 30 cm).
Aşezaţi grupul pe bârnă și spuneţi-le că nu au voie să coboare de pe bârnă 
și nici să vorbească. Dacă un participant cade de pe bârnă i se va da o 
pedeapsă sau grupul va trebui să reia activitatea de la capăt. Apoi le daţi 
sarcina să se alinieze în ordinea zilelor de naștere (începând cu ianuarie 
în stânga și terminând cu decembrie în dreapta) sau să se alinieze în 
ordine alfabetică după prenume ori în ordinea mărimii la pantof sau după 
culoarea ochilor (ori a părului), de la deschis la închis. Puteţi alege orice 
sarcină. Acest exerciţiu face necesar ca ca grupul să lucreze împreună 
pentru a se organiza, le oferă o experienţă extraordinară în comunicarea 
non-verbală și începe să-i facă să se simtă confortabil în prezenţa 
celorlalţi.
În situaţia în care alegeţi ca toţi să suporte consecinţele pentru greșeala 
unuia, atenţie la debriefing, când încep să arunce vina unii pe alţii. 
Întrebaţi-i cum s-au simţit și cum au reacţionat când s-a dat vina pe ei sau 
când au dat vina pe cineva. Sarcina pare simplă și distractivă dar, cu un 
debriefing bun, se pot trage multe concluzii din ea.

ASCENSORUL DE FRÂNGHIE 

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

40 min
construirea încrederii
Frânghie de căţărare 25-30 m
12 - 20 (cel mult)
Acest joc este un joc excelent pentru dezvoltarea stimei de sine și a încrederii 
în grup. Exerciţiul, deși pare imposibil, este perfect posibil de executat și nu 
depinde de greutatea persoanei care se oferă să fie ridicată ”cu ascensorul”. 
Orice grup este perfect capabil să ridice de jos orice persoană prin această 
metodă.
Împărţiţi echipa în două grupuri egale, care să se alinieze la câte un capăt al 
frânghiei, ca și cum ar face jocul ”trasul parâmei”. Un voluntar este rugat să se 
așeze în picioare, cu tălpile perpendiculare pe frânghie.
Formatorul va sta în faţa lui, oferindu-i suport pentru a-și menţine echilibrul. 
Pentru mai multă siguranţă, rugaţi pe cineva să stea și în spatele lui, să-l 
sprijine dacă este nevoie.

JOCURI DE TEAM BUILDING
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Debriefing: 

Cele două grupuri trebuie să întindă frânghia și să o ridice de la pământ, ca 
și cum ar face jocul ”trasul parâmei” cu încetinitorul. Voluntarul care stă pe 
coardă va fi ridicat în aer, pe aceasta. Poate rămâne acolo atâta timp cât 
doreşte și cât timp echipa îi poate susţine. 
Prin acest exerciţiu se educă coeziunea grupului și responsabilitatea, precum 
și rămânerea în sarcină (participanţii nu pot abandona pe parcurs dacă își pierd 
interesul, ci trebuie să aducă mai întâi în siguranţă, pe sol, voluntarul de pe 
frânghie. 
Oferiţi tuturor celor care doresc ”să se plimbe cu liftul” ocazia să o facă.
Acest exerciţiu este încărcat de metafore. Cu un debriefing bun puteţi 
extrage multe învăţăminte. Discutaţi cu participanţii cum s-au simţit știind 
că echilibrul și reușita lor depinde în totalitate de colegi și întrebaţi-i dacă la 
început au crezut că o pot face. Discutaţi despre ce au simţit când au văzut că 
este posibil. Extrapolaţi la situaţii din viaţa reală. Încheiaţi într-o notă reflexiv-
optimistă.

ÎNTOARCE FOAIA

Durata:
Potrivit pentru:

Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

15 min
Un moment de relaxare în timpul cursului sau ca preambul pentru a introduce 
o temă teoretică (munca în echipă, colaborare, strategie, Conceput pentru a fi 
utilizat atunci când o echipă are o zi grea, când toate celelalte elemente sunt 
efectuate sau doar ca un mic motivator rapid.
1 prelată 2m x 2m
12 - 20 (cel mult)
Puneţi întregul grup să stea în picioare pe prelata întinsă pe jos. Aceasta 
trebuie să aibă o suprafaţă abia suficientă să-i cuprindă pe toţi. Sarcina 
grupului este de a întoarce prelata pe partea cealaltă fără ca vreunul să 
părăsească suprafaţa și să calce alături. Este un exerciţiu energizant, care 
implică și muncă de echipă. Pentru creșterea dificultăţii, adăugaţi reguli cum ar 
fi desfășurarea exerciţiului fără a vorbi, cu jumătate dintre participanţi legaţi la 
ochi, cu jumătate din participanţi ”muţi” etc.

COMPUTERUL UMAN

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Desfășurarea activităţii:

30 min
Formarea echipei
Sfoară lungă (7-10 metri), marcaje numerotate (36 piese)
12 - 30
Configuraţi linia de start. Delimitaţi un cerc cu ajutorul sforii și distribuiţi 
aleatoriu marcajele numerotate în interiorul cercului (tastatura). Grupul nu 
trebuie să vadă tastatura atunci când o aranjaţi. La anunţul „START” grupul se 
adună în jurul tastaturii și o studiază.

JOCURI DE TEAM BUILDING
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COMPUTERUL UMAN

Debriefing:

Adunaţi grupul în faţa liniei de start. Explicaţi-le că acela este un computer 
uman și că ei trebuie să apese toate tastele în ordine consecutivă pentru 
a-l debloca. Scopul exerciţiului este ca grupul să pășească (fiecare membru 
consecutiv), în ordinea numerelor, pe taste. Nu trebie ca fiecare persoană să 
atingă fiecare număr, ci un membru al grupului, oricare ar fi el, să atingă o 
tastă, apoi alt membru atinge tasta următoare până ce întreg grupul parcurge 
întreaga tastatură de la 1 la 36. Grupul nu are voie să schimbe poziţia sforii 
sau a tastelor. După ce a trecut linia de start, nimeni nu mai vorbește! Când 
atingi tastele, trebuie să sari, nu ai voie să calci alături. 

Reguli:

În orice moment, pe tastatură nu se găsește decât un singur membru al 
echipei. Dacă în cerc sunt surprinse mai multe persoane, echipa primește 
o penalizare de 5 secunde;
În cazul în care nu se respectă ordinea numerelor, echipa primește o 
penalizare de 5 secunde;
În cazul în care cineva vorbește după ce echipa a trecut linia de start, 
echipa primește o penalizare de cinci secunde;
În cazul în care cineva a atins solul şi nu tasta, echipa este penalizată cu 5 
secunde;
Pentru orice încălcare a regulilor, echipa primește + 5 secunde de 
penalizare;
Când este atins ultimul număr, toţi membrii grupului trebuie să păşească 
în spatele liniei de start pentru ca timpul să se oprească. Cronometrul se 
oprește când ultima persoană trece în spatele liniei;
Prima desfășurare a jocului se face pentru exemplificare, fără cronometru 
(întoarceţi grupul în spatele liniei de start când încalcă o regulă o dată sau 
de două ori) și discutaţi pe scurt despre ce s-a întâmplat;
După prima exersare, echipa are trei încercări cronometrate și trebuie să 
obţină cel mai bun timp;
Grupul are între 3 şi 5 minute pentru a-și discuta strategia între cele trei 
runde.

Cât de eficienţi credeţi că aţi fost și cum vi s-a schimbat strategia de la o 
încercare la alta? A fost dificil să respectaţi regulile? Observând plasarea 
numerelor, cum a afectat acest lucru planificarea și eficienţa? Cum se traduce 
asta în viaţă? Cum vi se pare, a fost dificil să respectaţi regulile?
Cum v-a afectat performanţa limita de timp? Ce altceva v-a mai afectat 
performanţa? Ce aţi face diferit dacă aţi lua jocul de la capăt? Ce abilităţi v-a 
dezvoltat această activitate? Cum aţi putea transfera aceste abilităţi în viaţa 
dvs. profesională și personală în afara acestei activităţi?
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TREI MINGI PE TEREN

Durata:
Potrivit pentru:
Materiale necesare:

Participanţi:

Desfășurarea activităţii:

20-30 min
Formarea echipei, ca activitate principală.
o plasă sau o sfoară; trei mingi de volei (sau mingi de spumă, în funcţie de 
vârsta și de nivelul copiilor).
10 - 16 
Grupul este împărţit în două echipe egale (maxim trei până la cinci pe echipă), 
în picioare, pe fiecare parte a zonei de joc, care este împărţită în două de 
o plasă (sfoară, plasă de volei etc.). La început, o echipă are două mingi și 
cealaltă o minge. Scopul jocului este ca cele trei mingi să ajungă în terenul 
advers. Regula este că pasezi unui coechipier înainte să arunci mingea peste 
plasă, în terenul advers. Jocul trebuie să se desfășoare rapid. Fiecare echipă 
trebuie să se străduiască să arunce mingile în terenul advers și să evite ca 
acestea să se adune în terenul său. Jocul începe cu o primă pasă către echipa 
opusă, din capătul zonei de joc, de către echipa cu cele două mingi (start). 
Când cele trei mingi ajung pe o parte, jocul se oprește, iar echipa fără mingi 
înscrie un punct. Meciul continuă cu două mingi la echipa care a marcat și doar 
una pentru cealaltă echipă.

Reguli

Iniţial, mingile pot atinge solul (ricoşa), dar trebuie ridicate cât mai repede 
posibil și aruncate pe terenul celeilalte echipe. Jucătorii trebuie să paseze 
mingea o dată sau de două ori între ei înainte de a o trimite din nou către 
cealaltă echipă (vezi regula pentru volei).

Este util să testaţi jocul și regulile acestuia înainte de a începe cu adevărat 
să înscrieţi puncte și să specificaţi că nu este vorba de a face pase de volei în 
această etapă, ci pur și simplu de a prinde mingea și de a o arunca din nou. În 
cazul în care aveţi peste 10 participanţi, este recomandat să formaţi trei sau 
patru echipe și să creaţi două zone de joc sau echipele se rotesc într-o zonă, în 
loc să se adauge jucători în cele două echipe principale. Feedback-ul în timpul 
activităţii se face pe comunicarea în cadrul fiecărei echipe și pe cele mai bune 
metode în prinderea și aruncarea mingii.
Pentru a dezvolta dexteritatea și capacitatea de adaptare a jucătorilor, 
schimbaţi tipul de minge (baschet, tenis, baloane, mingi de spumă, mingi mari 
etc.).
În cazul în care jucătorii sunt începători, se poate adăuga regula „îngheţării”, 
adică dacă o minge atinge solul, aceasta trebuie să „îngheţe” timp de trei 
secunde, ceea ce oferă timp ca jocul să fie mai strategic și ca ei să poată să 
acorde atenţie celorlalte două mingi.
Se pot adăuga și mingi suplimentare în funcţie de vârstă și de nivelul 
jucătorilor.
Pentru copiii mai mari, trebuiesc introduse treptat pasele „directe”, fără 
ricoşări, apoi pasele de volei.
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Debriefing:

 
Ponturi pentru formator:

Cum a fost jocul pentru voi? Ușor, dificil, distractiv, enervant? Din ce motiv?
Ce strategii au fost folosite în echipă?
Ai jucat individual sau mai mult în grupuri? Cum?
Anumire reguli au simplificat sau, dimpotrivă, au complicat jocul? Care și din 
ce motiv?
Ai învăţat ceva nou? Şi dacă da, ce?
La ce alte variante ale jocului te poţi gândi?
Poţi găsi legături între acest joc și viaţa ta reală? Care?

Noţiunea de echipă este esenţială pentru acest joc, cu ceea ce implică ea în 
ceea ce privește competiţia și cooperarea; ce face dintr-o persoană adversar 
sau un prieten? Ce criterii?
Cum își pot crește numărul de prieteni și cum pot să-și evite dușmanii? Pot fi 
abordate subiectele discriminării, excluderii sau modalităţilor de îmbunătăţire 
a muncii în echipă. Există situaţii în care copiii pot colabora pentru a se proteja 
reciproc?

JOCUL CU BALOANE

Timp mediu:
Cel mai potrivit pentru:
Materiale necesare:
Participanţi:
Configurarea activităţii:

Desfășurarea activităţii:

 
 
Debriefing:

35 min
demonstraţie
baloane
peste 15
Formaţi 4 grupuri (dacă numărul participanţilor nu este egal, faceţi primele 
două grupuri mai mari). Comunicaţi instrucţiunile participanţilor în afara sălii.
Grupul I: mergeţi la sală. Există baloane și fire pe masă, umflaţi un balon și 
legaţi-l de picior (partea inferioară a acestuia). Nu vorbiţi cu nimeni;
Grupul II: când auzi „Începe!” spargeţi baloanele fără a folosi obiecte ascuţite. 
Nu vorbiţi cu nimeni;
Grupul III: când auzi „Începe!” protejează baloanele colegilor, să nu fie sparte. 
Nu vorbiţi cu nimeni;
Grupul IV: înregistraţi reacţiile participanţilor după comanda „Începeţi!”. Nu 
vorbiţi cu nimeni.
Notă: instruiţi fiecare grup separat. Când toată lumea își cunoaște sarcinile, 
începeţi jocul (15 min.).
Ce ar putea face fiecare grup pentru a evita spargerea baloanelor?
Cum v-aţi simţit, cei care aţi umflat baloanele? Cum v-aţi simţit, cei care 
aţi avut de protejat baloanele? Cum v-aţi simţit, cei care trebuia să spargeţi 
baloanele? Ce comentarii au de făcut observatorii? Găsiţi un motto pentru 
acest joc. Ce reprezintă fiecare grup? (copiii – cei care umflă baloanele, adulţii 
– cei care le protejează, făptașii - cei care au spart baloanele, observatorii - cei 
care văd, dar nu se amestecă). Ce ar putea face fiecare grup pentru a evita 
spargerea baloanelor? (20 min).
Mesaj cheie: responsabilitatea pentru protecţia copilului revine adultului, copiii 
trebuie informaţi, dar ceea ce li se întâmplă nu este vina lor.
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Modulul 14. Motivarea tinerilor  
și a părinţilor  
Obiectivele modulului: 

Conștientizarea modului în care tinerii pot fi motivaţi și implicaţi în activităţi;
Explorarea de noi metode de a îmbunătăţi relaţia cu părinţii și cu copiii.

14.1. Cum să te  
auto-motivezi

Reflecţie 15 min

14.2. Relaţii eficiente 
cu copiii și cu părinţii 
 

Brainstorming
Lucrul pe echipe
Discuţii de grup
Prezentare 
 

45 min https://www.scienceforsport.com/20-
tips-to-develop-an-effective-coach-
athlete-relationship/

https://education.msu.edu/sport-
coaching-leadership/uncategorized/
coaching-the-parents-5-strategies-
for-creating-a-positive-coach-parent-
relationship/

SUBIECTE ȘI ACTIVITĂŢI METODE

Distribuiţi participanţilor câte o coală albă de hârtie 
și rugaţi-i să se gândească la 10-20 de obiceiuri pe 
care le au (și le pun în practică zilnic). Apoi să își 
stabilească un obiectiv (ceva ce și-ar dori să realizeze 
în viitor). 

Rugaţi-i să revină la foaia pe care și-au enumerat 
obiceiurile și să bifeze care dintre aceste obiceiuri i-ar 
ajuta în atingerea obiectivului și care i-ar împiedica. 
De asemenea, să se gândească ce noi obiceiuri 
sănătoase i-ar putea ajuta în îndeplinirea obiectivului. 

Apoi prezentaţi-le informaţii despre Motivaţie: Ce 
este motivaţia? Motivaţia este un proces intern. 
Indiferent dacă o definim ca un impuls sau ca o nevoie, 
motivaţia este o stare interioară ce arată că ne dorim o 
schimbare, fie în sine, fie în mediul înconjurător. Esenţa 
motivaţiei este determinarea unui comportament plin 
de energie și persistent orientat spre obiectiv. Când 
suntem motivaţi, ne mobilizăm și acţionăm. (https://
positivepsychology.com/what-is-motivation/)

Modelul propus de Mark Manson prezintă modul în 
care ne putem reprograma mental în sensul: Acţiune 
- Inspiraţie - Motivaţie. 

Cu alte cuvinte, cheia succesului nu este să te motivezi 
și apoi să treci la acţiune, ci să începi de undeva, să 
faci puţin, să obţii un rezultat, cât de mic, deoarece 
aceasta te va motiva pe mai departe. Vei fi motivat 
să faci tot mai mult, până la momentul în care îţi va fi 
greu să te oprești din ceea ce faci, deoarece a devenit, 
deja un obicei. Astfel, motivaţia este un motor pentru 
acţiune, te energizează și nu te stoarce de energie, așa 
cum se întâmplă când nu faci nimic, dar te străduiești 
din răsputeri să te automotivezi să începi ceva.      

Mai multe resurse găsiţi aici: 

https://markmanson.net/success/motivation
https://www.deanbokhari.com/acton-leads-
motivation/
https://www.claudianicolae.ro/cum-sa-i-
motivezi-pe-tinerii-sportivi-fara-sa-devii-
agasant-b426

TIMP RESURSE

Activitatea 14.1. Cum să te auto-motivezi 
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III. Cinci strategii de coaching care ar putea avea 
impact asupra părinţilor:

Informaţi părinţii despre specificul sportului 
practicat de copii

Ajutaţi părinţii să înţeleagă și să aprecieze cadrul 
sportiv/recreativ, inclusiv regulile, abilităţile și 
strategiile. Răspundeţi la întrebări și trimiteţi părinţii 
către resurse care îi vor ajuta să afle mai multe despre 
sportul respectiv. 

Elaboraţi un Cod de conduită pentru părinţi

Elaboraţi reguli pentru comportamentul părinţilor la 
competiţii și evenimente și discutaţi aceste reguli cu 
părinţii la începutul sezonului (sau al taberei). Câteva 
exemple de reguli sunt: de a nu interveni în comenzile 
date de antrenor, de a-și încuraja și sprijini copilul, 
de a nu critica și de a nu face comentarii abuzive sau 
răuvoitoare faţă de alţii.

Stabiliţi o comunicare bidirecţională cu părinţii 

Cultivaţi o comunicare bidirecţională, fiind deschiși 
la ceea ce au părinţii de spus și încercaţi să nu fiţi 
defensivi. Anunţaţi părinţii când este momentul și 
locul potrivit pentru discuţii. Dacă un părinte comunică 
agresiv, încercaţi să utilizaţi un mediator, cum ar fi un 
director sportiv sau un oficial al ligii. 

Educaţi părinţii cu privire la comportamentele 
pozitive pe care le pot afișa

Spuneţi părinţilor că acţiunile lor pot avea consecinţe 
negative asupra copiilor (injurii, critici, lovirea copilului) 
și arătaţi-le cum îi pot influenţa pozitiv pe aceștia. De 
asemenea, împărtășiţi cu părinţii ceea ce faceţi, ca 
antrenor, cu copiii și încurajaţi părinţii să vă continue 
munca acasă, lucrând pe aceleași abilităţi pe care 
le lucraţi cu sportivii dvs. (independenţa, pregătirea 
pentru antrenament). 

Organizaţi întâlniri cu părinţii

La această întâlnire împărtășiţi detaliile și logistica 
sezonului, rolurile și responsabilităţile antrenorului, 
rolurile și comportamentele adecvate ale părinţilor și 
subliniaţi importanţa unei relaţii sănătoase părinte-
antrenor. Încercaţi să încurajaţi discuţiile deschise 
la această întâlnire, adresând întrebări părinţilor și 
permiţându-le să pună întrebări la rândul lor. Puteţi 
organiza întâlniri trimestriale, în funcţie de durata 
sezonului. 

Instrucţiuni

Grupul este împărţit în două echipe, o echipă va explora 
tema relaţiei antrenor - copil și cealaltă echipă, relaţia 
antrenor - părinţi.

Fiecare grup va primi o coală de flipchart, pe care va 
răspunde la următoarele întrebări:

Ce funcţionează bine în relaţia cu părinţii/copiii?
Ce „reguli de aur” cunoașteţi?
Ce ar putea fi îmbunătăţit?
Cum ar putea fi dezvoltat?
Ce alte resurse sunt necesare?

Toate rezultatele sunt împărtășite în grupul mare și 
participanţii completează strategiile prezentate de 
formator.

I. Sfaturi pentru a dezvolta o relaţie eficientă cu copiii 
și tinerii din mediul sportiv și recreativ: 

nu pedepsiţi și nu criticaţi;
lăsaţi porţi deschise de comunicare;
enunţaţi-vă clar așteptările;
respectaţi-vă între voi;
stabiliţi obiective realiste, dar care să aducă o 
provocare copilului/tânărului;
dezvoltaţi abilităţi de gestionare a conflictelor;
oferiţi feedback constructiv;
susţineţi și încurajaţi tinerii;
dezvoltaţi simţul încrederii;
înţelegeţi sentimentele tinerilor;
înţelegeţi ce îi motivează pe tineri;
fiţi răbdători, învaţaţi să ascultaţi; 
puneţi întrebările corecte, la momentul potrivit;
acordaţi atenţie dobândirii de cunoștinţe tehnice 
în activitatea dvs.;
învăţaţi să reflectaţi împreună, ca o echipă;
acordaţi atenţie diferenţelor individuale;
învăţaţi să rezolvaţi probleme împreună.

Sursa: Știinţa pentru sport https://www.sciencefor 
sport.com/20-tips-to-develop-an-effective-coach-
athlete-relationship/

II. Sugestii pentru a dezvolta o bună relaţie între 
antrenori și părinţi 

https://education.msu.edu/sport-coaching-lead 
ership/uncategorized/coaching-the-parents-5-
strategies-for-creating-a-positive-coach-parent-
relationship/

Activitatea 14.2. Relaţii eficiente cu copiii și cu părinţii 
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CONTEXTUL MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ ȘI PROTECŢIE LA NIVEL MONDIAL

2% dintre cluburi solicită un Certificat care să ateste calificarea în munca cu copiii atunci când recrutează 
un cunoscut; 

5% dintre cluburi ar face verificări dacă ar angaja un antrenor dintr-un alt club (Toftegaard-Stockel, J. 
(2012). The risk of sexual abuse in the Danish club system, in C Brakenridge, Sport Children’s Rights and 
Violence Prevention, o carte despre probleme globale și programe locale, Londra, Unicef);

2 - 14% dintre copiii care fac sport au fost martorii unei expuneri indecente sau li s-a cerut explicit să 
facă sex în schimbul unei recompense ori au fost atinși fără a-și fi dat acordul; 17 - 50% dintre fete spun 
că i-au observat pe alţii cum se uită la sânii sau la fesele lor și au auzit comentarii de natură sexuală 
(studente din Belgia) (Vanden Auweele, Y et al (2008), Unwanted sexual experiences in sport, perceptions 
and reported prevalence among Flemish female students athletes, International Journal of sport and 
exercise psychology, 6: 354-65);

11% dintre sportivi suferă de epuizare, 9% de depresie, 41% își asumă riscuri pentru sănătate în numele 
carierei sportive; cauzele acestor comportamente sunt: 89% presiunea performanţei, 80% presiunea 
anturajului, 70% căutarea recunoașterii, 58% frică existenţială (Germania, impact asupra sănătăţii) 
(Breuer C & Hallmann K. (2013), Dysfunctions of elite sport: doping, match fixing and health risks as seen 
from the perspective of population and athletes, Bonn: Federal Institute of Sport Science);

32% dintre sportive au fost hărţuite sexual de un sportiv de sex masculin, 16% de un antrenor de sex 
masculin (studente, Grecia) (Fasting K et al (2011), Sexual harassment in sport toward females in three 
European countries, International review for the Sociology of Sport, 46: 76-89);

7,4% dintre băieţi și 19,2% dintre fete au suferit un fel de abuz sexual (Spania, abuz sexual asupra 
copiilor) (Pereda et al (2009) The international epidemiology of child sexual abuse, a continuum of 
Finkelhor (1994), Child abuse and neglect, 33: 331-42);

62% dintre profesorii de sport nu aveau cunoștinţe despre hărţuirea sexuală și abuzul asupra copiilor în 
sport, 57% nu aveau la cunoştinţă nicio reglementare în acest sens, 66% au spus că astfel de probleme 
nu există la nivel naţional (Slovenia, profesori de educaţie fizică) (Kozina A (2009), The role of physical 
education teacher in recognising child abuse, University of Lyubljana);

11% dintre respondenţi nu erau familiarizaţi cu linia de asistenţă, 3% folosiseră linia de asistenţă, 70% nu 
au adoptat politici de prevenire a hărţuirii sexuale, 60% nu au adoptat politici de soluţionare a plângerilor 
(Olanda, intimidare) (Serkei et al (2012), From blind confidence to responsible policy, usefulness and 
effectiveness of NOC*NSF policy instruments sexual harassment, Utrecht, MOVISIE);

75% dintre copiii care fac sport au suferit rele tratamente din punct de vedere emoţional, 24% au suferit 
rele tratamente fizice, 29% au suferit hărţuire sexuală, 3% au suferit abuzuri sexuale, inclusiv viol (Anglia, 
experienţe sportive) (Alexander K. et al (2011), The experiences of children participating in organised 
sport in the UK, Edinburgh, University of Edinburgh/NSPCC).

FOAIE DE LUCRU 1.1.
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PRACTICI DE SIGURANŢA ȘI PROTECŢIA COPILULUI  

Reflectaţi cu privire la cunoștinţele dvs. despre siguranţa și protecţia copilului în cluburile sportive și mediile 
recreaţionale din care faceţi parte, evaluând de la 1 (deloc) la 5 (complet). În ce măsură se întâmplă lucrurile 
de mai jos în mediile dvs. sportive/recreative? 

Practicile de siguranţa și protecţia copilului sunt promovate în mediul sportiv din care provin ca metodă 
de a păstra un mediu sigur pentru copii. 

Procedurile de siguranţa și protecţia copiilor sunt elaborate, implementate și revizuite anual.

Există oportunităţi de învăţare pentru a îmbunătăţi competenţele profesioniștilor care lucrează cu copiii. 

Vocea copiilor se face auzită, iar copiii sunt implicaţi în deciziile care îi privesc. 

Cluburile/federaţiile sportive fac schimb de bune practici în domeniul siguranţei și protecţiei copiilor în 
mediile sportive și recreative.

1 (deloc) 2 3 4 5 (total) nu știu

1 (deloc) 2 3 4 5 (total) nu știu

1 (deloc) 2 3 4 5 (total) nu știu

1 (deloc) 2 3 4 5 (total) nu știu

1 (deloc) 2 3 4 5 (total) nu știu

FOIE DE LUCRU 1.2.
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LINIA ROȘIE

Instrucţiuni 

Lipiţi pe sol o bandă de hârtie (sau întindeţi o sfoară).
Formatorul pune întrebări participanţilor, iar aceștia răspund plasându-se pe linie sau alături de ea. 

Cui îi place sportul? (Care sport și de ce?)

Cui îi place să joace jocuri? (Menţionaţi câteva jocuri)

Câţi dintre voi aţi întâlnit un sportiv celebru? 

Cine are copii?

Cine lucrează direct cu copiii?

Cine a repurtat victorii cu copiii?

Cine a trecut prin înfrângeri cu copiii?

Cine a auzit despre siguranţa și protecţia copiilor înainte de această formare?

Cine consideră că are o înţelegere clară a ceea ce reprezintă siguranţa și protecţia în sport?

Cine a avut vreodată vreo îngrijorare cu privire la un copil?

Cine a auzit vreodată că un copil a fost bătut, agresat verbal, neglijat, abuzat sexual?

Cine a auzit o glumă nepotrivită în timpul unei activităţi sportive?

Cine a auzit înjurături în timpul unui meci de fotbal/competiţie de gimnastică sau activităţi de tabără de 
vară? Rămâneţi pe linie dacă aţi asistat la un astfel de comportament de mai multe ori.

După ce răspund prin plasarea pe linie, participanţii trec la loc în așteptarea unei noi întrebări.

FOAIE DE LUCRU 1.3.
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CELE 10 STANDARDE DE SIGURANŢĂ PENTRU COPII 

Siguranţa copiilor este încorporată în cultura organizaţională;
Copiii participă la luarea deciziilor care îi privesc și sunt luaţi în serios;
Familiile și comunităţile sunt informate și implicate;
Se respectă echitatea și sunt luate în considerare nevoile specifice diverselor grupuri;
Oamenii care lucrează cu copiii sunt potriviţi și sunt ajutaţi;
Când se răspunde la o situaţie de abuz sexual asupra copilului răspunsul este centrat pe copil;
Personalul este conștientizat și are cunoștinţe și abilităţi pentru a păstra siguranţa copiilor prin educaţie 
și formare continuă;
Mediul fizic și online reduce la minimum posibilitatea de abuz;
Implementarea standardelor de siguranţă pentru copii este revizuită și îmbunătăţită continuu;
Politicile și procedurile organizaţiei documentează faptul că aceasta este un loc sigur pentru copii. 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Office of the Children’s Guardian (NSW) https://www.kidsguardian.
nsw.gov.au/child-safe-organisations/child-safe-standards sau Raportul final al Comisiei Regale privind 
răspunsurile instituţionale la abuzul asupra copiilor https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/making-
institutions-child-safe 

Principii de bună practică – sunt cele care ghidează organizaţiile să îndeplinească cerinţele minime care 
demonstrează că au fost luate măsuri adecvate pentru a stabili un mediu sigur pentru copii. (emis de 
Departamentul pentru Educaţie, în temeiul Legii pentru copii și tineri (Siguranţă) 2017, Australia de Sud).

Identificaţi și analizaţi riscul de vătămare;
Elaboraţi o politică clară și accesibilă pentru siguranţa copiilor;
Elaboraţi coduri de conduită pentru adulţi și copii;
Alegeţi angajaţi și voluntari potriviţi;
Susţineţi și promovaţi participarea copiilor la luarea deciziilor și la dezvoltarea serviciilor;
Raportaţi și răspundeţi în mod adecvat la suspiciunea de abuz și neglijare.

Resurse utile 

https://www.orsr.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0025/7396/J012801_ORSR_Keeping-Children-Safe-
Booklet_A5_printable.pdf
https://playbytherules.net.au/resources/videos
https://playbytherules.net.au/got-an-issue/child-safe-sport/further-resources
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/international-safeguards-for-children-in-
sport-version-to-view-online.pdf
https://www.facebook.com/AustralianSwimSchoolsAssociation/photos/pcb.2697779376913111/26977
78980246484/

FOAIE DE LUCRU 2.1.
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CELE 10 STANDARDE DE SIGURANŢĂ PENTRU COPII 

Toţi copiii au dreptul la protecţie împotriva abuzului și exploatării;

Toţi copiii au dreptul să își exprime opiniile și au dreptul ca acestea să fie luate în considerare;

Copiii au dreptul la integritate fizică în aceeași măsură ca şi adulţii și ar trebui să beneficieze de același 
grad de protecţie conform legii;

Ascultarea copiilor este esenţială pentru asigurarea siguranţei acestora;

Copiii sunt afectaţi direct de violenţa dintre adulţi, în special atunci când aceasta îi implică pe adulţii 
responsabili de îngrijirea lor;

Copiii și tinerii nu pot fi consideraţi responsabili pentru faptul că au fost abuzaţi și exploataţi. 
Responsabilitatea principală a siguranţei și protecţiei copilului revine adultului. Deși copilul poate lua 
atitudine pentru propria siguranţă, responsabilitatea finală revine adultului. 

Ca urmare a evoluţiei societăţii și a recunoașterii experienţelor relatate de copii, trebuie să aducem la zi 
cunoștinţele noastre despre cauzele ce duc la abuzul și/sau exploatarea copiilor;

Nevoile copiilor trebuie analizate holistic și nu definite doar în termeni de abuz/non-abuz.

Crearea și păstrarea unui mediu sigur pentru copii ţine cont de particularităţile de vârstă, gen, rasă, 
cultură, dizabilităţi și orientare sexuală ale copiilor și tinerilor;

Intervenţiile trebuie să fie centrate pe copil, dar trebuie să identificăm și să lucrăm cu adulţi siguri și 
capabili să asigure protecţia în cadrul familiilor și comunităţilor copiilor;

Crearea și păstrarea unui mediu sigur pentru copii trebuie să fie parte integrantă a tuturor programelor și 
activităţilore noastre, indiferent de domeniu;

Munca în echipă este esenţială pentru siguranţa și protecţia celor vulnerabili.

Selectaţi 3 principii de bază și discutaţi-le cu colegii. De ce aţi ales tocmai aceste 3 principii? 

FOAIE DE LUCRU 3.1.
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MODELELE DE PARTICIPARE HART & LUNDI

AUDIENŢĂ 
Cum: Asiguraţi-vă că punctul de vedere al 
copiilor este comunicat persoanei care are
responsabilitatea de a-i asculta.

Există o modalitate de a comunica 
punctele de vedere ale copiilor?
Știu copiii cui le sunt comunicate opiniile?
Persoana/entitatea are puterea de a de a 
lua decizii?

VOCE
Cum? Furnizarea de informaţii adecvate și 
facilitarea exprimare opiniilor copiilor.

Au primit copiii informaţii de care au nevoie 
pentru a-și forma un punct de vedere?  
Știu copiii că participa voluntar?
Li s-a oferit copiilor o gamă de de opţiuni 
despre cum ar putea alege să să se 
exprime?

INFLUENŢĂ
Cum: Asiguraţi-vă că opinia copiilor este luată 
în considerare luate în serios și se acţionează în
consecinţă, după caz.

Sunt luate în considerare opiniile copiilor 
de catre cei care au puterea de a efectua 
schimbări?
Există proceduri care să asigure că opiniile 
copiilor au fost luate în considerare în mod 
serios?
Au primit vreun feedback copiii, în care să li 
se explice motivele pentru deciziile luate?

SPAŢIU 
Cum: Oferă un spaţiu sigur și incluziv pentru 
copii, în care șă-și poată exprima opiniile.

Se solicită în mod activ punctul de vedere 
al copiilor?
Există un spaţiu sigur în care copiii se pot 
exprima liber?  
Sunt luate măsuri pentru a se asigura ca 
toti copiii să poata participa?

Adapted from Hart, R. (1992). Children’s participation: from Tokenism to Citizenship.  
Florence: UNICEF Innocenti Research Centre

www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

Grade diferite ale 
participării:

8. Copilul a iniţiat acţiunea în urma unor  
decizii luate în comun cu adulţii;

7. Copilul a iniţiat acţiunea în urma 
unor decizii luate de adulţi;

6. Adulţii au iniţiat acţiunea pe baza deciziilor 
luate împreună cu copiii;

5. Copilul a fost consultat și informat;

4. Copilului i s-a dat sarcina și a fost informat;

3. Copilul a fost recompensat ca să facă ce 
dorește adultul;
2. Copilul a fost întrebat de faţadă cu privire la 
activitate, fără să se ţină cont în mod real de 
părerile lui;

1. Copilul a fost manipulat să facă ceea ce 
dorește adultul.

Lipsa participării

FOAIE DE LUCRU 4.1.
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PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE ÎN COMUNICARE  

În calitate de Campion al Siguranţei și Protecţiei Copiilor, este important să reflectaţi asupra tipului dvs. de 
comunicare. Fiecare se cunoaște pe sine mai bine decât oricine altcineva, de aceea aveţi mai jos un test 
autoadministrat care vă va ajuta să vă evaluaţi comunicarea și să identificaţi ce puteţi îmbunătăţi, folosind o 
abordare centrată pe soluţie. 

Bifaţi, pe o scală de la 1 la 5, răspunsurile la următoarele întrebări:

Ca om de sport, ceilalţi mă abordează cu ușurinţă și mă percep ca pe o sursă de informare.

Când apar probleme care nu sunt rezolvate într-un mod transparent, ceilalţi mă implică și îmi cer părerea.

Știu cum să fiu deschis și cum să împărtășesc informaţii relevante.

Știu când să împărtășesc informaţii și când să păstrez confidenţialitatea.

Am tact și discreţie atunci când sunt în situaţia de a dezvălui informaţii.

Sunt o verigă activă în lanţul de comunicare și vreau să mă asigur că lucrurile nu sunt lăsate la voia 
întâmplării.

Creez oportunităţi de învăţare și dezvoltare în cadrul clubului/taberei în care activez.

Mă asigur că nu am lăsat loc de neînţelegeri atunci când comunic cu alţii.

Gândeşte-te și discută cu un coleg despre o dificultate pe care o întâmpini în prezent la clubul sportiv în 
care activezi și despre schimbarea pe care ai dori să o vezi înfăptuită.

FOAIE DE LUCRU 5.1.
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STILURI DE COMUNICARE 

Stilul directiv: 

Antrenorul/Profesorul are expertiza, dă sfaturi și stabilește planul de acţiune;
Interacţiunea este, de obicei, centrată pe rezolvarea de probleme;
De obicei, antrenorul preia conducerea.

Mesajul este: „Știu cum să rezolv această situaţie.”

Stilul de acompaniere: 

Antrenorul îl urmărește pe copil în timp ce acesta explorează un element nou;
Copilul conduce conversaţia;
Antrenorul ascultă și încearcă să înţeleagă;
Antrenorul evită să dea sfaturi;
Conversaţia se mișcă în ritmul și în direcţia propusă de copil.

Mesajul este: „Am încredere în tine și în faptul că ești capabil să rezolvi, în ritmul tău, această situaţie.” 

Stilul de ghidare: 

Antrenorul și copilul lucrează împreună, ca o echipă;
Antrenorul și copilul „lucrează împreună”, adultul indicând căi și modalităţi de rezolvare;
Împreună, antrenorul și copilul se gândesc la opţiuni, resurse și posibilităţi;
Copilul alege calea de urmat. 

Mesajul este: ”Te pot ajuta să rezolvi acest lucru singur.”

Care dintre cele 3 stiluri ţi se potriveşte mai mult și de ce?

 

FOAIE DE LUCRU 5.2.
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MODELUL VIZUALIZARE - ANGAJAREA CELORLALŢI - IMPLEMENTARE AL LUI STEVE RADCLIFFE  
ADAPTAT LA MEDIUL SPORTIV ȘI RECREAŢIONAL

Răspunzând la următoarele întrebări, ai ocazia să reflectezi asupra mediului tău de lucru prin prisma 
modelului Vizualizare - Angajarea celorlalţi - Implementare: 

Vizualizare 

Cât de puternic este orientată organizaţia ta către Viitor în ceea ce privește siguranţa copilului? Există 
ambiţii și obiective precise în acest sens? Ori concentrarea se face mai mult pe trecut? 

Pare posibilă implementarea unei politici? Lumea se gândește mai degrabă la ce se poate face pentru 
crearea și menţinerea unui mediu sigur pentru copii sau mai degrabă la ce nu se poate face? 

Există optimism și speranţă? Sunt ele suficient de puternice ca să vă ajute să vă simţiţi încrezători în 
reușită atunci când întâlniţi obstacole în implementarea politicilor de siguranţa și protecţia copilului? 

Angajarea celorlalţi 

Oamenii sunt implicaţi și doresc să contribuie la obiectivele de protejare a tuturor copiilor care fac sport?

Se simt valorificaţi și implicaţi? 

Oamenii caută să antreneze colegi sau este mai degrabă o cultură a „comunica și spune” cu privire la 
subiecte legate de siguranţa și protecţia copiilor? 

Implementare 

Organizaţia ta este puternică în implementarea și promovarea protecţiei copiilor în sport? 

Conversaţiile despre siguranţa și protecţia copiilor sunt clare și tranșante sau oamenii „se pliază” pe ceea 
ce li se cere? 

Oamenii sunt ajutaţi să se formeze și să se dezvolte pentru a crește capacitatea generală a organizaţiei 
de a oferi siguranţă tuturor copiilor care practică sport? 

FOAIE DE LUCRU 7.1.
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LEADERSHIP – STUDIU DE CAZ

Partea întâi: Citiţi următoarea situaţie și evaluaţi relaţiile folosind tabelul de mai jos:

Claude Heiniger a fost instructor la o școală de zbor situată în Lausanne, Elveţia. La 29 ianuarie 2001 se afla 
într-un zbor cu un stagiar care avea 1300 de ore de experienţă de zbor. După ce avionul a decolat, un știft de 
blocare de pe trenul de aterizare din dreapta s-a desprins, blocând mecanismul. În aer fiind, Claude și-a dat 
seama că vor trebui să aterizeze în condiţiile în care trenul de aterizare nu va funcţiona corespunzător.

Primul gând al lui Claude a fost să preia el controlul avionului. Dar apoi s-a răzgândit. Și-a =ntrebat ucenicul 
ce părere are și dacă se simte în stare să piloteze avionul și să aterizeze în condiţii de urgenţă. Stagiarul a fost 
de acord să cotinue el zborul sub supervizarea lui Claude.

După cum povestește Claude: „Studentul a executat întregul zbor, însă i-am fost aproape cu orice informaţie. 
Ne-am împărţit responsabilităţile într-un mod eficient. Principala pistă a Aeroportului Internaţional Geneva a 
fost închisă pentru câteva ore. Am finalizat lecţia de zbor, ieșind de pe pista de beton pe iarbă cu un tren de 
aterizare nefuncţional. Aeronava a scăpat cu daune minore”.

Claude își amintește: „Nu mi-a fost ușor să renunţ la control. Ulterior am aflat că acesta este standardul în 
branșă. Când apar dificultăţi, comandantul nu trebuie să preia controlul, ci să se retragă și să delege cât de 
mult poate, el având o imagine de ansamblu”. El a adăugat: „Elevul trebuie să preia controlul, iar eu să mă 
retrag. Este vorba aici despre un transfer de putere, de know-how și de atitudine.6

FOAIE DE LUCRU 7.2.
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Invitaţi cursanţii să împărtășească în grupuri mici o situaţie de safeguarding în care s-au confruntat cu o 
provocare sau cu o dificultate.

CARACTERISTICĂ CE A AJUTAT? CE A ÎMPIEDICAT?

A                    B                    C                    D                    E

PĂSTRAREA CALMULUI

ACCEPTAREA

RECUNOAȘTEREA 
POTENŢIALULUI

A FI CURIOS ŞI A ASCULTA

A LUA O DECIZIE

A TE CONCENTRA PE PĂRŢILE 
POZITIVE

ÎNCURAJAREA ASUMĂRII 
RISCULUI

A-I INSPIRA PE ALŢII

A FI ABORDABIL

FOAIE DE LUCRU 7.3.
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PRINCIPII PENTRU SINTONIZARE (ACORDAREA A DOUĂ SISTEME PENTRU A OSCILA PE ACEEAȘI 
FRECVEMNŢĂ)

DISCUŢII APROFUNDATE

1. Oferă suport pentru stabilirea de obiective;
2. Împărtășește-ţi punctu de vedere;
3. Colaborează și contribuie la rezolvarea de probleme prin discuţii;
4. Punctează diferenţele de opinie;
5. Caută intenţia din spatele cuvintelor;
6. Punctează (denumește) contradicţiile/conflictele (reale sau potenţiale);
7. Sprijină ajungerea la o nouă înţelegere, comună;
8. Gestionează conflictul (toţi participanţii să revină la ascultarea celuilalt). 

GHIDARE 

1. Construiește structuri de susţinere;
2. Extinde-le, în funcţie de modul în care răspund ceilalţi;
3. Apreciază gradul în care celălalt necesită ajutor și ajustează-ţi acţiunile;
4. Oferă informaţii atunci când este necesar. Oferă ajutor la nevoie;
5. Oferă opţiuni pe care interlocutorii le pot înţelege.

DEZVOLTAREA UNUI MOD DE INTERACŢIUNE ARMONIOS 

1. Răspunde numai după ce ai ascultat interlocutorul;
2. Verifică dacă interlocutorul a înţeles. Aşteaptă să îţi vină rândul, ascultându-i pe ceilalţi cu atenţie;
3. Simţul umorului;
4. Dezbate un subiect în mai multe runde (runde scurte de dezbatere);
5. Învaţă să spui ”nu” din când în când;
6. Sprijinește-i pe toţi din grup să își spună părerea. Fiecare să contribuie la discuţii în mod egal.
7. Cooperarea - ajutor reciproc.

FII DESCHIS LA INIŢIATIVELE CELORLALŢI 

1. Arată-le celorlalţi că ai auzit, că ai observat iniţiativa lor;
2. Oferă indicii non-verbale, arată celorlalţi că le-ai remarcat iniţiativele;
3. Fii prietenos și/sau ludic, după caz;
4. Privește interlocutorul în ochi, zâmbește, dă din cap în semn că ai înţeles;
5. Parafrazează. 

FOAIE DE LUCRU 7.4.
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ÎNCURAJEAZĂ INIŢIATIVA

1. Așteaptă. Ascultă în mod activ;
2. Arată căldură emoţională prin intonaţie;
3. Numeşte pozitiv ceea ce vezi, gândeşti sau simţi;
4. Foloseşte o intonaţie prietenoasă și/sau jucăușă, după caz;
5. Spune ceea ce faci, gândești sau simţi. Caută iniţiative.

FII ATENT 

1. Arată-ţi interesul printr-o postură prietenoasă; 
2. Acordă timp și spaţiu altora şi întoarce-te spre ei;
3. Arată preocupare pentru ce fac, ce gândesc sau simt ceilalţi;
4. Bucură-te de prezenţa celuilalt. 

FOAIE DE LUCRU 7.4.
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SCALA CE MĂSOARĂ PROFILUL GRADUAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI

Scala de 
îngrijire 
graduală

1
Copilul este 
prioritatea

2 
Copilul este 
pe primul loc

3 
Copil vs. adult 
responsabil 

4
Copilul este 
pe locul al 
doilea 

5
Copilul nu 
este luat în 
considerare

Sensibilitate Caută indicii 
(verbale, 
nonverbale)

Înţelege și 
răspunde la 
indicii

Nu este 
suficient de 
sensibil (de 
ex. atunci 
când copilul 
plânge intens)

Insensibilitate, 
răspunde 
doar la indicii 
repetate sau 
intense

Insensibil chiar 
şi la semnalele 
insistente sau 
nu-i place 
copilul

Timpul de 
răspuns

Insensibil 
chiar şi la 
semnalele 
insistente 
sau nu-i 
place copilul

Răspunde 
imediat, chiar 
dacă face 
treabă sau 
este ocupat 
cu altceva

Nu răspunde, 
răspunde doar 
dacă nu este 
ocupat 

Răspunde 
cu întârziere, 
chiar dacă 
copilul are un 
disconfort 

Nu răspunde 
nevoilor 
copilului și se 
teme că va fi 
acuzat

Calitatea 
reciprocităţii

Ambii se 
implică 
emoţional 
și material; 
disconfortul 
este 
gestionat

Răspunde 
fizic, dar nu și 
emoţional

Arată căldură 
emoţională 
numai 
dacă are o 
dispoziţie 
bună 

Enervat/
dezinteresat 
dacă copilul 
are un 
disconfort; 
sunt tratate 
doar nevoile 
majore 

Antipatie, dă 
vina pe copil. 
Căldura afișată 
nu este reală 

Începerea 
interacţiunii

Cei doi se 
mișcă la 
unison, 
mai ales la 
iniţiativa 
adultului 

Interacţiune 
egală, chiar 
și atunci 
când copilul 
sfidează

Copilul începe 
adesea 
interacţiunile, 
adultul mai rar

Copilul începe 
interacţiunea, 
adultul mai rar 
și manifestând 
neplăcere

Nici copilul, 
nici adultul 
nu iniţiază 
interacţiuni

Calitate Ambii 
arată că 
se bucură, 
mai tare 
îngrijitorul 

Ambii se 
bucură în 
mod egal

Adultul este 
pasiv, nu 
afișează prea 
multă plăcere, 
copilul 
manifestă 
bucurie

Răspunsuri 
mai degrabă 
fizice, este 
indiferent la 
încercările 
copilului

Antipatie 
când copilul 
se bucură de 
interacţiune, 
copilul este 
lăsat singur

FOAIE DE LUCRU 8.1.



81Manual de formare a formatorilor

“TE ÎNGRIJOREAZĂ?“  

CLUBURI SPORTIVE

1 Un băiat s-a accidentat la genunchi. El este golgheterul echipei. Antrenorul îi spune că trebuie să 
treacă peste durere, fiindcă este importantsă joace, să nu fie slab.

2 Într-un cantonament cu copiii, peste noapte antrenorul și asistentul lui se îmbată, în timp ce copiii 
dorm în camerele lor.

3 Când jucătorii sunt supăraţi, antrenorul îi consolează, îmbrăţișându-i.

4 Jucătorii tineri se plâng că unul dintre membrii echipei este incapabil. Îl fac ”gras” tot timpul și îi 
spun că e leneș și se opun ca el să fie ales în echipă.

5 Un părinte ţipă mereu la fiul său în timpul meciurilor. De multe ori, băiatul este supărat la sfârșitul 
jocului dacă nu s-a descurcat bine și tatăl său este furios.

6 Fizioterapeutul echipei insistă întotdeauna să vadă copiii singuri. El nu permite altor copii sau 
părinţi să fie prezenţi în timpul ședinţei de fizioterapie.

7 În cantonament, antrenorul propune unuia dintre băieţi să stea în cameră cu el.

8 O echipă de fotbal pleacă în cantonament doar cu antrenorul. Nu mai sunt alţi adulţi prezenţi. 
Echipa este formată din 26 de copii.

9 La finalul meciului, unul dintre jucători este supărat că echipa sa a pierdut. El plânge. Nimeni nu îl 
consolează.

FOAIE DE LUCRU 10.1.

Scala ce măsoară Profilul Gradual de Îngrijire a fost dezvoltată ca un instrument practic prin care se poate 
măsura obiectiv modul de îngrijire a copilului în toate domeniile. Scala a fost concepută pentru a oferi un profil 
gradual de îngrijire, pe cinci categorii. Cele cinci categorii identificate conferă obiectivitate scalei, deoarece 
efectul negativ al proastei îngrijiri într-o categorie poate fi compensat de îngrijirea bună într-o altă categorie. 
În acest profil există cinci niveluri de angajament faţă de îngrijirea copilului, iar profilul de mai sus privește 
relaţiile dintre copil și adultul responsabil, unde adultul ar putea fi părintele, antrenorul sau orice altă 
persoană adultă care este responsabilă de bunăstarea sau siguranţa copilului la un moment dat.

În contextul sportului, acest profil ar putea fi aplicat coroborat cu tipurile de abuz asupra copilului și cu 
indicatorii care permit profesioniștilor să recunoască atunci când un copil a suferit un abuz sau o neglijare. 
http://www.socialworkerstoolbox.com/the-graded-care-profile-neglect-assessment-tool/ 
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VOCEA COPILULUI

Cât de bine îl cunoști pe copil și în ce măsură îi cunoști opiniile, sentimentele și dorinţele? Aceasta include 
descrierea relaţiei tale cu el, modul în care crezi că te percepe, cât de des l-ai văzut și în ce context - unde și 
cine altcineva era prezent?

Ce adulţi (inclusiv profesioniști) cunosc cel mai bine copilul și care cred ei că sunt preocupările și opiniile 
copilului? Cum este relaţia lor cu copilul? Sunte ele în poziţia de a reprezenta opiniile copilului? 

Ce ocazii are copilul de a-și exprima opiniile faţă de adulţii de încredere? Copilul ştie cum să acceseze 
persoanele adulte din jurul lui? Care ar fi obstacolele și ce s-a făcut pentru a fi siguri că copilul știe unde să 
meargă în cazul în care vrea să discute cu cineva? 

Cum a definit copilul problemele din familia/viaţa lui și efectele pe care problemele le au asupra lui? (în cazul 
în care a făcut aceasta). Aceasta include percepţiile și temerile copilului, ceea ce el însuși percepe ca fiind 
principalele cauze ale durerii, suferinţei și fricii. Ce ocazii a avut copilul să le exploreze? 

Când copilul a împărtășit informaţii, puncte de vedere sau sentimente, în ce circumstanţe s-a produs acest 
lucru? Copilul ar fi vrut să se întâmple ceva ca urmare a acestei dezvăluiri? Acest lucru trebuie menţionat 
numai dacă este cunoscut (poate fi demonstrat clar). Nu ar trebui să se facă presupuneri cu privire la 
motivaţiile unui copil pentru a comunica ceva. 

Ce s-a observat cu privire la modul în care copilul se relaţionează și răspunde adulţilor cheie, cum ar fi 
părinţii și asistenţii sociali? Vă produce îngrijorare modul în care își manifestă el atașamentul? Aceasta ar 
include descrierea oricăror diferenţe în felul în care copilul se prezintă faţă de persoane diferite sau în contexte 
diferite. Și, în cazul în care se trag concluzii despre atașamentul copilului, motivele acestor concluzii ar trebui 
să fie clar demonstrate. 

Cum înţelegi că l-au afectat aceste experienţe pe copil (bazat pe dovezile obiective, nu doar pe relatarea lui)? 
Cât de multe cunoști despre acest copil cu privire la situaţia relatată? Care este impactul probabil sau posibil 
asupra copiilor care au trecut prin situaţia problematică respectivă (cum ar fi consumul abuziv de alcool de 
către părinţi, violenţa în familie). Luaţi în considerare potenţialele riscuri, precum și factorii de rezilienţă.

Ce metode de comunicare au fost folosite pentru a afla punctul de vedere și sentimentele copilului? Cum l-au 
ajutat acestea pe copil să-și exprime opinia? A fost nevoie de echipamente, de facilitatori, de interpret sau de 
utilizarea semnelor și a simbolurilor, de joc și de cărţi de povești? Sunt cunoscute preferinţele copilului? 

Crezi că ai reușit să afli punctul de vedere, dorinţele și sentimentele copilului într-o măsură acceptabilă 
pentru copil? Poţi face ceva cu informaţiile pe care le ai? Ce anume ar fi putut împiedica o astfel de 
comunicare (de ex. presiuni făcute de alţi adulţi, constrângeri legate de timp, barierele lingvistice sau lipsa de 
încredere în relaţia copil-adult). 

FOAIE DE LUCRU 11.1.
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Suspiciuni privind  
un copil sau referitoare  

la comportamentul  
unui adult

Este vorba despre  
o situaţie care pune 

viaţa în pericol?

DA – Contactaţi Poliţia
și Direcţia de Protecţia 

Copilului locală 

Informaţi Persoana 
responsabilă de 

siguranţa şi protecţia 
copilului din organizţie 

NU – Raportaţi către 
Persoana responsabilă 

cu siguranţa şi protecţia 
copilului din organizaţie

Documentare 
preliminară 

(nu este o investigaţie) 

Îngrijorări – suspiciuni valide 

Nu este necesară luarea unei acţiuni ulterioare.  
Există lecţii ce pot fi învăţate?  

Aspecte ce trebuiesc urmărite în continuare?  

Dacă suspiciunea este referitoare  
la bunăstarea unui copil, obţine consimţământul 

copilului/ părintelui dacă asta  
îl menţine pe copil în siguranţă 

Dacă suspiciunea este referitoare la un adult, se 
referă aceasta la încălcarea codului de conduită 

sau la o situaţie de abuz asupra copilului?

Referitor doar la încălcarea codului de conduită 
- agrearea asupra acţiunii necesare, de exemplu, 

suspendare sau avertisment etc. 

Revizuirea lecţiilor învăţate care să genereze 
acţiuni şi să asigure că raportarea este completă

Sesizare către direcţia de asistenţă socială  
şi protecţie a copilului 

FOAIE DE LUCRU 11.2. SCHEMA DE RAPORTARE ÎN CAZ DE INCIDENT

Acesta este un model al schemei logice a sesizării. Aceste scheme sunt utile pentru a evidenţia par-
cursul gestionării unor situaţia îngrijorătoare. Va fi adaptat de către cluburi/organizaţii astfel încât să 
reflecte contextul naţional și discuţiile cu serviciile locale de protecţie a copilului. 
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CULTURA SIGURANŢEI ÎN SPORT – PUNCTE TARI ȘI PUNCTE SLABE

PUNCTE SLABE PUNCTE TARI

POLITICI
Politici de safeguarding
Raportarea incidentelor
Coduri de conduită

RESURSE UMANE
Munca în echipă
Responsabil cu siguranţa și 
protecţia copiilor
Aşteptări
Formare

PROCEDURI
Recrutare
Inducţie la locul de muncă
Incidente
Documentare

MONITORIZARE
Colectare feedback
Audit
Întrebări şi Răspunsuri
Supervizare

FOAIE DE LUCRU 12.1.
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RESURSE:

https://www.gymnastics.org.au/GA/Child_Safety/Ga/Child_Safety/Commitment_Statement.
aspx?hkey=80d08b61-b2ba-4ca2-82e1-6ec963bf2a67

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_14_sport_
recreation_arts_culture_community_and_hobby_groups.pdf
https://www.educare.co.uk/news/2015/05/safeguarding-training-for-summer-camp-staff/
https://www.gymnastics.sport/site/pages/safeguarding.phphttps://ins-cps.com/blog/mitigating-risk-
for-summer-camps-and-sports-camps/https://kollertriallaw.com/summer-camp-safety/
https://www.ucop.edu/risk-services/_files/pubs/appendix_e.pdf
https://www.educare.co.uk/news/2015/05/safeguarding-training-for-summer-camp-staff/
https://www.acacamps.org/resource-library/child-abuse-prevention-resources

https://www.scienceforsport.com/20-tips-to-develop-an-effective-coach-athlete-relationship/
https://education.msu.edu/sport-coaching-leadership/uncategorized/coaching-the-parents-5-
strategies-for-creating-a-positive-coach-parent-relationship/
www.learningfundamentals.com.au

VIDEOCLIPURI UTILE PENTRU FORMARE:

Videoclipul Start to Talk https://www.coe.int/en/web/sport/start-to-talk, publicat de Consiliul Europei;

După introducerea teoriei lui Bowlby despre atașament - videoclipul despre Alex https://www.youtube.
com/watch?v=pLaHfZgSOYY, un tânăr căruia îi plăcea să joace fotbal și a fost abuzat fizic de tatăl său 
natural;

Etapele dezvoltării copilului au fost discutate împreună cu videoclipul despre Noah https://www.youtube.
com/watch?v=YeZeXb-MY-s, un copil care s-a născut cu doar 2% din creierul său, ceea ce făcea a 
speranţa lui de viaţă să fie foarte redusă. S-a dovedit că încrederea și siguranţa, care reprezintă punctul 
de referinţă cheie în dezvoltarea copilului, sunt la fel de importante în toate etapele dezvoltării și la toate 
vârstele;

Videoclipul despre povestea lui Tom: https://www.youtube.com/watch?v=dkwkkwOntmc. Tom este un 
băiat care iubește să joace fotbal și este ademenit de un bărbat adult care se preface că este un copil. 
Videoclipul oferă, de asemenea, îndrumări cu privire la ceea ce pot face copiii atunci când sunt expuși 
ademenirii online;

Videoclipuri educaţionale pentru antrenori: Play Sport, Stay Safe 
https://www.youtube.com/watch?v=ykwuy2gT-oA 

Conceptele de „curiozitate profesională” și „provocare constructivă”. Prin discuţii reflexive și videoclipul 
„Hackney child” (sec. 3.20 - sec. 5.55) 
https://www.youtube.com/watch?v=7m8ahYgFM6w



NU UITAŢI CĂ...

SIGURANŢA COPIILOR 

ESTE RESPONSABILITATEA NOASTRĂ A TUTUROR 

ȘI O MUNCĂ DE ECHIPĂ!
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