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PRIETENIA 

Prietenia este un termen pe care multe persoane nu doresc să-l folosească cu ușurință. 
Prietenii sunt puținii oameni în care avem încredere. De aceea, ulte persoane sunt deranjate 
de faptul că în rețele sociale precum Facebook poți să-ți faci prieteni doar cu un singur clic. În 
prezent, prieteniile pot fi găsite și pe Internet. Ocazional oamenii vorbesc despre devalorizarea 
prieteniei. Dar există și aspecte pozitive: Oamenii, de exemplu, care se cunosc reciproc prin 
jocurile de noroc online, împărtășesc interese comune, și ca atare nu trebuie să se întâlnească 
direct, față în față.  

Plan de discuție: Prietenia 

• Ce tipuri de prietenii cunoașteți?  

• Cum diferă aceste tipuri de prietenii? 

• Care este diferența între prietenia virtuală și prietenia din viața reală?  

• Cum se face distincția dintre un prieten și un "prieten de pe Facebook”? 

• Ce așteptări aveți de la un prieten? 

• Care sunt ingredientele unei prietenii sincere? 

• Care este diferența dintre prieteni și familie? 

• Ce este un prieten? 

• Care este diferența dintre prieteni și cunoștințe? 

 
Activitate: Prietenia 

Pentru a identifica o relație ca fiind prietenie, vă puteți gândi la anumite calități ale 
prieteniei.  

a)  Întocmiți o listă a calităților conexe prieteniei  

b)  Schițați "Prietenia” 

Comparați listele și desenele și încercați să identificați împreună similitudinile și 
diferențele. 

 
Exercițiu: Tipurile prieteniei 

Încercați să caracterizați 3 tipuri diferite de prietenie și gândiți-vă cu atenție la diferențe. 

 
Activitate: Adevăratul prieten 
Discutați conținutul poeziei. Gândiți-vă dacă vă așteptați ca prietenul / prietena dvs. să vă 
spună întotdeauna adevărul. 
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Adevăratul prieten 
Este prietenul meu cel care îmi arată întotdeauna oglinda, 

Cel care nu ar ascunde niciodată nici cea mai mică pată,  

Cel care mă avertizează delicat, cel care mă mustră serios 

Dacă nu îmi fac treaba.  

El este prietenul meu – oricât de mic ar părea! 

Însă cel care întotdeauna mă flatează, 

Cel care mă laudă pentru orice, cel care niciodată nu mă ceartă, 

Cel care face greșeli prin mine însumi, 

Îmi pare rău, și da, regret să spun, 

El este dușmanul meu 

Oricât de prietenos ar părea! 

Christian Fürchtegott Gellert ( 1715 - 1769) narator german, fabulist, compozitor și 
poet. Traducere de Camhy, Daniela. 
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