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Introducere

Maltratarea copiilor reprezintă abuzul sau neglijarea care apar asupra copiilor cu vârsta sub 18 
ani. Include toate tipurile de rele tratamente fizice și/sau emoționale, abuzul sexual, neglijarea, 
neglijența și exploatarea comercială sau de altă natură, care au ca rezultat vătămarea reală sau 
potențială a sănătății, supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului în contextul unei relații 
de responsabilitate, încredere sau putere. Expunerea la violența domestică și/sau violența 
partenerului intim este de asemenea, uneori inclusă ca formă de maltratare a copiilor (WHO, 
2020).

Potrivit lui Sampson (2017), conceptul de eficacitate colectivă poate duce la o societate 
mai coezivă, întrucât comunitățile cu „așteptări comune pentru control, acțiune socială și 
eficacitate” tind să fie mai susținătoare și mai eficiente pentru o sarcină specifică. O orientare 
către acțiunea colectivă poate duce la sprijin reciproc și încredere în rândul membrilor 
comunității și la dezvoltarea convingerilor comune față de un fenomen sau efect dorit. În 
acest context, membrii comunității au capacitatea de a controla comportamentul altor 
membri, prin capital social - așteptările de acțiune în cadrul unei colectivități - și, astfel, de a 
elimina comportamentele delincvente.
Pentru a contribui la prevenirea și combaterea abuzului și maltratării copiilor prin îmbunătățirea 
eficacității colective și a capitalului social, partenerii Co- Happiness au stabilit un curs pentru 
a împuternici actorii comunității să ia măsuri în vederea atingerii obiectivului menționat 
anterior. La rândul său, acest lucru va face comunitățile mai reziliente și mai sigure pentru 
copii, având în vedere acest document, prezentând pas cu pas cursul de instruire „Pregătirea 
practicienilor, educatorilor și a altor membri interesați ai comunității cu privire la reciclarea 
cunoștințelor și strategiile inovatoare pentru a preveni abuzul și maltratarea copiilor ‘.

Pregătirea a fost concepută inițial ținând cont de antrenamente destul de tradiționale 
(de exemplu, învățarea mixtă). Cu toate acestea, având în vedere impactul pandemiei 
COVID-19 asupra implementării proiectului, cursul de formare a fost adaptat în așa fel încât 
să fie suficient de flexibil pentru a fi oferit online fără nicio limitare. Permite organizațiilor să 
planifice și să implementeze o formare personalizată în funcție de realitățile specifice fiecărei 
țări și în funcție de nevoile lor specifice grupului.

Cursul de formare este disponibil în Engleză, Olandeză; Italiană; Portugheză; Greacă și 
Română. Toate materialele produse pot fi găsite pe site-ul web al proiectului:

www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
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Proiectul Co-Happiness 

Co-Happiness Project este un proiect Erasmus + de trei ani condus de Dona Daria, care a 
stabilit un parteneriat format din nouă organizații din Olanda (3), Portugalia (2), Finlanda (1), 
Italia (1), România (1) și Grecia (1).

Co-Happiness a fost creat pentru a promova capitalul social și eficacitatea colectivă pentru a 
preveni abuzul și maltratarea copiilor, oferind comunității (practicieni, profesori, educatori, 
părinți și adulți într-un spectru larg) setul necesar de cunoștințe, instruire, instrumente și 
tehnici pentru a recunoaște mai bine semnele abuzului și maltratării copiilor, astfel încât 
actorii menționați anterior și copiii să poată identifica și raporta mai ușor astfel de cazuri, 
astfel încât copiii să poată primi sprijinul necesar; și să dezvolte un joc pe computer despre 
prevenirea și conștientizarea abuzului și a maltratării asupra copiilor, pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 9 ani. Proiectul Co-Happines este axat pe o prevenire multidisciplinară a 
abuzului și maltratării copiilor, prin:

• Dezvoltarea unui curs de formare multidisciplinară de prevenire pentru a răspunde 
provocării abuzului și maltratării copiilor, implicând diferite părți interesate, cum ar fi școli, 
justiție, autorități locale și municipalități, practicieni și organizații neguvernamentale;

• Contribuirea la prevenirea și combaterea abuzului, maltratării și neglijării copiilor prin 
dezvoltarea de noi pași pentru a împuternici comunitatea să recunoască mai bine 
primele semne de abuz și maltratare a copiilor, astfel încât să poată raporta cazurile, iar 
agențiile de protecție a copilului să poată răspunde mai rapid la caz;

• Efectuarea de cercetări calitative privind capitalul social și abordările de eficacitate 
colectivă pentru a preveni abuzul și maltratarea copiilor;

• Adoptarea unor abordări de educație, formare și gamificare pentru a activa actorii 
cheie ai comunității și copiii pentru a preveni, identifica și raporta situațiile de abuz și 
maltratare a copiilor;

• Proiectarea unui program de instruire cu privire la prevenirea abuzului asupra copiilor 
și maltratarea copilului și sensibilizarea și pilotarea cu actori cheie ai comunității;

• Dezvoltarea unui joc pe computer cu privire la prevenirea și conștientizarea abuzului și 
maltratării copiilor și pilotarea acestuia cu copiii.

Pentru a atinge obiectivele de mai sus, parteneriatul se angajează să dezvolte cinci rezultate 
intelectuale:

• IO1 - Raport de ansamblu asupra capitalului social și a abordărilor de eficacitate 
colectivă pentru a preveni abuzul și maltratarea copiilor 

• IO2 - Programe de instruire privind prevenirea comunității și conștientizarea 
abuzului și maltratării copiilor 

• IO3 - Program de prevenire a abuzului și maltratării copiilor 

• IO4 - Jocul Co-Happiness pentru prevenirea și conștientizarea abuzului asupra 
copiilor și a maltratării 

• IO5 - Ghid de resurse pentru prevenirea comunității și a copiilor și 
conștientizarea abuzului și maltratării copiilor



6

Curricula Cursului Co-Happiness 

Programele de curs includ o descriere generală; publicul țintă; cuvintele cheie; limba 
instructiunilor; cursul de livrare; obiectivele; rezultatele învățării; descrierea componentelor 
generice și opționale ale conținutului cursului, orelor de învățare, metodelor de predare și 
învățare, metodelor de evaluare.

Titlu

Instruirea practicienilor, educatorilor și a altor membri interesați ai comunității cu privire la 
reciclarea cunoștințelor și strategii inovatoare pentru a preveni abuzul și maltratarea copiilor

Descrierea generală

Programul de formare își propune să împuternicească actorii comunitari să ia măsuri pentru 
a contribui la prevenirea maltratării copiilor, ceea ce va face comunitățile mai reziliente și 
mai sigure pentru copii.

Pregătirea a fost concepută mai întâi ținând cont de formări destul de tradiționale (de 
exemplu, învățarea mixtă). Cu toate acestea, având în vedere impactul pandemiei 
COVID-19 asupra implementării proiectului, cursul de formare a fost adaptat în așa fel încât 
să fie suficient de flexibil pentru a fi oferit online fără nicio limitare. Aceasta înseamnă că 
organizațiile pot planifica și implementa o formare personalizată în funcție de realitățile 
specifice fiecărei țări și în funcție de nevoile lor specifice grupului.

Beneficiarii principali ai acestei formări sunt actorii cheie (profesioniștii care lucrează 
în sistemul de bunăstare a copilului) și indivizii comunității care au interes să își dezvolte 
cunoștințele despre prevenirea maltratării copiilor și promovarea bunăstării copiilor. 
Această cale specifică de învățare oferă cunoștințe teoretice și exerciții experiențiale, 
oportunități de a aplica competențele dobândite în practică și mediul pentru dezvoltarea 
personală a practicienilor.

Public țintă

Educatori | Profesori | Formatori | Mentori comunitari | Profesioniști din serviciile de protecție 
a copilului | Membri activi ai comunității

Cuvinte cheie și fraze

Sistemul de bunăstare a copilului; Protecția Copilului; Conștientizarea comunității; 
Drepturile Copilului; Situații de abuz și maltratare

Limba instrucțiunilor

Limba fiecărei țări partenere (Engleză; Olandeză; Italiană; Portugheză; Greacă; Română)
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Livrarea cursului

Cursantul este încurajat să citească conținutul teoretic înainte de a participa la sesiunile de 
atelier / sesiunile sincrone.
Sesiunile de atelier / sesiunile sincrone vor:

• Oferi îndrumări privind cunoștințele teoretice;
• Dezvolta competențe cursanților folosind metode participative și activități 

experiențiale.

Obiective

Obiectivele acestei instruiri sunt:
• Participanții să înțeleagă importanța capitalului social pentru prevenirea abuzului și 

maltratării copiilor
• Participanții să identifice nevoile copiilor și ale familiilor lor
• Participanții să identifice factorii de risc și de protecție
• Împuternicirea profesioniștilor să sensibilizeze copiii care sunt victime ale unor situații 

de abuz și maltratare
• Oferirea de strategii pentru a face față în mod eficient situațiilor de abuz și maltratare 

a copiilor
• Recunoașterea contextul legal și social al protecției copilului.

Rezultatele învățării

La sfârșitul cursului, cursantul va fi capabil să:
• Înțelegă mai bine diferitele situații de abuz și maltratare a copiilor și implicațiile 

acestora
• Înțelegă semnele legate de maltratare și raportarea acestui tip de situații
• Ofere sprijin eficient copiilor abuzați și familiilor acestora
• Fie conștient de importanța lucrului în echipă cu alți membri / organizații comunitare, 

pentru a avea o prevenire mai eficientă a abuzului și maltratării copiilor și promovarea 
drepturilor copilului

Conținutul cursului

UNITĂȚI
(NOTĂ: durata preconizată include ambele, timpul estimat pentru învățare online și atelier 
/ sesiuni sincrone)

Sesiune de bun venit (durata estimată: 1 oră)

Abuzul și maltratarea copiilor (durata așteptată: 3 ore)
• Definiția abuzului și maltratării copiilor
• Definirea tipurilor de abuz și maltratare
• Nevoile copiilor și victimelor tinere ale abuzului și maltratării (în funcție de impactul  
 pe termen scurt și lung)
• Studii epidemiologice pe teren



8

Cadrul legal și sistemul de protecție (durata preconizată: 4 ore)
• Diferențele dintre situațiile de risc și pericol
• Cadrul juridic european și național
• Actori cheie
• Măsuri de protecție
• Implicarea copilului în process

Copiii și familia (durata așteptată: 4 ore)
• Rolul familiei
• Situații de abuz și maltratare în familie - implicații pentru dezvoltarea copilului și 

impactul familiei
• Comportamente / atitudini normale și perturbatoare în funcție de vârsta copilului
• Parentalitate pozitivă
• Educația părinților (de exemplu, strategii, programe)

Realitatea maltratării copiilor (durata așteptată: 4 ore)
• Factori de risc și de protecție
• Semnalele de alarmă
• Ridicarea vocii / perspectivei copilului abuzat
• Intervenție cu copilul (de exemplu, tehnici despre cum să vorbești cu victima)
• Intervenție cu familia

Responsabilitate socială (durata preconizată: 4 ore)
• Definiția capitalului social
• Definirea eficacității colective și a relației sale cu capitalul social și prevenirea abuzului 

și maltratării copiilor
• Modalități de îmbunătățire a capitalului social în comunitățile noastre
• Raportarea situațiilor de abuz și maltratare - cum și cui să raportați situațiile de abuz și 

maltratare a copiilor
• Politici europene și practici de succes
• Importanța cooperării: Cum să vă implicați cu actorii cheie și cu comunitatea în 

ansamblu pentru prevenirea abuzului și maltratării copiilor
• Diseminarea informațiilor utile prin comunitate

Prevenire și intervenție (durata preconizată: 4 ore)
• Dezvoltarea abordărilor de prevenire
• Abilitatea socială de a preveni abuzul și maltratarea copiilor
• Principiile directoare ale intervenției
• Lucrul împreună pentru aceeași cauză - un răspuns sistematic - rețele cu părinții
• Resurse comunitare

Ore de învățare

Perioada de instruire ar trebui să dureze 15 zile, timp de aproximativ 4 săptămâni și conține 
noțiuni teoretice de auto-învățare implicând și participarea la ateliere / sesiuni sincrone. 
De asemenea, are o componentă de evaluare.

Timp estimat pentru gestionarea propriei învățări a conținutului teoretic: 12 ore
Timp estimat pentru participarea la atelier / sesiuni sincrone: 13 ore
Total: 25 de ore
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Metode de predare și învățare

Prin intermediul site-ului web al proiectului (http://www.co-happiness.eu/), atât formatorii, 
cât și stagiarii vor putea găsi materiale utile de sprijin pentru învățare (de exemplu, conținut 
de instruire, articole, documente legislative și alte publicații relevante).

În timpul atelierului / sesiunilor sincrone, conceptele cheie introduse anterior vor fi susținute 
de exemple practice, iar cursanții vor fi invitați să împărtășească experiențele lor de bază. 
Programul de instruire va oferi, de asemenea, discuții bazate pe exemple practice prin 
studii de caz, jocuri de rol și alte tehnici.

Cursul de formare intenționează să coreleze teoria cu practica și să împuternicească 
participanții să implementeze și să utilizeze cunoștințele dobândite atât la munca cât și în 
viața lor de zi cu zi.

Metoda de evaluare

Autoevaluarea cunoștințelor și competențelor (înainte și după instruire)

Observarea evoluției participanților

Sarcini individuale
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Metodologia de dezvoltare și procesul de validare

Programele de curs ale Co-Happiness sunt formate din trei faze principale: cercetarea, 
schimbul de cunoștințe și experiențe al partenerilor de proiect și ajustarea corespunzătoare 
a rezultatelor pilot din fiecare țară parteneră.

• Etapa 1: cercetare și definirea primei scheme a curriculei cursului
• Etapa 2: schimbul de experiență al partenerilor de proiect și evaluarea „inter 

pares”
• Etapa 3: rezultatele pilot și ajustarea precisă

Etapa 1: cercetare și definirea primei scheme a curriculei cursului

O cercetare cu privire la programele de formare existente a fost efectuată pentru a 
proiecta o formare bazată pe dovezi, susținută de teorie solidă și / sau muncă empirică. 
Trebuie remarcat faptul că programul de instruire Co-Happiness nu ar trebui să includă 
doar subiecte legate de definiția și consecințele abuzului și maltratării copilului, ci și să 
se concentreze asupra abordărilor de capital social și eficacitate colectivă ca răspunsuri 
principale pentru protejarea copiilor.

Pe baza rezultatelor înregistrate, a fost definită prima schiță a programelor de curs, care 
include un total de 6 module: 1) Abuz asupra copiilor și maltratarea; 2) Cadrul legal și 
sistemul de protecție; 3) Copiii și familia; 4) Realitatea abuzului și maltratării copiilor; 5) 
Responsabilitatea socială; 6) Prevenirea și intervenția.

A fost efectuată o consultare cu actorii cheie / experții care lucrează în sistemul de protecție 
a copilului cu privire la programa cursului, în vederea colectării unui feedback valoros și 
pentru a realiza o ajustare precisă

Etapa 2: schimbul de experiență al partenerilor de proiect și evaluarea „inter pares” 

Partenerii au contribuit cu cunoștințele lor la dezvoltarea conținutului instruirii. Produsele 
finale pot fi găsite pe site-ul web al proiectului: http://www.co-happiness.eu/. 

Etapa 3: rezultatele pilot și ajustarea precisă

Cursul de formare a fost pilotat în cele șase țări ale consorțiului (Finlanda, Grecia, Italia, 
Olanda, Portugalia și România). În total, 120 de profesioniști, studenți și voluntari au 
participat la pilotarea cursului de formare Co-Happiness:

• 16 din Finlanda
• 30 din Italia
• 25 din Grecia 
• 18 din Olanda
• 30 din Portugalia, și
• 17 din România

http://www.co-happiness.eu
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În timpul fazei pilot, participanții au avut ocazia să ofere feedback cu privire la conținutul și 
materialele livrate. Pentru a colecta feedback-ul participanților, a fost efectuată o evaluare 
atât a rezultatelor pe termen scurt, cât și a procesului de livrare. Au fost aplicate următoarele 
instrumente:

• Chestionar de autoevaluare (înainte și după cursul de formare) - vezi Anexa 2
• Evaluarea satisfacției instruirii - vezi Anexa 3
• Evaluarea calității modulelor - vezi Anexa 4.

Procesul de evaluare este o componentă importantă a oricărei intervenții, deoarece ajută la 
înțelegerea eficacității intervenției.  
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Țară Formatul 
Instruirii

Nr de 
participanți Profilul Participanților Feedback cu privire la conținutul instruirii Evaluare generală

Finlanda 100% online 16
Studenți al unui program de 

asistență medicală de tip 
licență

„Conținutul programului” a fost bine evaluat. 
Toți participanții au considerat că acțiunea 

de formare a fost bine echilibrată între teorie 
și practică.

Sugestii de îmbunătățire: unii participanți 
au considerat că nu toate probele sunt  

necesare.

Studenții au considerat că instruirea este 
importantă pentru viitoarea lor ocupație ca 
profesioniști, dar și pentru viața de zi cu zi.

Italia
Format față 

în față 30

Voluntari ai serviciilor de 
protecție socială, laici, 
psihologi, profesori / 

educatori, animatori parohiali, 
operator socio-sanitar, 

studenți și membri ai forțelor 
armate

Majoritatea participanților au considerat că 
instruirea a contribuit la activitatea lor de 

prevenire și intervenție în ceea ce privește 
abuzul și maltratarea copiilor.

Sugestii de îmbunătățire: unii participanți 
au propus să includă subiecte precum relația 

minorilor cu rețeaua socială și internet.

Conținutul a fost în conformitate cu 
așteptările lor și au evaluat obiectivele și 

rezultatele învățării ca fiind bune.

Grecia 100% online 25

Psihologi, asistenți sociali, 
profesori, studenți și 

profesioniști cu alte locuri de 
muncă legate de prevenirea 
și intervenția abuzului asupra 

copiilor și a maltratării

Participanții au considerat instruirea ca fiind 
eficientă, chiar dacă unii cred că conținutul 

modulelor de instruire ar trebui să fie mai 
interactiv.

Sugestii de îmbunătățire: participanții nu 
au raportat nicio completare / ajustare care 

ar putea fi făcută.

Evaluarea generală a fost pozitivă, 
participanții menționând că ar recomanda 
instruirea și altor persoane. Participanții au 
raportat că informațiile furnizate (prin toate 

modulele) au fost foarte utile.

Constatări cheie ale pilotării
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Țară Formatul Instruirii Nr de 
participanți Profilul Participanților Feedback cu privire la conținutul instruirii Evaluare generală

Olanda
format b-learning, 
cu sesiuni online și 

față în față
18

Profesioniști în 
domeniul ajutorului 

social și îngrijirea 
copilului, experți în 

domeniul abuzului și 
maltratării copiilor, 

formatori, voluntari / 
mentori și studenți

Toți participanții au găsit modulele foarte utile, 
au apreciat șansa de a le împărtăși și schimba 

experiențele și au considerat că au acoperit o varietate 
de subiecte, oferind informații utile. Participanții au 

declarat că instruirea le-a oferit pe de o parte noi 
cunoștințe cu privire la diferitele tipuri de abuz asupra 

copiilor și implicarea comunității în prevenirea acestuia 
și, pe de altă parte, le-a ajutat să aprofundeze în 

înțelegerea nevoilor și perspectivelor copiilor care sunt 
victime ale abuzului și maltratării copiilor.

Sugestii de îmbunătățire: n / a

Toți participanții au fost mulțumiți de 
instruire și l-ar recomanda altor persoane.

Portugalia
100% online, cu 

sesiuni sincrone și 
asincrone

30

Profesori / educatori, 
mediatori, asistenți 
sociali, psihologi și 

studenți

Majoritatea participanților au evaluat conținutul 
instruirii ca fiind „foarte bun” și „excelent”.

Sugestii de îmbunătățire: n / a

Toți participanții recomandă instruirea 
altora. Toți participanții au găsit modulele 
foarte utile și au considerat că subiectele 

tratate sunt foarte importante pentru 
munca lor. Participanții au apreciat, de 
asemenea, schimbul de cunoștințe și 

experiențe între ei.

România Față în față 17

Educatori și asistenți 
sociali care lucrează în 

diferite locații din cadrul 
agenției de protecție 
a copilului, mai precis 
casele de tip familial

Toți participanții au considerat „conținutul 
programului” ca fiind adaptat nevoilor lor, activitățile 

au facilitat înțelegerea teoriei și instruirea a fost 
interactivă, i-a provocat să utilizeze introspecția, 

motivându-i să se dezvolte în continuare.

Sugestii de îmbunătățire: includerea unui modul 
suplimentar privind educația sexuală pentru a preveni 

abuzul sexual

Toți participanții au menționat că vor 
recomanda acțiunea de instruire altor 

profesioniști și durata a fost adecvată. Toți 
participanții au găsit sesiunile de instruire 

foarte utile și de mare valoare (atât 
profesional, cât și personal).
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Implementarea curriculei de curs pas cu pas  

1. Configurarea profilului Participanților

Cursul de formare Co-Happiness a fost conceput pentru profesioniștii care lucrează în 
domeniul protecției copilului, inclusiv educatori, profesori, formatori, mentori ai comunității, 
profesioniști din Serviciile de asistență pentru copii și alți actori cheie (de exemplu, studenți 
care vor deveni profesioniști în acest domeniu). Mai mult, instruirea poate fi oferită persoanelor 
laice ca strategie la nivel de populație.

2. Procesul de recrutare

Pentru a ajunge la publicul vizat, este important să încheiați parteneriate cu organizații cheie 
ale comunității și universități, ai căror profesioniști și clienți pot beneficia de strategiile cursului 
de formare. De asemenea, prin intermediul rețelelor de socializare: puteți produce un pliant 
pentru diseminarea ofertei dvs. de formare (a se vedea anexa 5 pentru a vă inspira și pentru 
a vă ajuta să vă creați pliantul).

3. Autoevaluarea abilităților

Înainte de a începe cursul de formare, invitați participanții să se autoevalueze. Un chestionar 
de autoevaluare a fost creat de parteneriatul Co-Happiness și intenționează să măsoare 
cunoștințele / abilitățile participanților cu privire la „abuzul și maltratarea copilului”; „Cadrul 
legal și sistemul de protecție”; „Copii și familie”; „Realitatea abuzului și maltratării copiilor”; 
„Responsabilitate socială” și „Prevenire și intervenție”. Aplicați-l înainte și după antrenament 
și veți putea măsura eficacitatea intervenției dumneavoastră.

4. Conținutul instruirii

Pe site-ul web al proiectului Co-Happiness (www.co-happiness.eu) puteți găsi conținutul 
instruirii disponibil gratuit pentru descărcare în limbile fiecărei țări partenere, inclusiv engleză.

5. Organizarea cursului de instruire

Este foarte important să se ia în considerare toate aspectele referitoare la organizarea unui 
curs de formare, și anume:

 - Cronologia

Programele de formare (vezi mai jos) definesc o durată preconizată pentru fiecare modul și 
pentru durata totală a acțiunii de formare. Totuși, așa cum s-a menționat anterior, organizațiile 
pot planifica și implementa o formare personalizată în funcție de realitățile specifice fiecărei 
țări și în funcție de nevoile lor specifice grupului.

De asemenea, este important să se consolideze faptul că atelierelor / sesiunilor sincrone ar 
trebui să li se aloce suficient timp pentru a lua în calcul incertitudinile participanților și a le 
oferi posibilitatea de a face schimb de percepții și experiențe, îmbogățind motivația lor și 
stabilind rețele între ei.
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 - Formatorii

Este important să lucrați în echipă pentru a permite ca modulele să fie livrate într-o logică 
eficientă și fără repetarea informațiilor.
De asemenea, se recomandă să aveți cel puțin doi formatori care ar trebui să pregătească 
sesiunile împreună pentru a preda modulele în mod consecvent. Ei ar trebui să aibă cunoștințe 
despre subiect pentru a răspunde la întrebări și alte preocupări care pot apărea în timpul 
atelierelor / sesiunilor sincronizate.

 - Site-ul proiectului

Site-ul web al proiectului este o resursă excelentă pentru organizarea și gestionarea duratei 
de instruire, deși nu este obligatoriu. Modulele ar trebui să fie accesibile participanților 
înainte de ateliere / sesiuni sincrone (cel puțin, cu 2 zile înainte), astfel încât participanții să 
aibă suficient timp pentru a explora conținutul și a face exerciții, dacă este necesar.

 - Planurile sesiunilor

Toate sesiunile de instruire trebuie pregătite în avans, planurile de sesiune trebuie să 
conțină următoarele informații: numele modulului, durata, formatul, obiectivele, conținutul 
programului, rezultatele învățării și activitățile. Modelul plaunurilor sesiunii pentru fiecare 
modul poate fi văzut în Anexa 1.

 - Material

În planurile de sesiune menționate mai sus, este posibil să vedeți mai multe activități legate de 
tema fiecărui modul. Cu toate acestea, fiecare organizație ar trebui să adapteze activitățile, 
exercițiile și documentația (în principal în ceea ce privește legislația națională) la contextul 
fiecărei țări legate de prevenirea și intervenția abuzului asupra copiilor și a maltratării.
Materialele de instruire și prezentările ar trebui să fie oferite participanților, astfel încât aceștia 
să le poată consulta întotdeauna când este necesar.

6. Supravegherea și evaluarea

Întregul proces al cursului trebuie supravegheat și evaluat la fiecare pas. După cum s-a 
menționat, participanților li se oferă un chestionar pentru a evalua abilitățile la începutul 
instruirii și ulterior la sfârșitul instruirii.

Fiecare modul are un chestionar, care ia în considerare relevanța conținutului, performanța 
formatorilor și spațiul și condițiile în care are loc instruirea. Acest sondaj ar trebui să aibă un 
spațiu deschis pentru participanți pentru a face sugestii.

De asemenea, la sfârșitul acțiunii de formare ar trebui completat un sondaj de satisfacție de 
către participanți, pentru a înțelege cât de mulțumiți au fost cu privire la sesiunile de formare 
în următorii parametri: organizare, conținutul programului, formatori, relația teorie / practică 
și recomandarea de formare.
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Anexa 1 - Planurile sesiunilor   

(NOTĂ: durata preconizată include ambele, timpul estimat pentru învățare online și atelier 
/ sesiuni sincrone; toate unitățile de instruire sunt disponibile pe site-ul web al proiectului: 

www.co-happiness.eu

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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1. Modulul I Abuzul și maltratarea copiilor

Modulul:  I - Abuzul și maltratarea copiilor
Durată:  3h (1h învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Obiectivele principale: • Clarificați definițiile diferitelor forme de abuz și maltratare a copiilor

• Sporiți înțelegerea diferitelor forme de abuz și maltratare a copiilor

• Furnizați cunoștințe despre cum să recunoașteți abuzul

• Favorizați comprehesiunea cu privire la nevoile pe care le au victimele 

abuzurilor

Rezultatele învătării: Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să aibă o definiție clară a abuzului și maltratării copiilor

• Să poată denumi formele de abuz și maltratare și să identifice semnele 

care dezvăluie abuzul și maltratarea

• Să înțeleagă mecanismul traumei mentale a copilului și adolescentului

Metode: învățare online, sesiuni față în față / sincrone

Conținut: Abuzul și maltratarea copiilor, principalele tipuri de abuz

Factori de risc

Dovezi de cercetare ale subiectului

Recunoașterea diferitelor tipuri de abuz

Impactul abuzului pe termen scurt și lung

Evaluare: Evaluarea modulului (la sfârșitul modulului) + Sondaj de satisfacție și calitate (la 

sfârșitul cursului de formare)

Învățarea online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 1h Instruire online: Modulul I partea I Calculator

Conexiune internet 

Website
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Sesiune față în față / sincronă:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 15min Începerea sesiunii cu activitatea de spargere a 

gheții.

Vedeți exercițiul „întâlnire 

rapidă”

Durata: 10min Începeți sesiunea PPT examinând următoarele 

conținuturi:

• Scopul modulului

• Rezultatele învățării

• Definiții (partea I)

Calculator

Conexiune internet

Platforma / Proiector

Flip-chart

Marker

Durata: 1h Începeți modulul 1, partea II.

Încercați să vă angajați publicul în conversație pentru 

a aduce propriile expertize și experiențe personale: 

discuția îmbelșugată și împărtășirea cunoștințelor 

teoretice reprezintă scopul modulului. 

Calculator

Conexiune internet

Platforma / Proiector

Flip-chart

Marker

Durata: 25min Accesați flinga.fi (în cazul în care aveți alte canale de 

învățare online, vă rugăm să nu ezitați să le folosiți. 

Sugestie: Kahoot; LMS). Oferiți publicului numărul 

de sesiune cu ceea ce se conectează.

Întrebări:

Definiți cele patru tipuri de maltratare?

Care sunt caracteristicile familiilor în care apare 

maltratarea?

Care sunt consecințele maltratării asupra 

recunoașterii emoțiilor?

Ce cale identifică consecințele sociale ale 

maltratării?

Cum ar putea un copil să fie „tamponat” de efectele 

adverse?

Accesați flinga.fi (sau 

altă platformă); Urmați 

instrucțiunile despre cum 

să creați o sesiune

calculator / smartphone

Durata: 10min Cuvinte de închidere, reamintesc la ce este 

conectată această sesiune (proiectul) și modul în 

care participanții pot fi implicați în proiect.

Flip-chart

Marker

http://flinga.fi
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2. Modulul II Cadrul juridic și sistemul de protecție

Modulul:  II - Cadrul juridic și sistemul de protecție
Durată:  4h (2h de învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Principalele obiective: • Familiarizarea participanților cu cadrul juridic internațional și 

național și cu sistemul de protecție

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la ceea ce pot 

face participanții în cazurile de abuz și maltratare a copiilor

• Familiarizarea participanților cu modalitățile potențiale de 

intervenție în cazurile de abuz și maltratare a copiilor

Rezultatele învățării: Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să identifice cadrul legal național și internațional și al sistemului 

de protecție al fiecărei țări partenere

• Să evalueze situația din țara proprie

• Să evidențieze importanța eficacității colective pentru 

prevenirea și combaterea abuzului și maltratării copiilor

• Să definească modalități potențiale de intervenție în unele cazuri 

de abuz și maltratare a copiilor

Metode: învățare online, sesiune față în față / sincronă

Conținut: Cadrul juridic internațional și european

Cadrul juridic național

Actori cheie pentru protecția copiilor

Linii de asistență pentru sprijinul psihologic și legal al victimelor

Rolul copilului în procesul de protecție

Evaluare: Evaluarea modulului (la sfârșitul modulului) + Sondaj de satisfacție și 

calitate (la sfârșitul cursului de formare)
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Învățarea online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 1h30min Instruire online: Modulul II Calculator

Conexiune internet

Platformă

Durata: 10 min Test - 10 întrebări (cu răspuns 

multiplu; Da / Nu) pentru a 

verifica dacă cursanții urmăresc 

mesajul modulului

Calculator

Conexiune internet

Platformă

Sesiune față în față / sincronă:

Durata: 01:15h Urmați instrucțiunile de activitate 

„Diamantul drepturilor copilului”: 

începeți sesiunea f2f întrebând 

participanții dacă sunt conștienți de 

Convenția privind drepturile copilului și 

inițiați o discuție cu privire la articolele 

pe care le include; introduce o versiune 

prescurtată a Convenției privind drepturile 

copilului; activitate de grup și discuție

Calculator

Proiector

Powerpoint (Modulul 2 f2f - 

versiunea prescurtată a Convenției 

privind drepturile copilului)

Flip-chart

Marker

Anexa 2 (exerciții F2F) tipărită

Durata: 40min Urmați instrucțiunile de activitate „Ce 
putem face?”: discuții cu privire la faptul 

dacă aceștia cred că drepturile copiilor 

sunt protejate în mod adecvat și care cred 

că este situația în ceea ce privește abuzul 

și maltratarea copilului; 2 studii de caz; 

discuții despre resursele / organizațiile 

comunitare

Calculator

Proiector

Powerpoint (Modulul 2 f2f - studii de 

caz)

Flip-chart

Marker

Durata: 10min Cuvinte de închidere și evidențierea 

principalelor concluzii din sesiune. 

Flip-chart

Marker
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3. Modulul III Copiii și familia

Modul:  III - Copiii și familia
Durată:  4h (2h învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Principalele obiective: Violența străbate toate lumile vieții, inclusiv cea familială. Abuzul 

sexual asupra copiilor, conflictele intergeneraționale, activarea 

comportamentului violent generează o spirală relațională care dezvoltă o 

forță seducătoare formată din atitudini marcate de abuz și manipulare, ca 

instrumente de „dominație a celuilalt”. Este necesar să conducem familia 

la originea existenței sale: leagănul iubirii.

Rezultatele învățării: Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să definească violența și să adapteze conceptul la contextul familial;

• Să recunoască modelul familial autoritar - normativ;

• Să proiecteze un model de familie regenerativă pentru copil;

Metode: Învățare online, sesiune față în față / sincronă

Conținut: Definiția violenței (interpretarea violenței; dinamica violenței; harta 

violenței; parametrii de evaluare a violenței)

Nașterea experienței parentale

Necesitatea remedierii riscului coluziv

Actele riscului coluziv

Metoda: educația rațională emoțională (ERE)

Gestionarea emoțiilor

Evaluare: Evaluarea modulului (la sfârșitul modulului) + Sondaj de satisfacție și 

calitate (la sfârșitul cursului de formare)

Învățarea online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 1h30min Instruire online: Modulul III Calculator

Conexiune internet

Platformă

Durata: 10 min Test - 9 întrebări (cu alegere multiplă) pentru a verifica 

dacă cursanții urmăresc mesajul modulului

Calculator

Conexiune internet

Platformă
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Sesiune față în față / sincronă

Durata: 15min Activitatea „Spărgător de gheață: Eu sunt” Hârtii

Pixuri / markere

Durata: 40 min Consultați conținutul modulului și luați 

un moment pentru a explica îndoielile 

participanților (urmați prezentarea 

PowerPoint, deoarece există activități 

pentru momente specifice)

Calculator

Proiector

Powerpoint (Modulul 3 f2f)

Flip-chart

Markere

Durata: -- Activitatea „Joc puzzle: recompune 

definiția conceptului de familie și minor”

Durata: 10 min Activitate: „Participativ frontal: Cum poate 

fi gândită violența în familie?”

Flip-chart

Markere

Durata: 15 min Jocul „construiește harta violenței” și 

împărtășește în grup

Hârtie cu flipchart (1 per grup)

Markere

Bandă (pentru a posta diagrame pe 

perete)

Durata: 15min Studii de caz Calculator

Proiector

Flip-chart

Markere

Durata: 10min Tehnici de abordare a activității - exemplu: 

Fața emoțiilor

6 cărți (fiecare cu o expresie: trist, 

fericit, speriat, supărat, afectuos, 

dezgustat)

Durata: 10 min Cuvinte de închidere și evidențierea 

principalelor concluzii din sesiune.

Flip-chart

Markere



33

4. Modulul IV Realitatea abuzului și a maltratării copiilor

Modulul:  IV - Realitatea maltratării și a abuzului asupra copiilor
Durată:  4h (2h de învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Principalele obiective: Acest modul își propune să ofere profesioniștilor care lucrează cu copii, 

părinți și spectatori o privire interioară asupra prevenirii maltratării copiilor 

din perspectiva copilului

Rezultatete învățării: Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să înțeleagă procesul de loialitate al copiilor către părinți

• Să compare dezvoltarea social-emoțională sănătoasă cu dezvoltarea 

social-emoțională nesănătoasă

• Să înțeleagă abilitățile de comunicare bazate pe traume și 

comunicarea copilului

• Să reflecte asupra propriilor acțiuni anterioare în comunicarea 

copilului

Metode: învățare online, sesiune față în față / sincronă

Conținut: Dezvoltarea social-emoțională a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani

Loialitatea copiilor față de părinți

Comunicarea informată prin traume

Comunicarea copilului

Evaluare: Evaluarea modulului (la sfârșitul modulului) + Sondaj de satisfacție și calitate 

(la sfârșitul cursului de formare)

Învățarea online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 2:00h Instruire online: Modulul IV Calculator

Conexiune internet

Platformă



34

Sesiune față în față / sincronă:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 15min Urmați instrucțiunile de activitate „Meditația 
interioară a copilului”: începeți sesiunea f2f 

solicitând participanților să reflecteze înapoi în timp 

cu ajutorul întrebărilor de îndrumare; discuție în grup

Flip-Chart

Markere

Durata: 40min Consultați conținutul modulului și luați un moment 

pentru a explica îndoielile/răspunde la întrebările 

participanților

Calculator

Proiector

Powerpoint (Modulul 4 f2f)

Flip-chart

Markere

Durata: 40min Urmați instrucțiunile de activitate „comunicarea 
copilului informată prin traume”:

Un participant va juca rolul unui copil, care va 

reacționa în funcție de modul în care grupul încearcă 

să intre în contact cu el / ea (într-un mod sensibil sau 

nu); reflecție asupra reacțiilor

„Jucrării” (de exemplu, 

materiale de desen, minge, 

animal de pluș, bloc)

Flip-chart

Markere

Durata: 10min Cuvinte de închidere și evidențierea principalelor 

concluzii din sesiune.

Flip-chart

Markere
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5. Modulul V Responsabilitatea social

Modulul:  V - Responsabilitatea socială
Durată:  4h (2h de învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Obiectivele principale: • Înțelegerea definiției capitalului social și a eficacității colective și 

relația lor cu abuzul asupra copiilor și prevenirea maltratării

• Furnizarea de cunoștințe despre importanța raportării situațiilor 

de abuz și maltratare a copiilor și despre modul de reacționare cu 

un copil victimă caracteristic acestui fenomen

• Furnizarea de cunoștințe cu privire la exemple de bune practici 

puse în aplicare în Europa

Rezultatele învățării: Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să definească capitalului social și eficacitatea colectivă;

• Să raporteze situațiile de abuz și maltratare a copiilor și să fie 

capabili să oferițe acest mesaj important membrilor comunității 

(de ex. Părinți, vecini)

• Să identifice inițiativele/programele din întreaga Europă - și 

anume în țările partenere Co-Happines - pentru a preveni 

situațiile de abuz și maltratare a copiilor

Metode: învățare online, sesiune față în față / sincronă

Conținut: Capitalul social, eficacitatea colectivă și relația lor cu abuzul asupra 

copiilor și prevenirea maltratării; 

Cum să te angajezi cu părinții și cum să te angajezi cu comunitatea;

Sfaturi pentru lucrul cu comunitatea;

Raportarea situațiilor de abuz și maltratare a copiilor;

Cum să ajutați un copil abuzat sau neglijat;

Bune practici europene

Evaluare: Evaluarea modulului (la sfârșitul modulului) + Sondaj de satisfacție și 

calitate (la sfârșitul cursului de formare)
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Învățarea online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 2h Instruire online: Modulul V Calculator

Conexiune internet

Platformă

Durata: 10 min Test - 4 întrebări (cu alegeri multiple;) 

pentru a verifica dacă cursanții 

urmăresc mesajul modulului

Calculator

Conexiune internet

Platformă

Sesiune față în față / sincronă:

Durata: 15 min Urmați instrucțiunile de activitate „Urmărirea bucătarului”: 

începe sesiunea f2f cu o activitate de grup. Este o 

modalitate utilă de a începe dezvoltarea conștientizării 

participanților cu privire la responsabilitatea socială 

și cooperarea comunitară. Discuții și concluzii cheie 

despre importanța de a lucra împreună pentru ca aceeași 

problemă și gândirea strategică să asiste într-un mod 

eficient

Stilouri

1 coală de hârtie / 

flipchart pe grup

Flip-chart

Markere

Durata: 1h Consultați conținutul modulului și luați un moment pentru 

a explica îndoielile participanților (urmați prezentarea 

PowerPoint, deoarece există activități pentru momente 

specifice)

Calculator

Proiector

Powerpoint (Modulul 5 

f2f)

Flip-chart

Markere

Durata: 45 min Exercițiul „Personas”. În acest exercițiu, fiecare grup 

trebuie să treacă prin toate „persoanele” și să adauge 

comentarii/sugestii altor persoane date de celelalte 

grupuri. Facilitatorul/formatorul ar trebui să gestioneze 

timpul în funcție de numărul de grupuri. Sugestie: ar 

trebui să rămână 10 minute în fiecare persoană. La sfârșit 

- când toate grupurile au trecut prin toate persoanele - 

prezentați rezultatele și faceți un rezumat al concluziilor 

cheie în funcție de rezultate. Activitatea trebuie urmată 

de prezentarea PowerPoint (sfaturi pentru lucrul cu 

comunitatea)

Coală de flipchart

Markere

(Post it - nu este 

obligatoriu)

Bandă (pentru a pune 

colile de flipchart pe 

perete)
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Timp Activități Resurse necesare

Durata: 10min Exercițiul „Situație problematică”. Acesta este 

un exercițiu de făcut într-un mod practic. În acest 

sens, facilitatorul/instructorul ar trebui să urmeze 

prezentarea Powerpoint față în față - Diapozitive 

„Situație problemă” - și să ceară grupului în 

ansamblu să negocieze și să aibă un acord cu privire 

la răspunsul corect. Facilitatorul/formatorul poate 

alege să întrebe participanții dacă au experimentat 

vreodată o situație similară - luați un moment pentru 

discuții/schimb de experiențe

Calculator

Proiector

Durata: 10min Cuvinte de închidere și evidențierea principalelor 

concluzii din sesiune

Flip-chart

Markere
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6. Modulul VI Prevenire și intervenție

Modulul:  VI - Prevenire și intervenție
Durată:  4h (2h de învățare online, 2h față în față / sesiune sincronă)

Principalele 
obiective:  

• Introducerea subiectulului abuzului și traumei pentru un public de 

profesioniști într-un mod convingător

• Prezentarea elementelor de bază ale prevenirii și intervenției abuzului

• Enumerați și demonstrați cel puțin 2 tehnici care ar facilita procesul de 

învățare și reflecție în grup (declanșatori, lentilă traumatică)

• Descrieți conceptul de traumă secundară

• Evidențiați importanța îngrijirii de sine

• Descrieți o abordare utilizată în prevenirea și intervenția abuzului (modelul 

ARC)

• Enumerați cele trei domenii principale vizate de intervenția descrisă.

• Identificați cel puțin un eșantion de intervenție în fiecare domeniu vizat

Rezultatele 
învățării: 

Până la sfârșitul acestei unități, participanții vor putea:

• Să înțeleagă relația dintre abuz și traume;

• Să recunoască cum să distingă semnele abuzului și să identifice factorii 

declanșatori;

• Să înțeleagă tehnicile de bază de reformulare;

• Să înțeleagă baza modelului ARC ca instrument de prevenire și utilizare a 

instrumentelor la nivel sistemic;

• Să înțeleagă conceptul de traumă secundară și să realizeze importanța 

îngrijirii de sine în viața profesională și personală.

Metode: învățare online, sesiune față în față / sincronă

Conținut: Ce este trauma

Tipuri de traume

Identificarea declanșatorilor

Declanșatorii

Paharul Traumei

Factori de risc

Introducere în Trauma Vicarious 

Grijă de sine

Cadrul ARC
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Învățare online:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 30 h Instruire online: Modulul VI Calculator

Conexiune internet

Durata: min 90  Urmărește Removed (Partea 1):

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Participanții vor fi rugați să identifice semnele abuzului

Participanții vor fi rugați să identifice declanșatorii prezenți 

în film

Participanții vor fi rugați să identifice situațiile în care 

copilul din film are un comportament provocator, odată 

identificat va trebui să conecteze situația cu un adjectiv 

(nepoliticos, leneș etc.). Ulterior, li se va cere să folosească 

lentila traumatică (practicat în sesiunea față în față) pentru a 

reformula acele adjective folosind lentila traumatică.

La sfârșitul acestei prime sesiuni online, participanții vor 

fi rugați să enumere două lucruri pe care le vor face în 

următoarele 48 de ore pentru a practica grija de sine.

Calculator

Conexiune internet

Platformă

Durata: 90 min Urmărește Removed (Partea 2):  

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Participanții vor fi rugați să identifice și să enumere 

evenimente din film care să arate următoarele: pentru 

ajutor, vă rugăm să consultați partea din documentul Word 

în care este prezentat modelul ARC, mai precis atașament 

- secțiunea individuală. 

Rutină și 
ritualuri

Managementul 
afectului 
îngrijitorului

Acordare Laudă și 
întărire

Calculator

Conexiune internet

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY
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Sesiune față în față / sincronă:

Timp Activități Resurse necesare

Durata: 20 min Ce este Trauma?

Tipuri de traume

Facilitatorul va rula cântecul „În spatele zidului” de 

Tracy Chapman. Înainte de cântec, facilitatorul va cere 

participanților să vizualizeze locul în care are loc acțiunea, să 

audă zgomotul, vocile, tonul, mesajul. Bazându-se pe toate 

acestea, în grupuri de 4-5 participanți, li se va cere acestora să 

definească și să clasifice trauma

Pixuri

1 coală de hârtie / 

flipchart per grup

Flip-chart

Markere

Durata: 3h e 30 

min

Consultați conținutul modulului și luați un moment 

suplimentar pentru a explica participanților modelul ARC

În această perioadă se vor desfășura activități (activitățile 

însumează în total 2 ore). Acest modul va avea o pauză de 15 

minute. Prin urmare, pentru prezentarea modelului ARC vor 

fi acordate în jur de 60 de minute.

Calculator

Proiector

Powerpoint 

(Modulul 6 f2f)

Flip-chart

Markere

Durata 30 min Declanșatorii: activitatea nr. 2

Facilitatorul va începe activitatea solicitțndu-le participanților 

să își imagineze că sunt o casă ... (vezi descrierea completă în 

PPT)

Flip-chart

Markere

Poze

Bandă 

Durata: 30 min Ochelarii Traumei: activitatea nr. 3

Facilitatorul va rula melodia Hurt de Johnny Cash. Ulterior, va 

solicita grupului să se împartă în grupuri de câte 4 persoane. 

Fiecare grup va avea un tabel cu 8 adjective ... (a se vedea 

descrierea completă a activității în PPT)

Ca alternativă, participanții pot mima adjectivul în loc să 

folosească o imagine.

Calculator

Proiector

Difuzoare

Poze

Flip-chart

Markere

Bandă
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Timp Activități Resurse necesare

Durata: 15 min Cât de grea este sticla: activitatea nr. 4
Facilitatorul va lua un pahar cu apă, își va întinde mâinile și îi va 

întreba pe participanți cât de greu este paharul? Vor fi multe 

răspunsuri (250 de grame, 100 de grame, depinde cât lichid 

este în pahar etc.). Facilitatorul va cere participanților să-și 

imagineze că țin paharul timp de 1 oră, apoi 3 ore, întreaga zi, 

o săptămână întreagă, o lună întreagă, un an întreg. Paharul 

devine, mai greu pe măsură ce trece timpul și în timp ce îl 

țineți în aceeași poziție. Sticla reprezintă povara noastră, grijile 

noastre, stresul pe care îl purtăm în fiecare zi. Prin urmare, este 

crucial să faceți o pauză, să descărcați și să vă relaxați (puneți 

paharul jos, schimbați poziția etc.).

Un pahar

Durata 15 min Pauză Cafea, gustări, apă

Durata: 30 min Elefantul în cameră: activitatea nr. 5
Grupul principal va fi împărțit în subgrupuri de 4-5 persoane. 

Un set de comportamente sau evenimente sunt listate pe 

diferite imagini. Aceste imagini nu sunt ușor discutate într-o 

conversație normală, cu excepția cazului în care există un 

motiv (un declanșator). Oferind structură în jurul conversației 

și un plan al modului în care să le abordați atunci când apar. 

Aceasta este cheia în regulamentul de predare și modelare. 

Flip-chart

8 imagini – 

comportamente/ 

evenimente

Pixuri/creioane

Markere

Durata: 15min Exprimă-ți recunoștința: activitatea nr. 6
Fiecare participant va avea o bucată de hârtie (A4) care va fi 

pliată în 4 rezultate 8 broșuri cu 8 fișiere. În această broșură 

participanții vor fi rugați să își exprime recunoștința pentru 

anumite lucruri care s-au întâmplat în timpul zilei. Vor începe 

în sesiunea de grup și vor trebui să urmărească/să continue în 

fiecare zi timp de o săptămână acasă.

Scopul este de a ajuta oamenii să-și exprime recunoștința, 

să schimbe mentalitatea ca urmare a criticilor, dezamăgirilor 

(partea goală a unui pahar), la apreciere, bucurie, recunoștință 

pentru lucrurile pe care le avem, care la rândul lor se vor 

traduce prin interacțiunea lor cu familia lor (soț, copii) și să 

devină o strategie preventivă împotriva abuzului. 

Coli de hârtie A4

Creioane / pixuri

Markere
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Anexa 2 - Chestionar de autoevaluare

NUME:

DATA: 

Completați acest chestionar ...

Înainte de pilotare 

După pilotare  

Această autoevaluare a competențelor este concepută pentru facilita indentificarea și 
monitorizarea impactului pe care această instruire o are asupra fiecărui participant.

Deasemenea, facilitează evaluarea dezvoltării personale a fiecarui participant.  

INSTRUCȚIUNI:

Prima coloana identifică cunoștințele/comportamentele fiecărei competențe. 

Vă rugăm să identifcați cât de calificat considerați că sunteți, în momentul de față, pentru 
fiecare din competențele enumerate mai jos. Utilizați următoarea scală:

1 =
Nu există 

abilitați în 
această arie

2 =
Abilitate 

minimă în 
această arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput 

5 =
Foarte priceput

Vă mulțumim pentru participarea în acest proces important!
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Vă rog, să alegeți varianta potrivită utilizând un X.

Dacă aveți întrebări nu ezitați să le puneți trainerului.

Am cunoștințele, 
abilitățile și / sau 
capacitatea de a:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Abilitate 

minimă în 
această arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput

5 =
Foarte 

priceput

… defini abuzul și relele 

tratamente făcute 

asupra copiilor

… defini și identifica 

clar, diferitele tipuri de 

abuz și rele tratamente 

asupra copilor

… indentifica nevoile 

victimelor abuzului și a 

relelor tratamente

… face diferența 

dintre factorii de risc și 

situațiile periculoase

… înțelege legislația 

cu privire la abuzul și 

maltratarea copiilor

… identifica actorii 

cheie din Sistemul de 

Protecție a copilului

… identifica măsurile 

de protecție în 

contextul cadrului legal

… înțelege importanța 

Implicării / Ascultării 

copilului în cadrul 

acestui proces
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Am cunoștințele, 
abilitățile și / sau 
capacitatea de a:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Abilitate 

minimă în 
această arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput

5 =
Foarte 

priceput

… înțelege rolul familiei

… identifica situațiile 

de abuzul și rele 

tratamente în cadrul 

familiei

… înțelege implicațiile 

și impactul pe care 

îl au abuzul și relele 

tratamente asupra 

dezvoltării copilului și 

asupra familiei

… identifica și distinge 

comportamentele/

atitudinile normale și 

perturbatoare în funcție 

de vârsta copilului 

… recunoaște 

indicatorii și 

conceptele de 

parenting pozitiv

… identifica strategii 

și programe adecvate 

pentru educația 

parentală

… identifica, înțelege și 

distinge factorii de risc 

și cei protectivi

… identifica semnalele 

de alarmă ale abuzului 

și relelor tratamente
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Am cunoștințele, 
abilitățile și / sau 
capacitatea de a:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Abilitate 

minimă în 
această 

arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput

5 =
Foarte 

priceput

… crește gradul de 

conștientizare cu privire 

la abuzul și maltratarea 

copiilor 

… înțelege perspectiva 

copilului abuzat

… înțelege tehnicile 

adecvate pentru a 

comunica și interveni cu 

copiii

… cunoaște strategiile 

potrivite pentru a 

interveni cu familiile 

victimelor

… înțelege conceptul de 

capital social 

… putea clarifica 

noțiunea de eficacitate 

colectivă și relația 

acesteia cu capitalul 

social și prevenirea 

abuzului și a maltratării 

asupra copiilor

… ști să implementezi 

strategii pentru 

îmbunătățirea capitalului 

social în comunitate

…ști cum și cui să 

raportez o situație de 

abuz sau de maltratare
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Am cunoștințele, 
abilitățile și / sau 
capacitatea de a:

1 =
Nessuna abilità 

attuale in 
quest’area

2 =
Abilitate 

minimă în 
această arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput

5 =
Foarte 

priceput

… identifica politicile 

europene și practicile 

de succes existente

…  identifica strategiile 

adecvate pentru a 

implica actorii cheie

… înțelege importanța 

cooperării cu 

comunitatea pentru a 

preveni abuzul și relele 

tratamente asupra 

copiilor

… de a disemina 

informațiile utile în 

cadrul comunității

… înțelege resursele 

disponibile pentru 

profesioniști și pentru 

comunitate

… înțelege importanța 

unei abordări bazate 

pe dovezi pentru 

prevenirea maltratării 

copilului cu succes

… aloca abilitatea 

socială pentru a preveni 

abuzul și maltratarea 

copiilor

… identifica și înțelege 

Principiile călăuzătoare 

ale intervenției
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Am cunoștințele, 
abilitățile și / sau 
capacitatea de a:

1 =
Nessuna 

abilità attuale 
in quest’area

2 =
Abilitate 

minimă în 
această arie

3 =
Oarecum 
priceput

4 =
Priceput

5 =
Foarte 

priceput

… înțelege importanța 

colaborării cu părinții 

printr-un răspuns 

sistematic

… identifica resursele 

comunitare disponibile
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Anexa 3 - Evaluarea satisfacției participanților

Denumirea evenimentului de formare: Co-Happiness: reciclarea cunoștințelor și noi abordări 
în prevenirea abuzului și maltratării copiilor

Facilitator:

Data:

Locul:

Acest sondaj este anonim și răspunsurile dvs. vor fi utilizate pentru îmbunătățirea continuă a 
programelor de formare. Multumesc pentru cooperare.

Vă rugăm să marcați cu o cruce (X) caseta care reprezintă cel mai bine ratingul dvs. pentru 
fiecare item.

Completați instrucțiunile

Rău

1 2 3 4 5 6

Excelent

1. Cum apreciați 
organizarea instruirii în 
termeni de?

1 
Rău

2 
Slab

3 
Acceptabil

4 
Bun

5 
Foarte 

Bine

6 
Excelent

Facilități și resurse 

educaționale disponibile

Durata acțiunii, în funcție 

de nevoile dumneavoastră

Planificarea și timpul

Suport administrativ și 

logistic

2. Cum evaluați conținutul 
programatic?

1 
Rău

2 
Slab

3 
Acceptabil

4 
Bun

5 
Foarte 

Bine

6 
Excelent

Cât despre ceea ce mă 

așteptam

Obiective și rezultate ale 

învățării

Aplicarea practică a 

conținutului
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4. Consideră că acțiunea de formare a fost:

 Foarte teoretică     Foarte practică Echilibrată, teoretic și  
   practic

5. Ați recomanda participarea la această acțiune de formare?

 Da Nu

Vă rugăm să indicați orice alte comentarii sau sugestii pentru îmbunătățirea programului 
de formare:

3. Cum evaluați 
facilitatorii?

1 
Rău

2 
Slab

3 
Acceptabil

4 
Bun

5 
Foarte 

Bine

6 
Excelent

Domeniul și cunoașterea 

subiectelor

Utilizarea unui limbaj clar 

și accesibil

Promovarea unui mediu 

de învățare bun
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Anexa 4 - Chestionar despre fiecare modul

Vă rugăm să acordați câteva minute pentru a completa acest formular despre cât de bun 
considerați că a fost acest modul. Feedback-ul dvs. este foarte important pentru noi pentru a 
ne îmbunătăți instruirile. Vă rugăm să fiți sincer și deschis cu feedback-ul d-voastră.

Vă rugăm să încercați un scor de la  😕 la 5 😀
 
1 este cel mai mic scor pe care îl puteți da; 5 este cel mai înalt.

1. Cât de util ați găsit modulul?

1: deloc util  <-> 5: foarte util

Scor: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Comentarii

2.  Cât de bine credeți că sunt tratate subiectele în cadrul cursului?

Scor: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Puteți scrie comentariile dvs. în caseta de mai jos:
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3. Cât de bine credeți că acest modul a contribuit la munca dvs. în prevenirea și 
intervenția asupra abuzului și maltratării copiilor?

1: deloc bine pregătit  <-> 5: foarte bine pregătit

Scor: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Comentarii

4. Există subiecte care credeți că ar trebui incluse în acest modul de instruire, care 
lipsesc în prezent?

 Da Nu

Comentarii

5. Ați simțit că aveți suficient sprijin din partea vacilitatorului?

 Da Nu

Vă rugăm să explicați de ce sau de ce nu:

6. Dacă aveți alte comentarii sau feedback vă rugăm să scrieți mai jos:

Mulțumesc!
Asistența dvs. este foarte apreciată.
Vă rugăm să întoarceți FORMULARUL COMPLET FORMATORULUI DUMNEAVOASTRĂ.
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Anexa 5 - Pliant de recrutare (exemple)

Anexa 5.1 Pliant de recrutare din Portugalia

Anexa 5.2 Pliant de recrutare din Grecia
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Anexa 5.3 Pliant de recrutare din Italia

Anexa 5.4 Pliant de recrutare din Olanda
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Programe de instruire
a comunității privind prevenirea și 
conștientizarea abuzului și maltratării copiilor
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