
Plecare la drum



Spune 3 reguli care te 
ajuta sa folosesti internetul 

intr-un mod sigur. 
Spune 3 lucruri pozitive ale 

folosirii internetului. 
Spune 3 lucruri negative 
ale folosirii internetului.



Spune 3 principii de viata 
esentiale pe ntru a-ti 

implini  visurile 
Ce loc de munca ai vrea 

sa ai? 
Spune un hobby/o pasiune 

pe care  il ai si ti-ar 
placea sa il practici.



Intreg grupul trebuie sa cante 
un refren dintr-o melodie a lui 

Carla's dream/Inna.



Gasca ta de prieteni iti ofera un 
joint. Vazand ca eziti, incep sa faca 

misto de tine. Ce faci? 
Fratele tau mai mare fumeaza si iti 
ofera si tie o tigara, spunandu-ti ca 

este cool sa fumezi. Ce faci? 
Unul dintre prietenii tai cei mai buni a

inceput sa consume droguri, iar 
pentru a le cumpara fura bani de la 

parinti. Ce faci? 



. Spune 3 forme ale traficului 
de persoane. 

Ce mijloace folosesc 
traficantii pentru a se folosi 

de victimele lor in scopul 
traficului de persoane? 



. Sunteti designer vestimentar. 
Desenati pe tabla o tinuta 

deosebita, care nu se 
incadreaza in standardele mass- 

media.



Prietenul tau s-a suparat pe tine 
ca ai vorbit cu un alt baiat la o 
petrecere si iti da o palma. Ce 

faci? 
Prietenul tau s-a suparat pe tine 
ca ai vorbit cu un alt baiat la o 
petrecere si icepe sa iti spuna 

cuvinte urate, ca nu ai valoare si 
ca fara el esti un nimic. Ce faci? 



Fiecare persoana din grup 
trebuie sa spuna un vise pa care 

il are pentru viata lui.



Fa o propozitie folosind 5 
emoticon/abrevieri specifice 

internautilor.



Stabileste 3 reguli referitoare la 
cum vrei sa fii tratat/a de 

iubit/a.



Definiti noutiunea de sexting 
Definiti notiunea de cyberbullying. 
Definiti notiunea de Mass Media. 



Care este pretul mediu al unui 
om in industria traficului de 

persoane? 
Care este diferenta dintre un 

om si un obiect? 
Care este diferenta de pret 
dintre un om si un obiect? 



Mimeaza un loverboy care
vrea sa racoleze o fata.



Ai fost pacalit de un 
loverboy, intoarce-te inapoi 4 

casute.



Defineste traficul de 
persoane.



Prietenul tau iti spune ca daca nu 
te culci cu el inseamna ca nu il 
iubesti cu adevarat. Ce faci? 

Prietenul tau iti cere sa te culci cu 
el spunandu-ti ca oricum intr-o zi 
va veti casatori si ca nu are rost 
sa asteptati pana atunci. Ce faci?  
Prietenul tau iti spune zilnic ca i-ar 
placea sa se culce cu tine, dar nu 
iti cere asta in mod explicit. Ce 

faci? 



Ai cazut in mana traficantilor, 
intoarce-te la casuta 

Plecare.



Este adevarat ca in spatele 
pornografiei se afla si 
traficul de persoane? 

Care este efectul 
pornografiei auspra creierului 

unui om? 
Cat de usor putem sa 

accesam un site pornografic? 
Este un lucru pozitiv sau 

negativ? 



Prietena ta te suna si iti spune ca 
a fost racolata de niste traficanti 

si iti cere ajutor. Ce faci? 
Gasesti pe internet un anunt 

foarte atractiv pentru un loc de 
munca in Anglia. Ce faci? 

Prietena ta cea mai buna incepe sa 
castige foarte multi bani in fiecare 
luna. Iti povesteste despre jobul ei 

de succes ca model pentru o 
firma de videochat si te invita si pe 

tine. Ce faci? 



Politia te-a prins fumand 
marijuana. Esti blocat pentru o 

tura.



Mimeaza o situatie de recrutare 
loverboy.



Fratele tau mai mic iti 
dezvaluie ca se uita la filme 

porno. Ce faci? 
Prietenul tau se uita la filme 
porno si intr-o zi te invita si 
pe tine sa va uitati impreuna. 

Ce faci? 
Prietena ta cea mai buna iti 
spune ca se uita la filme 

porno si ca si tu ar trebui sa 
faci asta pentru ca e cool. 

Ce faci? 



Cine le recruteaza pe 
persoanele care ajung victime 
ale traficului de persoane? 

Cum sunt recrutate 
persoanele care ajung victime 
ale traficului de persoane? 

Cine sunt persoanele cele mai 
vulnerabile la traficul de 

persoane? 



Care este 
comportamentul sexual 
care iti ofera cea mai 

mare protectie? 
Enumera 3 boli cu 

transmitere sexuala. 
Pastilele 

anticontraceptive te 
protejeaza de bolile cu 
transmitere sexuala? 



O colega de clasa vine la 
scoala cu vanatai la ochi. 

Ce faci? 
In pauza vezi un coleg de 
clasa de care toata lumea 

face misto. Ce faci? 
Primesti un mesaj cu o 

fotografie cu co colega 
de clasa intr-o ipostaza 

sexi. Ce faci? 



Ai decis sa termini scoala 
pentru a-ti implini visurile. 
Mergi 3 casute inainte.



O decizie gresita te-a 
facut sa o dai in bara. 

intoarce-te inapoi 2 casute.



Esti aproape de a-ti implini destinul. 
Cum te simti?



Destinatie :  

D E S T I N U L !


