
Now What? 
Preparing and Empowering

Youth Leaving Care

SSet de et de IInstrumente pentru nstrumente pentru 
DDezvoltarea ezvoltarea AAbilităților de bilităților de 

VViață iață IIndependentăndependentă

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu 
constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar punctul de vedere 

al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 
orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

Cofinanțat prin
programul Erasmus+

al Uniunii Europene



Now What? 
Preparing and Empowering

Youth Leaving Care

SET DE INSTRUMENTE PENTRU  

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE 

VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

 

Editura SITECH 

Craiova, 2020  



 

Coordonator  Tomiță Mihaela 
 
 
Corectura aparţine autorului. 
  
© 2020 Autorul 
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate autorului. Orice reproducere integrală sau parţială, prin orice 
procedeu, a unor pagini din această lucrare, efectuate fără autorizaţia autorului este ilicită şi constituie o contra-
facere. Sunt acceptate reproduceri strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific, cu specificarea 
respectivei citări. 
 
 
 
Editura SITECH face parte din lista editurilor românești acreditate de CNCSIS și de asemenea face parte din lista 
editurilor cu prestigiul recunoscut de CNCS, prin CNATDCU, pentru Panelul 4.  
 
 
 
 
Editura SITECH Craiova, România 
Aleea Teatrului, nr. 2, Bloc T1, parter 
Tel/fax: 0251/414003 
E-mail: editurasitech@yahoo.com;  office@sitech.ro 

 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

    Set de instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă 

independentă. - Craiova : Sitech, 2020 

    ISBN 978-606-11-7408-9 

159.9 
 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-606-11-7408-9 



3

SET DE INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA  

ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

Acest set de instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viață este un set de resurse care 
vor fi folosite de cursanţi în cadrul atelierelor de competențe de viață, în cadrul proiectului 
Erasmus + intitulat Now What?. Setul de instrumente este complementar manualului 
abilităților de viață și include informații, instrumente și resurse relevante pentru a sprijini 
procesul educațional al copiilor și tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de 
îngrijire din ţara lor.

Setul de instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viață este împărțit în zece unități, 
corespunzând unităților din manual. Fiecare unitate de set de instrumente oferă informațiile 
și îndrumările necesare pentru ca fiecare cursant să își organizeze mai bine viața după ce a 
părăsit sistemul de îngrijire.
Toate resursele incluse au un caracter interactiv și revine în sarcina fiecărui cursant să 
le folosească în funcție de nevoile și dorințele sale. Este de fapt busola pentru a ajuta 
fiecare tânăr care părăseşte sistemul de îngrijire să navigheze prin diferite aspecte ale vieții 
adulților, cum ar fi educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, cazare 
și servicii de sănătate. Setul de instrumente a fost conceput pentru a însoți tinerii care 
părăsesc sistemul de îngrijire în primii pași în viața lor independentă de adult și, prin 
urmare, poate fi utilizat și reutilizat în mai multe ocazii.

Introducere
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

LISTĂ CU SARCINI: DESPRE…

Chestii juridice și documente relevante

 

Managementul banilor

 

Îngrijirea casei

 

Cum să îmi port de grijă

 

Educație și formare

 

LECȚIA 1

LECȚIA  1
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

Angajare

 

Un stil de viață sănătos

 

Interacțiunea cu autoritățile locale

 

Relațiile mele interpersonale

 

Observații:

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

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

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

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

NU uita să:

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

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

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

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

LECȚIA  1
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  2

Lista de verificare pentru a afla unde votez

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA 2
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  2

Listă de verificare despre …

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  2



9

SET DE INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA  

ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  2

LISTĂ DE VERIFICARE DESPRE …

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  2

Numere de telefon utile

Poliția Locală

Centru comunitar al cetățenilor

Transport public

Banca locală

Sucursala locală pentru energie electrică

Sucursala locală pentru furnizarea apei

Administrația fiscală local
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  3

LECȚIA 3
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  3
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  3
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  3

Listă de verificare pentru servicii bancare

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  3

Listă de verificare despre …

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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Lista de verificare: Surse de venit (bani)

Surse de venit (bani) Observații

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA  3
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Listă de verificare despre …

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA  3
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  3

Bugetul meu

Perioada  
bugetului Venitul Estimat Cheltuieli Estimate

Sursa Suma Sursa Suma

Total: Total:
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  3

Obiectivele mele
Obiectivele mele

Acum prioritizează-ți obiectivele 

Alege șase obiective și scrie de ce resurse ai nevoie pentru a le atinge

Obiective pe termen scurt 
(1-4 săptămâni)

Obiective pe termen mediu 
(2-12 luni)

Obiective pe termen lung  
(1 an sau mai mult)

Obiective pe termen scurt 
(1-4 săptămâni)

Obiective pe termen mediu 
(2-12 luni)

Obiective pe termen lung  
(1 an sau mai mult)

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

Obiectiv Resurse personale Resurse externe

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

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  3

Fișă de lucru pentru buget

Bugetul lunar pentru: …

A 
Descriere

B 
Venit (bani)

C 
Cheltuieli

D 
Sume disponibile

Total
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  3

Lista cumpărăturilor pentru această săptămână

Obiect Observații
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  4

În căutarea unei locuințe: Listă de verificare


sau


Bifează când 
ai îndeplinit Sarcina

Verificați anunțuri pe Internet 

Întrebați prietenii și rudele

Caută în ziar

Caută anunțuri prin zonă (pe stâlpi, porți)

Verificați panoul de anunțuri de la …….

Verificați panoul de anunțuri de la …….

Discută cu profesioniștii de îngrijire (asistent social, etc.)

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA 4
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  4

În căutarea unei locuințe: Listă cu sarcini de realizat

Bifează când 
ai îndeplinit Sarcină Termen

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

Opțiunile mele de cazare, astăzi …

Opțiuni de cazare Avantaje Dezavantaje

Rămâi mai departe în centrul 
de îngrijire sau reveniți în 
familie

Cazare semiindependentă

Locuință de tranzit

Locuințe protejate

Cazare în chirie

Închiriere apartament / casă 
împreună cu colegi

………………………….

………………………….

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA  4
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ

JURNAL DE CURĂȚENIE: LISTĂ CU SARCINI

Luni

Marți

Miercuri

Joi
 

Vineri

Weekend

LECȚIA  4
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  4

Lista cu persoane de contactat în caz de probleme în apartament

Nume Profesia Date de contact (telefon)

Instalator

Electrician

Reparații generale

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  4

Vreau să …

PLANUL A

PAȘI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PLANUL B

PAȘI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Observații:

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

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

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

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



28

SET DE INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA  

ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  5

OPORTUNITĂȚI EDUCAȚIONALE –
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU

Dacă ai deja câteva idei despre profesia pe care dorești să o urmezi, poți începe să cauți mai 
multe informații. Poți cauta pe internet sau poți solicita informații de la cunoscuți, prieteni, 
instituții de educație pentru a completa tabelul de mai jos:

Ce profesie aș vrea să am?

De ce nivel de educație am nevoie 
pentru a putea lucra în acest dome-
niu?

Ce instituții de învățământ din 
zona mea oferă pregătire în dome-
niul care mă interesează?

Care sunt condițiile și cerințele de 
admitere?

Care sunt costurile pregătirii?

Cât durează programul 
educațional?

Cine sunt persoanele pe care le pot 
alege ca modele în acest domeniu 
profesional?

Who can I go to for advice and 
help when my professional goal 
seems hard to reach?

LECȚIA 5
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  5

Fișă de gestionare a emoțiilor

Lista iniațiativelor care îți vor da o stare de bine

1. Meditează
2. Fă-ți planuri pentru viitor
3. Finalizează ceva
4. Povestește cu un prieten
5. Citește o revistă
6. Uită-te la TV
7. Stai la soare
8. Asculta-i pe ceilalți
9. Desenează
10. Cântă la un instrument
11. Uită-te pe geam afară
12. Uită-te la oameni
13. Vizionează un film
14. Întalnește-te cu un prieten
15. Repară ceva
16. Amintește-ti cuvinte de iubire de la prieteni
17. Îmbracă-te cu ceva ce îți place
18. Udă plantele
19. Mergi la o petrecere
20. Fa-ți o listă de cumpăraturi
21. Roagă-te
22. Gândește despre tine lucruri bune
23. Scrie o scrisoare
24. Gătește
25. Dormi
26. Aranjează-ti parul și machiază-te
27. Visează cu ochii deschiși
28. Fă o listă cu obiective
29. Uită-te la sport
30. Amintește-ti evenimente plăcute
31. Scrie un jurnal
32. Citește o scrisoare
33. Povestește despre o carte
34. Ia prânzul cu un prieten
35. Fa un puzzle / integrame
36. Uită-te la poze
37. Învață un joc nou de socializare
38. Reflecteză la cum ai progresat
39. Thinking I’m a person who can cope 

40. Fă o baie fierbinte
41. Plătește-ti facturile
42. Joacă un joc
43. Amintește-ti de vremuri bune
44. Relaxează-te
45. Citește o carte
46. Râzi cu voce tare
47. Pictează
48. Cântă
49. Aminteste-ți de un peisaj 
50. Urmărește pasări
51. Mănâncî
52. Lucrează în grădină
53. Gândește-te la pensie
54. Fluieră
55. Fă exerciții
56. Ai o seară în liniște
57. Aranjează florile
58. Bea băutura ta preferată
59. Ieși la un picnic
60. Slăbește
61. Ia-ți o zi fara să faci nimic
62. Cumpără haine
63. Mergi la salon
64. Fă un cadou
65. Fă-ți poze
66. Ascultă Muzică
67. Plimbă-te
68. Fă sport
69. Joacă teatru
70. Dansează
71. Fă curat
72. Stai singur
73. Joacă cărți
74. Poartă o discuție politică
75. Joacă biliard
76. Învață un joc nou 
77. Vorbește la telefon
78. Ajuta un prieten în greutăți 
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  5

FIȘĂ DE GESTIONARE A EMOȚIILOR – 
KIT DE INSTRUMENTE PERSONALE

Când emoțiile noastre sunt negative și intense, ele ne spun că trebuie să intervenim pentru a 
reveni la starea de echilibru care ne ajută să funcționăm eficient. Găsiți modalități de a vă ajuta 
să schimbați sau să vă calmați aceste emoții și în cele din urmă veți avea propriul kit emoțional 
de prim ajutor. (Poți cere sfaturi, sugestii de la prieteni, cunoscuți, specialiști cu care lucrezi și 
poți încerca noi metode dacă crezi că nu ai găsit încă cea mai bună opțiune pentru tine).

Emoții / stări Ce fac pentru a-mi schimba / calma emoțiile? (ex: ascult muzică, 
povestesc unui prieten, dorm, plec în excursie, desenez etc.)

Speriat

Nervos 

Supărat

Invidios 

Singuratate

Agitat

Obosit

Alte Emoții
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ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  5

De ce avem nevoie de o trusă emoțională de prim ajutor?
1. Pentru a ne liniști corpul - mintea cuprinsă de un nivel emoțional ridicat duce la stres (inima bate 

rapid, respirația este rapidă, tensiune musculară etc.)

2. Pentru a ne liniști comportamentul - emoțiile intense duc la alegeri intense (adesea cele pe care 
le regretăm mai târziu).

3. Astfel încât Alegerile Înțelepte să fie mai ușor de găsit -  emoția blochează o gândire intuitivă, 
creativă, flexibilă și bazată pe valoare.

4. Pentru a fi mai eficienți în îndeplinirea obiectivelor - gândirea bazată pe emoție ne îndepărtează 
de obiectivele noastre și ne pornește și oprește emoțiile incontinuu.

5. Pentru a ne îmbunătăți respectul de sine - luarea de alegeri calme duce la sentimente mai bune 
față de noi înșine.

MATRICEA LUI EISENHOWER

Matricea lui Eisenhower este o metodă de prioritizare a sarcinilor pe baza urgenței lor. Vă 
ajută să determinați activitățile care sunt importante și cele care nu merită deloc atenția dvs. 
În principiu, matricea clasifică sarcinile în 4 pătrate în funcție de ceea ce trebuie să faceți la un 
moment dat în timpul zilei.

Aceste 4 pătrate sunt:
Q1. Fă! - sunt sarcinile dvs. cele mai importante, activitățile care trebuie realizate de urgență.
Q2. Decide - sunt sarcinile importante, dar nu neapărat urgente.
Q3. Deleagă- Această categorie se referă la sarcini care nu sunt importante, dar urgente.
Q4. Eliminați - Acestea constau în sarcini care sunt în esență ucigașii dvs. de productivitate.

Folosiți acest instrument pentru a fi  mai eficient!

Q1 - Urgente si importante – sarcini care ar 
trebui sa fie finalizate imediat.

Q2 - Importante, dar nu urgente – sarcini care 
trebuie planificate pentru o data ulterioara.

Q3 - Urgente, dar nu importante – sarcini 
care ar trebui sa fie delegate altora.

Q4 - Nici urgente, nici importante – sarcini 
care poate fi eliminate.



32

SET DE INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA  

ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂ LECȚIA  5

Stare mentală, emoțională, socială și fizică
Identifică-ți punctele forte și fii încrezător în tine.

Recognizing the Positives

Categoria 1 Bifează  
dacă ți se aplică

Vedeți partea pozitivă a lucrurilor și a oamenilor

Ai tendința să cauți cele mai bune lucruri posibile

Ești dornic să faci lucruri și să încurajezi alți oameni

De obicei ești descris ca o persoană fericită

Uneori ești descris ca un visător

Ai tendința să ai multă energie pentru a face 
lucrurile, în special la început

Aveți tendința să nu luați în considerare riscurile în a face 
lucruri - pierdeți uneori mai mult decât câștigați

Ai tendința de a nu avea o planificarea corectă 
a lucrurilor care poate duce la eșec
De multe ori îți pierzi timpul pentru lucruri care 
nu funcționeză sau nu îți aduc beneficii

Categoria 2

Ai tendința să fi foarte atent cu ideile și activitățile tale

De obicei ești descris ca un gânditor

Ai tendința să-ți folosești bine energia și nu o pierzi

Te pricepi să vezi problemele când faci lucruri

Aveți tendința să jucați în siguranță, mai 
degrabă decât să vă asumați riscuri

Recunoști rapid părțile negative ale lucrurilor și oamenilor

Nu îți vin idei bune, deoarece te concentrezi prea mult pe probleme 

Pierzi ajutorul pentru că te concentrezi prea mult 
pe ceea ce nu pot face oamenii din jurul tău

Poți pierde oportunitățile, fiind îngrijorat 
de ceea ce ar putea merge prost

Oamenilor le este greu să rămănă cu tine dacă ești critic mult timp
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Categoria 3

Aveți tendința să îți asumi riscuri pe baza 
cunoștințelor și experienței tale 

Ești entuziast și te bucuri de rezultatele a ceea ce faci

Ai tendința să folosești foarte bine timpul, banii și energia

Recunoști rapid avantajele de a face ceva 

De obicei îți place să conduci sau să împăți conducerea asupra  
lucrurilor
Ai tendința să fii mai bun la luarea deciziilor pe care ceilalți le  
consideră dificile
Te concentrezi prea mult pe rezultatele lucrurilor 
și pierzi distracția de a participa 

Ai pierdut prieteni, deoarece ai tendința să te 
uiți la ce vei câștiga de la oameni
Aveți tendința de a evita activitățile care nu vă avantajează, 
astfel încât sunteți descris ca fiind uneori egoist

Categoria 4

Preferi să mergi și să faci lucruri decât să vorbești despre ele 

Ai tendința de a fi un bun organizator și rezolvator de probleme
Îți place să fi implicat și îți place să lucrezi cu alți oameni
Ai tendința să fii văzut ca cineva care îi sprijină 
pe ceilalți să se implice în lucruri 
De obicei, ești priceput să recrutezi și să 
încurajezi alți oameni să facă lucruri
Vă puteți implica în lucruri, dar găsiți că lipsa 
dvs. de planificare poate duce la eșec
Deseori faci prea multă muncă și apoi sfârșești 
să nu faci totul cum trebuie

Categoria 1: Optimist 
-60% din populație. Devin 

inventatori buni, designeri, 
agenți de publicitate media, 

vânzător.

Categoria 3: Materialist  - 
populație de 5%. Devin 
oameni de afaceri buni, 

investitori, vânzători, 
profesori.

Categoria 2: 30% populație 
pesimistă. Devin contabili 

buni, evaluatori de risc, 
arhitecți, planificatori.

Categoria 4: : populație 
extrinsecă 5%. Devin 

lucrători de îngrijire buni, 
profesori.
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CONSULT MEDICAL GENERAL: LISTA DE VERIFICARE

Ar trebui să-mi amintesc să:
1 Verific istoricul meu medical (probleme de sănătate din trecut, modificări ale 

corpului, alergii, probleme curente și medicamente)

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

2 Verific istoricul familiei mele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

3 Consultațiile și vaccinările mele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

4 Întrebările mele adresate medicului

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

5 Altele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................
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O VERIFICARE MEDICALĂ STANDARD: LISTA

Tipul verificării Când S-a re-
alizat Nu

1 Verificare înălțime / greutate
2 Verificarea tensiunii arteriale
3 Verificarea nivelului de colesterol
4 Testul glicemiei
5 Verificarea gâtului
6 Verificarea urechii
7 Verificarea ochilor
8 Electrocardiograma
9 Radiografie
10 Dinți

Tipul verificării Data următoarei testări

1 Verificare înălțime / greutate
2 Verificarea tensiunii arteriale
3 Verificarea nivelului de colesterol
4 Testul glicemiei
5 Verificarea gâtului
6 Verificarea urechii
7 Verificarea ochilor
8 Electrocardiograma
9 Radiografie
10 Dinți
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DATE DE CONTACT ALE DOCTORILOR MEI

Specialitate și nume Număr Telefon Adresă
1 Medic Optician

Nume: …………………………………......………………

2 Medic generalist:

Nume: …………………………………......………………

3 Medic cardiolog

Nume: …………………………………......………………

4 Medic Ortoped

Nume: …………………………………......………………

5 Medic Stomatolog

Nume: …………………………………......………………

6 Medic de familie

Nume: …………………………………......………………

7 Medic ginecolog

Nume: …………………………………......………………

8 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………

9 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………

10 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………
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CONSULT MEDICAL GENERAL: LISTA DE VERIFICARE

Ar trebui să-mi amintesc să:
1 Verific istoricul meu medical (probleme de sănătate din trecut, modificări ale 

corpului, alergii, probleme curente și medicamente)

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

2 Verific istoricul familiei mele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

3 Consultațiile și vaccinările mele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

4 Întrebările mele adresate medicului

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

5 Altele

Observații: ...................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................................
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O VERIFICARE MEDICALĂ STANDARD: LISTA

Tipul verificării Când S-a re-
alizat Nu

1 Verificare înălțime / greutate
2 Verificarea tensiunii arteriale
3 Verificarea nivelului de colesterol
4 Testul glicemiei
5 Verificarea gâtului
6 Verificarea urechii
7 Verificarea ochilor
8 Electrocardiograma
9 Radiografie

10 Dinți

Tipul verificării Data următoarei testări

1 Verificare înălțime / greutate
2 Verificarea tensiunii arteriale
3 Verificarea nivelului de colesterol
4 Testul glicemiei
5 Verificarea gâtului
6 Verificarea urechii
7 Verificarea ochilor
8 Electrocardiograma
9 Radiografie
10 Dinți
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DATE DE CONTACT ALE DOCTORILOR MEI

Specialitate și nume Număr Telefon Adresă
1 Medic Optician

Nume: …………………………………......………………

2 Medic generalist:

Nume: …………………………………......………………

3 Medic cardiolog

Nume: …………………………………......………………

4 Medic Ortoped

Nume: …………………………………......………………

5 Medic Stomatolog

Nume: …………………………………......………………

6 Medic de familie

Nume: …………………………………......………………

7 Medic ginecolog

Nume: …………………………………......………………

8 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………

9 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………

10 Alt medic specialist

Nume: …………………………………......………………
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În căutarea unei școli/universități: Lista de verificare


sau


Bifează când 
ai îndeplinit Sarcina

Verificați pe internet universități 

Întrebați prietenii și rudele

Consultați site-urile web ale universităților

Plimbați-vă în zonă pentru anunțuri

Discutați cu profesioniștii de îngrijire (asistenți sociali)

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA 6
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OPORTUNITĂȚI EDUCAȚIONALE – 
FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE LUCRU

Dacă ai deja câteva idei despre profesia pe care dorești să o urmezi, poți începe să cauți mai 
multe informații. Poți cauta pe internet sau poți solicita informații de la cunoscuți, prieteni, 
instituții de educație pentru a completa tabelul de mai jos:

Ce profesie aș vrea să am?

De ce nivel de educație am nevoie 
pentru a putea lucra în acest 
domeniu?

Ce instituții de învățământ din 
zona mea oferă pregătire în 
domeniul care mă interesează?

Care sunt condițiile și cerințele de 
admitere?

Care sunt costurile pregătirii?

Cât durează programul 
educațional?

Cine sunt persoanele pe care le pot 
alege ca modele în acest domeniu 
profesional?

La cine pot apela pentru sfaturi și 
ajutor atunci când obiectivul meu 
profesional pare greu de atins?
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FIȘĂ DE GESTIONARE A EMOȚIILOR – 
KIT DE INSTRUMENTE PERSONALE

Când emoțiile noastre sunt negative și intense, ele ne spun că trebuie să intervenim pentru a 
reveni la starea de echilibru care ne ajută să funcționăm eficient. Găsiți modalități de a vă ajuta 
să schimbați sau să vă calmați aceste emoții și în cele din urmă veți avea propriul kit emoțional 
de prim ajutor. (Poți cere sfaturi, sugestii de la prieteni, cunoscuți, specialiști cu care lucrezi și 
poți încerca noi metode dacă crezi că nu ai găsit încă cea mai bună opțiune pentru tine).

Emoții / stări
Ce fac pentru a-mi schimba / calma emoțiile?  

(ex: ascult muzică, povestesc unui prieten,  
dorm, plec în excursie, desenez etc.)

Speriat
Nervos 
Supărat
Invidios 
Singuratate
Agitat
Obosit
Alte Emoții

De ce avem nevoie de o trusă emoțională de prim ajutor?

1. Pentru a ne liniști corpul - mintea cuprinsă de un nivel emoțional ridicat duce la stres 
(inima bate rapid, respirația este rapidă, tensiune musculară etc.)

2. Pentru a ne liniști comportamentul - emoțiile intense duc la alegeri intense (adesea cele 
pe care le regretăm mai târziu).

3. Astfel încât Alegerile Înțelepte să fie mai ușor de găsit -  emoția blochează o gândire 
intuitivă, creativă, flexibilă și bazată pe valoare.

4. Pentru a fi mai eficienți în îndeplinirea obiectivelor - gândirea bazată pe emoție ne 
îndepărtează de obiectivele noastre și ne pornește și oprește emoțiile incontinuu.

5. Pentru a ne îmbunătăți respectul de sine - luarea de alegeri calme duce la sentimente 
mai bune față de noi înșine.
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EISENHOWER MATRIX

Matricea lui Eisenhower este o metodă de prioritizare a sarcinilor pe baza urgenței lor. Vă 
ajută să determinați activitățile care sunt importante și cele care nu merită deloc atenția dvs. 
În principiu, matricea clasifică sarcinile în 4 pătrate în funcție de ceea ce trebuie să faceți la un 
moment dat în timpul zilei.

Aceste 4 pătrate sunt:
Q1. Fă! - sunt sarcinile dvs. cele mai importante, activitățile care trebuie realizate de urgență.
Q2. Decide - sunt sarcinile importante, dar nu neapărat urgente.
Q3. Deleagă- Această categorie se referă la sarcini care nu sunt importante, dar urgente.
Q4. Eliminați - Acestea constau în sarcini care sunt în esență ucigașii dvs. de productivitate.

Folosiți acest instrument pentru a fi  mai eficient!

Q1 - Urgente si importante – sarcini care ar 
trebui sa fie finalizate imediat.

Q2 - Importante, dar nu urgente – sarcini care 
trebuie planificate pentru o data ulterioara.

Q3 - Urgente, dar nu importante – sarcini care 
ar trebui sa fie delegate altora.

Q4 - Nici urgente, nici importante – sarcini 
care poate fi eliminate.
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LISTĂ CU SARCINI SĂPTĂMÂNALE

Luni

Marți

Miercuri

Joi
 

Vineri

Observații:

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................
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Gândiți în afara gândirii proprii -  
când trebuie să vă găsiți un loc de muncă

Pe scurt Gândirea  în afara gândirii proprii este o metaforă care înseamnă a gândi 
diferit, neconvențional sau dintr-o perspectivă nouă. Această frază se 
referă adesea la gândirea creativa. Atunci când căutați un loc de muncă, 
să gândiți în afara gândirii proprii  atât în evaluarea competențelor dvs., 
cât și în găsirea canalelor de căutare a unui loc de muncă, este o abilitate 
de dorit.

Pașii de urmat Pentru a rezolva problema, in următoarele 5 minute, conectați 
următoarele puncte cu patru linii drepte, fără a ridica stiloul din hârtie.

Exemplu:                                              Metodă de rezolvare:

LECȚIA  7

LECȚIA 7
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Gândiți în afara gândirii proprii -  
când trebuie să vă găsiți un loc de muncă

Pentru a rezolva problema, in următoarele 5 minute, conectați următoarele puncte cu patru 
linii drepte, fără a ridica stiloul din hârtie.

LECȚIA  7



47

SET DE INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA  

ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ INDEPENDENTĂLECȚIA  7

Identificați 3 exemple despre cum puteți gândi  
în afara gândirii proprii atunci când căutați un loc de muncă.

CUM:

1. Indiciu: Ce poți face atunci când nu știi la ce te pricepi?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Indiciu: Cum puteți afla mai multe despre căutarea unui loc de muncă, 

decât știți deja?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Indiciu: Cum să găsiți noi modalități de a vă motiva 

să vă găsiți un loc de muncă?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Realizare Model de CV   
INFORMATII PERSONALE:
NUME: 
ADESA:
TELEFON 
EMAIL
GEN
DATA NAȘTERII
NAȚIONALITATE

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ
DE LA CE DATĂ PÂNĂ LA CE 
DATĂ 
FUNCȚIE
NUME ANGAJATOR ȘI ORAȘ
DESCRIEREA FUNCȚIEI
TIPUL DE AFACERI 

EDUCATIE SI FORMARE
DE LA CE DATĂ PÂNĂ LA CE 
DATĂ 
DIPLOMA OBȚINUTĂ
NUMELE ȘI LOCALITATEA ORGA-
NIZAȚIEI EDUCȚIONALE SAU DE 
FORMARE
SUBIECTE PRINCIPALE 

COMPETENTE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI
ABILITĂȚI DE COMUNICARE
APTITUDINI ORGANIZATIONALE 
/ MANAGERIALE
APTITUDINI DIGITALE
PERMIS DE CONDUCERE

LECȚIA  7
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SCRISOARE DE INTENȚIE

O scrisoare de intenție este un document scris adresat unui angajator de către solicitantul unui 
loc de muncă, care explică de ce este interesat și calificat pentru acel loc de muncă.

Informatii de contact
Scrisorile de intenție e ar trebui să aibă informațiile de contact personale, dar și cele ale com-
paniei la care solicitați un interviu.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Un punct personal
Cuvintele speficice unei persoane atrag atenția companiei mult mai rapid și arată angajatoru-
lui că v-ați ocupat atent să personalizați scrisoarea de intenție
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Un cârlig
Un „cârlig” este o introducere inteligentă care îți „câștigă” cititorul să aibă dorința de a afla 
mai multe despre tine. Gândește-te la tine ca și candidatul perfect pentru job - ce te face unic?
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

De ce ești calificat
Rezumăi experiența profesională care te califică pentru job.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Cunoașterea generală a afacerii
De ce aplici la această companie? Ce te-a motivate la aceasta companie să dorești să lucrezi pentru 
ea? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ .

Cu respect,

___________________
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Ai primit jobul! Cum să faci să meargă?
Conectați următoarele sfaturi cum sa faceți munca să funcționeze 

pentru tine daca îti este ușor sau greu de făcut!

SFATURI:
UȘOR  

PENTRU 
MINE

DIFICIL 
PENTRU 

MINE

Muncește din greu.
Majoritatea angajatorilor nu vor fi deranjați de un pic de timp petrecut 
pe Facebook sau mesaje, dar  concentrează-te pe jobul tău și acordă 
angajatorului timpul pentru care ești plătit.
Fii punctual
Angajații care întârzie la muncă, iau o pauză lungă de masă sau pleacă 
devreme în fiecare zi nu vor câștiga respectul șefului lor. Fii punctual și 
fii acolo, în loc să scuzi de ce nu poți fi la serviciu.

Fii un jucător de echipă
Fii angajatul care se înțelege bine cu toată lumea, care nu ia parte la 
bârfele de la locul de muncă și care se oferă să ajute colegii
Fii flexibil
Când compania are nevoie de cineva care să schimbe turele, să 
lucreze în weekend, să facă ore suplimentare sau să își asume noi 
sarcini, ia în considerare aceste nevoie dacă programul tău personal 
îți permite acest lucru.
Nu te plânge încontinuu. 
Nimănui nu-i plac persoanele negative, indiferent de cât de legi-
time sunt plângerile. Dacă nu îți place treaba ta, gândește-te că 
există o mulțime de alte persoane care dori să aibă un loc de muncă 
ca al tău.
Oferă ajutorul
Unul dintre cele mai bune moduri de a obține (sau de a menține) 
securitatea locului de muncă este de a te oferi voluntar pentru 
inițiative noi, de a oferi ajutor pentru proiecte și de a-și asuma mai 
multă responsabilitate.
Ține munca deoparte de Social Media
Chiar dacă îți urăști jobul, păstrează asta pe tine sau pe familia și 
prietenii tăi de încredere. Nu-ți posta nemulțumirea pe rețelele de 
socializare, pentru că sunt șanse ca o persoana nepotrivită să vadă.
Fii pozitiv
O atitudine pozitivă este contagioasă și o componentă cheie pentru 
menținerea locului de muncă pe termen lung.
Îndură puțin
Poate că nu este meseria ta preferată. Poate preferi să faci altceva. 
Cu toate acestea, îți oferă un salariu și dacă ai nevoie de venituri, 
poate are sens să rămâi până când vei găsi o nouă poziție

TOTAL:

Interpretare: Dacă ai bifat mai mult UȘOR PENTRU MINE - Ai toate șansele de a  menține 
un loc de muncă și de a fi promovat.
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Activitate săptămânală de cumpărături - LISTĂ

Scrieți lista de cumpărături săptămânale:

Pentru frigider:
Pentru congelator:
Mâncare de pus în dulapuri:
De la piață:

Pentru baie / articole de igienă

Produse de curățat

LECȚIA 8
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Meniu Săptămânal

Luni Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Marți Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Miercuri Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Joi Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Vineri Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Sâmbătă Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:

Duminică Mic Dejun

Prânz

Cină

Ingrediente:
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Nivel de activitate fizică

Nive-
lul Descriere Model tipic de activitate Beneficii pentru 

sănătate
Evaluarea 

ta?
1 Inactiv • Întotdeauna merge cu mașina 

sau cu transportul public la 
școală.

• Are foarte puțină activitate 
sportivă la școală.

• Petrece mult timp la televi-
zor, navigând pe internet sau 
jucând jocuri video acasă.

• Nici o recreație activă.

Nu există!

2 Ușor activ • Uneori merge la școală pe jos 
sau cu bicicleta.

• Uneori este activ la școală 
(<1 oră / zi).

• Uneori face activități la do-
miciliu, cum ar fi măturarea, 
curățarea sau activitățile de 
grădină.

• Câteva recreeri active la in-
tensitate mică (<1 oră / zi).

Puțină protecție 
împotriva bolilor 
cronice. Poate 
fi considerată o 
„etapă” spre nivelul 
recomandat (nive-
lul 3).

3 Moderat  
activ 
(recomandat)

• Merge regulat la școală pe 
jos sau cu bicicleta.

• Activ la școală prin sport sau 
timp de joacă (> 1 oră / zi).

• Activități obișnuite de gospo-
dărie sau în grădină

• recreere activă regulată sau 
sport la intensitate moderată.

Nivel ridicat de 
protecție împotriva 
bolilor cronice. 
Risc minim de 
rănire sau efecte 
adverse asupra 
sănătății.

4 Foarte active • Merge regulat la școală pe 
jos sau cu bicicleta.

• Activ la școală prin sport sau 
timp de joacă (> 1 oră / zi).

• Activități obișnuite de gospo-
dărie sau în grădină

• recreere activă regulată sau 
sport la intensitate viguroasă

Protecție maximă 
împotriva bolilor 
cronice. Creșterea 
ușoară a riscului 
de rănire și posibil 
alte efecte adverse 
asupra sănătății.

5 Highly active • Realizează mult sport sau 
antrenament viguros

Protecție maximă 
împotriva bolilor 
cronice. Riscul 
sporit de vătămare 
și posibil alte efecte 
adverse asupra 
sănătății.
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Relații sănătoase
Enumerați ce înțelegeți prin …

Relație sănătoasă Relație nesănătoasă

Metode contraceptive
Completați informațiile de mai jos

Metoda contraceptivă Avantaje Dezavantaje

Prezervative pentru bărbați
Prezervative pentru femei
Diafragmă / capac cervical
Spermicidele
Dispozitive intrauterine (DIU - 
sterilet)

Contraceptive orale (pastile)
Injecții
Implanturile
Plasturi Contraceptivi
Ligatura trompelor - sterilizare 
feminină
Vasectomie - sterilizare 
masculina

Abstinență
Contraceptive orale de urgență 
(EOC)
Metoda Amenoreei Lactaționale 
(LAM) (alăptare prelungită)

Metode tradiționale
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Ar trebui să-mi amintesc …

• Să mă simt confortabil cu mine și cu corpul meu
• Să știu cum să evit să fiu abuzat sau exploatat sexual,
• Să înțeleg ce fel de comportament sexual este în regulă,
• Să fiu susținut și să mă comport în mod responsabil față de mine și de ceilalți,
• Să înțeleg rolurile din viața mea și despre cum acestea au impact asupra relațiilor
• Să primesc informații adecvate vârstei, nevoilor și orientării mele sexuale, astfel încât să 

mă pot proteja și să mă bucur de sănătate sexuală.
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“UNDE PRIMEȘTI AJUTOR?”
Potriviți serviciile de care aveți nevoie cu instituțiile locale din orașul tău 

unde poți primi asistență:

Servicii:
Ai nevoie de consiliere pentru accesarea 

pieței de muncă?
Ești răcit?

Trebuie să îți reânoiești cartea de 
identitiate?

Drepturile tale au fost încălcate?

Îți cauți un loc de muncă nou?

Cauți chirie?

Doriți să aflați mai multe despre beneficiile 
sociale la care aveți dreptul?

Căutați o formare profesională gratuită în 
zona dvs.?

Aveți în vedere să vă continuați educația?

Ai nevoie de consiliere psihologică sau de 
cineva cu care să vorbești în momentele 

dificile?

Asistați la un act violent?
Servicii de educație sexuală?

Trebuie să obțineți un cont bancar? 

Angajatorul dvs. nu vă respectă drepturile 
de muncă?

Ești martor la un incendiu?

Instituții:
Bancă 

Agenții care oferă cursuri profesionale
AJOFM
Ministerul Învățământului
Agenții de recrutare
ONG local activ în educația sexuală
Inspectoratul Teritorial de Muncă 

112  

Avocatul Poporului 

Direcția Asistență Socială - Primărie 

SPCLEP - Evidența Populației
Medic de Familie 

Agenție Imobiliară
DGASPC 

Politie

LECȚIA 9
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Interacționând cu polițiștii

Sfaturi bune sau rele?

Nr. Sfaturi: Bun? Greșit?

1. Mențineți mâinile vizibile în orice moment 

2. Fii respectuos (chiar și când ești tu lipsit de respect) 

3. Niciodată nu incerca să fugi 

4. Fără gesture bruște  

5. Dacă ți se pun cătușe, nu încerca să te opui sau 
încerca să convingi că nu ai făcut nimic

6. Cunoaște-ți drepturile de bază 

7. Niciodată nu agravați situația 

8. Vorbește clar și nu te contrazice 

9. Dacă nu ați făcut ceva greșit sau ilegal, ar trebui să 
fi de acord unei percheziții de bună voie 

10. Fii calm   

Discutați alegerile și care sunt percepțiile legate de interactiunea cu Poliția în România!
Dezbate-ti punctele positive si negative legate de aceste percepții.
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LISTĂ SĂPTĂMÂNALĂ DE SARCINI

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Observații:

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

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

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

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

LECȚIA 10
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OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI ÎN SITUAȚII 
INTERPERSONALE

Utilizați acest instrument pentru a afla obiectivele și prioritățile dvs. în orice situație 
care vă creează o problemă, cum ar fi:

1) Drepturile sau dorințele dvs. nu sunt respectate,
2) Doriți ca cineva să facă sau să schimbe ceva sau să vă ofere ceva,
3) Doriți sau trebuie să spuneți nu sau să rezistați presiunii pentru a face ceva,
4) Doriți să vă luați în serios poziția sau punctul de vedere.

Observați și descrieți în scris cât mai aproape ca și timp de situație.
Scrie pe spatele paginii dacă ai nevoie de mai mult spațiu.

Ce a determinat problema mea: Cine a făcut ce la cine? Ce a dus la ce? Ce face această 
situație să fie o problemă pentru mine?

CÂȘTIGURILE și DORINTELE mele în această situație:

OBIECTIVE: Ce rezultate specifice vreau? Ce modificări vreau să facă persoana 
responsabilă?

RELATIE: Cum vreau ca cealaltă persoană să se simtă față mine după interacțiune?

RESPECT DE SINE: Cum vreau să mă simt eu după interacțiune?

PRIORITĂȚILE mele în această situație: 

priorități de evaluare 1 (cele mai importante), 2 (a doua cea mai importantă),

și 3 (cel puțin important).

 ___OBIECTIVE  ___RELATII       ___  RESPECTUL DE SINE
Există CONFLICTE ÎN PRIORITĂȚI care îngreunează eficiența în această situație?
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LUAREA DECIZIILOR

- fișă de lucru -

Acesta este un exercițiu individual. Există câțiva pași în procesul de luare a deciziilor:
1. Definiți-vă decizia: scrieți decizia pe care doriți să o luați.
2. Definiți toate aspectele
3. Identificați obiectivul care trebuie atins: ce căutați, ce doriți să atingeți, unde doriți să 
mergeți?
4. Notează-ți opțiunile: identifică fiecare opțiune.
5. Analizați fiecare opțiune și notați avantajele și dezavantajele pentru fiecare.
6. Alegeți opțiunea cu cel mai mare număr de avantaje și care are cele mai mari șanse să vă 
conducă spre obiectivul dvs.
7. Gândește-te cum vor fi afectați alții de această opțiune și ce efecte ar putea avea asupra vii-
torului tău.
8. Decideți-vă și vă angajați să puneți decizia în practică.
9. Gândiți-vă la un plan de acțiune pentru a pune în practică această decizie.
10. Evaluează-ți decizia.

Următorul tabel vă poate ajuta în luarea deciziilor:

Decizia pe care o voi lua este:

Opțiunea 1: Opțiunea 2: Opțiunea 3:

avantaje dezavantaje avantaje dezavantaje avantaje dezavantaje

Planul meu de acțiune:



 

CUPRINS 

 

 

LECȚIA 1. Listă cu sarcini: despre… ............................................................................... 4 

LECȚIA 2. Lista de verificare pentru a afla unde votez ................................................... 6 

LECȚIA 3. Cerere deschidere cont – modificare date/drepturi cont – persoane 

juridice ............................................................................................................................. 11 

LECȚIA 4. În căutarea unei locuințe: Listă de verificare ............................................... 22 

LECȚIA 5. Oportunități educaționale – fișă individuală de lucru .................................. 28 

LECȚIA 6. În căutarea unei școli/universități: Lista de verificare.................................. 40 

LECȚIA 7. Gândiți în afara gândirii proprii -  când trebuie să vă găsiți un loc de 

muncă .............................................................................................................................. 45 

LECȚIA 8. Activitate săptămânală de cumpărături – Listă ............................................ 51 

LECȚIA 9. “Unde primești ajutor?” ............................................................................... 56 

LECȚIA 10. Listă săptămânală de sarcini ....................................................................... 58 

 

 

 



Acest material a fost produs cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene


