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contactaþi-ne la adresa:

Bd. Traian 23/1
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tel./fax: (022) 56-49-21, tel.: 56-83-07
e-mail: ciddc@yahoo.com
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al Reprezentanþei UNICEF în Moldova ºi Organizaþiei Radda Barnen-Suedia.
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Ce este Educaþia pentru dezvoltare?

Viitorul fiecãrei societãþi este determinat de grija pe care o manifestã societatea
pentru tânãra generaþie. Cunoºtinþele, abilitãþile, felul de a gândi ºi valorile pe care le
obþin copiii în procesul creºterii influenþeazã nu doar asupra formãrii vieþii lor ca indivizi,
dar ºi asupra dezvoltãrii întregii comunitãþi din care fac parte. Iatã de ce educaþia este
o sarcinã atât de importantã ºi responsabilã pentru fiecare societate.

Prin mijloace educative putem crea tinerilor de azi convingerea cã acþionând azi
avem ºansa de a modela viitorul. Dacã dorim ca în viitor sã domneascã o culturã a
pãcii, este necesar sã lucrãm azi asupra creãrii principiilor ei.

Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (art. 29) declarã: �Statele
pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã: pregãtirea copilului
pentru a-ºi asuma responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, în spiritul înþelegerii,
pãcii, toleranþei, egalitãþii între sexe ºi prieteniei între toate popoarele ºi grupurile etnice,
naþionale ºi religioase ºi persoanele de origine autohtonã�.

În acest sens Educaþia pentru dezvoltare include toate aceste cerinþe, fiind un proces
care promoveazã formarea la copii ºi tineri a unui ºir de atitudini ºi valori (solidaritate,
pace, toleranþã, justiþie socialã, mediu ambiant) ºi care îi doteazã cu cunoºtinþe ºi abilitãþi
care îi va împuternici sã promoveze aceste valori ºi sã aducã schimbarea în propriile
lor vieþi ºi comunitãþi, la nivel local ºi global (UNICEF, 1992).

Educaþia pentru dezvoltare este o acþiune preventivã � pregãtim copiii astãzi pentru
viitor prin familiarizarea cu drepturile lor ºi învãþarea respectului pentru drepturile altor
oameni; învãþându-i cum sã comunice, sã fie deschiºi ºi sensibili la nevoile altora; prin
cunoaºterea ºi conºtientizarea propriei persoane ºi a altor oameni, þãri, limbi, tradiþii ºi
respectarea diferenþelor; prin înþelegerea familiei, vecinilor, comunitãþii; prin dezvoltarea
dragostei de þarã; prin încurajarea de a fi activi � sã realizeze cã schimbãrile provin din
interior, de la noi. Nu întotdeauna puteam ajuta pe cineva care locuieºte pe un alt
continent, dar poate cã existã cineva în vecinãtatea noastrã care aºteaptã ajutorul sau
implicarea noastrã.

Ce vor obþine participanþii?
Educaþia pentru dezvoltare reprezintã un proces care dureazã toatã viaþa ºi care

trebuie sã înceapã la o vârstã foarte fragedã în familie ºi grãdiniþã ºi trebuie sã con-
tinue în ºcoala primarã ºi secundarã, ca ºi în universitate. În acest domeniu lucrul
educaþiei trebuie sã includã trei dimensiuni: a) sã ofere cunoºtinþe participanþilor; b)
sã dezvolte abilitãþile lor sociale ºi intelectuale; c) sã le cultive atitudini ºi valori.

Cunoºtinþe
Educaþia pentru dezvoltare este un proces de învãþare în trei nivele:

investigarea � colectarea ºi analiza datelor asupra unei probleme;
integrarea � posibilitatea de a aplica prin propria experienþã;
acþiunea � integrarea în activitãþile adecvate care se referã la problema
investigatã (Godwin, 1993).

Conceptul Interdependenþa include urmãtoarele cunoºtinþe:
lumea ca sistem în care toate elementele (oamenii, evenimentele, locurile)
sunt interconectate;
deciziile ºi acþiunile locale pot avea implicaþii globale;

Cunoaºterea celuilalt ºi respectarea diferenþelor oferã:
cunoºtinþe despre propriile caracteristici, culturã ºi valori ºi poziþia
 în cadrul comunitãþii globale;
informaþii despre alte culturi în propria comunitate ºi în diferite pãrþi ale lumii;
date referitoare la stereotipurile despre alte culturi, înþelegerea surselor lor
ºi de ce ele sunt neîntemeiate.
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Conceptul Justiþia socialã transmite cunoºtinþe despre:

drepturile omului;
documentele cu privire la drepturile omului (Convenþia ONU cu privire
la Drepturile Copilului, Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului);
faptul cã drepturile umane nu sunt recunoscute în toate pãrþile lumii ºi cã
comportamentul personal, instituþional ºi social poate influenþa promovarea
drepturilor ºi libertãþilor umane;
responsabilitãþi.

Conflictul ºi soluþionarea conflictului include:
cunoºtinþe despre diferitele tipuri de conflict, cauzele cele mai dese ale
conflictelor (valori, tendinþe, necesitãþi ºi resurse) ºi înþelegerea cã conflictul
poate avea multe soluþii posibile, violenþa fiind una dintre ele;
înþelegerea cã pacea are multe manifestãri ºi include pacea negativã (absenþa
conflictului armat), pacea pozitivã (bazatã pe justiþie socialã, bunãstarea
populaþiei ºi mediul înconjurãtor în care locuim, siguranþa, încrederea în sine
ºi în alþii, prietenia, înþelegerea internaþionalã) la fel ca ºi pacea cu sine însuºi
(acceptarea propriei persoane, liniºtea interioarã).

Conceptul Schimbarea ºi viitorul promoveazã:
înþelegerea problemelor dezvoltãrii majore ºi tendinþelor prezente ºi viitoare;
cunoºtinþe ale factorilor majori care provoacã schimbãrile;
înþelegerea diferenþelor între schimbãrile de termen scurt ºi lung ºi între
schimbãrile dorite ºi nedorite;
înþelegerea opþiunilor personale pentru crearea schimbãrii.

Învãþarea este activã, bazându-se pe experienþa personalã. Participanþii dobândesc
abilitãþi ºi atitudini care îi pregãtesc pentru implicarea lor personalã în procesul schimbãrii.

Abilitãþi de:
cooperare ºi lucru eficient în echipã pentru atingerea unui scop comun;
abordare cooperantã ºi nu competitivã a sarcinilor;
analizã a evenimentelor ºi a tendinþelor pentru a depista cauzele ºi posibilele
impacte;
detectare a predilecþiilor, stereotipurilor ºi atitudinilor egocentrice proprii ºi ale
celorlalþi;
percepere a diferitelor perspective în mass-media;
gândire criticã asupra informaþiilor din diferite surse;
asumare a responsabilitãþilor pentru propriile acþiuni;
aplicare a idealurilor ca libertatea, egalitatea ºi respectul pentru diversitate
în auditoriu ºi în viaþa de zi cu zi  a participanþilor, la fel ca ºi recunoaºterea
lor în context global;
rezolvare pe cale paºnicã a conflictelor;
luare corectã a deciziei;
comunicare eficientã cu ceilalþi;
analizã ºi evaluare a alternativelor;
întreprindere a acþiunilor concrete.

În afarã de cunoºtinþe ºi abilitãþi Educaþia pentru dezvoltare include ºi formarea
unor valori.

Atitudini:
recunoaºterea ºi respectul pentru lucrurile care sunt comune tuturor
oamenilor;
atitudini pozitive faþã de cooperare;
empatie;
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acceptarea altora ºi respectarea diferenþelor;
colectarea informaþiilor pentru a-ºi forma propriile opinii ºi a nu le accepta
orbeºte pe ale altora;
solidaritatea cu cei care au fost nedreptãþiþi ºi disponibilitatea de a-i ajuta;
angajament de apãrare nu doar a propriilor drepturi, dar ºi conºtientizarea
responsabilitãþilor;
angajament pentru pace (menþinerea pãcii versus violenþã);
atitudinea cã conflictul este o parte a vieþii cotidiene ºi poate oferi oportunitãþi
pentru schimbare ºi dezvoltare creativã;
credinþa în propria capacitate de a produce schimbãri pozitive ºi
disponibilitatea de a se implica în producerea schimbãrilor pozitive globale.

Cum sã folosim aceastã carte?

Ghidul animatorului Educaþie pentru dezvoltare nu pretinde a fi un �curricu-
lum�. Este o carte-sursã ºi nu necesitã sã fie cititã de la început pânã la sfârºit. S-ar
putea ca unii sã doreascã sã se concentreze asupra activitãþilor dintr-un singur capi-
tol, familiarizându-se cu un anumit domeniu, în timp ce alþii ar putea alege activitãþi
din capitolele, relevante temei predate. Nu vã stânjeniþi sã combinaþi activitãþile ºi
sã le adaptaþi la diferite circumstanþe ºi la diferite contexte.

Activitãþile sunt concepute flexibile pentru a putea fi aplicate într-o mare
diversitate de contexte. Fie cã sunteþi animator, lucrãtor de tineret, responsabil de
grup, membru al unui grup pe interese, profesor; fie cã lucraþi regulat sau ocazional
cu un grup mic, local sau cu unul mare ºi mixt, întrunind persoane care nu se cunosc,
în paginile ce urmeazã veþi gãsi indicii care vã vor permite sã exploraþi la maxim
ideile ºi activitãþile propuse sau sã le adaptaþi la necesitãþile proprii ºi la cele ale
membrilor grupului. Educaþia pentru dezvoltare nu este o disciplinã separatã, ea
poate fi incorporatã în cadrul lecþiilor obiºnuite, în toate obiectele predate în ºcoalã.

Cum sã folosiþi aceastã carte? Conþinutul ei permite introducerea unui numãr
mare de modificãri pentru a-l adapta la cerinþele grupului cu care lucraþi.

În lucrare este folosit termenul �participant�, dar aceasta nu înseamnã cã
activitãþile sunt destinate doar pentru seminare. Majoritatea acestora pot fi cu uºurinþã
aplicate în ºcoalã, chiar în cadrul lecþiilor la diverse discipline. La fel, nici cuvântul
�animator� nu vrea sã excludã învãþãtorii de clase primare, profesorii, care de
asemenea pot iniþia copiii ºi tinerii în domeniile prezentate.

Educaþia pentru dezvoltare cuprinde cinci concepte globale:
Interdependenþa
Cunoaºterea altuia ºi respectarea diferenþelor
Justiþia socialã
Conflictul ºi soluþionarea conflictelor
Schimbare ºi viitor

Fiecare din cele ºase capitole ale manualului trateazã concepte ale Educaþiei
pentru dezvoltare:

Drepturile copilului

Democraþia ºi drepturile omului

Comunicarea ºi soluþionarea conflictelor

Cooperare, liderism, lucru în echipã ºi delegare eficientã

Diversitate ºi interculturalitate

Justiþie socialã
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La începutul fiecãrui capitol veþi gãsi informaþii succinte la subiectul res-

pectiv, iar la sfârºitul lucrãrii este inclus un mic glosar de termeni. Fiecare cap-
itol se încadreazã în schema  prezentatã mai jos:

Obiective - descriu cunoºtinþele, abilitãþile ºi/sau atitudinile
care vor fi dezvoltate la participanþi pe parcursul
activitãþii;

Vârsta participanþilor - activitãþile sunt aranjate în ordine progresivã
dupã vârstã, începând de la 7 ani. Oricum,
vârsta de la care se poate practica o activitate
este orientativã. Participanþii care sunt puþini
familiarizaþi cu un anumit concept, pot începe
cu activitãþi prevãzute pentru vârste mai mici
ºi, dimpotrivã, cei care cunosc mai profund
subiectul pot exersa activitãþi pentru vârstele
mai mari;

Mãrimea grupului - pentru atingerea unui rezultat mai bun, unele
activitãþi necesitã limitarea numãrului de
participanþi;

Durata - durata activitãþii poate varia în funcþie de
numãrul participanþilor, implicarea lor în
discuþii, clarificarea anumitelor lucruri ce þin
de subiectul discutat etc.;

Materiale - sunt enumerate resursele necesare pentru
activitate. Unele activitãþi includ fiºe care
urmeazã a fi distribuite participanþilor. Acestea
pot fi multiplicate la xerox sau transcrise pe
cartonaºe;

Indicaþii  - conþine sugestii, recomandãri pentru desfã-
ºurarea activitãþii.

Desfãºurare
1. Activitatea este descrisã pe etape.

Evaluare
Evaluarea este utilã atât pentru animator, cât ºi pentru grupul cu care

lucreazã. Aceastã secþiune propune un ºir de întrebãri pentru a determina
mãsura în care a evoluat atitudinile ºi cunoºtinþele participanþilor, dacã
activitatea a fost utilã sau nu, ce aspecte ar mai interesa grupul etc.

Variante
Descrierea posibilelor cãi de a adapta activitatea la nivelul de vârstã,

abilitãþile sau interesele grupului.

DENUMIRE
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Metode interactive
de lucru cu copiii ºi tinerii

Metodele descrise în continuare oferã participanþilor oportu-
nitatea sã înþeleagã mai bine unele concepte abstracte ºi sã per-
ceapã real problemele aparent îndepãrtate. Metodele încurajea-
zã schimbul de opinii, ceea ce duce la aprecierea diversitãþii ºi la
o înþelegere adecvatã a problemei ca fiind în legãturã cu multe
circumstanþe.

Lucrul în grupuri mici
Grupurile mici încurajeazã includerea tuturor participanþilor, schimbul de

opinii ºi lucrul în comun. La începutul activitãþii, repartizarea clarã a rolurilor în
grupurile mici poate fi de folos. Pentru un grup de patru persoane, de exemplu,
rolurile sugerate pot fi urmãtoarele:

gestionarul � responsabil de asigurarea fiecãrui membru al grupului
cu materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinii;

cronicarul � face notiþe despre discuþiile sau afirmaþiile privind poziþia
pe care o adoptã grupul;

moderatorul � oferã cuvânt fiecãrui membru al grupului, menþine
atenþia grupului asupra sarcinii ºi reglementeazã timpul;

raportorul � este responsabil de prezentarea activitãþii echipei în grupul
mare.

În afarã de rolul pe care îl deþine, fiecare persoanã din grup participã la
discuþii. În grupurile mai mici de patru persoane, un participant poate suplini
douã funcþii. Este bine ca animatorul sã se asigure cã fiecare participant va avea
ºansa sã încerce diverse roluri.

Mozaicul
Mozaicul este o metodã de lucru în grupuri mici care încurajeazã ºi con-

solideazã cooperarea. În grupuri a câte patru, fiecare participant obþine un numãr
de la unu pânã la patru. Toþi cei cu numerele unu se întrunesc într-un colþ al
sãlii pentru a discuta un anumit aspect al temei cercetate; toþi participanþii cu
numerele doi se adunã separat pentru a cerceta un alt aspect etc. Când discuþiile
se vor încheia, participanþii se vor întoarce în grupurile lor ºi îºi vor împãrtãºi
experienþa din domeniul studiat.

Tehnici de discuþie
Discuþiile în grup mobilizeazã participanþii sã clarifice ºi sã verbalizeze

punctele lor de vedere ºi sã asculte opiniile celorlalþi.
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Promovarea unui climat pozitiv în grup:

vorbeºte doar o singurã persoanã, iar ceilalþi privesc ºi ascultã atent;

abþine-te de la comentarii, de a judeca sau a ironiza vorbitorul;

vorbeºte din propria perspectivã ºi experienþã, în loc sã generalizezi
vizându-i pe alþii;

reþine cã poate fi mai mult decât un singur rãspuns �corect�;

fii de acord sã pãstrezi confidenþialitatea când se discutã probleme
delicate;

fiecare are dreptul sã pãstreze tãcerea ºi sã nu ia parte dacã nu
doreºte la discutarea unei probleme particulare.

Microfonul magic
Grupul stã în cerc. Un microfon vechi sau un obiect de o formã asemãnã-

toare este trecut prin cerc. Doar persoana care are microfonul în mânã are
permisiunea de a vorbi, iar ceilalþi vor asculta ºi vor privi vorbitorul. Când vor-
bitorul a încheiat, microfonul este transmis urmãtoarei persoane din cerc. Aceastã
metodã este eficientã pentru participanþii de o vârstã mai micã sau pentru gru-
purile ce au dificultãþi în ascultare.

Cercuri concentrice
Grupul este împãrþit în douã, participanþii formând cercuri egale. Primul

grup stã într-un cerc cu faþa în afarã, iar al doilea � cu faþa în interior, în aºa mod
încât fiecare sã aibã în faþã un partener. Animatorul pune o întrebare pe care
participanþii o discutã în perechi. Dupã câteva minute, cercul din afarã se roteºte
spre stânga, aºa ca fiecare participant sã se întâlneascã cu o altã persoanã.
Procesul se repetã cu aceeaºi întrebare sau cu alta nouã.

Acvariul
Participanþii sunt rugaþi sã scrie pe o bucãþicã de hârtie  câte o întrebare care

le este încã neclarã la o temã concretã. Foiþele anonime sunt colectate de cãtre
animator. Participanþii se aºeazã în cerc pe scaune. În mijlocul cercului format se
plaseazã patru scaune cu faþa unul spre altul � �acvariul�. Trei doritori sunt chemaþi
sã se aºeze în mijloc, un scaun rãmânând liber pe tot parcursul activitãþii. Anima-
torul citeºte câte o întrebare, iar �peºtii� trebuie sã rãspundã la ea, discutând între
ei. Participanþii din cercul mic nu au voie sã vorbeascã cu cei din cercul mare,
precum nici cei din cercul mare nu au dreptul sã intervinã în discuþiile din interi-
orul �acvariului�. Dacã cineva din cercul mare nu este de acord sau vrea sã
completeze, va putea sã se exprime doar dacã se va aºeza pe al patrulea scaun ce
formeazã �acvariul�. În acest caz, unul din cei trei �peºti� trebuie sã pãrãseascã
�acvariul�. Atunci când subiectul s-a epuizat sau discuþia s-a blocat, animatorul
va citi o altã întrebare, activitatea continuând oricât le este interesant participanþilor.
Important este sã nu forþaþi pe cineva sã se aºeze în mijloc.

Continuum
Pe podeaua sãlii este marcatã o linie cu cretã sau cu o frânghie. Un capãt al

liniei reprezintã acordul total cu o anumitã poziþie, iar celãlalt capãt reprezintã
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dezacordul total, opiniile intermediare fiind marcate prin puncte la mijloc. Se
pronunþã o afirmaþie asupra unei probleme controversate. Participanþii sunt rugaþi
sã se plaseze în dreptul unui punct de pe linie care reprezintã poziþia lor. Ani-
matorul împarte linia în douã segmente pe care sunt plasaþi un numãr egal de
participanþi, care se vor apropia astfel ca cei de la extreme sã se întâlneascã cu
cei care au ocupat o poziþie mai moderatã ºi sã-ºi împãrtãºeascã punctele de
vedere. Apoi participanþii pot sã se decidã ºi sã se regrupeze de-a lungul liniei.

Brainstorming
Brainstorming-ul este primul pas în soluþionarea problemelor. Metoda sti-

muleazã gândirea creativã ºi genereazã un numãr de alternative. În timpul brain-
storming-ului, participanþii sunt rugaþi sã se gândeascã la cât mai multe idei sau
soluþii posibile. Este esenþial ca toate opiniile sã fie înscrise ºi sã nu se emitã
afirmaþii privitor la utilitatea lor la aceastã etapã.

Odatã ce lista a fost întocmitã, participanþii revãd opþiunile, le eliminã pe
cele care par nefuncþionale ºi se opresc la una sau douã din cele mai bune
soluþii posibile.

Ierarhizarea
Ierarhizarea este un mod de a stimula discuþiile aprofundate asupra unei

probleme ºi clarificarea prioritãþilor.

Ierarhizarea în formã de scãriþã
Pe fiºe sunt scrise (desenate, încleiate) de la opt pânã la zece afirmaþii (ima-

gini) referitoare la o temã. Participanþii lucreazã împreunã în grupuri mici pen-
tru a plasa afirmaþiile într-o coloanã verticalã, în ordinea importanþei lor (con-
form diagramei de mai jos). Cea mai importantã afirmaþie este plasatã în vârful
scãriþei, a doua dupã importanþã � dedesubtul primei etc.

1
2
3
4
5
6
7
8

Ierarhizarea în formã de diamant
Nouã afirmaþii sunt scrise pe fiºe. Grupul negociazã o aranjare în formã de

diamant cu cele mai importante afirmaþii în top. Douã afirmaþii de o importanþã
egalã, dar mai micã sunt plasate sub prima. La al treilea nivel sunt trei afirmaþii
de o importanþã moderatã, urmate de douã afirmaþii de o importanþã relativ
micã. La ultimul nivel (punctul de jos al diamantului) este afirmaþia care are cea
mai puþinã importanþã pentru tema discutatã.

1
2     2

3     3     3
4     4
   5

Cea mai importantã

Cea mai puþin importantã
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Jocul pe roluri
Jocul pe roluri ridicã abilitatea participanþilor de a prelua alte perspective ºi

de a dezvolta abilitãþi de soluþionare a problemelor sau de rezolvare a conflic-
telor. Scenetele pot dura doar câteva minute. Puteþi folosi urmãtoarele repere
pentru a organiza sesiunile de joc pe roluri:

Anunþaþi subiectul
Descrieþi clar contextul ºi personajele, dar într-un mod care totuºi permite

interpretarea individualã.

Distribuirea rolurilor
În general, cel mai bine este sã se permitã participanþilor sã-ºi aleagã indi-

vidual rolurile pe care doresc sã le joace.

Pregãtirea
Fiecãrui actor i se repartizeazã un minut sau douã pentru a se gândi la rol.

Este bine sã se evite pregãtirile îndelungate ºi accentuaþi natura informalã a
jocului pe roluri.

În timpul jocului pe roluri
Notaþi orice acþiune care provoacã schimbãri în desfãºurarea scenetei ºi de

ce soluþia a fost sau nu gãsitã. Participanþii care au fost desemnaþi observatori ar
fi bine sã urmãreascã toate aspectele. Instruiþi participanþii sã nu facã comenta-
rii care ar putea distrage actorii.

Încheierea
Opriþi acþiunea în cazurile când soluþia a fost gãsitã, când acþiunea pare sã

se prelungeascã fãrã sens sau când actorii încep sã aibã dificultãþi de a-ºi juca
rolul. Daþi-le actorilor ºansa de a se relaxa, a se miºca sau ridicaþi-le cumva
dispoziþia.

Discuþii
Permiteþi-le actorilor sã-ºi exprime sentimentele. Apoi încurajaþi-i sã evalu-

eze situaþia: ce sentimente au apãrut în timpul jocului, efectul diferitelor acþiuni,
nivelul lor de mulþumire cu finalul scenetei. Observatorii pot de asemenea sã-ºi
împãrtãºeascã opiniile sau sã sugereze alte idei în care situaþia s-ar fi putut
încheia.

Tehnicile mai avansate ale jocului pe roluri includ:

�Îngheþat�
Strigaþi �îngheþat� într-un moment de implicare maximã a participanþilor în

jocul pe roluri. Apoi rugaþi actorii sã descrie emoþiile lor în acel moment.

Schimbarea cu rolurile
Opriþi jocul fãrã preîntâmpinare. Rugaþi cei doi actori sã se schimbe cu

rolurile ºi sã continue jocul.
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Alter ego
Plasaþi câte un observator în spatele fiecãrui actor. La mijlocul jocului pe

roluri întrerupeþi acþiunea. Rugaþi observatorii sã comenteze jocul actorului.
Aceasta poate ajuta actorii sã-ºi clarifice propria poziþie ºi sã ia în consideraþie
alternativele posibile.

Studiul de caz
Studiul de caz implicã prezentarea ºi analiza unui incident sau a unui exem-

plu care s-a întâmplat sau s-ar fi putut întâmpla pe care animatorul îl considerã
relevant pentru participanþi. Aceastã metodã are un nivel de participare înalt,
dar necesitã formularea unor obiective clare.

Strategii de luare a deciziilor
Aceste tehnici cultivã abilitãþi care sunt utile pentru viitoarea participare

democraticã.

Votul direct
Votul direct este util atunci când se iau decizii de importanþã majorã asupra

cãrora este necesarã opinia tuturor. Fiecare participant voteazã printr-o simplã
ridicare a mâinii sau cu un buletin de vot secret.

Pentru participanþii de o vârstã mai micã este util sã se organizeze votarea
deschisã. Pe tablã sau pe o coalã de hârtie se vor scrie diferite opþiuni. Participanþii
îºi vor scrie numele pe fiºe ºi le vor lipi (cu scotch sau clei) pe tablã sau pe coala
de hârtie, în drept cu alegerea lor. Opþiunea aleasã va fi cea care va acumula
mai multe voturi.

Votul prioritar
Aceastã metodã este binevenitã atunci când participanþii trebuie sã reducã

numãrul opþiunilor din multiplele posibilitãþi. Fiecare are dreptul la cinci voturi.
Participanþii pot acorda câte un vot pentru douã sau trei posibilitãþi diferite ori
pentru aceeaºi alegere. Dupã aceasta se calculeazã numãrul voturilor acordate
pentru fiecare opþiune pentru a determina care sunt cele trei prioritãþi majore
pentru grup.

Democraþia reprezentativã
Grupul alege un numãr mic de persoane care au responsabilitatea de a lua

anumite decizii fãrã a consulta tot grupul. Aceastã strategie este utilã atunci
când, de exemplu, grupul desfãºoarã un proiect complex care necesitã luarea
frecventã a unui numãr mare de decizii.

Consensul
Luarea deciziilor prin consens este aplicatã în cazurile când este important

ca ideea fiecãruia sã fie luatã în considerare. Metoda dezvoltã un nivel înalt de
comunicare ºi de negociere ºi promoveazã unitatea grupului. Este posibil ca
prin discuþii sã se ajungã la un consens cu întregul grup. Alternativ, participanþii
pot lucra în perechi pentru a ajunge la o înþelegere acceptabilã pentru ambii.
Apoi douã perechi se pot uni împãrtãºindu-ºi pãrerile ºi luând o nouã poziþie
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acceptatã de toþi patru. Grupurile de patru se întrunesc, formeazã grupuri de
opt,  repetã procesul etc.

Raportarea ºi prezentãrile
Sunt câteva cãi prin care grupurile mici pot raporta despre activitatea lor

grupului mare.

Plenul
Raportorul fiecãrui grup mic descrie colegilor rezultatele acestuia ºi rãspunde

la întrebãrile lor.

Schimbul de experienþã
Fiecare grup mic (sau pereche) se uneºte cu un alt grup ºi împartãºesc rezul-

tatele lucrului sãu. Grupul combinat poate încerca sã ajungã la un consens care
va lua în consideraþie punctele de vedere ale ambelor grupuri.
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Copiii de la naºtere au libertãþi fundamentale ºi drepturi inerente ori-
cãrei fiinþe umane. Aceasta este premisa de bazã a Convenþiei privind
Drepturile Copilului (CDC) � un tratat internaþional în domeniul drepturi-
lor omului, care schimbã viaþa copiilor ºi a familiilor lor de pe întreg globul.

În fiecare þarã, oamenii de diverse culturi ºi religii lucreazã pentru a
asigura fiecãruia din cele douã miliarde de copii de pe glob dreptul la
supravieþuire, sãnãtate ºi educaþie, la un mediu familial protejat, la joacã ºi
identitate culturalã, la protecþie contra exploatãrii ºi a tuturor formelor de
abuz, lucreazã pentru ca vocea fiecãrui copil sã fie auzitã ºi pentru ca
opinia lui sã fie luatã în considerare în problemele ce-l afecteazã.

Atunci când a fost adoptatã � la 20 noiembrie 1989, Convenþia a mar-
cat culminaþia a mai mult de ºase decenii de pledoarie a ONG-urilor ºi a
experþilor în drepturile omului, precum ºi un extraordinar consens între
guverne. Pânã acum, toate þãrile lumii, exceptând douã, au fost de acord
sã accepte standardele impuse de acest important tratat, care afirmã grija
ºi protecþia fiecãrei persoane sub 18 ani, a fiecãrui copil, drept o prioritate
pentru oricine ºi în special pentru Guverne. Chiar mai mult, depãºind limi-
tele mandatului sãu legal, Convenþia a stabilit noi principii etice ºi norme
internaþionale de comportament faþã de copii.

De ce este necesarã Convenþia?
în multe state nu existã structuri legale sau sociale specializate
în promovarea ºi apãrarea drepturilor copilului;
dezvoltarea copiilor într-un mediu sãnãtos este esenþialã pentru viitorul
unei societãþi;
copiii sunt mai vulnerabili decât adulþii în faþa dificultãþilor vieþii;
copiii sunt mai afectaþi de activitatea sau pasivitatea guvernelor;
copiii nu au drept de vot sau influenþã politicã, iar puterea lor
economicã nu e considerabilã. Deseori doleanþele lor nu sunt auzite;
copiii sunt cel mai mult expuºi exploatãrii ºi abuzului;
în multe societãþi copiii sunt consideraþi o proprietate a pãrinþilor,
persoane pe cale de a deveni adulþi, ce nu pot deocamdatã aduce
nici un aport la dezvoltarea societãþii.

Cu toate cã mai existã ºi alte tratate internaþionale ºi acorduri privind
      drepturile copilului, CDC este unicã prin faptul cã:

este cuprinzãtoare: asigurã copiilor drepturile lor civile, politice,
economice, sociale ºi culturale;
este universalã: se aplicã tuturor copiilor în toate situaþiile, în întreaga
lume;
este necondiþionatã: chemând chiar ºi guvernele sãrace în resurse
financiare sã ia mãsuri pentru protecþia drepturilor copilului;
este explicitã: stabileºte ferm cã toate drepturile sunt esenþiale,
indivizibile, interdependente ºi se asigurã tuturor în mãsurã egalã.

Drepturile
copilului
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CDC se bazeazã pe patru principii generale. Primele douã se aplicã tuturor

persoanelor, iar Convenþia le reafirmã ºi pentru copii, ultimele douã se referã
doar la copii.

1. Copiii nu trebuie sã fie discriminaþi �indiferent de rasã, culoare, sex,
limbã, religie, opinie politicã sau altã opinie a copilului, a pãrinþilor
sau a reprezentanþilor lor legali, indiferent de naþionalitate, etnie
sau origine socialã, situaþie materialã, deficienþe sau alte condiþii�.

2. Copiii au dreptul la supravieþuire ºi dezvoltare, în toate aspectele vieþii:
fizic, psiho-emoþional, cognitiv, social ºi cultural.

3. În toate deciziile ce afecteazã copiii ca indivizi sau grup, interesele lor
majore trebuie luate în considerare în mod primordial, indiferent dacã
deciziile sunt luate de guvern, de autoritãþi administrative sau judiciare,
sau de însãºi membrii familiei.

4. Copiii trebuie admiºi ca participanþi în evenimentele care le afecteazã
viaþa, fiind liberi sã-ºi exprime propria opinie. Ei au dreptul ca ideile lor
sã fie auzite ºi luate în serios.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat CDC la 12 decembrie 1990 ºi
acest document internaþional este în vigoare pentru Republica Moldova din 25
februarie 1993. Ratificând Convenþia, Republica Moldova s-a angajat sã prote-
jeze copiii de orice gen de discriminare, sã le asigure o bunã securitate socialã
ºi condiþii pentru dezvoltare intelectualã ºi fizicã. Normele naþionale referitoare
la Drepturile Copilului sunt stipulate de prevederile Legii cu privire la Dreptu-
rile Copilului, adoptatã în 1994 ºi de Programul de Stat privind Asigurarea Drep-
turilor Copilului, adoptat de guvern în 1995. În ianuarie 1998, Guvernul a luat
decizia privind constituirea Consiliului Naþional pentru Protecþia Drepturilor
Copilului, format din reprezentanþi ai ministerelor de resort.

Statele care au ratificat Convenþia au responsabilitatea sã asigure realizarea
drepturilor copilului. Progresele lor sunt monitorizate de Comitetul Naþiunilor
Unite pentru Drepturile Copilului, organ internaþional alcãtuit din 10 experþi
independenþi, cu experienþã în domeniu. Statele trebuie sã prezinte un raport
Comitetului dupã 2 ani de la ratificarea Convenþiei, iar apoi o datã la cinci ani.
La elaborarea rapoartelor, þãrile sunt încurajate sã consulte asociaþiile naþionale
din domeniu. În plus, ONG-urile ºi agenþiile specializate, cum este UNICEF,
sunt invitate sã remitã propriile observaþii asupra respectãrii drepturilor copii-
lor.

Pentru a examina rapoartele, Comitetul se întruneºte de 3 ori pe an la Gene-
va, în sesiuni deschise.

Obiecþiile ºi recomandãrile Comitetului sunt difuzate pe larg, servind drept
bazã pentru discuþii naþionale ºi dezbateri privind posibilitãþile de ameliorare
continuã a vieþii copiilor.

Activitãþile din acest capitol vor ajuta copiii sã înþeleagã mai bine esenþa ºi
utilitatea Convenþiei cu privire la Drepturile Copilului, sã-ºi cunoascã dreptu-
rile ºi responsabilitãþile, sã aprecieze demnitatea ºi diversitatea.
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Activitãþi

ACESTA  SUNT  EU
Obiectiv - a demonstra participanþilor cã fiecare individ

este unic în felul sãu ºi toþi oamenii
au aceleaºi drepturi

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - foi, creioane colorate, varianta simplificatã a CDC

Desfãºurare
1. Propuneþi copiilor sã se aºeze în cerc ºi repartizaþi-le câte o foaie de

hârtie.
2. Spuneþi-le sã-ºi scrie numele în mijlocul foii. Pentru aceasta pot folosi

creioane colorate.
3. Rugaþi-i sã deseneze în jurul numelui diferite lucruri care le plac cel mai

mult, cum ar fi jucãriile sau bucatele preferate, locurile unde le place sã
meargã, ocupaþiile din timpul liber, prietenii cei mai apropiaþi etc.

4. Propuneþi copiilor sã-ºi arate foile unul altuia ºi sã le povesteascã co-
legilor despre lucrurile lor preferate.

5. Ajutaþi-i  pe copii sã agaþe desenele pe pereþi, formând astfel �Galeria
echipei�.

Evaluare
Cum v-aþi simþit când  povesteaþi colegilor despre lucruri personale?
De ce?
Ce lucruri noi aþi aflat despre ceilalþi?
Ce aþi aflat nou despre voi?
Cum credeþi, de ce copiii sunt diferiþi?
Cu toate cã sunteþi diferiþi, ce lucruri aveþi în comun? De ce?
Ce s-ar întâmpla dacã toþi ar fi asemãnãtori?
Conform CDC, ce au în comun toþi copiii?
De ce trebuie ca toþi copiii sã aibã aceleaºi drepturi?

Variante
A. Dacã copiii sînt mici ºi nu se pot concentra pentru mult timp,

propuneþi-le sã discute întrebãrile în perechi. Dupã câteva minute
perechile vor putea prezenta lucrãrile.

B. Copiii mai mari se pot aºeza unul în faþa celuilalt, desenându-ºi
portretele. Apoi vor discuta despre interese, autobiografie, visuri,
familie etc. În continuare vor desena ce i-a impresionat mai mult
din cele aflate în jurul portretului interlocutorului lor.
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ATINGE-MÃ TANDRU
Obiectiv - a dezvolta respectul faþã de oameni ºi faþã

de drepturile omului

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - CDC (art. 2 ºi 19)

Desfãºurare
1. Propuneþi participanþilor sã se aranjeze unul dupã altul, formând un cerc.
2. Rugaþi-i sã-ºi imagineze cum se revarsã culoarea lor preferatã peste umerii

celui care se aflã  în faþa lor.
3. Arãtaþi-le o miºcare simplã ºi uºoarã de masaj. Acordaþi-le câteva minute

pentru a masa umerii persoanei din faþa lor.
4. Propuneþi-le sã se întoarcã la 180 de grade ºi sã maseze umerii masoru-

lui lor.

Evaluare
Ce aþi simþit când vi se fãcea masaj?
Cum v-aþi simþit când fãceaþi masaj altei persoane?
Ce s-ar fi întâmplat dacã cineva ar fi manifestat violenþã ori s-ar fi
comportat nepoliticos în timpul activitãþii? Ce s-ar fi întâmplat când noi
ne-am fi schimbat cu rolurile? Din ce cauzã?
Cum aþi face masaj unei persoane pentru ca ea, la rândul sãu, sã vã
maseze uºor ºi plãcut dupã ce vã veþi schimba cu rolurile?
Ce s-ar  întâmpla dacã oamenii s-ar comporta violent ºi ar încãlca
drepturile altor persoane?
Cum s-ar comporta copiii cu acele persoane care le-au încãlcat
drepturile?
Ce putem face pentru a evita acest lucru?

Variaþii
Propuneþi copiilor sã citeascã varianta simplificatã a CDC. Întrebaþi-i:

Ce s-ar întâmpla dacã noi am ignora reciproc drepturile noastre ºi am
face fiecare ceea ce dorim?

Care drepturi ar fi astfel încãlcate?
Cum ar acþiona aceasta asupra drepturilor copilului?
Aþi dori sã trãiþi într-o astfel de lume? De ce?
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BAGHETA  MAGICÃ
Obiectiv - a dezvolta abilitãþi de comunicare ºi a evidenþia

importanþa dreptului la opinie

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 10 minute

Materiale - o baghetã (poate fi improvizatã)

- varianta prescurtatã a CDC

Desfãºurare
1. Aranjaþi participanþii în cerc ºi povestiþi-le urmãtoarea istorie: �Indienii

sunt un popor originar din America. Ei aveau o metodã originalã de a se
asculta unul pe altul atunci când se adunau pentru a discuta problemele
tribului. Aceastã metodã  permitea fiecãruia sã-ºi expunã opinia cu aju-
torul unei baghete: avea dreptul sã vorbeascã doar persoana care în acel
moment þinea în mânã un beþiºor special, iar ceilalþi o ascultau. Dupã ce
termina ce avea de spus, vorbitorul transmitea bagheta vecinului ºi aºa
mai departe. Cei care nu doreau sã participe la discuþie, transmiteau baghe-
ta urmãtorului. În aºa mod indienii din America discutau despre prob-
lemele lor.�

2. Pentru a demonstra copiilor cum funcþioneazã metoda, animatorul ia
primul bagheta ºi povesteºte ceva despre sine, de exemplu, despre ceea
ce îi place, apoi o transmite vecinului, în direcþia acelor ceasornicului.

3. Discuþia continuã pânã când bagheta ajunge din nou la animator.
4. Dupã ce fiecare a vorbit, se citeºte art. 12 din CDC.

Evaluare
Cum v-aþi simþit atunci când vorbeaþi ºi toþi vã ascultau?
Ce aþi simþit când altcineva vorbea ºi trebuia sã-l ascultaþi?
Cum vã simþiþi atunci când cineva vã întrerupe? De ce?
Puteþi sã daþi un exemplu din viaþã când cineva nu v-a dat voie sã
vorbiþi?
Este bine sã întrerupeþi altã persoanã ºi sã nu-i ascultaþi opinia, sau nu?
De ce?
De ce este important dreptul la opinie?

Variante
A. Activitatea poate fi efectuatã într-un grup nou, pentru a face

participanþii sã se cunoascã mai bine.

B. Puteþi practica activitatea când doriþi sã aflaþi opinia copiilor referi-
tor la o problemã concretã.

C. Cu ajutorul acestei activitãþi puteþi pune în dezbatere diferite su-
biecte care îi intereseazã pe participanþi.
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CREDE-MÃ
Obiectiv - a dezvolta încrederea la copii ºi a-i face sã

înþeleagã cã drepturile copilului sunt universale

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - numãr par de persoane

Durata - 45 minute

Materiale - fâºii de stofã pentru a lega la ochi jumãtate
din participanþi

- varianta prescurtatã a CDC

Desfãºurare
1. Grupaþi copiii câte doi ºi propuneþi unuia dintre ei sã-l lege la ochi pe

celãlalt.
2. Explicaþi-le copiilor cã cel care nu are ochii legaþi va fi cãlãuza celuilalt

ºi va trebui sã-l ajute sã treacã cu bine diferite obstacole.
3. Rugaþi cãlãuzele sã-ºi treacã partenerii peste o bancã, sã ocoleascã cu

grijã câteva scaune, bãnci, pe colegii lor care fac acelaºi lucru, sã pipãie ºi sã
identifice câteva lucruri, iar în final sã alerge pe o porþiune de spaþiu fãrã obsta-
cole.

4. Propuneþi copiilor sã se schimbe cu rolurile.

Evaluare
Cum v-aþi simþit când eraþi legat la ochi? Cum v-aþi simþit când eraþi
cãlãuzã?
Ce rol v-a plãcut mai mult pe parcursul activitãþii? De ce?
Când eraþi cãlãuzã aþi simþit cã eraþi responsabil faþã de altã persoanã?
Aþi avut încredere în cãlãuza voastrã?
Pe parcursul activitãþii, aþi avut aceleaºi posibilitãþi sau nu? De ce? Dar
drepturi? De ce?
Ce prevede art. 2 din CDC?
Ale cui sunt drepturile?

Variante

GHEÞARUL
Un voluntar se oferã sã fie �corabie�, iar ceilalþi copii sunt �gheþari�.

�Gheþarii� se aºeazã pe podea, la o anumitã distanþã unul de celãlalt, iar �cora-
bia�, cu ochii legaþi, trebuie sã treacã dintr-un capãt al sãlii pânã în celãlalt, fãrã
sã se atingã de ei. Când �corabia� se apropie de �gheþar�, acesta emite un sunet
asemãnãtor valurilor care se lovesc de stânci, pentru ca �corabia� sã se poatã
orienta. Când �corabia� ajunge la celãlalt mal (în capãtul opus al sãlii), alt dori-
tor devine �corabie�.
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MÂINILE  SUS
Obiectiv - a promova ideea cã diferenþele dintre oameni

sunt pozitive ºi utile

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - CDC, eºarfã pentru a lega ochii

Desfãºurare
1. Propuneþi participanþilor sã formeze un cerc.
2. Alegeþi un voluntar, legaþi-l la ochi cu eºarfa ºi plasaþi-l în faþa unuia

dintre participanþi. Pipãind faþa, pãrul, hainele  participantului, volunta-
rul trebuie sã-l identifice rostindu-i numele.

3. Continuaþi jocul pânã când vor lua parte toþi copiii.

Evaluare
Dupã ce participanþii s-au familiarizat cu art.2 al CDC, iniþiaþi o discuþie

folosind ca repere urmãtoarele întrebãri:
Care a fost scopul jocului?
Cum aþi recunoscut colegul?
Oamenii sunt diferiþi sau seamãnã unii cu alþii? De ce?
Ce s-ar întâmpla dacã toþi oamenii ar fi identici?
Conform CDC, ce au în comun toþi copiii?

Atenþionaþi participanþii cã indiferent de deosebiri, toþi se bucurã de aceleaºi
drepturi.

Variante
Studiind CDC, puteþi discuta urmãtorul enunþ: �De ce avem nevoie de

aceleaºi drepturi, dacã suntem atât de diferiþi?�.
Aceastã activitate poate fi folositã ºi pentru a familiariza participanþii cu

diverse categorii de oameni, de exemplu, persoane cu disabilitãþi.
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VÎNÃTOAREA  DE  COMORI
Obiective - a familiariza participanþii cu CDC

- a le demonstra importanþa drepturilor

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - fiºe cu articole din CDC

Desfãºurare
1. Scrieþi pe fiºe separate de hârtie câteva articole din CDC.
2. Înainte de a intra participanþii în salã, ascundeþi fiºele în diferite locuri

vizibile.
3. Când participanþii au intrat, anunþaþi-i cã în salã sunt ascunse niºte fiºe,

fiecare reprezentând niºte comori. Rugaþi-i sã le caute.
4. Când cineva va gãsi �o comoarã�, rugaþi-l s-o citeascã cu voce tare.
5. Dupã ce au fost gãsite toate comorile, împãrþiþi participanþii în grupuri a

câte 5 persoane, în aºa fel încât fiecare grup sã aibã câte o comoarã.
6. Daþi fiecãrei echipe sã pregãteascã o scenetã în baza articolului, dupã

care vor juca-o în faþa întregului grup. Acordaþi echipelor 10 minute pen-
tru pregãtire.

7. Rugaþi echipele sã-ºi prezinte scenetele.

Evaluare
Iniþiaþi o discuþie punând urmãtoarele întrebãri:

Sunt oare articolele cu drepturi pe care le-aþi gãsit niºte comori? De ce?
Cum credeþi, de ce au nevoie copii de drepturi?
De ce sînt drepturile importante?
Cum v-aþi simþit când aþi jucat sceneta?
Ceea ce s-a întâmplat în piesa voastrã, se întâmplã ºi în viaþã?
Cum credeþi, este important ca copii sã-ºi cunoascã drepturile? De ce?

Variante
A. Împãrþiþi în echipe, participanþii pot sã deseneze articolul din �co-

moarã� pe coli mari de hârtie. Desenele cu �comori� pot fi atârnate
pe perete formând �galeria cu drepturi�.

B. Se pot scrie fiºe cu articole din Convenþie pentru fiecare participant
ºi sã li se dea sarcina ca timp de o sãptãmânã sã colecteze cât mai
multe, informaþii referitor la acesta, care apoi vor fi prezentate
întregii echipe.
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STUDIIND  FAPTELE  POZITIVE
Obiectiv - a încuraja respectul faþã de propria persoanã

- a le demonstra participanþilor cã fiecãrui drept
stipulat de Convenþie îi corespunde o responsabilitate

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 15 minute

Materiale Pentru fiecare participant:

- o foaie de hârtie A4, un pix

Desfãºurare
1. Rugaþi fiecare participant sã-ºi scrie numele pe o foaie de hârtie ºi sã

deseneze de desubt forma palmei. Dupã aceasta, foaia trebuie transmisã
altui participant.

2. Cel care a primit foaia, trebuie sã scrie ceva pozitiv despre cel care i-a
dat-o. Inscripþia va fi fãcutã pe unul din degetele palmei desenate în foaie.
Spre exemplu: �Adrian are grijã de alþii�.

3. Când toate degetele sunt completate (se permite de a scrie pe fiecare
deget câte douã inscripþii), foaia se transmite participantului, numele cãruia
este scris pe ea.

Evaluare
Dupã ce participanþii îºi vor vedea foile ºi vor citi ce au scris despre ei

ceilalþi, grupul se adunã împreunã ºi copiii discutã ce sentimente apar atunci
când þi se fac complimente.

Ce sentimente îþi apar atunci când vorbeºti lucruri frumoase despre alte
persoane ?
De ce uneori este atât de greu de a spune lucruri frumoase despre alte
persoane ?
Ce puteþi face unul pentru celãlalt în acest sens ?
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CARUSELUL  DREPTURILOR
ªI  RESPONSABILITÃÞILOR

Obiectiv - a lua cunoºtinþã cu drepturile ºi responsabilitãþile

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 45 minute

Materiale - foarfece, scotch, clei, materiale pentru aplicaþii,
creioane colorate (de douã culori), coli mari de
hârtie pentru a tãia din ele câte un cerc mare
pentru fiecare echipã. Cercul se va împãrþi în
atâtea pãrþi, câþi membri are echipa. Fiecare figurã
obþinutã se va numerota pe verso, pentru ca la
sfârºitul activitãþii cercul sã poatã fi reconstituit

Indicaþie - pot fi folosite listele cu drepturi ºi responsabilitãþi
pe care participanþii le-au alcãtuit în timpul
activitãþii Lista cu drepturi ºi responsabilitãþi

Desfãºurare
1. Întocmiþi cu participanþii o listã a drepturilor ºi una a responsabilitãþilor

pe care le are fiecare pentru a se simþi bine într-un grup.
2. Împãrþiþi participanþii în 4 sau 6 grupuri. Fiecãrui grup i se repartizeazã

câte un cerc de hârtie. 2 sau, respectiv, 3 grupuri vor avea de ilustrat
drepturile, iar celelalte 2 (3) grupuri vor ilustra obligaþiile pe care le-au
dedus.

3. În dependenþã de faptul în ce grup se aflã, rugaþi fiecare participant sã-ºi
aleagã unul din punctele din lista drepturilor sau din lista obligaþiilor.
Sugeraþi-le sã discute cu ceilalþi colegi din echipã în ce fel pot fi re-
prezentate aceste drepturi ºi obligaþii.

4. Fiecare îºi reprezintã dreptul sau obligaþia pe partea figurii care nu este
numerotatã prin diferite metode: colaj, desen, scriind ceva despre valoa-
rea dreptului sau a obligaþiei etc.

5. Când au terminat lucrul individual, grupurile refac cercurile �dreptu-
rilor� ºi �obligaþiilor�, unindu-ºi pãrþile cu scotch pe partea opusã. Pentru
finisarea �caruselului�, marginile cercului pot fi înfrumuseþate.
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ALEGE  CUVÂNTUL  POTRIVIT
Obiective - a face cunoºtinþã cu CDC

Vârsta participanþilor - de la 8 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30-35 minute

Materiale - fiºa Articole în care lipseºte cuvântul-cheie, CDC

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în echipe a câte 4-5 persoane.
2. Repartizaþi fiecãrei echipe câte o fiºã cu un articol din Convenþie.

În articol lipseºte cuvântul care exprimã esenþa lui.
3. Timp de 5-10 minute echipele cautã articolul în Convenþie.
4. Pe rând, anunþaþi echipelor cuvintele care lipsesc în fiºe, întrebând

participanþii în felul urmãtor: �Cine are nevoie de cuvântul viaþã�?
5. Echipa cãreia îi lipseºte cuvântul dat citeºte întregul text al articolului.

De exemplu, �Articolul 6. Statele pãrþi recunosc cã orice copil are drep-
tul inerent la viaþã�.

6. Exerciþiul continuã pânã când vor fi numite toate cuvintele-cheie.
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Fiºa ARTICOLE ÎN CARE LIPSEªTE CUVÂNTUL-CHEIE

Nr. art./ Conþinutul Nr. art./ Conþinutul
cuvântul- articolului cuvântul- articolului

cheie cheie

1 Este                          orice 11 Copilul are dreptul
Copil fiinþã umanã sub vârsta Opinia de a-ºi exprima liber

de 18 ani.                      sa asupra
oricãrei probleme care
îl priveºte.

6 Statele pãrþi recunosc cã 24 Statele pãrþi recunosc
Viaþã orice copil are dreptul  Sãnãtate dreptul copilului de a se

la                                    . bucura de cea mai bunã
stare de
posibilã ºi de a
beneficia de serviciile
medicale ºi de recuperare.

7 Copilul are dreptul la 28 Statele pãrþi recunosc
Nume un  Educaþie dreptul copilului

de la naºterea sa. la
ºi la învãþãmânt
primar obligatoriu ºi gratuit.

9 Nici un copil nu poate fi 31 Statele recunosc dreptul
Pãrinþi separat de Odihnã copilului la

pãrinþii sãi împotriva ºi la timp liber, la joacã
voinþei sale. ºi la activitãþi recreative

proprii  vârstei lui, de a
participa, în mod liber, la
viaþa culturalã ºi artisticã.
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EªTI  DE  ACORD  SAU  NU?
Obiectiv - a ajuta participanþii sã-ºi cunoascã propriile opinii

despre drepturile copilului prin intermediul
discuþiilor în grup

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30�45 minute

Materiale Pentru fiecare grup:
- câte un set de fiºe Eºti de acord sau nu?

(puteþi modifica enunþurile în dependenþã de proble-
mele pe care doriþi sã le discutaþi cu participanþii),
  coli mari de hârtie cu inscripþiile Sunt de acord,
Nu sunt de acord ºi Nu ºtiu scrise în partea
de sus a foii, clei sau scotch, copii ale CDC

Indicaþie - activitatea este o metodã de iniþiere, servind drept
mijloc bun de cunoaºtere a opiniilor participanþilor

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri de 5-6 persoane ºi repartizaþi-le fiºele.
2. Participanþii citesc enunþurile ºi îºi exprimã pãrerea asupra lor. Ei pot

modifica enunþurile cu care nu sunt de acord (de exemplu, ei pot consid-
era cã profesorii au dreptul sã le indice elevilor ce au de fãcut, dar ºi
elevii, la rândul lor, au dreptul de a-ºi expune pãrerea). Participanþii de
asemenea pot adãuga afirmaþii proprii.

3. Când fiecare grup ajunge la o concluzie comunã, participanþii fixeazã
fiºele pe coala de hârtie cu inscripþia care le exprimã poziþia.

Evaluare
rugaþi grupurile sã-ºi prezinte rezultatele;
comparaþi opiniile grupurilor;
discutaþi despre responsabilitatea fiecãruia de a respecta ºi apãra
drepturile cele mai importante dupã pãrerea lor;
ce drepturi au fost prezentate în enunþurile discutate?
participanþii pot consulta CDC comparând afirmaþiile care le-au fost
propuse cu prevederile Convenþiei.

Variante
Activitatea poate fi folositã ca un simplu exerciþiu de recreare:

1. Obiectele care prezintã un obstacol pentru miºcarea participanþilor sunt
date la o parte.

2. Coala cu inscripþia Sunt de acord este atârnatã pe un perete, iar pe
peretele opus se afiºeazã coala cu inscripþia Nu sunt de acord.

3. Fiecare enunþ este citit cu voce tare, participanþii fiind rugaþi sã se depla-
seze spre un perete sau altul, în funcþie de acordul sau dezacordul lor cu
afirmaþia rostitã.

4. Copiii sunt stimulaþi sã discute unii cu alþii opþiunea lor.
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Fiºa EªTI DE ACORD SAU NU?

Fiecare trebuie sã meargã la ºcoalã. Toþi trebuie trataþi la fel.

Fiecare trebuie sã aibã dreptul sã Toþi trebuie sã fie apãraþi de droguri.
vorbeascã în clasã atunci când va dori.

Elevii trebuie sã fie anunþaþi despre Elevilor trebuie sã li se permitã sã nu
hotãrârile care îi privesc. îndeplineascã temele de acasã,

 dacã ei lucreazã.

Elevii trebuie sã aibã dreptul Elevilor trebuie sã li se permitã
de a face greºeli.  sã mestece gumã.

Profesorii au dreptul sã le indice Profesorii întotdeauna trebuie
elevilor ce au de fãcut. sã-i asculte pe copii.

Fiecare trebuie sã aibã posibilitatea Profesorii nu trebuie sã ridice vocea.
de a spune sau scrie ce crede.

Fiecare trebuie sã aibã posibilitatea Profesorii trebuie sã aibã dreptul
de a avea prieteni. de a face greºeli.

Fiecare trebuie sã aibã dreptul Profesorii trebuie sã înceapã ºi sã
de a se simþi în siguranþã. termine lecþiile la timp.

Elevii nu trebuie obligaþi sã vinã Elevilor trebuie sã li se explice
la timp la lecþii. toate lucrurile neclare.

Uneori elevii trebuie sã aibã Elevii trebuie sã aibã dreptul
posibilitatea de a participa la lecþii. de a aduce animale în clasã.
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SÃ  NE  IMAGINÃM...
Obiectiv - a demonstra participanþilor cã drepturile sunt

universale ºi inalienabile

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 20 minute. Participanþii trebuie anunþaþi
din timp sã aducã anumite obiecte

Materiale - diferite obiecte (cutii, cioburi, ilustrate, cãpãcele
etc.), varianta prescurtatã a CDC

Desfãºurare
1. Propuneþi participanþilor sã se aºeze în cerc.
2. Luaþi unul din obiectele aduse de copii ºi transmiteþi-l în cerc pentru ca

fiecare copil sã-l poatã examina.
3. Rugaþi-i pe copii sã numeascã cît mai multe moduri de folosire a acestui

obiect sau, folosindu-ºi imaginaþia �  ceea ce ar putea obiectul sã repre-
zinte.

4. Dacã s-au epuizat toate ideile, luaþi un alt obiect ºi transmiteþi-l în cerc.

Evaluare
Ce înseamnã imaginaþia? De ce avem nevoie de ea?
Cum credeþi, oamenii au imaginaþie din momentul naºterii sau o obþin
pe parcursul vieþii? De ce?
Cum credeþi, avem drepturi de la naºtere, sau trebuie sã facem ceva ca
sã le obþinem? De ce?
Toþi copii au aceleaºi drepturi sau diferiþi copii au drepturi diferite?
De ce?
De ce toþi copii au aceleaºi drepturi?
Ce ne spune despre aceasta CDC?

5. Dupã ce aþi terminat discuþia, sugeraþi-le copiilor ideea cã aºa precum
noi toþi avem imaginaþie din momentul în care ne-am nãscut, tot aºa
avem ºi drepturi de la naºtere ºi nimeni nu ne poate lipsi de ele, deoarece
ele sunt inviolabile.

Variante
Pentru a stimula copiii mai timizi, încurajaþi-l pe fiecare din ei sã propunã

cât mai multe variante de utilizare a obiectului pe care îl þine în mânã.
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DREPTURILE  ÎN  CONFLICT
Obiective - a spori gradul de conºtientizare a apariþiei

conflictelor între drepturile diferitelor persoane
- a încuraja participanþii sã înþeleagã impactul

conflictelor dintre drepturi ºi sã gãseascã cãile
de soluþionare a lor

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 24 persoane

Durata - 45-60 minute

Materiale - o copie a fiºei Drepturi în conflict
pentru fiecare grup de 4 persoane

Desfãºurare
1. Explicaþi copiilor cã existã situaþii când drepturile unei persoane pot afecta

drepturile alteia. De exemplu, când un copil face comentarii cu tentã
rasistã la adresa unui alt copil, se creeazã o situaþie de conflict între drep-
tul sãu de a-ºi exprima liber opinia ºi dreptul de protecþie împotriva
discriminãrii al celui de-al doilea copil. Existã cazuri când oamenii
interpreteazã în mod diferit acelaºi drept, fapt care conduce de aseme-
nea la apariþia conflictelor. De exemplu, un adult ºtie cã copilul are dreptul
de fi protejat de abuz, dar considerã potrivit de a-i aplica lovituri ca
mãsurã de pedeapsã. În aceastã situaþie loviturile pot fi considerate drept
abuz fizic.

2. Împãrþiþi copiii în grupuri a câte 4 persoane. Repartizaþi fiecãrui grup
câte o copie a fiºei Drepturi în conflict. Lãsaþi participanþii câteva minute
sã studieze situaþiile din desen, gândindu-se la urmãtoarele:
Care ar fi cãile de rezolvare a acestui conflict?
Care tipuri de soluþii sunt preferabile?
Existã soluþii care pot mulþumi ambele pãrþi?

3. În continuare grupele vor completa desenele, indicând cea mai bunã ºi
realã soluþie.

4. Desenele completate pot fi afiºate în salã.

Evaluare
Discutaþi fiecare scenariu ºi soluþiile care permit ambelor personaje sã-ºi

apere drepturile.

Variante
A. Grupurile pot desena mai multe soluþii.

B. Participanþii pot desena propriile situaþii cu drepturi care vin în
conflict, inventându-le sau inspirându-se din cazuri reale.
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Fiºa DREPTURI ÎN CONFLICT

Articolul 28 al CDC spune cã copiii au dreptul la educaþie.
Articolul 31 al CDC susþine cã copiii au dreptul la timp liber ºi joacã.
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Articolele 12 ºi 13 ale CDC spun cã copiii au dreptul de a-ºi exprima opinia ºi a
primi informaþie.

Articolul 18 al CDC susþine cã pãrinþii au responsabilitatea comunã pentru
creºterea ºi dezvoltarea copilului.
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Articolul 24 al CDC spune cã copiii au dreptul la sãnãtate, inclusiv la protecþia
de poluarea mediului ambiant.

Articolul 27 al CDC susþine cã fiecare copil are dreptul la un standard de viaþã
adecvat.
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LISTA  CU  DREPTURI  ªI  RESPONSABILITÃÞI
Obiectiv - a trece în revistã drepturile ºi responsabilitãþile

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - numãr par de persoane

Durata - 25-30 minute

Materiale - creioane colorate (de douã culori), 2 coli mari
de hârtie

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã se gândeascã de ce are nevoie fiecare din ei pen-

tru a se simþi împreunã fericiþi ºi protejaþi.
2. Împãrþiþi participanþii în perechi ºi rugaþi-i sã alcãtuiascã o listã din

4 puncte, iar dupã aceasta sã se uneascã cu o altã pereche ºi sã întoc-
meascã o listã comunã, la fel din 4 subiecte.

3. În grupul mare, folosind doar o singurã culoare, se va scrie lista comunã
a drepturilor. Dupã aceasta, folosind o altã culoare, scrieþi lista respon-
sabilitãþilor care trebuie sã existe pentru a apãra fiecare din aceste drep-
turi. De exemplu, fiecare are dreptul sã-ºi expunã pãrerea sa personalã,
în schimb, are obligaþia sã-i asculte pe alþii.

4. Afiºaþi listele în salã la un loc vizibil ºi lãsaþi-le pentru toatã perioada
de desfãºurare a sesiunii, referindu-vã la ele în timpul activitãþilor.
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DREPTURILE �SCULPTATE�
Obiectiv - a dezvolta cunoºtinþele participanþilor despre

drepturi folosind gesturile ºi miºcãrile

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 60-80 minute

Materiale Pentru fiecare participant:

- foi, pixuri

Indicaþie - activitatea va avea o eficienþã mai mare dacã se va
desfãºura dupã ce elevii vor cunoaºte sensul
cuvântului �drept�. Pentru pregãtire poate fi folositã
activitatea Dorinþe ºi necesitãþi

Desfãºurare
Partea I
1. Elevii scriu în  perechi lista drepturilor de care, dupã pãrerea lor, ar trebui

sã se bucure toþi (în calitate de sugestii pentru participanþi pot fi folosite
fotografii ºi titluri din reviste sau ziare).

2. Reconstituind grupul mare, rugaþi elevii sã-ºi împãrtãºeascã ideile cu
colegii. Discutaþi urmãtoarele întrebãri:
Le-a fost uºor sã fie de acord cu toate drepturile?
A fost cineva mirat de drepturile pe care le-au propus colegii?
Poate cineva sã dea vreun exemplu de drepturi nerespectate?

3. Selectaþi ideile participanþilor, alcãtuind o listã din 10 drepturi cu care
toþi sunt de acord.

4. Împãrþiþi clasa în grupuri a câte patru persoane. Rugaþi fiecare grup sã-ºi
aleagã unul din drepturile de pe lista alcãtuitã ºi sã creeze o sculpturã care
ar arãta ce se întâmplã când dreptul respectiv nu este respectat. De exem-
plu, dreptul de a nu fi obijduit de nimeni poate fi reprezentat în formã
de bãtaie.

5. Dupã ce fiecare echipã îºi prezintã rezultatele muncii, ceilalþi participanþi
trebuie sã ghiceascã ce drept a fost reprezentat.

Evaluare
Discutaþi urmãtoarele aspecte:
Unele drepturi au fost ghicite mai uºor decât celelalte?
Cum s-au simþit participanþii în timp ce creau sculpturile?
Ce le încurcã oamenilor sã obþinã respectarea drepturilor lor?
Dupã prezentarea fiecãrei sculpturi, întrebaþi participanþii care imagine
pozitivã ar dori sã vadã în locul acestei sculpturi?

Variante
Folosind unele idei propuse de participanþi, grupurile, în aceeaºi compo-

nenþã, trebuie sã creeze sculpturi �pozitive� care ar reprezenta de data aceasta,
drepturile respectate. Spre exemplu, persoana care era bãtutã în prima sculp-
turã, în cea de-a doua poate fi reprezentatã ca o persoanã curajoasã care are
încredere în propriile forþe.
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Evaluare
Discutaþi despre felul cum a fost rezolvatã sarcina ºi ce soluþii au fost gãsite.

Pentru aceasta folosiþi urmãtoarele întrebãri:
Ce paºi au fost întreprinºi pentru a schimba atitudinea negativã astfel ca
rezultatele finale sã fie pozitive ?
Cine le va ajuta persoanelor reprezentate în sculpturi sã-ºi apere
drepturile ?
Ce pot face oamenii pentru a-ºi apãra drepturile ?

Puteþi folosi ambele sculpturi pentru a le înscena: pornind de la prima sculp-
turã, unde se încãlcã drepturile, gãsind soluþii pentru a ajunge la a doua sculp-
turã, în care drepturile sunt respectate.

Tehnici utilizate:
Sculpturi din piatrã
Sculptura din piatrã constã în crearea unei figuri imobile. Eficienþa acestei metode

constã în simplitatea ei. Metoda de asemenea presupune colaborarea între participanþi
ºi concentrarea lor asupra unei teme. Sculpturile imobile permit participanþilor sã re-
flecteze asupra valorii celor reprezentate. Folosind aceastã metodã este important sã se
dea instrucþiuni exacte de la bun început. Animatorul trebuie sã þinã cont ºi de timpul
acordat: pregãtirea îndelungatã a unei sculpturi nu are tot timpul rezultatele cele mai
bune. Mai mult, aceasta poate duce la pierderea spontaneitãþii care este rezultatul unui
rãspuns rapid ºi instinctiv. De obicei 3-5 minute sunt de ajuns. Uneori, sculptura imo-
bilã reprezintã o singurã persoanã, ceilalþi având roluri secundare. De exemplu, scena
bãtãii poate fi reprezentatã în felul urmãtor: trei persoane o bat pe a patra.

Sculptorul ºi lutul
Participanþii sunt rugaþi sã formeze perechi ºi �sã facã� din partenerul lor o sculp-

turã despre dreptului pe care l-au ales. Astfel participantul A modeleazã din participan-
tul B imaginea dreptului selectat. De exemplu, dreptul la joacã poate fi reprezentat
printr-o persoanã care loveºte mingea. Participanþii se pot schimba cu rolurile în cadrul
perechilor, fiind pe rând �sculptor� ºi �lut�. Sculptura finalã la fel trebuie sã fie imobilã.

Forumul teatral
Aceastã metodã a fost inventatã acum douãzeci de ani în Brazilia de cãtre Augusto

Boalom care lucra cu diferite grupuri în Teatrul Chinuiþilor. Unul din multiplele avantaje
ale acestei metode constã în faptul cã ea, ca ºi gândirea pozitivã, dezbaterile ºi exami-
narea diferitelor perspective, le permite participanþilor sã se plaseze în locul altor per-
soane. Este o metodã foarte bunã de a analiza problemele ºi dilemele prin examinarea
acþiunilor ºi rolurilor, folosind negocierea. Pentru început, este aleasã problema în care A
are o sarcinã bine determinatã, dar nu o poate îndeplini din cauza unei opoziþii puternice
din partea lui B. În primul act, A este învins. De exemplu, domniºoara A doreºte foarte
mult sã joace fotbal ºi sperã cã va fi luatã în echipã. În acel moment când ea iese din casã,
mama ei B o întreabã unde merge. Domniºoara A a uitat cã mama ei B are o întâlnire
foarte importantã ºi cã ea trebuie sã stea cu fratele mai mic. În acelaºi timp, domniºoara
A ºtie cã dacã nu va merge la antrenamentul de azi nu va fi inclusã în echipã.

O parte din participanþi însceneazã situaþia, în timp ce ceilalþi sunt observatori.
Spectatorii sunt atraºi în analiza cazului, determinând dacã a putut domniºoara sã facã
ceva în situaþia creatã. Dupã aceasta scena este jucatã din nou, iar spectatorii vor putea
interveni de câte ori vor dori. Cel care a întrerupt jocul actorilor ocupã rolul respectiv.
Pe tot parcursul înscenãrii este menþinut dialogul cu auditoriul, se stimuleazã participa-
rea la analiza situaþiei. Animatorul deþine un rol foarte important în aceastã acþiune. El
observã, orienteazã, întreabã, permanent organizeazã grupul ºi urmãreºte desfãºurarea
subiectului.
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DORINÞE  ªI  NECESITÃÞI
Obiective - a-i ajuta pe participanþi sã facã distincþie între

dorinþe ºi necesitãþi
- a le sugera ideea cã drepturile, de fapt, sunt niºte

necesitãþi de bazã ale oamenilor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 30 minute pentru fiecare variantã

Materiale - set de fiºe Dorinþe ºi necesitãþi pentru fiecare
echipã

- 4 fiºe curate pentru fiecare echipã
- CDC

Desfãºurare
Varianta A
1. Grupaþi copii câte doi ºi repartizaþi fiecãrei perechi un set de fiºe Dorinþe

ºi necesitãþi, tãiate în prealabil.
2. Propuneþi participanþilor sã-ºi imagineze cã în þara lor a fost ales un alt

guvern. Acest guvern vrea sã-i asigure pe toþi copiii cu cele mai impor-
tante lucruri pe care aceºtia le doresc ºi de care au nevoie. Fiºele repre-
zintã lista întocmitã de guvernanþi. Oficialitãþile doresc ca înºiºi copiii sã
adauge unele lucruri care lipsesc în lista lor. Rugaþi-i sã decidã îm-
preunã care ar fi acele patru lucruri ºi sã le înscrie în fiºele curate.

3. Anunþaþi grupurile cã din motive politice ºi economice guvernul
dispune de un buget care poate sã asigure doar 16 lucruri din 24 care
sunt în listã. Rugaþi participanþii sã decidã care sunt acele 8 lucruri de
care ei se pot lipsi. Fiºele eliminate sunt restituite animatorului.

4. Anunþaþi perechile cã din aceleaºi cauze bugetul guvernului a fost redus
ºi acum vor putea fi asigurate doar 10 lucruri, adicã cu 6 mai puþine.
Rugaþi-i pe participanþi sã decidã care alte 6 fiºe vor fi eliminate.

5. Anunþaþi perechile cã din cauza aceloraºi probleme bugetul noului
guvern poate asigura doar 6 lucruri de pe listã, adicã cu 4 mai puþin.
Perechile trebuie sã decidã din nou la care alte 4 lucruri ei pot renunþa.

Evaluare
Iniþiaþi o discuþie folosind întrebãrile de mai jos:

Care lucruri au fost eliminate în prima rundã? De ce?
A fost mai uºor sau mai dificil sã eliminaþi fiºe în a doua rundã decât
în prima? De ce?
Ce s-a întâmplat în ultimele douã runde?
Care perechi au avut neînþelegeri în privinþa subiectelor ce urmau sã fie
eliminate? Ce fel de divergenþe aþi întâlnit ºi de ce?
Care este diferenþa între dorinþe ºi necesitãþi? Care dintre subiectele
propuse pe listã erau dorinþe ºi care dintre ele erau necesitãþi?
Existã deosebiri între necesitãþi? Existã necesitãþi mai mult ºi mai puþin
importante? Puteþi aduce exemple?
La diferite categorii de oameni diferã dorinþele de necesitãþi? De ce da
 sau nu?
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Varianta B
1. Împãrþiþi participanþii în grupe a câte 4 persoane ºi repartizaþi fiecãrui

grup un set de fiºe Dorinþe ºi necesitãþi. Acordaþi echipelor câteva minute
pentru a decide asupra a 4 lucruri pe care le vor adãuga în listã.

2. Explicaþi-le cã fiecare grup va avea dreptul sã obþinã doar unele din
lucrurile pe care ºi le doresc ºi de care au nevoie.

3. Repartizaþi fiecãrui grup câte un zar. Fiecare membru al grupului va arunca
zarul câte o singurã datã. Suma celor patru aruncãri indicã numãrul de
fiºe cu Dorinþe ºi necesitãþi pe care le va putea pãstra grupul.

4. Permiteþi grupurilor sã cerceteze fiºele ºi apoi sã elimine acele fiºe pe
care le considerã mai puþin importante, pãstrând numãrul corespunzãtor
de fiºe.

Evaluare
Propuneþi grupurilor sã facã un  raport privind urmãtoarele probleme:

Ce numãr de necesitãþi ºi/sau dorinþe li s-a permis sã pãstreze?
Care fiºe s-a decis sã fie pãstrate? De ce?
Cum au fost luate deciziile?
Ce dificultãþi au întâlnit în procesul de luare a deciziilor?

Iniþiaþi o discuþie, folosind urmãtoarele întrebãri:
Cum credeþi, toate grupurile sociale profitã de necesitãþile ºi dorinþele
lor în mod egal?
Dacã nu, ce ne relateazã despre aceste diferenþe?
Este oare corect sã existe astfel de inegalitãþi?
Ce putem face în aceastã privinþã? Cum?

5. Propuneþi participanþilor sã întocmeascã o listã de drepturi care, în opi-
nia lor, sunt primordiale pentru oamenii de vârsta lor, folosind ca punct
de pornire fiºele Drepturi ºi necesitãþi. Recomandaþi-le sã compare aceastã
listã cu CDC.
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Fiºe NOUL GUVERN

Hranã nutritivã Apã curatã

Televizor Bicicletã

Posibilitatea de a-ºi exprima               Asistenþã medicalã în caz de
propria opinie ºi de a fi ascultat           necesitate
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Dormitor propriu Dulciuri

Protecþie contra discriminãrii Educaþie

Bani de buzunar Cãlãtorii de vacanþã
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Locuinþã decentã Opotunitatea de a confesa
propria religie

Computer Haine de ultima modã

Aer curat Protecþie contra abuzului
ºi neglijãrii
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Player  Terenuri de joc
ºi centre de agrement
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DREPTURI  ÎN  LANÞ
Obiective - a familiariza participanþii cu CDC

- a-i ajuta sã conºtientizeze legãtura dintre diferite
probleme de justiþie ºi cum afecteazã ele drepturile
copiilor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - maxim 32 de persoane

Durata - 30 minute

Materiale Pentru etapa 1:
- 8 fiºe cu articole din CDC, 8 fiºe

Copiii din întreaga lume

Pentru etapa 2:
- 8 seturi de fiºe cu articole din CDC

Desfãºurare
Etapa 1
1. Împãrþiþi participanþii în perechi ºi repartizaþi fiecãrei perechi fie o fiºã cu

un articol din CDC, fie o fiºã Copiii din întreaga lume, ce conþine isto-
ria unui copil cãruia i s-a încãlcat unul din drepturi.

2. Perechile se miºcã prin salã citind fiºele cu voce tare. Când reuºesc sã
identifice un articol din CDC cu relatarea din fiºã, perechile formeazã un
grup de 4 persoane.

Etapa 2
3. Odatã ce grupul de 4 persoane este format, perechea ce deþine fiºa cu

articolul din Convenþie se aºeazã ºi primeºte 8 exemplare suplimentare
ale articolului din CDC pe care îl are.

4. Perechea ce deþine fiºa Copiii din întreaga lume, trece pe la fiecare
pereche aºezatã ºi discutã cu ei dacã este vreo legãturã între istoria �copi-
lului lor� ºi alte articole din Convenþie.

Exemplu:
Istoria unui copil: �Familia mea locuia departe de centrul de asistenþã medi-

calã ºi de aceea niciodatã nu am fost vaccinat. Acum am 8 ani ºi sunt bolnav de
poliomielitã�.

Aceastã povestire este o ilustrare a articolului 24 din Convenþie � dreptul de
a se bucura de cea mai bunã stare posibilã de sãnãtate ºi de a beneficia de
serviciile medicale ºi de recuperare.

Alte articole: în negociere cu alþi membri ai grupului pot fi stabilite legãturi
între povestiri ºi urmãtoarele articole:

Articolul 28 � dreptul copilului la educaþie. Dacã copilul nu primeºte
asistenþã medicalã adecvatã, posibilitãþile lui de a beneficia
de facilitãþile educaþionale pot fi ratate.

Articolul 32 � dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatãrii
economice. Dacã copilul este nevoit sã lucreze de la o vârstã
fragedã, el poate sã nu fie în stare sã ajungã la o clinicã
pentru a urma un tratament ºi poate fi expus unor situaþii
care îi ameninþã sãnãtatea.
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5. De fiecare datã când se stabileºte o legãturã între un caz concret ºi un

articol din CDC, perechea aºezatã oferã un exemplar al acestui articol
perechii ce reprezintã copilul.

Evaluare
Discutaþi despre tipurile de legãturi stabilite.

Variante
folosiþi alte drepturi din CDC
propuneþi-le participanþilor sã alcãtuiascã propriile fiºe Copiii
din întreaga lume.

Fiºa ARTICOLE DIN CDC

Articolul 24 Articolul 30
Copiii au dreptul sã se bucure Copiii care aparþin unei comunitãþi
de cea mai bunã stare posibilã de sãnãtate minoritare au dreptul de a avea propria
ºi sã beneficieze de serviciile medicale lor culturã ºi de a practica propria
ºi de recuperare. religie ºi limbã.

Articolul 27 Articolul 28
Copiii au dreptul la un nivel de viaþã Copiii au dreptul la educaþie.
adecvat dezvoltãrii lor fizice, mintale,
spirituale, morale ºi sociale.

Articolul 31 Articolul 33
Copiii au dreptul la odihnã ºi la timp liber, Copiii au dreptul la protecþie împotriva
la joacã ºi la activitãþi recreative proprii folosirii drogurilor ºi a implicãrii
vârstei lor, de a participa, în mod liber, în producerea ºi rãspândirea lor.
la viaþa culturalã ºi artisticã.

Articolul 32 Articolul 38
Copiii au dreptul de a fi protejaþi împotriva Copiii care nu au atins vârsta de 15 ani
exploatãrii economice ºi exercitãrii unei au dreptul sã fie protejaþi împotriva
munci ce comportã riscuri sau îi împiedicã participãrii directe în conflictele armate.
educaþia ori îi dãuneazã sãnãtãþii,
dezvoltãrii lor fizice, mintale, spirituale,
morale sau sociale.
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Fiºe COPIII DIN ÎNTREAGA LUME

Familia mea locuia departe de centrul de asistenþã medicalã ºi de aceea
niciodatã nu am fost vaccinat. Acum am 8 ani ºi sunt bolnav de poliomielitã.

Fraþii mei merg la ºcoala din sat. Eu am 7 ani, sunt unica fiicã ºi familia
are nevoie de ajutorul meu în lucrul casnic, de aceea nu pot sã merg la ºcoalã.

Am 11 ani ºi merg la ºcoalã în fiecare zi. Venind acasã îi ajut pe pãrinþii mei
în magazin pânã seara. Apoi, dupã cinã spãl vasele ºi am grijã de fratele ºi sora
mea care sunt mai mici decât mine, în timp ce pãrinþii mei terminã lucrul la
magazin. Dupã ce fraþii mei pleacã la culcare, eu încerc sã-mi fac temele
pentru acasã, dar de obicei sânt prea obositã ºi pur ºi simplu adorm.

Am 6 ani ºi familia mea nu are mulþi bani. Locuim în douã odãi mici ºi trebuie
sã aducem apã de la o fântânã de la distanþa de 1 km. Casele din satul nostru
nu sunt dotate cu WC-uri ºi de aceea folosim o groapã de la marginea strãzii.

Am 13 ani ºi þara mea luptã cu statul vecin de 3 ani. Un ofiþer din armatã
a venit la noi acasã ºi, vãzându-mã, mi-a spus cã deja sunt destul de mare
ºi puternic pentru vârsta mea ºi ar trebui sã mã înrolez în armatã ºi sã lupt
pentru þarã.

Am 10 ani ºi vorbesc limba pãrinþilor, bunicilor ºi a întregii mele familii.
În ºcoala din localitate nici un profesor nu vorbeºte limba mea ºi nu-mi permite
nici mie s-o vorbesc. Ei spun cã noi toþi trebuie sã vorbim limba lor.

Am 12 ani ºi am început sã lucrez în timpul verii pe o plantaþie la culesul
fructelor de când aveam 9 ani. Acum proprietarul vrea sã lucrez acolo
în fiecare zi tot anul împrejur. Banii pe care îi voi câºtiga vor ajuta familiei
mele sã cumpere ceva  de mâncare.

Am 15 ani ºi locuiesc într-un oraº mare. Mulþi dintre prietenii mei miros clei.
Am încercat ºi eu, iar acum o fac aproape în fiecare zi. Deseori poliþiºtii
ne alungã din locurile unde ne adunãm.
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DREPTURI ªI RESPONSABILITÃÞI
Obiectiv - a demonstra participanþilor cã fiecãrui drept

stipulat de Convenþie îi corespunde
o responsabilitate

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 26 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - setul de 36 fiºe Drepturi (diferite articole ale
CDC), câte 2 fiºe Responsabilitãþi pentru fiecare
participant, creioane sau stilouri

Desfãºurare
1. Fiecãrui participant i se oferã câte o fiºã cu Drepturi ºi câte 2 fiºe

Responsabilitãþi.
2. Examinând dreptul din fiºã, fiecare trebuie sã gãseascã 2 responsabilitãþi

care decurg din dreptul indicat ºi sã le noteze în fiºele cu responsabilitãþi.
Fiecare responsabilitate se scrie pe o fiºã aparte. De exemplu: articolul
12 al CDC stabileºte cã copilul are dreptul sã-ºi exprime liber opinia sa.
Din acest drept decurg anumite responsabilitãþi, cum ar fi cea de a încer-
ca sã înþelegi opinia celorlalþi, sã-i asculþi ºi sã respecþi opinia lor.

Evaluare
Ce responsabilitãþi decurg din drepturile din fiºa pe care aþi primit-o?
I-a fost cuiva dificil sã decidã asupra responsabilitãþilor? De ce?
Cum credeþi, familia voastrã pune mai mult accent pe drepturile sau
pe responsabilitãþile voastre? Care este situaþia în acest sens în ºcoalã?
Dar în comunitate? În relaþia cu autoritãþile locale? De ce?
Ce faciliteazã îndeplinirea responsabilitãþilor voastre? Care sunt
dificultãþile?

Variante
A. Dupã încheierea lucrului individual, participanþii pot fi împãrþiþi în

perechi pentru a face schimb de fiºe cu drepturi ºi a vedea dacã
responsabilitãþile deduse coincid.

B. Perechile pot face schimb de fiºe cu responsabilitãþi ºi sã deducã
drepturile corespunzãtoare.

3. Dupã exerciþiu propuneþi participanþilor sã întocmeascã o listã cu cele
mai importante responsabilitãþi pe care le au ca membri ai familiei, ºco-
lii, grupului din care fac parte, ai comunitãþii.
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Fiºe RESPONSABILITÃÞI

Eu sunt responsabil pentru � Eu sunt responsabil pentru �

Eu sunt responsabil pentru � Eu sunt responsabil pentru �

Eu sunt responsabil pentru � Eu sunt responsabil pentru �
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Fiºe DREPTURI

Articolul 2. Toate drepturile se
referã la toþi copiii ºi ei trebuie
protejaþi contra tuturor forme-
lor de discriminare.

Articolul 6. Fiecare copil
are dreptul inerent la viaþã
ºi statul este obligat sã asigure
supravieþuirea ºi dezvoltarea
copilului.

Articolul 5. Statul este obligat
sã respecte drepturile ºi
responsabilitãþile pãrinþilor
de a-i oferi copilului îndrumare,
într-un mod care sã corespundã
dezvoltãrii capacitãþilor
acestuia.

Articolul 7. Fiecare copil are
dreptul la un nume ºi la o
naþionalitate, sã-ºi cunoascã
pãrinþii ºi sã fie îngrijit de ei.
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Articolul 8. Statul are obligaþia
de a proteja, iar în caz de
necesitate de a restabili aspect-
ele de bazã ale identitãþii
copilului (nume, cetãþenie ºi
legãturi familiale).

Articolul 10. Copiii ºi pãrinþii lor
au dreptul de a pãrãsi orice þarã
ºi de a intra în propria þarã
pentru a se reuni sau pentru a
menþine relaþia copil-pãrinte.

Articolul 9. Copilul are dreptul de
a locui cu pãrinþii sãi cu excepþia
cazului când acest fapt este
declarat incompatibil cu interesele
lui superioare. Copilul are dreptul
sã menþinã contactul cu ambii
pãrinþi în cazul în care este separat
de unul sau de amândoi.

Articolul 11. Statul are obligaþia de
a încerca sã previnã ºi sã ia mãsuri
pentru soluþionarea cazurilor de
rãpire sau reþinere a copiilor în
strãinãtate de cãtre unul dintre
pãrinþi sau de o terþã persoanã.
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Articolul 12. Copilul are dreptul
sã-ºi exprime opinia ºi opinia lui
sã fie luatã în considerare
în problemele care îl privesc.

Articolul 14. Copiii au dreptul la
libertatea de gândire, conºtiinþã
ºi religie, supus îndrumãrii
corespunzãtoare a pãrinþilor.

Articolul 13. Copiii au dreptul
la libertatea de exprimare,
adicã de a cãuta, a primi ºi a
difuza informaþii.

Articolul 15. Copiii au dreptul
de a se întâlni cu alþii ºi de a
înfiinþa sau adera la asociaþii.
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Articolul 16. Copiii au dreptul
la protecþia vieþii private, a
familiei, a domiciliului ºi a
corespondenþei ºi împotriva
calomniei sau defãimãrii.

Articolul 18. Ambii pãrinþi au o
responsabilitate comunã în
creºterea copiilor lor, iar statul
trebuie sã-i sprijine în aceastã
acþiune.

Articolul 17. Copiii trebuie sã aibã
acces la informaþie parvenitã din
surse naþionale ºi internaþionale.
Mijloacele de informare în masã
trebuie sã încurajeze difuzarea
materialelor care sunt benefice
copilului ºi sã-l protejeze de cele
care îi sunt nocive.

Articolul 19. Copiii trebuie
protejaþi contra abuzului ºi negli-
jãrii. Statele trebuie sã promoveze
programe de prevenire a abuzului
ºi tratament pentru cei care au
suferit de abuz.
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Articolul 20. Statul este obligat
sã ofere protecþie specialã
copiilor lipsiþi de mediul famil-
iar ºi sã asigure posibilitatea
îngrijirii corespunzãtoare din
partea altei familii sau în cadrul
unei instituþii, þinându-se cont
de mediul cultural al copilului.

Articolul 22. Copiilor refugiaþi
sau care cautã sã obþinã statutul
de refugiat le este acordatã o
protecþie deosebitã.

Articolul 21. În þãrile în care
adopþiunea este recunoscutã ºi/
sau permisã, ea se va face
numai în interesul superior al
copilului, sub supravegherea
autoritãþilor competente,
garantându-se securitatea
copilului.

Articolul 23. Copiii cu
disabilitãþi au dreptul la îngrijire,
educaþie ºi instruire speciale,
menite sã îi ajute sã realizeze
maximum de autonomie posibilã
ºi sã-l conducã la o viaþã deplinã
ºi activã în societate.
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Articolul 25. Copiii plasaþi de
cãtre stat în vederea îngrijirii,
protecþiei sau tratamentului au
dreptul de a li se evalua period-
ic acest plasament.

Articolul 29. Educaþia trebuie sã
dezvolte personalitatea, talen-
tele, abilitãþile mintale ºi fizice
ale copilului, pregãtindu-l pentru
participare activã într-o soci-
etate liberã ºi cultivându-i
respectul pentru cultura proprie
ºi a altor oameni.

Articolul 26. Copiii au dreptul
sã beneficieze de securitate
socialã.

Articolul 34. Copilul are dreptul
la protecþie de exploatare ºi
abuz sexual, inclusiv prostituþie
ºi implicãri în pornografie.
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Articolul 24. Copiii au dreptul
de a se bucura de cea mai bunã
stare de sãnãtate posibilã ºi de a
beneficia de acces la serviciile
medicale ºi de recuperare.

Articolul 28. Copiii au dreptul
la educaþie. Învãþãmântul primar
trebuie sã fie gratuit ºi obligato-
riu, cel secundar trebuie sã fie
accesibil pentru fiecare copil,
iar cel superior trebuie sã fie
disponibil pentru toþi în funcþie
de capacitãþi. Disciplinile ºco-
lare trebuie sã reflecte demni-
tatea ºi drepturile copilului.

Articolul 27. Copiii au dreptul
de a beneficia de un nivel de viaþã
adecvat dezvoltãrii lor fizice,
mintale, spirituale, morale ºi
sociale. Pãrinþii au responsabili-
tatea primarã de a-i asigura un
nivel adecvat de viaþã. Datoria
statului este sã se asigure cã
aceastã datorie este realizatã.

Articolul 30. Copiii aparþinând
unui grup minoritar au dreptul
de a practica propria culturã,
religie ºi limbã.
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Articolul 31. Copiii au dreptul
la odihnã, timp liber, joacã ºi
participare la activitãþi culturale
ºi artistice.

Articolul 33. Copilul are dreptul
de a fi protejat împotriva folosir-
ii drogurilor ºi implicãrii în
producþia ºi distribuþia lor.

Articolul 32. Copiii au dreptul
de a fi protejaþi împotriva
exploatãrii economice ºi exer-
citãrii muncilor ce le ameninþã
sãnãtatea, educaþia sau dez-
voltarea sa fizicã, mintalã,
spiritualã, moralã sau socialã.

Articolul 38. Nici un copil sub
15 ani nu poate lua parte direct
în conflictele armate. Copiii care
sunt afectaþi de conflictele
armate beneficiazã de protecþie
ºi îngrijire speciale.
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Articolul 35. Statul trebuie
sã ia mãsurile corespunzãtoare
pentru a preveni vânzarea,
traficul ºi rãpirea copiilor.

Articolul 39. Copiii victime
ale conflictelor armate, torturii,
neglijãrii, maltratãrii sau
exploatãrii trebuie sã benefi-
cieze de un tratament adecvat
pentru refacere ºi reintegrarea
lor socialã.

Articolul 37. Nici un copil nu va
fi supus torturii, pedepselor sau
tratamentelor crude, arestãrii
sau privãrii de libertate ilegale.
Aplicarea pedepsei capitale ºi
închisorii pe viaþã este interzisã
pentru infracþiunile comise de
persoane sub vârsta de 18 ani.
Copilul care este deþinut are
dreptul la asistenþã legalã ºi la
contactul cu familia.

Articolul 40. Copiii presupuºi
sau dovediþi a fi comis un delict
au dreptul la asistenþã juridicã
ºi la un tratament care pro-
moveazã demnitatea ºi valoarea
personalã ºi reintegrarea lor
în societate.
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PUBLICITATEA   DREPTURILOR
Obiective - a explica participanþilor cã drepturile pot fi

respectate doar atunci când fiecare le cunoaºte
- a ajuta participanþii sã conºtientizeze faptul cã toþi

trebuie sã-ºi cunoascã drepturile

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 30 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - coli mari de hârtie, creioane colorate, acuarelã
sau carioca, clei, hârtie coloratã, CDC

Desfãºurare
1. Înainte de începerea exerciþiului, selectaþi din Convenþie ºase grupe de

drepturi care se referã la diferite domenii de viaþã. De exemplu, drepturi
care se referã la libertate, viaþã, familie, la copiii refugiaþi etc.

2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte ºase persoane ºi repartizaþi fiecãrei
echipe câte un set de materiale.

3. Repartizaþi fiecãrei echipe câte o categorie de drepturi ºi daþi-le sarcina
sã facã un �panou publicitar� în care sã se reflecte cât mai explicit cate-
goria respectivã de drepturi. Pentru aceasta se acordã 45 de minute.

4. Dupã ce toate echipele ºi-au încheiat lucrul, afiºaþi toate �panourile pub-
licitare� ºi invitaþi un reprezentant de la fiecare echipã sã le prezinte.

Evaluare
Cum v-aþi simþit lucrând în echipã?
S-a simþit cineva discriminat? Dacã da, de ce?
A fost greu sau uºor sã faceþi �publicitate� drepturilor voastre? De ce?
Ce a fost cel mai greu când lucraþi asupra panoului publicitar? De ce?
Cum credeþi, pentru cine se face publicitatea drepturilor?
Cãror drepturi ar trebui sã li se facã mai multã publicitate? De ce?
Copiii trebuie sã-ºi cunoascã drepturile sau nu? De ce?
Drepturile trebuie cunoscute de toþi sau numai de o parte din copii?
De ce?

Variante
Categoriile de drepturi pot fi înscenate sau se pot compune istorioare.
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�ROATA  DREPTURILOR�
Obiectiv - a consolida abilitãþile participanþilor de apãrare

a drepturilor proprii ºi a drepturilor altor oameni

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - tablã sau coli mari de hârtie, creioane colorate
sau carioca

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri de 5-6 persoane ºi repartizaþi fiecãrui

grup câte o coalã de hârtie, creioane colorate sau carioca.
2. Propuneþi fiecãrui grup sã deseneze pe coalã o roatã mare cu atâtea spiþe,

câte persoane sînt în grup.
3. Spuneþi copiilor cã vor trebui sa-ºi aminteascã un caz din viaþã când au

fost nevoiþi sã-ºi apere propriile drepturi sau drepturile altor persoane.
Ei pot sã-ºi împãrtãºeascã experienþa cu membrii grupului.

4. Dupã 5 minute fiecare participant trebuie sã fie gata sã relateze mem-
brilor grupului sãu urmãtoarele:
când ºi-a apãrat drepturile;
locul ºi motivul (acasã, la ºcoalã sau în altã parte);
cine sau ce l-a susþinut în acel moment.

În timp ce o persoanã povesteºte, alt membru al grupului va nota pe foaie,
la începutul spiþei (spre centrul roþii) � locul unde s-a desfãºurat incidentul, de-
a lungul spiþei � cauzele sau motivele pentru care trebuiau apãrate drepturile ºi
la capãtul ei � cine l-a susþinut.

Evaluare
Rugaþi membrii fiecãrui grup sã iniþieze o discuþie folosind urmãtoarele

repere:
Cum te-ai simþit pe parcursul activitãþii?
Era greu sau uºor sã relatezi colegilor niºte fapte intime? De ce?
Ai fost înþeles, încurajat de colegi?
Care a fost reacþia celor din jur atunci când s-a întâmplat istoria
povestitã? De ce?
Care a fost reacþia pãrinþilor? De ce? Cum te-ai simþit în acel moment?
Dacã pãrinþii n-ar fi reacþionat negativ, te-ar fi încurajat, cum te-ai fi simþit?
De ce este important sã fii susþinut de cãtre pãrinþi, prieteni, colegi,
atunci când îþi aperi propriile drepturi sau aperi drepturile altcuiva?
A fost cineva din voi susþinut de organele puterii sau ºi-a apãrat
drepturile prin lege? Care a fost rolul lor?
Sunt aceste întâmplãri o experienþã pozitivã pentru noi? De ce?

Variante
Aceastã activitate poate fi folositã ºi la alte teme pentru a face schimb de

experienþã. De asemenea, exerciþiul este un mijloc bun de a demonstra
participanþilor cã în anumite privinþe noi toþi avem o experienþã de viaþã comunã.

Participanþii pot examina documente care apãrã drepturile, cum ar fi
Convenþia cu privire la Drepturile Copilului sau Declaraþia Universalã a Drep-
turilor Omului ºi sã stabileascã care drepturi au fost violate în cazurile lor.
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PORECLE  JIGNITOARE
Obiective - a dezvolta empatia ºi toleranþa

- a conºtientiza noþiunile de prejudecatã,
discriminare ºi diversitate

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 24-25 persoane

Durata - 30-35 minute

Materiale Pentru fiecare pereche sau grup de participanþi:
- copii ale fiºei Porecle jignitoare, copii ale CDC

Desfãºurare
1. Participanþii sunt împãrþiþi în perechi.
2. Fiecare pereche primeºte câte o copie a fiºei �Porecle jignitoare�.
3. Citind fiºele, lãsaþi perechile sã presupunã despre cine se vorbeºte ºi care

este porecla jignitoare folositã la adresa acestor persoane, unde s-ar fi
putut întâmpla aceastã situaþie, sã discute despre problema stereotipu-
rilor ºi prejudecãþilor, sã identifice drepturile care au fost încãlcate în
aceste cazuri ºi sã gãseascã articolele respective în CDC. Ce poate face
fiecare pentru a apãra drepturile acestor copii?

4. Propuneþi-le echipelor sã completeze fiºa cu afirmaþii, dacã cunosc
cazuri similare din experienþa proprie sau a cunoºtinþelor, prietenilor lor.

Evaluare
Perechile prezintã rezultatul lucrului lor ºi îºi expun impresiile grupului mare.

Variante
A. Participanþii sunt împãrþiþi în 5-6 grupuri ce îºi aleg o situaþie din care se

vor inspira ºi vor pregãti o scenetã pentru a o prezenta colegilor. Dupã
reprezentare, situaþiile înscenate sunt analizate (nu se analizeazã jocul
actorilor, ci problematica pe care o abordeazã sceneta).
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Fiºa PORECLE JIGNITOARE

�Când mergem pe stradã, oamenii îºi bat joc de noi fiindcã cred cã suntem altfel.
Dar greºesc, suntem la fel ca ºi ei. Ne deosebim numai prin culoarea pielii ºi prin
credinþã�.

�Oamenii mã trateazã rãu. Ei mã numesc fãtãlãu, papã-lapte ºi chiar homosexual fãrã
nici un motiv. Toþi îºi bat joc de mine fiindcã prietenul meu cel mai bun este o fatã.�

�Uneori musulmanii poartã bãsmãli ºi altor oameni aceasta nu le place. Ei râd de
musulmani�.

�Mã miºc încet când urc scãrile ºi la recreaþie unii copii mã împing ºi mã bruschea-
zã. Când mã apropii de vreun grup de copii ºi vreau sã ne jucãm împreunã, ei nu
vor ºi îmi spun cã n-o sã pot sã fug la fel de repede �.

�Medicii au descoperit un virus în sângele meu. Colegii ºi prietenii mei au aflat
despre aceasta ºi acum deseori nu mã primesc în jocurile lor. Ei spun cã sunt
molipsitor ºi cine se va atinge de mine se va îmbolnãvi de SIDA�.

�Familia mea este sãracã ºi nu-ºi permite sã-mi cumpere haine noi ºi la modã. Toþi
râd pentru cã hainele îmi sunt vechi ºi strâmte�.
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SÃ  ÎNSCENÃM  DREPTURILE
Obiectiv - a folosi diferite forme ale jocului dramatic

pentru studierea drepturilor

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 24-25 persoane

Durata - 30-35 minute

Materiale - copii ale Scenariilor (câte un scenariu
pentru fiecare grup)

Indicaþie - puteþi înlocui scenariile cu teme pe care
participanþii le vor dezvolta sau cu fotografii
reprezentând anumite probleme.
Sugestii pentru teme:

libertatea cuvântului ºi dreptul de a fi ascultat

educaþia ºi timpul liber

violenþa ºi combaterea ei

viaþa personalã

sãnãtatea

timpul liber/dreptul la joacã

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri ºi repartizaþi fiecãrui grup câte un

scenariu.
2. Rugaþi participanþii sã însceneze o scenetã conform scenariului.
3. Exerciþiul poate continua cu gãsirea ºi înscenarea unor soluþii de apãrare

a drepturilor încãlcate.

Evaluare
Dupã ce echipele au demonstrat scenetele, se discutã urmãtoarele aspecte:

Ce sentimente au avut participanþii când au interpretat rolurile persoanelor
a cãror drepturile au fost încãlcate?
Ce s-a putut face pentru a schimba situaþia?
Ce drepturi au fost încãlcate?

Variante
Participanþii pot reprezenta scenele prin desen, notând dedesubt comentariile.



63

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului
Fiºa SCENARII

Într-o zi te întorci acasã ºi o vezi pe mama Pãrinþii tãi au hotãrât sã divorþeze ºi tu
ta citind jurnalul tãu personal. auzi cum ei discutã cu cine vei locui

mai departe. Care este pãrerea ta ?

Mama nu-þi permite sã iei bicicleta afarã. Pentru a te deplasa, te foloseºti de un
Tu îi zici cã nu poate sã-þi interzicã acest cãrucior pe rotile. Curând vei trece în
lucru, dar ea îþi rãspunde cã drumurile clasele superioare ºi va trebui sã te muþi
sunt periculoase. dintr-un cabinet în altul. Nu poþi

sã mergi în aceastã ºcoalã împreunã
cu prietenii tãi, deoarece scãrile nu sunt
utilate cu dispozitive speciale.

Pãrinþii te-au preîntâmpinat cã vor lua Vrei sã vizionezi un film video,
mãsuri dacã vei continua sã te plimbi dar tatãl tãu considerã cã eºti prea mic
cu acest grup de prieteni. Pãrerea ta este pentru asemenea filme.
cã aceasta nu e just, deoarece pãrinþii
tãi nu-i cunosc pe bãieþi.

Doreºti sã te culci mai târziu, dar mama Mergi pe coridor în timpul recreaþiei.
nu-þi permite, deoarece mâine trebuie Vezi douã fete care îºi bat joc de altã
sã pleci la ºcoalã. fatã, fiindcã ea nu poartã hainele care

se poartã tradiþional la voi ºi vorbeºte
o altã limbã.
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JOC  PE  ROLURI
Obiective - a învãþa participanþii sã observe situaþiile cotidiene

în care sunt lezate drepturile copiilor

- a consolida abilitãþile participanþilor de apãrare
a drepturilor lor ºi a altor persoane

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 18-36 persoane

Durata - 2 ore

Materiale - copii ale fiºelor cu scenarii

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri de câte 6 persoane ºi repartizaþi fiecãrui

grup câte un scenariu (cu ambele roluri A ºi B).
2. Oferiþi participanþilor timp pentru citirea fiºelor, repartizarea rolurilor ºi

pregãtirea scenetelor.
3. Rugaþi grupurile sã-ºi interpreteze scenetele.

Evaluare
Dupã fiecare joc pe roluri se discutã:

Care este diferenþa dintre rolurile A ºi B?
Ce a fost uºor ºi ce a fost complicat în rolul interpretat?
Care dintre metodele de apãrare a drepturilor a fost cea mai efectivã?
S-au folosit strategii care la început pãreau a nu fi foarte efective?
V-aþi ciocnit cu situaþii asemãnãtoare în viaþa de zi cu zi?
Este posibil de a apãra drepturile personale în viaþã ca ºi în jocul
pe roluri?
Ce a fost mai uºor de apãrat: drepturile personale sau drepturile altor
persoane?

Variante
Participanþii pot descrie ºi înscena situaþii din propria lor experienþã. Nu

uitaþi cã unele situaþii de negare a drepturilor cu care se confruntã participanþii
pot fi prea delicate pentru a fi discutate în grup sau a fi înscenate, cum ar fi de
exemplu abuzul sexual sau umilirea.
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Fiºa JOCURI PE ROLURI

Scenariul 1.   Clasa de calculatoare

Rolul A

Eºti animatorul unui grup de bãieþi ºi fete. V-aþi înþeles sã mergeþi cu tot
grupul la colegiul din zonã pentru un curs de lecþii practice la calculator.

Grupul este încântat de vizita ce urmeazã ºi toþi doresc mult sã meargã.
Colegiul poate oferi numai 5 calculatoare, cea ce înseamnã cã pot sã meargã
numai 5 persoane. Trebuie sã decizi cine o sã meargã.

Consideri cã în primul rând trebuie sã meargã bãieþii. În comunitatea
voastrã unii adolescenþi deja lucreazã. Bãieþii care activeazã în clubul tãu
trebuie sã-ºi formeze capacitãþile necesare pentru a obþine un loc de lucru.
Aceste lecþii la calculator le-ar permite sã acumuleze abilitãþi ºi încredere
în propriile forþe.

ªtii cã unele fete de asemenea doresc sã înveþe calculatorul, dar e foarte
probabil cã ele se vor cãsãtori la 20 de ani, vor avea copii ºi se vor ocupa
de îngrijirea lor. Mai mult ca atât, unii pãrinþi considerã cã lucrul la calcu-
lator nu este pentru domniºoare. Poate în viitor vei putea organiza ºi cur-
suri pentru fete.

Rolul B

Eºti membru al unei organizaþii de tineret cu programe pentru fete ºi
bãieþi. Cinci persoane din organizaþie au posibilitatea de a frecventa niºte
cursuri de studiere a calculatorului la colegiul din localitate. În oraºul vos-
tru tinerii cu greu îºi gãsesc de lucru ºi lecþiile le vor fi de folos.

Recent ai aflat cã conducãtorul organizaþiei doreºte sã înscrie la curs
numai bãieþi. Consideri cã aceasta nu e corect. Atât bãieþii cât ºi fetele au
nevoie de cunoºtinþe ºi capacitãþi pentru a se putea întreþine. În societatea
voastrã majoritatea celor care lucreazã la calculatoare sunt bãrbaþi, dar cu
timpul tot mai multe femei însuºesc acest lucru. Odatã ce fetele nu primesc
aceleaºi studii ca ºi bãieþii, ele nu pot avea aceleaºi ºanse de angajare la
un loc de lucru bine plãtit.

Notã: rolul B poate fi interpretat atât de o fatã, cât ºi de un bãiat.
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Scenariul 2.   Deosebiri

Rolul A

Eºti elev într-o ºcoalã medie. De curând în ºcoala voastrã au venit niºte
copii din altã þarã. Ei vorbesc altã limbã, au altã religie ºi uneori lipsesc de
la lecþii din cauza sãrbãtorilor religioase.

Nu-þi plac aceºti elevi. Obiceiurile lor îþi par stranii. Consideri cã dacã
doresc sã trãiascã în þara ta, trebuie sã fie la fel ca ceilalþi.

În special nu-þi place când sunt împreunã în timpul pauzei de masã ºi
vorbesc în limba lor. Nu-i înþelegi ºi îþi pare cã vorbesc despre voi.

Încerci sã te înþelegi cu unii prieteni ca sã staþi separat de venetici în
timpul mesei. Doreºti ca prietenii tãi sã-i tachineze pe aceºti elevi pentru
faptul cum vorbesc, sã le zicã sã plece în þara lor de baºtinã.

Rolul B

Eºti elev într-o ºcoalã medie. De curând în ºcoala voastrã au venit niºte
elevi din altã þarã. Ei vorbesc altã limbã, au altã religie ºi uneori lipsesc de
la lecþii din cauza sãrbãtorilor religioase.

Doreºti sã-i cunoºti mai bine, sã înveþi câteva cuvinte în limba lor. Dar
unul din prietenii tãi te roagã sã-l ajuþi sã le încurce acestor elevi sã ia
liniºtit masa.

Nu doreºti sã-l susþii pe prietenul tãu în intenþiile lui. Nu doreºti sã
strici prietenia cu el, dar consideri cã batjocorirea elevilor strãini nu e un
lucru corect. Consideri cã prezenþa elevilor de altã naþionalitate în ºcoala
voastrã este un lucru interesant ºi vrei sã gãseºti o modalitate de a te împrie-
teni cu ei.
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Scenariul 3.   Vânzarea drogurilor

Rolul A

Eºti vânzãtor de droguri. Încerci sã convingi o persoanã sã vândã droguri
pentru tine. Îi explici cã în fiecare zi o sã-i dai o cantitate anumitã de
droguri pentru vânzare ºi la sfârºitul zilei ea va trebui sã-þi aducã banii
câºtigaþi, iar tu îi vei da dobânda din venit. Din când în când aceastã per-
soanã va primi de la tine droguri.

Spune-i acestei persoane cã o rogi sã facã acest lucru deoarece vezi cã
e un om onest ºi nu va fugi cu toþi banii. Aminteºte-i cât de greu le este
tinerilor sã gãseascã un loc de lucru în cartierul vostru. Suma pe care o va
primi din vânzarea drogurilor va fi mult mai mare decât dacã ar lucra
undeva. Fã-l sã se gândeascã la lucrurile pe care le-ar putea cumpãra sau
cum ºi-ar putea întreþine familia cu banii câºtigaþi.

Promite-i acestei persoane cã o vei apãra de alþi vânzãtori de droguri ºi
de poliþie.

Rolul B

Ai 16 ani. Un vânzãtor de droguri încearcã sã te convingã sã lucrezi
pentru el, vânzând droguri altor tineri din sector. Ai nevoie de bani, dar nu
doreºti sã vinzi ºi sã consumi droguri. Eºti conºtient de pericolul drogurilor
pentru sãnãtate. De asemenea, cunoºti persoane care au fost omorâte pen-
tru dreptul de a vinde droguri.

Vrei sã-i dai un rãspuns negativ ºi sã te debarasezi de el cât mai re-
pede. Dar, de asemenea, îþi este fricã de reacþia lui atunci când îi vei refu-
za. Îþi este fricã cã se va înfuria ºi o sã înceapã sã te ameninþe sau îþi va face
vreun rãu.

De asemenea, te gândeºti ce vor spune prietenii tãi dacã vei refuza.
Unii din ei deja lucreazã pentru acest vânzãtor. Chiar dacã vei putea ieºi
din aceastã situaþie, îþi este teamã cã în viitor vei avea nevoie de protecþie.
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În prezent trãim vremuri în care dorinþa de libertate ºi democraþie se
face simþitã în lumea întreagã. Europa Rãsãriteanã s-a debarasat de guver-
nele totalitare care au dominat-o timp de aproape o jumãtate de secol, iar
republicile fostei Uniuni Sovietice înlocuiesc regimul comunist care a dãi-
nuit aproape 75 de ani cu un regim democratic. Þãrile Americii de Nord ºi
de Sud sunt în bunã parte democratice, în Africa se înregistreazã o perio-
adã de intense reforme democratice. De asemenea, în Asia au luat naºtere
guverne democratice viguroase.

Contrar unor anumite pãreri, o societate democraticã sãnãtoasã nu este
o arenã în care fiecare cetãþean urmãreºte realizarea propriilor sale intere-
se. Democraþia înfloreºte atunci când este ocrotitã de cetãþeni dornici de
a-ºi folosi libertatea cu greu câºtigatã pentru a participa la viaþa societãþii,
alãturându-ºi propria voce dezbaterilor publice, alegând reprezentanþi care
sunt responsabili de acþiunile lor ºi acceptând nevoia de toleranþã ºi com-
promis în cadrul vieþii sociale. Cetãþenii unei societãþi democratice se bu-
curã de dreptul la libertate personalã, dar poartã în acelaºi timp rãspunde-
rea de a se alãtura concetãþenilor lor pentru a-ºi determina un viitor în care
valorile fundamentale ale libertãþii ºi autoguvernãrii sã fie pãstrate.

Democraþia este mai mult decât un set de reguli ºi proceduri care de-
terminã felul în care funcþioneazã sistemul de guvernãmânt. Într-o societate
democraticã, guvernul este doar unul dintre elementele care formeazã o
reþea densã ºi variatã de instituþii, partide politice, organizaþii ºi asociaþii.
Într-o societate democraticã existã ºi acþioneazã mii de organizaþii locale
ºi naþionale (organizaþii de binefacere, biserici, grupuri cu interese eco-
logice ºi comunitare, asociaþii profesionale, artistice, ºtiinþifice etc.) care
mediazã între cetãþean ºi instituþiile sociale ºi guvernamentale, ele oferind
individului posibilitatea de a-ºi exercita drepturile ºi responsabilitãþile pe
care le au ca membri ai unei societãþi democratice. În societãþile autori-
tare, organizaþiile de acest gen sunt controlate ºi supravegheate de stat, pe
când în cazul democraþiei, statul nu deþine controlul asupra lor, dimpot-
rivã, foarte des organizaþiile sunt cele care trag la rãspundere guvernul
pentru acþiunile sale.

Democraþia
 ºi drepturile
omului
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Principiile fundamentale ale democraþiei

SUVERANITATEA POPORULUI

GUVERNUL FORMAT CU ACORDUL CELOR GUVERNAÞI

PUTEREA MAJORITÃÞII

DREPTURI ALE MINORITÃÞILOR

GARANTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

ALEGERI LIBERE ªI ECHITABILE

RESPECTAREA PROCEDURILOR LEGALE

LIMITAREA CONSTITUÞIONALÃ A PUTERII GUVERNULUI

PLURALISM SOCIAL, ECONOMIC ªI POLITIC

RESPECTAREA VALORILOR DE TOLERANÞÃ, PRAGMATISM,
COOPERARE, COMPROMIS

Ce sunt drepturile omului?
Drepturile omului pot fi definite ca norme de bazã fãrã de care oamenii nu

pot trãi demn ca fiinþe umane. Drepturile omului stau la baza libertãþii, justiþiei
ºi pãcii. Respectarea lor permite oamenilor ºi societãþii în general sã se dezvolte
multilateral.

Istoria dezvoltãrii drepturilor omului este indisolubil legatã de lupta pentru
liberate ºi egalitate în toatã lumea. Astfel de principii fundamentale ale dreptu-
rilor omului, precum respectul pentru viaþa ºi demnitatea umanã, pot fi gãsite în
majoritatea religiilor ºi curentelor filosofice ale lumii.

Ele sunt proclamate în Declaraþia Universalã cu privire la Drepturile Omu-
lui (DUDO). În afarã de Declaraþie existã pacte internaþionale despre drepturile
omului, în care este stabilit ce trebuie ºi ce nu trebuie sã facã statele pentru a
respecta drepturile cetãþenilor lor.

Trãsãturile distinctive ale drepturilor omului
Drepturile omului nu necesitã sã fie cumpãrate, câºtigate sau moºtenite,
ele aparþin oamenilor doar pentru cã ei sunt oameni � pentru fiecare om
drepturile omului sunt imprescriptibile.
Drepturile omului aparþin oamenilor de orice rasã, sex, confesi-
une, viziuni politice sau de alt gen, origine socialã sau naþionalã. Noi
toþi ne naºtem liberi ºi egali în demnitate ºi drepturi � drepturile omului
sunt generale.
Drepturile omului nu pot fi luate � nimeni nu are dreptul sã lipseascã un
alt om de ele, oricare ar fi motivul. Oamenii posedã drepturi chiar ºi
atunci când legile propriei lor þãri nu recunosc aceste drepturi ºi le încal-
cã. De exemplu, acolo unde este rãspânditã sclavia, sclavii de asemenea
au drepturi, deºi ele sunt încãlcate � drepturile omului sunt inal-
ienabile.
Pentru a trãi demn, toþi oamenii au dreptul la libertate, siguranþã ºi nivel
decent de viaþã � drepturile omului sunt indivizibile.
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Categorii de drepturi ale omului

Drepturile omului pot fi divizate în trei categorii:

1. Drepturi civile ºi politice � drepturi orientate spre libertate. La acestea se
referã: dreptul la viaþã, la libertatea ºi securitatea personalitãþii; dreptul
de a nu fi expus torturii ºi robiei; dreptul la participare în viaþa politicã, la
libertatea opiniei, conºtiinþei ºi confesiunii; dreptul la libera asociere.

2. Drepturi economice ºi sociale � drepturi orientate spre protecþia
socialã. De exemplu, dreptul la muncã; dreptul la instruire; dreptul la
un nivel satisfãcãtor de viaþã, nutriþie, locuinþã, asistenþã medicalã etc.

3. Drepturi ce se referã la mediul înconjurãtor ºi la dezvoltarea cultural-
spiritualã a personalitãþii. În acestea se încadreazã: dreptul de a locui într-un
mediu nepoluat ºi protejat de distrugeri; dreptul la dezvoltarea culturalã,
politicã ºi economicã a personalitãþii.

Afirmând cã fiecare om posedã drepturile omului, de asemenea susþinem
cã fiecare om este obligat sã respecte drepturile altor oameni.

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului
Cel mai recunoscut document în lume despre drepturile omului este DUDO.

Conþinutul de bazã al Declaraþiei constã în proclamarea valorii umane indis-
pensabile fiecãrui om. DUDO a fost unanim adoptatã de Organizaþia Naþiunilor
Unite (ONU) la 10 decembrie 1948. În ea sunt enumerate drepturile fundamen-
tale pe care le posedã oamenii în toatã lumea, indiferent de rasã, culoare a
pielii, sex, limba vorbitã, religie, viziuni politice sau de alt ordin, origine socialã
sau naþionalã, situaþie materialã. În DUDO se declarã cã guvernele se obligã sã
apere drepturile nu doar ale cetãþenilor lor, dar ºi ale cetãþenilor altor þãri. Cu
alte cuvinte, hotarele naþionale nu prezintã un obstacol în acordarea ajutorului
altor oameni în lupta pentru recunoaºterea drepturilor lor. Din anul 1948 DUDO
are rolul de standard internaþional în domeniul drepturilor omului.

Deºi DUDO a inspirat apariþia majoritãþii documentelor internaþionale referi-
toare la drepturile omului, Declaraþia nu este un document juridic obligatoriu.
Cu toate acestea, în calitate de document care proclamã principii generale, ea
are o influenþã mare asupra formãrii opiniei publice în lume. Principiile procla-
mate în Declaraþie au obþinut putere juridicã în Pactul Internaþional despre Drep-
turile Civile ºi Politice (PIDCP) ºi în Pactul Internaþional despre Drepturile Eco-
nomice, Sociale ºi Culturale (PIDESC). Statele care au ratificat aceste Pacte ºi-
au asumat prin aceasta responsabilitatea de a adopta în þara lor legi ce vor
proteja drepturile omului. Dar mai mult de jumãtate de state ale lumii încã nu
au ratificat nici PIDCP, nici PIDESC. Existã de asemenea ºi documente region-
ale care protejeazã drepturile omului, cum ar fi Harta Africanã a Drepturilor
Omului ºi Popoarelor, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi Convenþia
Americanã a Drepturilor Omului. Legile multor state de asemenea garanteazã
drepturile omului.
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Educaþia pentru drepturile omului reprezintã nu doar studierea a ceea ce

prezintã drepturile omului, dar ºi a ceea ce trebuie de fãcut în interesul dreptur-
ilor omului. De exemplu:

educaþia despre principiile dreptului internaþional sau a ceea ce sunt
torturile ca formã de încãlcare a drepturilor omului � studierea a ceea ce
reprezintã drepturile omului

educarea oamenilor în spiritul respectãrii ºi apãrãrii drepturilor omului �
ce trebuie sã faci în interesul drepturilor omului.

Scopul educaþiei pentru drepturile omului constã în a ajuta oamenii sã atin-
gã în dezvoltarea lor a unui astfel de nivel, când ei încep sã înþeleagã ce sunt
drepturile omului ºi încep sã simtã importanþa drepturilor omului ºi necesitatea
de a le respecta ºi apãra.

Activitãþile din acest capitol vã pot ajuta sã învãþaþi ce reprezintã drepturile
omului ºi ce trebuie sã faceþi în scopul apãrãrii lor. Activitãþile le oferã
participanþilor abilitãþi, cunoºtinþe ºi convingeri care le vor fi necesare pentru a
crea o lume fãrã încãlcarea drepturilor omului.

ABILITÃÞI CUNOªTINÞE CONVINGERI

- de ascultare a celorlalþi - despre existenþa docu- - convingerea cã drepturile
- de analizã din punctul mentelor cu privire omului sunt importante,

de vedere al valorilor morale la drepturile omului cã demnitatea umanã
- de soluþionare a problemelor ºi - despre drepturile care este proprie tuturor

de determinare a propriului statut sunt stipulate în acestea oamenilor, cã drepturile
- despre faptul cã aceste omului trebuie

drepturi le au toþi respectate, cã
oamenii din lume interacþiunea este mai
ºi sunt inalienabile eficientã decât conflictul,

cã noi singuri rãspundem
pentru propriile noastre
acþiuni ºi cã noi singuri
putem face lumea mai
bunã, dacã ne vom strãdui

Aceste abilitãþi vor ajuta Aceste abilitãþi vor ajuta Aceste abilitãþi vor
participanþii sã: participanþii sã: contribui la:

- analizeze lumea înconjurãtoare - îºi apere propriile - dezvoltarea moral -
- înþeleagã cã drepturile omului drepturi ºi drepturile valoricã a participanþilor,

sunt calea spre îmbunãtãþirea altor oameni participarea lor pozitivã
propriei vieþi ºi a vieþii altor oameni în viaþa societãþii

- întreprindã acþiuni de apãrare
a drepturilor omului

 Educaþia pentru Democraþie ºi Drepturile Omului (EDDO) este un element
constitutiv al procesului de formare a personalitãþii umane care are multe tangenþe
cu educaþia multiculturalã, educaþia pentru pace, pentru dezvoltare, libertate
etc. În toate aceste discipline, participanþii ºi animatorul investigheazã împre-
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unã o realitate socialã complexã ºi dinamicã. Experienþa aratã cã în viaþã cei
mai mulþi dintre noi avem mai rar nevoie de competenþe de ordin teoretic decât
de cele de comunicare sau de relaþionare. Profesorul Chester E. Finn, de la
Universitatea Vanderbilt, spunea într-o cuvântare þinutã în faþa unor colegi în
Nicaragua: �Oamenii se nasc cu o poftã de libertate personalã, dar ei nu se nasc
cu cunoºtinþe despre instrumentele sociale ºi politice care fac posibilã liber-
tatea durabilã pentru ei ºi copiii lor... Aceste lucruri trebuie învãþate�.

EDDO implicã inevitabil domeniul politic, dar nicidecum nu are ca scop de
a impune participanþilor convingerile politice ale animatorului, deoarece se
bazeazã pe acordurile ºi tratatele internaþionale, deci promoveazã un set de
valori acceptate la scarã mondialã sau regionalã. Sarcina animatorului în acest
sens este sã stimuleze participanþii sã gândeascã deschis, în spiritul demnitãþii
umane, a drepturilor ºi libertãþilor inerente fiinþei umane ºi a principiilor ºi prac-
ticilor democratice.
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POVESTEA  GIGANTULUI  PITIC
Obiective - a familiariza participanþii cu noþiunea de drepturi

ale omului

- a diferenþia dorinþele ºi necesitãþile

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 26 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - fiºa Povestea Gigantului Pitic

Desfãºurare
1. Citiþi-le participanþilor povestea gigantului pitic, discutând pe baza

întrebãrilor propuse.

Evaluare
Încercaþi sã observaþi prin discuþii dacã toþi copiii au înþeles ce sunt dreptur-

ile omului ºi dacã pot face diferenþã între dorinþe ºi necesitãþi.

Fiºa POVESTEA GIGANTULUI PITIC
Trãia odatã un gigant. Toþi giganþii ca giganþii � mari ºi înalþi ca niºte uriaºi, iar

acesta era mic. Aºa se nãscuse. El spunea:
-  Bunã ziua! Eu sunt gigant.
Însã nimeni nu-l credea ºi toþi râdeau de el:
- Ha-ha-ha! Ce glumeþ mai eºti!
Atunci el s-a gândit: �Probabil trebuie sã demonstrez cumva cã eu sunt un gi-

gant adevãrat�. ªi a început sã ridice aºa greutãþi pe care numai un gigant le poate
ridica. El nu plângea când îl durea ceva. Aºa pot numai giganþii. ªi niciodatã nu era
zgârcit. Era bun, foarte bun, deoarece aºa se cade la giganþi. ªi iatã cã atunci toþi
l-au crezut. Au crezut cã este un gigant. Da! Pur ºi simplu un gigant pitic.

De ce la început nu-l credea nimeni pe Gigantul Pitic?
De ce mai apoi l-au crezut?
Proceda oare Gigantul Pitic dupã regulile giganþilor pânã atunci când a hotãrît
sã demonstreze cã este un gigant?
Care regulã principalã a înþeles-o Gigantul Pitic?
Aþi dori sã fiþi prieteni cu Gigantul Pitic sau sã fiþi aºa ca el?

Într-o bunã zi, Gigantul Pitic s-a pornit într-o þarã fermecatã, unde se îndepli-
nesc toate dorinþele, iar pe cei care îi întâlnea în calea sa îi întreba ce-ºi doresc ei cel
mai mult. Când a ajuns Gigantul nostru în þara fermecatã ºi a scos lista cu dorinþe, a
vãzut cã sunt prea multe ºi nu le va putea duce pe toate dintr-o singurã datã, multe
va trebui sã le lase pentru data viitoare. A început sã se gândeascã care dorinþe sã le
îndeplineascã în primul rând ºi pe care într-al doilea. Cristina îºi doreºte o pãpuºã
nouã, Dumitru � o maºinã ca la Sergiu. Dacã nu le va aduce, nu se va întâmpla
nimic grav, fãrã acestea se poate trãi, se mai poate aºtepta. Dar sunt ºi alte dorinþe,
pe care dacã nu le îndeplineºte, se va întâmpla o nenorocire cu toþi. Nimeni nu va
putea trãi. Nici Dumitru, nici Cristina, nici Sergiu ºi nici chiar noi, cu toate cã nu i-
am cerut nimic Gigantului Pitic. Iatã ce urma în listã: sã respir aer curat, sã beau apã
curatã, sã merg la ºcoalã, sã am cãrþi, caiete, sã fac aºa ca nimeni sã nu fie nedreptãþit,
bãtut, poreclit.

Cum credeþi, care dorinþe le-a îndeplinit Gigantul Pitic în primul rând? De ce?
Aceasta este o regulã pentru toþi giganþii ºi e foarte bine cã el a hotãrât sã facã

întâi lucrurile de care au nevoie toþi. Aceste lucruri bune ºi se numesc DREPTURI.

Activitãþi
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CHEIA  DEMOCRAÞIEI
Obiectiv - a familiariza participanþii cu principiile democraþiei

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 25 minute

Materiale - copii ale fiºei Cheia democraþiei

Desfãºurare
1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o fiºã Cheia democraþiei ºi rugaþi-i

sã completeze, în mod individual, cei opt �zimþiºori�, notând în fiecare
câte un principiu pe care se bazeazã democraþia.

2. Dupã 5-7 minute, împãrþiþi participanþii în 5-6 grupuri ºi repartizaþi fiecãrui
grup o altã fiºã cu Cheia democraþiei. De data aceasta, echipele vor
trebui sã completeze împreunã �zimþiºorii�, ajungând la un consens.

3. Peste 10 minute, câte un reprezentant de la fiecare echipã va comunica
rezultatele.

Pentru orientare vã sugerãm câteva principii ale democraþiei:

Participarea cetãþenilor la adoptarea deciziilor

Egalitatea în faþa legii

Toleranþa politicã

Încrederea în autoritãþile alese

Transparenþa politicã

Alegeri libere, regulate ºi corecte

Libertate economicã

Controlul asupra abuzului de putere

Respectarea drepturilor omului ºi existenþa unor legi care
sã le consfinþeascã

Existenþa mai multor partide politice

Evaluare
Dupã ce aþi analizat �cheile�, explicaþi cum funcþioneazã principiile

democraþiei ºi discutaþi cu participanþii urmãtoarele:
v-a fost mai greu sã completaþi �cheia� individual sau în grup?
cum putem realiza aceste principii ale democraþiei în societatea noastrã?
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DRUMUL  SPRE  DEMOCRAÞIE
Obiectiv - a familiariza participanþii cu principiile democraþiei

- a conºtientiza cã democraþia este un sistem real
ºi poate fi implementat

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 30-40 minute

Materiale pentru fiecare echipã:
- câte o coalã de hârtie, carioca

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în 5-6 grupuri ºi daþi-le urmãtoarele instrucþiuni:

�Desenaþi traseul spre o þarã în care funcþioneazã o democraþie perfectã
(faceþi abstracþie de situaþia dintr-o þarã concretã). Întocmiþi o listã cu
principiile de bazã ale acelei societãþi ºi apoi desenaþi �semnele de
circulaþie� care v-ar ajuta sã ajungeþi acolo. Stabiliþi ºi desenaþi semnele
care indicã: a) devierile, adicã practicile incompatibile cu principiile
menþionate anterior; b) obstacolele; c) pericolele posibile pe drumul spre
democraþie�.

2. Dupã 15 minute, rugaþi echipele sã afiºeze ºi sã comenteze traseele
alcãtuite.

Pentru orientare puteþi consulta sugestiile din activitatea Cheia democraþiei.

Evaluare:
Rugaþi participanþii sã dea câte un exemplu despre funcþionarea fiecãrui

principiu, pericol, obstacol în calea democraþiei. Întrebaþi-i care sunt beneficii-
le concrete ale unei guvernãri democrate pentru cetãþenii þãrii respective.
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ÞARA  IMAGINARÃ
Obiective - a prezenta participanþilor DUDO

- a demonstra cã documentele privind drepturile
omului sunt bazate pe necesitãþile vitale ale
oamenilor ºi cã noi preþuim anumite drepturi
mai mult decât altele, în funcþie de circumstanþe,
dar, cu toate acestea, fiecare drept este important.

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 30 persoane

Durata - 75 minute

Materiale - coli mari de hârtie, creioane colorate sau carioca,
DUDO

Desfãºurare
1. Împãrþiþi elevii în grupuri a câte 6 persoane.

2. Citiþi urmãtorul scenariu: �Imaginaþi-vã cã  undeva departe, peste mãri ºi
þãri, existã o þarã despre care nu ºtie nimeni ºi care este absolut nepopu-
latã. Este o þarã frumoasã ºi mare, cu pãduri, lacuri ºi râuri, cu aer proaspãt
ºi curat ºi în care nu existã reguli sau legi. Voi reprezentaþi un grup de
tineri care primul va pãºi în aceastã þarã ºi care, evident, va trebui sã
stabiliþi niºte reguli sau legi care sã-i trateze pe toþi într-un mod egal ºi
echitabil, astfel ca nimeni din aceastã þarã sã nu fie discriminat. Trebuie
sã faceþi aceasta în cel mai onest mod, pentru cã nimeni din voi nu ºtie ce
poziþie socialã va avea pe viitor în aceastã þarã�.

3. Fiecare participant numeºte câte trei drepturi care, dupã pãrerea lui,
trebuie garantate fiecãrui cetãþean al acestei þãri.

4. Membrii grupului discutã aceste drepturi sau reguli ºi selecteazã 10 drep-
turi care, în opinia tuturor membrilor grupului, sunt cele mai importante,
dupã care le înscriu pe coala lor de hârtie.

5. Puteþi propune grupurilor sã dea o denumire þãrii lor ºi sã-i facã o stemã
care s-o reprezinte.

6. Fiecare grup alege un reprezentant care va prezenta þara ºi lista sa de
drepturi. În timp ce grupurile îºi prezintã listele, animatorul întocmeºte o
listã complementarã care va cuprinde toate drepturile propuse de grupuri.
În cazul în care drepturile se repetã, se înscriu doar o singurã datã, dar
sunt marcate cu un semn de fiecare datã când sunt numite din nou.

7. Dupã ce toate grupurile ºi-au prezentat þãrile, se stabileºte care drepturi
de pe lista complementarã coincid ºi care se contrazic.

8. Grupaþi cu ajutorul participanþilor drepturile de pe lista complementarã
în câteva categorii (de exemplu, drepturi la viaþã, familie, libertate etc.).

9. Comparaþi împreunã lista complementarã cu DUDO. Ce deosebiri ºi
coincidenþe aþi observat?
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Evaluare
Iniþiaþi o discuþie propunând urmãtoarele întrebãri:

Cum v-aþi simþit în calitate de legiuitori?
A fost complicat sã alegeþi drepturile care sã satisfacã cerinþele tuturor?
De ce?
Cum au fost luate deciziile? S-a simþit cineva discriminat? De ce?
De ce v-aþi condus când aþi ales anumite drepturi?
Pe parcursul activitãþii s-au schimbat viziunile voastre în ceea ce priveºte
importanþa mai mare a unor drepturi? De ce ºi în ce mãsurã?
Cum credeþi, existã vreo legãturã între drepturi sau nu? De ce?
Drepturile au aceeaºi valoare?
Ce s-ar întâmpla în viaþã dacã am exclude unele din aceste drepturi?
De ce?
Care dintre aceste drepturi sunt respectate mai puþin? De ce? Ce putem
face în acest sens?
Cum credeþi, alegerea voastrã a fost influenþatã de situaþia social-eco-
nomicã din þarã? Cum ºi de ce?

Variante
Activitatea poate fi folositã pentru a stabili unele reguli de comportare a

clasei sau a întregii ºcoli, dar cu condiþia ca acestea sã fie egale ºi echitabile
pentru toþi. De asemenea, sugeraþi ideea cã fiecãrui drept îi este asociatã o
responsabilitate.
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BULETINUL  �DREPTURILE  OMULUI�
Obiectiv - a încuraja ºi a ajuta copii sã propage drepturile

omului printre semenii lor

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - nelimitatã

Durata - realizarea acestui proiect este planificatã pentru
câteva sãptãmâni

Materiale - ziare, reviste, acces la mijloacele de informare
în masã

Desfãºurare
1. Gãsiþi în ºcoalã un loc vizibil unde buletinul Drepturile  omului va

putea fi prezentat ºi actualizat permanent.
2. Implicaþi participanþii în consultarea ziarelor, revistelor, vizionarea emi

siunilor TV ºi ascultarea radioului pentru colectarea materialelor care se
referã la drepturile omului. Spre exemplu,  în caricaturi pot fi reprezen-
tate prejudecãþile ºi atitudinea violentã, un reportaj din zona unui con-
flict militar poate conþine informaþii despre încãlcarea drepturilor omu-
lui. Rugaþi elevii sã colecteze sau sã conspecteze materiale de acest jen
din ziare, reviste sau emisiuni radio ºi TV.

3. Participanþii vor fi implicaþi în selectarea materialelor care vor apãrea în
buletinul Drepturile omului. Aceasta le va oferi posibilitatea sã se simtã
responsabili de editarea lui.

4. Pentru început introduceþi buletinul Drepturile omului ca un proiect
de scurtã duratã. Dacã va fi realizat cu succes ºi entuziasmul copiilor nu
va scãdea, puteþi sã-l realizaþi ºi în continuare.

5. Strãduiþi-vã, pe mãsura posibilitãþilor, sã menþineþi echilibrul dintre
informaþia negativã ºi cea pozitivã. Este bine sã fie publicate materiale ºi
despre succesele care se obþin în domeniul apãrãrii drepturilor omului în
þarã ºi în lume, despre experienþele de lucru ale diferitelor grupuri de oa-
meni, organizaþii în aceastã direcþie etc.

Variante
Buletinul poate conþine creaþii proprii ale elevilor: desene, poezii, povestiri,

întâmplãri reale din regiune, comunitate, clasã, localitate etc.
Buletinul Drepturile omului poate fi de asemenea o paginã informativã sau

un pliant distribuit o datã pe sãptãmânã sau pe lunã tuturor elevilor sau claselor
din ºcoalã.
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DREPTURILE  OMULUI  ÎN  PRESÃ
Obiectiv - a ajuta participanþii sã identifice drepturile

în contextul situaþiilor cotidiene ºi sã stabileascã
gradul de încãlcare a acestora

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 24 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - tablã sau coli mari de hârtie, clei, carioca, foarfece,
reviste ºi ziare vechi (cel puþin câte un exemplar
pentru fiecare grup), DUDO

Desfãºurare
1. Grupaþi participanþii câte 4.
2. Citiþi-le urmãtorul text: �În lumea modernã oamenii au acces la un volum

foarte mare de informaþie. Majoritatea din noi primim aceastã informaþie
datoritã mijloacelor de informare în masã ºi, mai ales, din programele de
ºtiri. În fiecare zi ecranele televizoarelor ºi paginile ziarelor sunt aglome-
rate cu diverse ºtiri: încurajatoare, tragice, distractive, simple sau com-
plexe. Dacã am analiza atent informaþiile primite, am observa cã acolo
unde se respectã drepturile omului, se înregistreazã progrese, iar în
situaþiile în care aceste drepturi nu sunt respectate, problemele persistã.�

3. Repartizaþi grupurilor revistele ºi ziarele pregãtite.
4. Desenaþi în mijlocul tablei sau hârtiei un cerc mare. Din mijlocul cercu-

lui trasaþi spre marginea acestuia trei linii drepte care sã-l împartã în trei
pãrþi egale. În dreptul fiecãrui segment, paralel cu  linia trasã, scrieþi ur-
mãtoarele trei poziþii:

Drepturi care sunt încãlcate
Drepturi care sunt apãrate
Drepturi care sunt realizate.

6. Propuneþi echipelor sã examineze amãnunþit articolele din reviste ºi ziare,
inclusiv rubricile de publicitate, dupã care sã selecteze materialele care
se referã la una din pãrþile cercului.

7. Dacã consideraþi necesar, îi puteþi ajuta cu urmãtoarele exemple:
Prima poziþie: un articol despre nemulþumirea populaþiei dintr-o
localitate în legãturã cu închiderea unei policlinici, care poate fi un
exemplu elocvent de încãlcare a dreptului la asistenþã medicalã sau
chiar la viaþã.
A doua poziþie: un articol despre un copil care a fost luat de la niºte
oameni care îl abuzau psihologic, fizic sau în alt mod.
A treia poziþie: fotografia unui bãrbat care joacã fotbal, fapt ce ilus-
treazã dreptul la odihnã, ocrotirea sãnãtãþii etc.

8. Propuneþi participanþilor sã consulte DUDO ºi sã gãseascã articole care
se referã la drepturile din materialele ºi fotografiile selectate din ziare
ºi reviste.

9. Rugaþi fiecare grup sã lipeascã articolele decupate din ziare pe tablã sau
pe coala de hârtie. În timpul prezentãrii, echipele îºi vor argumenta alegerea
prin citirea articolului respectiv din declaraþie.



81

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului
Evaluare

A fost uºor sã gãsiþi exemple care sã evoce situaþii privind încãlcarea,
apãrarea sau respectarea drepturilor?
A fost dificil sã gãsiþi subiecte pentru o anumitã poziþie? De ce?
Aþi gãsit materiale care sã evoce toate cele trei poziþii?
Aþi întâlnit momente când apãrarea drepturilor unei persoane implica
încãlcarea drepturilor altora (conflictul de drepturi)? Cum credeþi, de ce?
Putem aplica ideea �drepturile mele se terminã acolo, de unde  încep
drepturile tale ºi invers� în astfel de situaþii?
Cum credeþi, o astfel de idee poate fi o soluþie echitabilã pentru toþi cei
care sunt implicaþi în situaþia respectivã? De ce da sau nu?

Variante
În calitate de proiect propuneþi participanþilor sã studieze mãsurile luate de

cãtre comunitatea internaþionalã privind apãrarea populaþiei paºnice în cadrul
conflictelor armate, sau privind apãrarea drepturilor unui grup de persoane
defavorizate.
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CAREUL  DREPTURILOR  OMULUI
Obiectiv - a evalua cunoºtinþele participanþilor despre

drepturile omului

- a urmãri aplicarea în practicã a drepturilor omului

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - pixuri
- copii ale fiºei Careul drepturilor omului

pentru fiecare participant

Desfãºurare
1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o fiºã Careul drepturilor omului.
2. Propuneþi-le participanþilor sã se plimbe prin salã, sã gãseascã un coleg

care ºtie rãspunsul la una din întrebãrile din careuri ºi sã-i înscrie numele
în careul respectiv. Atenþie! Într-un careu poate fi înscris doar un nume.

3. Cel care a completat primul toate careurile strigã �Bingo!� ºi activitatea
se încheie.

Evaluare
Când toþi participanþii s-au aºezat, citiþi pe rând (sau la întâmplare) conþinutul

fiecãrui careu ºi întrebaþi participanþii pe cine au înscris. Pe rând, cei care îºi
aud numele se ridicã în picioare ºi anunþã rãspunsul lor tuturor colegilor. Puteþi
continua în acest mod pânã când se va rãspunde la toate întrebãrile sau vã
puteþi limita doar la câteva careuri.
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Fiºa CAREUL DREPTURILOR OMULUI

Un drept fundamental
al omului

Þarã în care oamenii
sunt lipsiþi de drepturile
lor din motive rasiale

Cântãreþ care interpre-
teazã melodii despre

drepturile omului

Drept de care nu te
foloseºti în ºcoalã
în calitate de elev

Þarã în care oamenilor
li se violeazã drepturile

din considerente
religioase

Þarã în care drepturile
omului sunt încãlcate

Þarã unde existã grupe
ce necesitã drepturi

speciale

Drepturi pe care le au
pãrinþii în raport cu

copiii lor

Carte despre drepturile
omului

Unul din drepturile
omului de care nu se

bucurã încã toþi cetãþenii
þãrii tale

Document care
proclamã drepturile

omului

Organizaþie care luptã
pentru drepturile omului

Þarã în care situaþia
implementãrii drepturilor
omului a fost de curând

amelioratã

Persoanã
care luptã pentru
drepturile omului

Popor cãruia i se refuzã
de a se constitui ca
naþiune ºi teritoriu

naþional

Grupã etnicã, naþionalã
sau de alt gen care a

fost terorizatã în trecut

Film despre drepturile
omului

Tip de încãlcare a
drepturilor omului care

te iritã cel mai mult

Drepturi de care femeile
nu se pot uneori folosi

Unul din drepturile
omului care este

respectat în
întreaga lume

Grupare care încalcã
drepturile omului

Þarã în care oamenii
au fost torturaþi

Þarã în care nu existã
libertatea cuvântului

Drept pe care toþi copiii
lumii ar trebui sã-l aibã

Þarã în care nu existã
dreptul la libera

circulaþie
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LÃSAÞI-MÃ  SÃ  SPUN
Obiectiv - a arãta interferenþa dreptului la libera exprimare

a opiniei de cãtre persoanele fizice ºi stat

Vârsta participanþilor - de la 16 ani

Mãrimea grupului - 25 persoane

Durata - 90 minute

Materiale - DUDO, fiºa Informaþia cu privire la cenzurã

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã-ºi imagineze cã sunt jurnaliºti independenþi ºi

sarcina lor este sã scrie un articol pentru ziarul local. Propuneþi-le sã
scrie despre ceea ce nu le place în localitatea lor. Spuneþi-le cã conþinutul
acestor articole nu va fi divulgat persoanelor din afara clasei ºi asiguraþi-
vã cã aºa se va întâmpla.

2. Dupã ce au scris articolele, împãrþiþi participanþii în perechi ºi propuneþi-
le sã facã schimb de articole.

3. Fiecare va fi în rolul de redactor-ºef al ziarului. Sã presupunem cã redac-
torul-ºef a primit un articol care, dupã pãrerea lui, nu va fi pe placul
primarului ºi al autoritãþilor locale. Propuneþi-i sã redacteze acele pãrþi
ale articolului, care, dupã pãrerea lui, sunt �periculoase�. Redactorul-ºef
este în drept sã cenzureze articolul cum doreºte.

4. Restituiþi articolele autorilor.
5. Împãrþiþi participanþilor fiºele Informaþia cu privire la cenzurã ºi

propuneþi-le sã se gândeascã la exemple care sã ilustreze fiecare din
punctele indicate. De ce ar dori cineva sã supunã cenzurii, de exemplu,
opera unui pictor.

Evaluare
Cum v-aþi simþit în calitate de ziariºti?
Când aþi scris articolul, aþi încercat sã-l supuneþi cenzurii personale? De ce?
Cum aþi scris articolul, într-o manierã politicoasã sau ofensatoare, acuza-
toare? De ce?
Dacã aþi scris articolul într-un stil politicos, aþi fãcut-o pentru cã v-aþi
simþit responsabil de sentimentele altor persoane, pentru cã vã era fricã
cã veþi fi pedepsit sau din alte motive? Care sunt ele?
Atunci când aþi scris articolul, aþi sugerat ºi idei de redresare a situaþiei,
sau aþi vrut doar �sã vã vãrsaþi amarul�?
Cum v-aþi simþit în momentul când articolul vostru era cenzurat?
Ce aþi simþit faþã de persoana care cenzura?
Aþi avut sentimente de furie, deºi nu ºtiaþi dacã articolul este cenzurat
spre �bine� sau spre �rãu�? De ce?
Cum arãta articolul vostru dupã ce a fost cenzurat?
Cum aþi hotãrât ce anume trebuie omis din articolul partenerului vostru?
Când cenzuraþi articolul, v-aþi bazat pe valorile proprii sau pe valorile
comunitãþii? De ce?
Cum credeþi, care este scopul acestui exerciþiu?

Variaþii
Propuneþi copiilor sã scrie un articol pentru ziarul sau gazeta de perete a

ºcolii. În calitate de proiect, puteþi sã le propuneþi elevilor sã urmãreascã presa
ºi sã vadã cum este reflectat acelaºi eveniment în diferite ziare.
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Fiºa INFORMAÞIA CU PRIVIRE LA CENZURÃ

Dreptul la libera exprimare a opiniei este dreptul fiecãrei persoane,
consfinþit în art. 19 al DUDO. Mulþi considerã cã acest drept reprezintã
esenþa unei societãþi cu adevãrat democratice. Alþii sunt de pãrerea cã
surplusul de libertate a cuvântului poate fi periculos.

Cine sunt cenzorii?
- cenzorii oficiali;
- guvernanþii;
- funcþionarii publici;
- legea;
- uniunile, asociaþiile etc.;
- grupurile de persoane.

Ce se supune cenzurii?
- informaþia;
- exprimarea opiniei;
- atacurile la valorile comune;
- operele de artã (literaturã, picturã, sculpturã etc.);
- critica la adresa societãþii;
- accesul la informaþie;
- acþiunile colective;
- opoziþia politicã.

De ce se înfãptuieºte cenzura?
- pentru a ascunde incompetenþa sau/ºi informaþia;
- pentru a apãra �politica� conducerii;
- pentru a �apãra� privilegiile;
- pentru a proteja categoriile vulnerabile ale populaþiei, cum ar fi minorii;
- pentru a menþine puterea.

Cum se înfãptuieºte cenzura?
- nu se permite desfãºurarea anumitor acþiuni (cenzurã preventivã);
- se aplicã pedepse dupã desfãºurarea unor acþiuni (cenzurã punitivã).

Când  acþioneazã cenzura?
- înainte de alegeri;
- în perioada unor tulburãri sociale;
- în perioada crizelor naþionale / internaþionale;
- când conducerea þãrii este slãbitã sau se aflã în pericol.
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Cum ar arãta o lume în care oamenii nu ar comunica între ei? Ar fi
tristã ºi singuraticã. Din fericire, oamenii dispun de multe mijloace de comu-
nicare. Ne exprimãm sentimentele ºi gândurile prin scriere, vorbire, þipete,
prin diferite gesturi ale corpului etc.

Comunicarea eficientã este importantã în arta de a rezolva conflictele.
Totuºi, când ne aflãm în situaþii conflictuale, comunicarea devine adeseori
dificilã ºi delicatã. Se poate întâmpla sã ne fie greu sã ne exprimãm
adevãratele noastre sentimente; se poate întâmpla, de asemenea, sã ne
simþim frustraþi pentru cã ceilalþi nu înþeleg exact ceea ce simþim noi.

Un element important al comunicãrii eficiente este acela de a ne pãstra
mintea deschisã ºi de a-i asculta pe ceilalþi. Conflictele apar adeseori când
suntem încrezuþi cã ºtim care este poziþia altor persoane; în lipsa unei
comunicãri eficiente s-ar putea sã nu fim în stare sã înþelegem cã presu-
punerile noastre sunt incorecte. De exemplu, tãcerea poate fi interpretatã
în mai multe feluri: ca semn de furie, protest, obosealã, resemnare, con-
fuzie.

Este posibil ca fiecare dintre noi sã cunoascã lucruri diferite, sã aibã
convingeri ºi puncte de vedere diferite. Comunicarea devine dificilã de
cele mai multe ori atunci când ne concentrãm asupra diferenþelor dintre
noi. Aceste dificultãþi de comunicare se transformã  apoi în conflicte, care
se încadreazã în acþiunile noastre de comunicare; astfel ia naºtere un cerc
vicios al comunicãrii din ce în ce mai periculos în escaladarea conflicte-
lor.

Comunicarea ºi buna noastrã înþelegere cu ceilalþi ajung sã fie mai
puþin reuºite dacã sunt bazate de la început pe prejudecãþi despre interlo-
cutorii noºtri. De exemplu, dacã avem prejudecãþi despre anumiþi oameni,
este posibil sã fim predispuºi sã-i discriminãm pe toþi membrii grupului din
care face parte.

Alimentãm prejudecãþile noastre cu cât mai mult citim ºi ascultãm doar
acele lucruri care sunt în unison cu propriile noastre prejudecãþi. Ca ur-
mare, apare o rupturã în comunicare, iar cercul vicios al conflictului de-
vine tot mai distrugãtor.

Din fericire, suntem în stare sã ne formãm cu toþii anumite abilitãþi care
ne-ar ajuta sã soluþionãm problemele apãrute în comunicare ºi sã preve-
nim apariþia acestui cerc vicios al conflictelor. Abilitãþile în cauzã pot fi
formate ºi utilizate cu uºurinþã. Activitãþile din acest capitol permit
participanþilor sã-ºi formeze ºi sã-ºi perfecþioneze unele abilitãþi de comu-
nicare importante pentru a face faþã în mod eficient conflictelor.

Comunicarea este un schimb reciproc de informaþii între cel puþin douã
persoane: cel care transmite informaþia se numeºte emiþãtor, iar cel care o
primeºte � receptor.

Comunicarea
 ºi soluþionarea
conflictelor
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Schema comunicãrii:

Comunicarea poate fi de douã tipuri:

1. Eficientã � atunci când mesajul transmis de emiþãtor este primit
de receptor fãrã probleme.

2. Ineficientã � atunci când pe canalul de comunicare între emiþãtor
ºi receptor apar anumite bariere, numite bruiaje.

Bariere de comunicare:

A. Determinate de factori externi:
- mecanice (deficienþe ale aparatului verbal sau auditiv, zgomotul,

vorbirea concomitent cu mestecatul gumei etc.)
- fizice (cãldura sau frigul, ora la care are loc comunicarea, anturajul

care provoacã disconfort etc.)
- semantice (necunoaºterea limbii, a unor expresii, a sensurilor pe care

le poate avea unul ºi acelaºi cuvânt etc.)

B.  Determinate de factori interni:
- implicare emoþionalã negativã (atitudine negativã faþã de persoanã,

sentimente de antipatie, prezenþa persoanei incomodeazã)
- lipsa de interes sau cunoºtinþe în domeniu
- prejudecãþi ºi stereotipuri
- emoþii
- particularitãþile personalitãþii, caracterului
- comportament de apãrare (teama cã persoana ar putea obþine un post

mai bun, credinþa cã propunerea �rivalului� este lipsitã de importanþã)
- diferenþe de statut.

Într-o comunicare eficientã, persoanele implicate se schimbã alternativ cu
rolurile. Receptorul nu doar reacþioneazã la cele spuse de emiþãtor, ci se trans-
formã, la rândul sãu, în sursã de informaþie. Pentru a realiza o comunicare
eficientã, emiþãtorul are nevoie sã cunoascã receptorul (de exemplu, dacã o
persoanã nu poate citi, nu i se va trimite o scrisoare).

Pentru a afla dacã mesajul sãu a ajuns la þintã, emiþãtorul are nevoie de
feedback � reacþia receptorului la informaþia primitã de la sursã. Feedback-ul
permite sursei sã-ºi adapteze mesajul la receptor: sã-l repete, sã-l formuleze
într-o altã formã, sã-l completeze sau sã-l simplifice.

BA
RI

ER
E

EMIÞÃTOR

BA
RI

ER
E

RECEPTOR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

mesaj

mesaj

 CANAL
DE COMUNICARE

Feedback
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Feedback-ul este un proces de învãþare despre propria persoanã ºi poate fi

de douã feluri:
a. Constructiv � atunci când îl face pe subiect sã conºtientizeze

anumite lucruri, îi oferã posibilitatea de a alege, încurajeazã
activitatea de dezvoltare personalã. Un feedback constructiv nu
înseamnã în mod necesar un feedback pozitiv: un feedback
negativ, dacã este bine realizat, poate constitui un instrument
de învãþare util ºi eficient.

b. Distructiv � acel feedback care, în loc sã-i dea subiectului
informaþii utile ºi posibilitatea de a folosi aceste informaþii în
procesul de perfecþionare personalã, îi induce acestuia un sen-
timent neplãcut ºi prea puþine sau nici o informaþie utilã pentru
procesul de învãþare.

În transmiterea mesajelor, nu vorbiþi, ci comunicaþi. Persoanele care
comunicã eficient nu doar vorbesc, ci ºi ascultã. Ele ºtiu exact când devin
plictisitoare. Concentraþi-vã asupra mesajului, dar nu uitaþi ºi despre audi-
toriu. Daþi-vã seama când este timpul sã încheiaþi.

Arta comunicãrii verbale cuprinde:

ARTA DE A VORBI ARTA DE A ASCULTA ARTA DE A SCRIE

  corect   atent   corect
  fluid   activ   clar
  deschis   tolerant   conºtient
  captivant   afectiv   precis
  elocvent   eficient   vizibil
  logic   estetic
  coerent   convingãtor
  sincer

Comunicarea nonverbalã
Specialiºtii au estimat cã doar 10-30% din mesajul adresat altei persoane

este transmis pe cale verbalã, restul informaþiei aparþinând comunicãrii non-
verbale. Acest tip de comunicare, numit ºi limbaj al corpului, se realizeazã
printr-o mulþime de semnale parvenite de la poziþia corpului, gesturile efectu-
ate, expresia facialã, contactul vizual etc. Dacã în cazul comunicãrii mesajelor
verbale ne putem uºor �ascunde dupã cuvinte�, gesturile ne vor trãda cu
siguranþã, în aceasta ºi constã specificul comunicãrii nonverbale. Dificultatea
este legatã de capacitatea limitatã pe care o avem pentru a o descifra. Decoda-
rea corectã a limbajului nonverbal presupune bune abilitãþi de observare ºi
flexibilitate în interpretarea mesajului. De exemplu, faptul cã cineva evitã sã ne
priveascã în ochi, poate avea mai multe semnificaþii: poate vrea sã fie lãsat în
pace sau este foarte timid, poate ascunde ceva sau pur ºi simplu urmãreºte o
muscã.

Exemple de semnale nonverbale:
- zâmbetul � comunicã ceva de genul Îmi face plãcere sã-þi vorbesc (sã te

ascult).
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- arãtarea palmelor � Sunt deschis cãtre tine.
- aprobarea din cap � Sunt interesat de ceea ce spui.
- uºoara înclinare înainte a corpului � Sunt puternic ºi vreau sã ºtii acest

lucru.
- corpul uºor întors cãtre exterior � Aº cam pleca.
- picioarele încruciºate � Mã tem de tine sau Nu sunt de acord cu ceea

ce spui sau Am ºi eu ceva de spus despre asta.
- frãmântarea mâinilor � Nu mã simt confortabil.
- mâna prinsã pe ceafã � Îmi stai în gât!
- ridicarea vârfului nasului � Nu-mi place de tine!
- foiala, bocãneala cu degetele în masã, bãtutul din picioare, capul spriji-

nit într-o mânã, suspinul lung ºi trist � Mã plictiseºti.

Ascultarea activã
Una din componentele de bazã ale comunicãrii eficiente este ascultarea

activã. Ascultarea activã este o tehnicã bunã de colectare a informaþiei de la
oameni. În plus, ea implicã ºi unele abilitãþi care duc la îmbunãtãþirea relaþiilor
interumane. Atunci când percep cã li se acordã întreaga atenþie, oamenii tind la
rândul lor sã devinã mai atenþi, mai empatici, mai cooperanþi. Ascultarea pretinde
ascultãtorului sã creeze o atmosferã caldã, deschisã, în care o mare importanþã
o capãtã mesajele nonverbale. Ascultarea activã presupune a semnaliza celui-
lalt cu claritate, atât fizic cât ºi verbal, cã îi consacraþi timp ºi spaþiu, cã ascultaþi
cu atenþie ceea ce spune. Poziþia celor implicaþi în comunicare are o mare
importanþã: lipsa barierelor fizice, posibilitatea stabilirii contactului vizual di-
rect, mediul ambiant faciliteazã comunicarea.

Un bun ascultãtor trebuie sã evite:
- sã emitã judecãþi;
- sã-ºi comenteze experienþa personalã;
- sã întrerupã fluxul discuþiei;
- sã dea sfaturi.

CONFLICTUL
Ce trebuie sã ºtim despre conflict ºi soluþionarea lui?
Rugaþi participanþii sã se gândeascã la idei ºi emoþii pe care le asociazã cu

cuvântul �conflict�. Indiferent de vârsta sau naþionalitatea lor, rãspunsurile tind
sã se centreze pe imaginile de violenþã: bombe, asasinate, arme, rãzboi, duºmani,
luptã, atacuri, þipete, supãrare, urã.

Pentru mulþi adulþi asocierile sunt similare: când doresc sã punã în discuþie
probleme de conflict, deseori se gândesc mai întâi la rãzboi ºi la conflictul
armat.

Noutãþile locale ºi globale din mass-media se orienteazã des asupra eveni-
mentelor violente. Chiar în emisiunile de divertisment sau distractive, imaginile
violente sunt des difuzate. Deci, nu este surprinzãtor cã pentru mulþi oameni
cuvântul �conflict� este sinonim cu �violenþa�. Este necesar ca copii ºi tinerii sã
înþeleagã cã nu toate conflictele ajung la violenþã. A fi violent nu þine de natura
umanã. Violenþa este o reacþie la conflict ºi dacã violenþa se învaþã, alte reacþii
de asemenea sunt posibile ºi pot fi însuºite.

Educaþia poate ajuta elevii sã priveascã mai larg asupra conflictului, anali-
zând nu numai situaþii de violenþã, dar ºi conflictele care apar inevitabil între
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oameni din cauza ideilor, valorilor, poziþiei ºi perspectivelor. Acestea sunt acele
conflicte, care, nefiind soluþionate constructiv, pot exploda în violenþã.

Iniþiativele educaþionale nu pot elimina toate conflictele, deoarece conflic-
tul este un fapt din viaþã, dar tinerii trebuie ajutaþi sã ºtie cã existã mai multe
posibilitãþi de a rãspunde la conflict. Participanþii îºi pot dezvolta abilitãþi de
negociere ºi soluþionare a problemelor care le vor permite sã abordeze conflic-
tul nu drept crizã, dar ca posibilitate de schimbare creativã. Ei ar putea sã înveþe
sã aplice mai întâi aceste abilitãþi în rezolvarea conflictelor din viaþa cotidianã
� cu prietenii, membrii familiei ºi chiar profesorii! Apoi, ar putea chibzui asupra
faptului cum ar putea fi aplicate aceste modalitãþi de abordare a soluþionãrii
problemelor în conflictele ce au la bazã diferenþe religioase, etnice, politice în
comunitatea lor, între naþiuni sau la nivel global.

Mulþi copii au crescut în situaþii de conflicte dese, însoþite de neliniºte, fricã
ºi sentimente de neajutorare în faþa forþelor care par a fi ieºite de sub control.
Pentru aceste persoane însuºirea abilitãþilor de soluþionare a conflictelor ar putea
face parte din procesul de ameliorare, oferindu-le modalitãþi practice de a face
faþã greutãþilor ºi un sentiment de încredere în propriile forþe.

În acelaºi timp, educaþia despre conflicte ºi soluþionarea lor este preventivã.
Odatã cu însuºirea cunoºtinþelor, a abilitãþilor ºi a atitudinilor de conciliere,
oamenii au atât ocazia, cât ºi responsabilitatea de a întreprinde acþiuni care ar
duce la o culturã a pãcii într-o lume apãsatã de conflicte.

Câteva concepte-cheie

Educaþia despre pace � domeniu  tematic ce se orienteazã asupra prob-
lemelor ca: dezarmarea, instituþiile internaþionale, problema nuclearã ºi dez-
voltarea, cât ºi studii de caz despre rãzboi ºi pace ºi activitatea renumiþilor
pacifiºti.

Educaþia pentru pace � contribuie la dezvoltarea abilitãþilor ºi atitudinilor
necesare pentru ca pacea ºi colaborarea sã se realizeze. Aici se include
înþelegerea propriei persoane ºi stima de sine, fãurirea comunitãþii, comunica-
rea, dirijarea conflictelor, nonviolenþa, analiza diversitãþii ºi planificarea
acþiunilor. Scopul educaþiei pentru pace este schimbarea comportamentelor, a
modalitãþilor de gândire, a valorilor ºi, în cele din urmã, a instituþiilor care pro-
pagã conflictul ºi violenþa.

Pace negativã � se referã la lipsa rãzboiului ºi a conflictului violent, dar nu
include ºi reducerea factorilor care dãuneazã calitatea vieþii ºi astfel promovea-
zã o atmosferã de conflict.

Pace pozitivã � de asemenea cuprinde lipsa rãzboiului. Pacea pozitivã nu
este posibilã fãrã justiþie socialã ºi economicã, eliminarea sãrãciei ºi discriminãrii
ºi echilibrul ecologic.

Violenþã structuralã � se referã nu la violenþa fizicã propriu-zisã, dar la cea
pe care o produce sãrãcia, rasismul, sexismul ºi încãlcarea drepturilor omului.
Când instituþii sau sisteme sociale le acordã unor oameni funcþii de rãspundere,
în timp ce alþii sunt privaþi de drepturile fundamentale ale omului, atunci se
poate spune cã existã violenþa structuralã.
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AFIRMAREA  ªI  NEGAREA
Obiectiv - a ilustra modul în care limbajul nonverbal

influenþeazã asupra comunicãrii

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-24 persoane

Durata - 10 minute

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã formeze perechi cu persoanele pe care le cunosc

mai puþin ºi sã stabileascã cine dintre ei va fi �Afirmator� � va miºca
capul în sus ºi în jos, în semn de încuviinþare, ºi cine �Negator� � va
miºca capul la stânga ºi la dreapta, în semn de dezacord.

2. Timp de 2 minute, partenerii vor întreþine un dialog pe orice temã,
îndeplinind totodatã rolurile de �Afirmator� ºi de �Negator�.

3. Întrerupeþi conversaþiile ºi rugaþi interlocutorii sã se schimbe cu rolurile
ºi sã continue discuþia timp de 2 minute.

Evaluare
Discutaþi urmãtoarele întrebãri:

Consideraþi  cã aþi fost ascultat?
V-a deranjat faptul cã partenerul dãdea afirmativ sau negativ din cap?
Aþi putea repeta cele spuse de coleg?
Cum influenþeazã asupra comunicãrii neconcordanþa între limbajul
corpului ºi limbajul verbal?

Activitãþi
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FULGII  DE  ZÃPADÃ
Obiectiv - a demonstra cã fiecare poate interpreta diferit

aceleaºi instrucþiuni

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 10-20 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - foi A4

Indicaþii - activitatea poate fi folositã în scopul demonstrãrii
caracterului diferit al oamenilor ºi pentru a iniþia
participanþii în Educaþia interculturalã

Desfãºurare
1. Rugaþi patru voluntari sã treacã în faþa sãlii.
2. Repartizaþi-le câte o foaie ºi spuneþi-le sã respecte urmãtoarele reguli:

sã stea cu ochii închiºi pe tot parcursul exerciþiului;
sã nu punã întrebãri.

3. Dupã ce voluntarii au închis ochii, daþi-le urmãtoarele instrucþiuni:
Îndoiþi foaia în jumãtate ºi rupeþi-i colþul drept;
Îndoiþi hârtia în jumãtate ºi rupeþi-i colþul drept;
Îndoiþi iarãºi foaia ºi rupeþi-i colþul drept.

4. Rugaþi participanþii sã deschidã ochii ºi sã desfacã foaia, arãtând-o
celorlalþi.

Evaluare
Discutaþi urmãtoarele întrebãri:

Care instrucþiuni pot fi interpretate diferit?
De ce diferiþi oameni înþeleg diferit aceleaºi cuvinte?
Cum sã formulãm o instrucþiune pentru a o face mai clarã?

Variante
Puteþi include în exerciþiu toþi participanþii, repartizându-le tuturor foi de

hârtie.
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CHIPURI  DIFERITE
Obiectiv - a ajuta participanþii sã gãseascã soluþii care

ar satisface ambele pãrþi implicate într-un conflict
Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 15-25 persoane

Durata - 40-45 minute

Materiale - tablã sau coli mari de hârtie, cretã sau carioca,
3 figuri triste ºi 3 figuri zâmbãreþe tãiate din carton
pentru a fi prinse pe tablã (opþional)

Desfãºurare
1. Doi participanþi sunt rugaþi sã însceneze o situaþie de conflict, dar fãrã a

ajunge la soluþionarea lui.

Exemplu de situaþie-conflict:
Este recreaþie ºi toþi elevii se grãbesc sã iasã din ºcoalã pentru a se juca

afarã. Doi copii au observat o minge ºi se grãbesc s-o ia. Cei doi se ceartã  când
ajung la minge pentru cã fiecare vrea sã se joace. Primul zice cã este a lui,
deoarece el primul a gãsit-o; cel de-al doilea zice cã el a ajuns mai înainte, deci
mingea este a lui. Astfel cei doi se ceartã.

2. Dupã prezentarea scenetei, folosind metoda brainstorming, participanþii
vor oferi cât mai multe soluþii posibile pentru rezolvarea acestui conflict,
fãrã a analiza deocamdatã variantele. Propunerile pot fi înscrise pe tablã
sau pe coli mari de hârtie.

3. Când participanþii nu mai au idei, ajutaþi-i sã clasifice soluþiile în 3 grupe,
folosind simboluri cu figuri triste ºi figuri care zâmbesc desenate pe coli-
le de hârtie sau fiind prinse pe tablã.

a. Soluþii în care fiecare b. Soluþii în care doar c. Soluþii în care nici unul
persoanã primeºte ceea o persoanã primeºte ceea nu primeºte ceea ce
ce doreºte (de exemplu, ce vrea (de exemplu, vrea (de exemplu, profesorul
unul se joacã 10 minute, unul îl loveºte pe celãlalt, ia mingea ºi le spune copii-
apoi altul 10 minute). ia mingea ºi fuge). lor sã-ºi gãseascã un alt joc).

  4. Discutaþi despre cele 3 tipuri de soluþii. Care dintre ele le pare mai bunã?

Evaluare
Pentru discuþie se propun urmãtoarele întrebãri:

Sunt oare posibile soluþiile în care ambele pãrþi primesc ceea ce vor în
toate cazurile? Când nu ar fi posibil?
Întotdeauna sunt preferabile soluþiile de primul tip?
Este  necesarã violenþa dacã putem soluþiona conflictul altfel?

Variaþii
A. Pentru participanþii de vârstã mai mare puteþi înlocui figurile cu  semnele �+� ºi �-�.

B. Activitatea poate fi repetatã cu diferite situaþii conflictuale: personale, locale, globale.
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ASCULTAREA  ACTIVÃ
Obiective - a le forma ºi dezvolta participanþilor capacitãþi

de ascultare activã

- a învãþa participanþii sã conºtientizeze existenþa
unor puncte de vedere diferite de ale lor � moment
esenþial în comunicare ºi în soluþionarea conflictelor

Vârsta participanþilor - de la 10 ani (partea I); de la 14 ani (partea II)

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - copii ale fiºei Ascultarea activã este...
pentru participanþii de la 14 ani

Indicaþie - pãrþile I ºi II pot fi efectuate independent una
de cealaltã

Desfãºurare
Partea I

1. Rugaþi doi participanþi sã se ofere voluntari pentru un joc pe roluri.
Unul dintre ei (vorbitorul) primeºte instrucþiunea de a-i povesti celuilalt (as-
cultãtorului) ceva foarte interesant ºi important (de exemplu, cã a fost invitat
la o petrecere, a fost selectat sã participe la un concurs, a vizitat un loc
istoric etc.), iar acesta din urmã are sarcina de a nu ascultã ce-i spune co-
legul. El poate arãta aceasta prin diferite modalitãþi: sã se întoarcã de la el,
sã nu-l priveascã în ochi, sã-l întrerupã, sã schimbe subiectul etc. Activi-
tatea este exersatã timp de 2 minute.

2. Dupã ce au urmãrit sceneta, în grupul mare sau pe echipe de 4-5
persoane, spectatorii vor întocmi o listã cu comportamente pe care le-au
observat la ascultãtor. Lista ar putea include date despre contactul vizual,
încurajarea vorbitorului, punerea întrebãrilor, poziþia corpului etc.

3. Jocul pe roluri este repetat de alþi doi voluntari, dar, de data aceasta,
ascultãtorul aratã un profund interes faþã de informaþia oferitã de vorbitor.

4. Spectatorii alcãtuiesc o listã de comportamente ºi pentru al doilea
ascultãtor.

5. Împreunã cu animatorul, se comparã comportamentele din ambele
scenete, discutând despre sentimentele ambelor perechi de actori. Este bine
sã le explicaþi participanþilor în ce constã ºi de ce este importantã ascultarea
activã. Repartizaþi participanþilor fiºa Ascultarea activã este....

Partea II
1. Împãrþiþi participanþii în perechi ºi lãsaþi-i sã decidã cine dintre ei va fi

vorbitor ºi cine ascultãtor. Temele pentru discuþie pot fi alese de fiecare
pereche în mod independent sau pot fi indicate de animator (de exemplu:
Am fost mândru de mine atunci când�, Când voi creºte mare aº vrea sã
fac�, Cred cã lumea în care trãim are nevoie de o schimbare ºi anume�).
Subiectele de discuþie pot varia în funcþie de vârsta ºi interesele copiilor.

2. Sarcina ascultãtorului este de a aplica în practicã cât mai multe abilitãþi
de ascultare activã în timp ce emiþãtorul prezintã informaþia.

3. Dupã 2 minute de exersare, partenerii se schimbã cu rolurile.
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Evaluare

Cum te-ai simþit în timp ce ascultai activ partenerul?
Cum îþi asculþi de obicei interlocutorii?
Cum te-ai simþit în timp ce ai fost ascultat activ de cãtre partenerul tãu?
Te-a ajutat �ascultarea activã� sã înþelegi interlocutorul mai bine ?

Variaþii
Partea II poate fi realizatã în grupuri de 3 persoane: un vorbitor, un ascultã-

tor ºi un observator. În acest caz, fiºa Ascultarea activã este� se oferã doar
observatorului, care îºi noteazã comportamentele ascultãtorului. Când vorbi-
torul încheie povestirea sa, observatorul aduce la cunoºtinþã ascultãtorului teh-
nicile ascultãrii active folosite sau nu de el în timpul jocului. Participanþii se pot
schimba cu rolurile, astfel încât fiecare sã fie ºi vorbitor, ºi ascultãtor, ºi obser-
vator.

Fiºa ASCULTAREA ACTIVÃ ESTE�

Câteva �secrete� care faciliteazã comunicarea:
1) Climatul confortabil.
2) Corpul întors spre interlocutor, postura relaxatã, dar care trãdeazã

interes.
3) Contactul vizual direct, dar nu exagerat: privirea fixã este perceputã

ca fiind agresivã.
4) Semnalele verbale (�Da, te înþeleg...�, �Sunt de acord cu tine...�,

�Am trecut ºi eu prin asta...�) ºi nonverbale (încuviinþarea din cap, zâm-
betul încurajator, mângâierea pe umãr etc.) care atestã ascultarea ºi
înþelegerea mesajului.

5) Feedback-ul constructiv � prin intermediul comentariilor ºi nu a
criticilor � care începe cu aspectele pozitive, este concret ºi se referã mai
degrabã la anumite comportamente ce pot fi schimbate ºi nu la trãsãturile
personale.

Pentru a asculta activ, este necesar sã foloseºti douã tehnici impor-
tante: reflectarea ºi punerea întrebãrilor.

Reflectarea
Reflectând, îl facem pe vorbitor sã înþeleagã cã ascultãm ceea ce spune

ºi verificãm dacã am înþeles exact ceea ce vrea el sã ne zicã. Reflectarea
reprezintã redarea acþiunilor partenerului printr-o manierã proprie. Când
reflectezi:

1) Parafrazeazã (repetã) cu cuvintele tale ceea ce spune vorbitorul,
folosind fraze ca: �Deci ceea ce spuneþi ar fi cã...�, �Doriþi sã spuneþi cã...�,
�Cu alte cuvinte...� etc.

2) Exprimã ceea ce presupui cã crede interlocutorul, folosind propri-
ile cuvinte: �Deci, crezi cã ar fi bine sã...�, �Probabil, crezi cã dacã ...,
atunci...� etc.

3) Expune ceea ce simte interlocutorul utilizând expresiile tale: �Se
pare cã eºti fericit acum cã ai rezolvat problema...�, �Îmi dau seama cã eºti
confuz în ce priveºte...� etc.
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Punerea întrebãrilor
Acest aspect important al ascultãrii active este menit sã încurajeze

obþinerea unor informaþii mai complete ºi sã deblocheze comunicarea.
Întrebãrile trebuie formulate atent, pentru a nu semãna cu un interogatoriu
sau a face presiuni asupra interlocutorului. Nu existã o reþetã despre cum
se pun întrebãrile. Existã mai multe tipuri de întrebãri:

1) Întrebãri deschise � cele care oferã persoanei chestionate cea mai
mare libertate de rãspuns, de exemplu: �Ce pãrere ai despre...�, �Poþi sã-
mi povesteºti mai detaliat despre...�, �Ce crezi tu despre problema...�

2) Întrebarea cu rãspuns închis � atunci când persoana chestionatã
are un singur rãspuns posibil, de exemplu: �Câþi ani ai?�, �Unde te duci?�
etc.

3) Întrebarea bipolarã � atunci când se poate rãspunde prin �Da� sau
�Nu�. În cazul când persoana nu cunoaºte rãspunsul, poate spune �Nu
ºtiu�. De exemplu: �Ai mâncat la prânz?�, �Pãmântul este rotund?�, �Þi-ai
fãcut temele?� etc.

4) Întrebãri cu rãspuns sugerat � atunci când persoana primeºte
indicaþii în legãturã cu forma sau conþinutul rãspunsului. Ele ghideazã per-
soana cãtre anumite rãspunsuri. De obicei, aceste întrebãri încep cu o
negaþie: �Nu-i aºa cã...�, �N-ar fi mai bine sã...�, �Nu credeþi cã...�

Abilitãþi de a pune întrebãri:
acordaþi câte o singurã întrebare;
formulaþi întrebãrile clar ºi concis;
puneþi mai multe întrebãri deschise;
daþi-i interlocutorului timp suficient pentru a formula rãspunsul;
pãstraþi un moment tãcerea pentru ca vorbitorul sã se poatã gândi
ºi sã ofere mai multe informaþii.
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SCAUNELE
Obiective - a arãta participanþilor cum pot face faþã unui con-

flict, transformându-l într-un proces de cooperare

- a ajuta participanþii sã înþeleagã noþiunea
de diferenþã culturalã

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 25-30 minute

Materiale - scaune
- fiºe Instrucþiuni pentru participanþi

Desfãºurare
1. Explicaþi participanþilor importanþa acestui exerciþiu referindu-vã la obiec-

tivele lui.
2. Împãrþiþi fiecãrui participant câte o fiºã cu un tip de instrucþiuni. Spuneþi-

le sã þinã în secret conþinutul fiºei.
3. Anunþaþi începerea exerciþiului ºi spuneþi participanþilor sã urmeze

instrucþiunile primite, fãrã a se consulta cu colegii.

Evaluare
Evaluarea activitãþii se efectueazã punându-se accent pe soluþionarea non-

violentã a conflictelor. Instrucþiunile primite nu pot fi realizate decât cooperând
cu persoanele ce au instrucþiuni asemãnãtoare.

Sunt posibile mai multe soluþii, de exemplu:
Angajarea tuturor scaunelor în formã de cerc între uºã ºi fereastrã.
Plasarea consecutivã a scaunelor întâi în cerc, apoi la fereastra, pe urmã
lângã uºã.
Nerespectarea condiþiilor exerciþiului prin punerea a 1/3 din scaune
la fereastrã, 1/3 la perete ºi 1/3 în cerc.
Nerespectarea totalã a instrucþiunilor.

Fiºa INSTRUCÞIUNI PENTRU PARTICIPANÞI

Fiºa 1
Aranjeazã toate scaunele din încãpere în cerc. Ai 15 minute.

Fiºa 2
Aranjeazã toate scaunele lângã uºã. Ai 15 minute.

Fiºa 3
Aranjeazã toate scaunele lângã fereastrã. Ai 15 minute.
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CORONIÞE  DE  HÂRTIE
Obiectiv - a explora cãile de comunicare nonverbalã

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 10-30 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - carioca, hârtie, clei sau clame, scaune

Desfãºurare
1. Pregãtiþi coroniþe de hârtie pentru fiecare participant. Pe fiecare coroniþã

scrieþi cu litere mari o dispoziþie sau atitudine (de exemplu, vesel, trist,
plângãreþ).

2. Puneþi pe capul fiecãrui participant câte o coroniþã, dar asiguraþi-vã ca
persoana sã nu vadã ce este scris pe coroniþa sa.

3. Aranjaþi participanþii într-un cerc ºi rugaþi-i sã-ºi imagineze cã vor merge
la o petrecere, dar trebuie sã discute din timp despre locul unde o vor
organiza, cine ºi ce va aduce, cum vor decora sala etc.

4. Spuneþi-le sã se comporte unul cu celãlalt conform celor scrise pe coroniþa
persoanei din faþã, dar sã nu spunã ce cuvânt anume este scris.

Evaluare
Întrebaþi participanþii:

V-aþi dat seama ce este scris pe coroniþã?
Cum v-aþi dat seama?
V-a afectat felul în care ceilalþi vi se adresau?
Ce vã spunea limbajul nonverbal al interlocutorilor?
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ADEVÃR  ªI  MINCIUNÃ
Obiective - a înþelege comunicarea nonverbalã

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 10-30 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - 4 fiºe pentru a scrie Instrucþiunile personale

Indicaþie - activitatea poate fi aplicatã ºi pentru a iniþia
participanþii în tema Interculturalitate

Desfãºurare
1. Rugaþi patru persoane sã se ofere voluntari ºi repartizaþi la douã din ele

instrucþiunea A ºi la altele douã, instrucþiunea B. Spuneþi-le cã nu au voie
sã dezvãluie informaþia de pe fiºã, ci doar sã o execute întocmai.

2. Dupã ce voluntarii au îndeplinit instrucþiunile de pe fiºe, rugaþi ceilalþi
participanþi sã-ºi dea seama dacã istoriile ascultate sunt adevãrate sau
false. Se admite punerea întrebãrilor clarificatoare pentru a decide cine
minte ºi cine spune adevãrul. Cum au ajuns la concluzia datã?

Evaluare
Discutaþi despre diferenþele culturale în folosirea limbajului nonverbal. De

exemplu, care sunt semnele nonverbale ce ne aratã ca interlocutorul minte
(roºirea, evitarea contactului vizual, frãmântarea mâinilor etc.).

Discutaþi despre problemele ce pot apãrea în comunicarea interpersonalã
pe baza percepþiei diferite a lucrurilor.

Fiºa INSTRUCÞIUNI PERSONALE

A  (Nu arãta la nimeni). Pentru ca membrii grupului sa te cunoascã mai
bine va trebui sã le povesteºti ceva interesant despre tine timp de 2 minute.
Tot ce vei spune trebuie sã fie adevãrat. Poþi povesti despre viata ta de zi
cu zi, despre familia ºi interesele tale etc. Dupã ce vei vorbi, þi se vor pune
întrebãri la care va trebui sã rãspunzi cât se poate de sincer.

B   (Nu arãta la nimeni). Pentru ca membrii grupului sã te cunoascã mai
bine, va trebui sã le povesteºti ceva interesant despre tine timp de 2 minute.
Tot ce vei spune trebuie sa fie fals. Poþi inventa lucruri legate de trecutul tãu,
familia, interesele tale etc. Dupã ce vei vorbi, þi se vor pune întrebãri în
legãturã cu care ai voie sã minþi, dar aºa ca auditoriul sã te creadã.
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OBIECTUL  BIZAR
Obiective - a învãþa copiii sã respecte diferenþele individuale

umane
- a ajuta membrii unui grup sã utilizeze mai eficient

limbajul nonverbal

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 15-25 persoane

Durata - 40 minute

Materiale - hârtie, carton, veselã de unicã folosinþã din plastic,
etichete, clei, scotch, cutiuþe, pixuri, carioca, oricare
alte materiale  pentru crearea unui obiect original

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri de 5-6 elevi. Repartizaþi fiecãrui grup

câte un set din materialele necesare.
2. Spuneþi participanþilor cã scopul activitãþii este ca fiecare grup sã cons-

truiascã un obiect cât mai original timp de 15 minute. Ei pot confecþiona
orice, dar nu au voie sã foloseascã alte obiecte decât cele primite ºi trebuie
sã respecte douã reguli:
a) pe parcursul întregii activitãþi participanþii nu au dreptul sã vorbeascã,

sã-ºi scrie mesaje sau sã foloseascã limbajul semnelor;
b) nu se discutã ce fel de obiect se va construi.

3. Când timpul expirã, participanþii discutã în echipã despre lucrul realizat
ºi fiecãruia i se oferã posibilitatea sã-ºi expunã pãrerea referitor la obiec-
tul confecþionat.

4. Un reprezentant al fiecãrui grup prezintã obiectul grupului mare,
explicând ce au încercat sã confecþioneze.

Evaluare
Cum v-aþi simþit construind obiectul fãrã a avea posibilitatea de a comu-
nica?
Care este rolul ºi importanþa comunicãrii?
Care este semnificaþia acestei activitãþi?
Ce aþi învãþat în baza acestei activitãþi?



101

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului

TELEFONUL  STRICAT
Obiective - a ajuta participanþii sã înþeleagã de ce este necesar

a asculta atent interlocutorul
- a învãþa participanþii cum sã-ºi cultive ºi sã-ºi

amelioreze abilitãþile de ascultare activã
- a explica cele douã tipuri de ascultare: reflexivã

ºi nonreflexivã

Vârsta participanþilor - de la 8 ani

Mãrimea grupului - 15-20 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - copii ale fiºelor nr.1, 2 ºi 3 pentru fiecare participant

Desfãºurare
1. Aranjaþi participanþii într-un rând sau în cerc.
2. Spuneþi la ureche primului copil din rând sau celui care stã alãturi o

propoziþie la care v-aþi gândit din timp (de exemplu, �Vecinul meu are
un câine, pe nume Grivei, care vine în grãdina noastrã ºi striveºte florile
plantate de soþia mea�. Aveþi grijã ca ceilalþi sã nu audã ce îi ºoptiþi.
Copilul trebuie sã transmitã propoziþia urmãtorului participant ºi aºa mai
departe. Când mesajul a fost transmis ultimului participant, acesta va
rosti cu voce tare ceea ce a auzit.

Evaluare
De obicei propoziþia finalã diferã mult de cea iniþialã. De ce?
Care sunt factorii ce împiedicã transmiterea exactã a mesajului iniþial?
Ce înseamnã a asculta atent?
Ce este ascultarea activã?

Variante
Pentru participanþii de vârstã mai mare:

Repartizaþi fiecãrui participant fiºa  nr. 1 ºi explicaþi-le ce înseamnã a
asculta activ.
Repartizaþi tuturor feºele nr. 2 ºi 3 ºi explicaþi-le ce este ascultarea refle-
xivã ºi nonreflexivã.

Ascultarea reflexivã are loc atunci când ascultãtorul foloseºte feedback-ul
pentru a verifica dacã ceea ce a înþeles este corect.

Ascultarea nonreflexivã are loc atunci când se folosesc întrebãri ºi rãspun-
suri care încurajeazã vorbitorul sã explice mai detaliat informaþia pentru ca
ascultãtorul sã o înþeleagã mai bine.



102

Educaþie
p e n t r u

dezvoltare

Ghidul animatorului 
Fiºele  Nr. 1, 2, 3

Fiºa nr. 1
-    Nu vorbi
- Nu judeca, este uºor sã critici
- Fii atent ºi nu întrerupe
- Ascultã pentru a înþelege, dar nu pentru a critica
- Pune  întrebãri care te vor ajuta sã înþelegi mai bine situaþia

Fiºa nr. 2
1) Pune întrebãri:
-    �Ce vrei sã spui?�
- �Cum te-ai simþit?�
- �Nu pricep, poþi sã-mi explici?�

2) Parafrazeazã:
-  �Am înþeles cã��
-  �Vrei sã spui��
-  �Deci, tu asta vrei sã spui��

3) Reflecteazã sentimentele:
- �Sã înþeleg cã eºti foarte frustrat din cauza cã��
- �Am impresia cã eºti supãrat deoarece��

4) Rezumaþi mesajul:
- �Sã recapitulãm ceea ce am discutat��
- �Stai sã-þi spun ce am înþeles din discuþia noastrã��

Fiºa nr. 3
În cadrul ascultãrii nonreflexive se folosesc întrebãri ºi rãspunsuri neu-

tre. Rãspunsurile au menirea de a-l încuraja pe cel care vorbeºte, iar cel
care ascultã va avea posibilitatea sã înþeleagã mai bine situaþia expusã.

1) Nu-l judeca pe cel care vorbeºte
2) Creeazã un climat psihologic favorabil discuþiei
3) Exemple de rãspunsuri nonreflexive:
- �Chiar? Mi-ar plãcea sã aud ºi ceva despre ��
- �Oh, îmi închipui��
- �Continuã, eu te ascult��
- �Interesant��
4) Ascultarea nonreflexivã ajutã atunci când:
- Unei persoane îi este fricã sã se destãinuie sau sã-ºi expunã problema;
- Când o persoanã este jenatã de ceea ce simte sau crede.
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SITUAÞII  CONFLICTUALE
Obiective - a revedea noþiunile de �pace� ºi �conflict�

- a ajuta participanþii sã înþeleagã cã nu toate
conflictele implicã violenþã fizicã

- a-i familiariza cu conceptele de �pace negativã�,
�pace pozitivã� ºi �violenþã structuralã�

Vârsta participanþilor - de la 11 ani

Mãrimea grupului - 15-20 persoane

Durata - 45-50 minute

Materiale - copii ale fiºelor Situaþii conflictuale
pentru fiecare grup

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte 3 persoane.
2. Repartizaþi fiecãrui grup câte o situaþie conflictualã ºi oferiþi-le timp sã o

citeascã ºi sã gãseascã o soluþie cât mai realã pentru a o rezolva.
3. Propuneþi participanþilor sã discute urmãtoarele întrebãri pentru fiecare

situaþie:
a. Aceastã povestire conþine anumite elemente pacifiste, care sunt ele?
b. În povestirea datã sunt prezente elemente de conflict sau de violenþã?
c. Conflictul din povestire reprezintã violenþa fizicã?
d. A fost cineva influenþat de anumite atitudini culturale, valorice sau

sociale?
4. Uniþi câte douã grupuri cu diferite situaþii conflictuale ºi lãsaþi-le sã-ºi

prezinte unul altuia situaþiile conflictuale ºi soluþiile gãsite, iar apoi sã
determine ºi sã discute elementele de pace ºi de conflict prezente în
ambele povestiri.

5. Explicaþi participanþilor termenii pace negativã, pace pozitivã, violenþã
structuralã ºi determinaþi unde se reflectã aceste noþiuni în situaþiile
conflictuale propuse.

Evaluare
Aþi observat vreodatã existenþa pãcii pozitive ºi a celei negative în ºcoalã,
comunitate, þarã?
Cineva din voi sau din cunoºtinþele voastre a fost cândva obiectul violenþei
structurale?
Ce influenþã au prejudecãþile ºi lipsa de justiþie asupra conflictelor?

Variante
1. Sarcina grupurilor poate fi alcãtuirea a douã variante de final posibil pentru

fiecare istorie � una pacifistã ºi una violentã. Care final vã place mai
mult? Care este preferabil?

2. Dupã realizarea activitãþii, participanþii pot elabora definiþia proprie
a pãcii ºi a conflictului.
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Fiºa SITUAÞII CONFLICTUALE

(1)
Maria este o femeie de 70 de ani care a lucrat în calitate de îngrijitoare

de spaþii la o ºcoalã din oraº. Ea ar dori sã lucreze mai departe, deoarece
are nevoie de bani. Directorul ºcolii nu o mai primeºte la lucru, motivând
cã oamenilor de vârsta ei nu li se mai permite sã lucreze.

Maria locuieºte într-un cartier foarte îndepãrtat ºi periculos, uneori îi
este fricã chiar sã meargã pânã la magazin dupã produse alimentare. Desi-
gur, Maria ºi-ar dori sã treacã într-un alt cartier, dar nu-ºi poate permite un
apartament mai scump.

Maria este vizitatã de copiii ºi de nepoþii sãi, dar totuºi ar dori sã poatã
ieºi din apartament ca sã-ºi viziteze prietenele. Deci, Maria a hotãrât�

(2)
De curând Petru a împlinit 14 ani. El are handicap locomotor ºi din

aceastã cauzã se poate deplasa doar în scaunul cu rotile. Cu toate acestea,
el are foarte mulþi prieteni care îl înþeleg ºi sunt alãturi de el la nevoie.
Blocul în care locuieºte Petru dispune de anumite facilitãþi (construcþii)
care îi favorizeazã deplasarea în scaunul cu rotile. La ºcoalã este aceeaºi
situaþie, bãiatul dispune de tot ceea ce are nevoie.

Într-o zi clasa lui Petru a hotãrât sã meargã la teatru. Bãiatul a mers cu
ei, dar, când au ajuns acolo, au vãzut cã Petru nu va putea intra cu ei,
deoarece treptele de  la intrare nu erau prevãzute pentru persoanele ce se
deplaseazã în scaunul cu rotile.

Directorul teatrului a spus cã regretã, dar nu poate face nimic. Aºa cã
prietenii lui Petru au hotãrât�

(3)
Victor este un elev de culoare. În ºcoala la care merge sunt adolescenþi

de diferite rase ºi naþionalitãþi. Multor elevi ai acestei ºcoli nu le place
ideea de a învãþa cu colegi de culoare, iar orarul ºcolii nu prevede nici o
disciplinã care ar explica tinerilor diferenþele interculturale.

Într-o zi când Victor pleca la ore, doi elevi �albi� l-au numit cu un
nume rasist. Victor a mers la profesorul sãu ºi i-a povestit incidentul, dar
acesta i-a spus cã nu poate sã-l ajute cu nimic, de vreme ce n-a fost bãtaie.
Profesorul l-a sfãtuit pe Victor sã nu ia în seamã insultele, iar dacã va
apãrea ceva mai grav sã raporteze administraþiei.

Victor a rãmas foarte nemulþumit în urma acestei discuþii ºi a hotãrât�



105

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului

ARTÃ  ÎN  FRAGMENTE
Obiective - a demonstra barierele care apar în timpul îmbinãrii

metodei scrise ºi a celei vizuale de comunicare
- a urmãri denaturarea mesajului care este transmis

receptorului prin mai multe surse

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 10-20 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - foi, carioca sau creioane

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã se aºeze în cerc. Oferiþi fiecãruia câte o foaie ºi

rugaþi-i sã deseneze în partea de sus un desen mic, iar pe marginea de jos
a foii sã-ºi scrie numele.

2. Spuneþi-le sã transmitã foaia vecinului din dreapta.
3. Acesta va nota descrierea sub desen ºi va împãturi foaia în aºa fel încât sã

se vadã doar descrierea, iar apoi va transmite foaia vecinului sãu din
dreapta.

4. Acesta, la rândul sãu, va desena mai jos un alt desen, dupã descrierea
fãcutã, la fel împãturind foia încât numai desenul sã poatã fi vãzut ºi
transmite foaia mai departe. Procedura continuã pânã când foaia ajunge
la fiecare.

5. Participanþii desfac foile ºi comparã desenele cu imaginea iniþialã.

Evaluare
Se discutã pe baza diferenþei dintre desene.
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CU  FAÞA  LA  SPATE
Obiective - a ajuta participanþii sã înþeleagã necesitatea unei

comunicãri eficiente

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 10-30 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - scaune pentru fiecare participant

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã se grupeze câte doi ºi fiecare pereche sã se aºeze

pe scaune unul cu faþa la spatele celuilalt.
2. Anunþaþi participanþii cã nu au voie sã se întoarcã la partenerul din spate

sau  sã se apropie de cel din faþã.
3. Rugaþi participanþii sã discute unul cu celãlalt timp de douã minute.

Evaluare
Discutaþi activitatea în grupul mare. Puteþi întreba persoanele care au stat în

spate cum se simþeau când încercau sã iniþieze o discuþie cu partenerul lor, iar
pe cei care au stat în faþã cum se simþeau în timpul discuþiei.
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CLASIFICAREA  CONFLICTELOR
Obiectiv - a ajuta elevii sã înþeleagã cauzele apariþiei

conflictelor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 45-50 minute

Materiale - setul de imagini Definirea pãcii ºi a conflictului
- foi de hârtie pentru fiecare echipã
- tablã
- cretã sau carioca

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în echipe de câte patru persoane.
2. Repartizaþi fiecãrui grup câte o foaie de hârtie.
3. Rugaþi participanþii sã scrie câte 5 conflicte � acestea pot fi conflicte în

care ei au fost implicaþi nemijlocit sau situaþii conflictuale despre care
doar au auzit, pot fi conflicte ce au apãrut în ºcoalã, în grupul lor de
prieteni, acasã, în societate. Poate fi folosit setul cu imaginile Definirea
pãcii ºi a conflictului pentru a avea exemple de diferite tipuri de conflicte.

4. Când toþi membrii grupului mic au notat conflictele, participanþii le citesc
unul altuia ºi încearcã sã gãseascã ceva comun între aceste situaþii. Apoi
rugaþi-i sã elaboreze anumite categorii în care ele s-ar încadra ºi sã le
numeascã aºa cum considerã ei de cuviinþã.

5. Reconstituiþi grupul mare ºi discutaþi categoriile rezultate, prezentând
câte un exemplu din fiecare categorie.

6. Notaþi cuvintele �lucruri�, �sentimente�, �idei�. Precizaþi menirea
acestor categorii ºi cum pot fi ele folosite la clasificarea conflictelor.
Termenii pot fi explicaþi astfel:
- Conflictele care au la bazã lucruri pot apãrea atunci când douã sau

mai multe persoane (pãrþi) doresc acelaºi lucru, nu neapãrat material.
- Conflictele care au la bazã sentimente provin din necesitatea oame-

nilor de a avea prieteni, de a fi iubiþi, stimaþi, de a se simþi siguri pe
sine ºi pe propriile forþe, de a avea un statut social, a se bucura de  atenþie
sau admiraþie. Oricine are asemenea necesitãþi. Conflictele pot apãrea
atunci când sentimentele personale sunt rãnite, negate sau neglijate.

- Conflicte care au la bazã idei decurg din gândurile ºi valorile unei
persoane, ale unui grup de oameni sau chiar ale unei þãri. Acestea
deseori apar din cauza religiei, tradiþiilor culturale ºi a sistemelor
politice, dar pot fi ºi de ordin strict personal.

8. Rugaþi participanþii sã revizuiascã conflictele clasificate prima datã, lu-
crând în aceleaºi grupuri mici, ºi sã încerce sã le clasifice din nou, de
data aceasta dupã criteriile propuse mai sus: �lucruri�, �sentimente�,
�idei�. Unele conflicte conþin douã sau chiar pe toate trei din aceste
elemente ºi este posibil ca unele situaþii sã fie înscrise în douã sau chiar
trei categorii, iar altele sã nu aparã în nici o categorie.
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Evaluare
Analizaþi activitatea, conducându-vã de urmãtoarele puncte:

Comparaþi clasificarea elaboratã de participanþi cu cea propusã mai sus.
Care sunt diferenþele / asemãnãrile?
Dacã cunoaºteþi în care categorie se încadreazã conflictul, îl puteþi
soluþiona mai uºor? Cum?

Variante
Puteþi folosi ºi alte clasificãri ale conflictelor, în dependenþã de vârsta medie

a grupului:
Simplu / complicat de rezolvat
Violent / nonviolent
Important / neimportant
Intrapersonal / interpersonal
În interiorul unui grup / între douã sau mai multe grupuri
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Fiºe DEFINIREA PÃCII ªI A CONFLICTULUI
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DOAR PENTRU ALBI
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CONFLICTUL  DIN  JURUL  NOSTRU
Obiective - a sensibiliza participanþii privitor la conflicte,

în special la cele care
sunt soluþionate cu violenþã

- a încuraja participanþii sã reflecteze asupra
stereotipurilor de gen existente în societate

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 20-30 minute

Materiale - copii ale chestionarului Conflictele din jurul
nostru pentru fiecare participant

Desfãºurare
1. Repartizaþi fiºa Conflictele din jurul nostru fiecãrui participant.
2. Propuneþi-le sã selecteze din programele TV pe care le urmãresc pe cele

care abordeazã sau conþin situaþii conflictuale, apoi sã rãspundã în scris
la întrebãrile din chestionar.

3. Dupã ce fiecare a completat fiºa, ajutaþi participanþii sã le grupeze dupã
anumite criterii. Criteriile pot fi stabilite pe baza urmãtoarelor întrebãri:
· Ce tipuri de conflicte s-au înregistrat cel mai des?
· Cine se implicã mai des în conflicte, femeile sau bãrbaþii?
· În ce tip de conflicte se implicã femeile mai des? Dar bãrbaþii?
· S-a întâmplat ca într-un conflict sã fie implicate persoane ce aparþin

diferitelor rase / grupuri etnice?
· Câte procente din conflictele arãtate la TV se soluþioneazã prin

violenþã?
· Cum consideraþi, de ce violenþa este frecvent prezentã pe ecranele

TV?

Variante
Dacã participanþii nu urmãresc emisiuni TV, puteþi folosi acest exerciþiu pe

baza revistelor pentru tineret. Ideal ar fi dacã ambele surse de prezentare a
conflictelor (TV ºi presa) ar fi comparate.
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CHESTIONARUL

CONFLICTELE DIN JURUL NOSTRU

Denumirea emisiunii TV / revistei / filmului

Cine a fost implicat în conflict?

Ce a stat la baza conflictului?

Care sunt cerinþele unei pãrþi?

Care sunt cerinþele celeilalte pãrþi?

Cum a fost soluþionat conflictul?

Ambele pãrþi au primit ceea ce doreau?

Ce pãrere aveþi despre metoda prin care a fost soluþionat acest conflict?

Credeþi cã este realã o atare soluþie?

Dacã conflictul a fost rezolvat prin violenþã, propuneþi o altã soluþie:

Ce pãrere aveþi despre aceastã emisiune TV / revistã / film?
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CREATORI ªI DESENATORI
Obiective - a le oferi participanþilor posibilitatea de a exersa

feedback-ul
- a consolida cunoºtinþele participanþilor despre

comunicare ºi barierele ei

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 10-20 persoane

Durata - 20-30 minute

Materiale - scaune pentru fiecare participant, foi de desen,
pixuri

Desfãºurare
1. Aranjaþi scaunele din salã într-o linie dreaptã, unul cu spatele la celãlalt,

lãsând, dacã este posibil, puþinã distanþã între perechi.
2. Rugaþi participanþii sã se aºeze pe scaune, astfel ca fiecare din ei sã aibã

un coleg la spate.
3. Spuneþi-le participanþilor cã toþi cei situaþi de o parte a liniei vor fi crea-

tori, iar cei de la spatele lor vor fi desenatori.
4. Daþi-le creatorilor instrucþiunea sã deseneze ceva, un obiect sau o figurã

oarecare.
5. În continuare fiecare creator trebuie sã-i ajute desenatorului sãu sã

reproducã aceeaºi imagine. Pentru aceasta creatorul îi va explica desena-
torului creaþia sa, folosind doar figuri geometrice ºi fãrã a numi obiectul
propriu-zis. Dacã, de exemplu, creatorul a schiþat un soare, el va trans-
mite desenatorului imaginea sa, spunând urmãtoarele: �Deseneazã o
circumferinþã. De pe marginile ei traseazã niºte linii spre marginile foii.
Unele linii fã-le mai scurte, altele mai lungi. Coloreazã circumferinþa�.
Desenatorul nu are voie sã-i punã nici o întrebare creatorului.

6. Schimbaþi participanþii cu rolurile. De data aceasta sarcina creatorilor
este sã deseneze un alt desen ºi sã-l transmitã desenatorului de aseme-
nea folosind pentru explicaþii figuri geometrice. De data aceasta desena-
torul are voie sã punã întrebãri clarificatoare. De exemplu: �Unde trebuie
sã fie desenat cercul? Este mare sau mic? De unde vin dreptele de care
îmi spui? Cât de lungi sunt?�

Evaluare
Lãsaþi participanþii sã compare desenele.

Care desen este mai reuºit, cel efectuat prima datã ori a doua? Cum
consideraþi, de ce?
La ce ne ajutã întrebãrile clarificatoare?
Care este importanþa feedback-ului?
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VECINII
Obiective - a dezvolta participanþilor abilitãþi empatice

- a-i ajuta sã se identifice cu una din pãrþile
implicate în conflict pentru a-i înþelege punctul
de vedere

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 40-45 minute

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în echipe a câte 5-6 persoane.
2. Propuneþi-le urmãtoarea situaþie conflictualã: �Un locatar are un câine

care aleargã prin grãdina vecinului ºi-i striveºte toate florile. Fiul vecinu-
lui ascultã muzicã pânã noaptea târziu. Ambii vecini sunt foarte furioºi�.

3. Sarcina echipelor este sã gãseascã o cale de a soluþiona conflictul
vecinilor ºi de a-l prezenta în formã de joc pe roluri. Oferiþi echipelor
câteva minute pentru a se pregãti.

4. Rugaþi fiecare echipã sã prezinte soluþia pe care a gãsit-o.
5. Reuniþi grupul mare. Discutaþi împreunã cu participanþii soluþiile prezen-

tate de cãtre grupurile mici, evidenþiind ºi argumentând avantajele ºi
dezavantajele soluþiilor propuse.

6. Prezentaþi participanþilor un model de soluþionare a conflictelor:
I. Separaþi problema de persoanã, încercaþi sã nu fiþi orbiþi de furie, ci

sã cãutaþi motivele pentru care cineva se comportã astfel. Aceasta vã
va ajuta sã înþelegeþi necesitãþile celeilalte persoane ºi sã le expuneþi
pe ale dvs.

II. Strãduiþi-vã sã înþelegeþi necesitãþile celeilalte persoane, astfel ca ea
sã înþeleagã cã doriþi sã o ajutaþi. Ca reacþie de rãspuns va apãrea
dorinþa reciprocã de a vã ajuta. În acest fel ambii veþi fi mai dispuºi sã
soluþionaþi conflictul apãrut.

III. Odatã ce ambii sunteþi predispuºi sã soluþionaþi conflictul, nu rãmâne
decât sã gãsiþi modalitatea prin care o veþi face.

Evaluare
Discutaþi în grupul mare modelul de soluþionare a conflictelor propus mai

sus. Dacã participanþii acceptã acest model, cum îl vor putea aplica în practicã?

Variante
Pentru a verifica dacã participanþii au însuºit modelul, puteþi sã le propuneþi

o altã situaþie conflictualã, dar pe care ei va trebui sã o soluþioneze conform
modelului prezentat anterior.
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ªIRETURILE
Obiectiv - a explica inconvenientele comunicãrii

unidimensionale

Vârsta participanþilor - de la 13 ani

Mãrimea grupului - 15-30 persoane

Durata - 15-20 minute

Materiale - pantofi cu ºireturi, scaune

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte trei persoane ºi rugaþi membrii sã

decidã cine dintre ei se va descãlþa de pantof, cine va fi instructor ºi cine
observator.

2. Rugaþi persoana cu pantoful sã se aºeze la spatele instructorului, iar
observatorul sã stea într-o parte pentru a-i fi comod sã observe.

3. �ªiretarul� trebuie sã-ºi dezlege complet ºireturile, iar apoi este obligat sã
urmeze întocmai, fãrã a pune întrebãri, instrucþiunile orale ale instruc-
torului pentru a lega ºireturile la loc. Observatorul va avea grijã ca ceilalþi
doi sã nu se priveascã, sã nu utilizeze gesturile etc.

4. Examinaþi rezultatul ºi rugaþi observatorul sã prezinte un raport despre
efectuarea exerciþiului.

Evaluare
Începând cu instructorul, întrebaþi ºi ceilalþi membri ai triadelor cum s-au

simþit în timpul activitãþii.
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TRANSMITE  DESENUL
Obiectiv - a examina deteriorarea mesajului în timpul

comunicãrii

Vârsta participanþilor - de la 13 ani

Mãrimea grupului - 15-30 persoane

Durata - 10-15 minute

Materiale - foi A3
- carioca

Indicaþie - activitatea poate fi aplicatã ºi la tema formarea
prejudecãþilor, stereotipurilor, apariþia bârfelor

Desfãºurare
1. Desenaþi o imagine simplã pe o foaie A3 (de exemplu, o casã, un pom de

Anul Nou, o omidã sau un fluture) de aºa mãrime, încât toþi participanþii
sã o poatã vedea.

2. Rugaþi cinci voluntari sã pãrãseascã sala. Arãtaþi desenul celor care au
rãmas.

3. Chemaþi în salã pe unul dintre voluntari ºi arãtaþi-i desenul.
4. Acoperiþi desenul sau puneþi-l cu faþa în jos pe masã.
5. Chemaþi un al doilea voluntar în salã. Primul îi va descrie celui de-al

doilea desenul, dar fãrã a rosti denumirea obiectului reprezentat. Al
doilea îl va descrie celui de-al treilea, iar acesta � celui de-al patrulea.

6. Chemaþi al cincilea voluntar ºi rugaþi-l pe al patrulea sã-i descrie imagi-
nea, dupã care al cincilea va desena obiectul conform descrierii.

7. Arãtaþi ambele desene grupului ºi discutaþi diferenþele dintre ele.

Evaluare
Discutaþi despre cele întâmplate în timpul exerciþiului.
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OPINII

Obiective - a stimula participanþii sã reflecteze asupra
existenþei ºi aplicãrii violenþei

- a încuraja cãutarea altor perspective, înþelegerea
ºi utilizarea lor în soluþionarea conflictelor

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 20-30 minute

Materiale - scaune pentru fiecare participant, fiºe de carton,
pixuri, tablã sau coli mari de hârtie, cretã sau carioca

Desfãºurare:
1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o fiºã ºi un pix.

2. Daþi citire urmãtorului moto: �Folosirea violenþei este justificatã dacã
aduce pace�.

3. Oferiþi-le participanþilor un minut pentru a-ºi determina opinia referitor
la afirmaþia cititã.

4. Scrieþi urmãtoarele cinci variante posibile pe tablã:

- Sunt total de acord

- Sunt de acord

- Nu sunt sigur

- Nu sunt de acord

- Categoric nu sunt de acord

5. Rugaþi participanþii sã aleagã una din aceste poziþii care corespunde
opiniei lor ºi sã o scrie pe fiºa primitã (de exemplu, dacã cineva este de
acord cu moto-ul citit, va scrie pe fiºa sa Sunt de acord). Anunþaþi
participanþii cã pe parcursul întregii activitãþi ei au dreptul sã ºteargã cele
scrise pe fiºã ºi sã scrie altceva, dacã punctul lor de vedere s-a schimbat.

6. Propuneþi-le participanþilor sã gãseascã printre colegi o persoanã care
are scris pe fiºã acelaºi rãspuns ºi sã discute atitudinea lor timp de 2-3 minute.

7. Odatã ce timpul a expirat, fiecare se apropie de un coleg care are scris pe
fiºã un punct de vedere apropiat de al sãu (de exemplu, Sunt total de
acord ºi Sunt de acord sau Nu sunt sigur ºi Nu sunt de acord). Lãsaþi
participanþii sã discute 2-3 minute.

8. În continuare, rugaþi participanþii sã gãseascã o persoanã a cãrui punct
de vedere diferã puþin sau total de ceea ce cred ei. Acordaþi 2-3 minute
pentru discuþii.

9. Spuneþi-le participanþilor sã regãseascã prima persoanã cu care au discu-
tat ºi sã vadã dacã cineva dintre ei ºi-a schimbat sau nu atitudinea.

10. Reuniþi grupul mare pentru a discuta poziþiile opuse (Sunt de acord ºi
Nu sunt de acord) ºi pentru a-ºi exprima opinia referitor la desfãºurarea activitãþii.
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Evaluare
Discutaþi urmãtoarele aspecte:

ªi-a schimbat cineva opinia dupã discuþia cu colegii?
Ce factor a influenþat schimbarea opiniei?
Ce factor v-a întãrit poziþia pe care vã aflaþi?
Ce aþi învãþat de la colegi?

Variante
Activitatea poate fi repetatã, schimbând afirmaþiile pentru discuþie:
1) �Lumea va fi mai bunã, dacã vor fi eliminate toate conflictele�
2) �Este în natura umanã de a fi violent�
3) �Confecþionarea jucãriilor �de rãzboi� trebuie interzisã�.

Puteþi utiliza aceastã metodã ºi pentru a discuta alte teme care îi preocupã
pe participanþi.
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MÃ  ASCULTAÞI?
Obiective - a demonstra rolul ascultãrii în comunicare

- a iniþia discuþii despre abilitãþile de comunicare
interpersonalã

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 9-33 persoane

Durata - 30-45 minute

Materiale - fiºe
- coli mari de hârtie

Indicaþie - este bine ca dupã încheierea activitãþii ascultãtorii
ºi vorbitorii sã dea mâna în semn cã nu au resentimen-
te unul faþã de altul ºi cã activitatea este doar un joc

Desfãºurare
1. Din timp, scrieþi fiecare instrucþiune pentru ascultãtori pe o fiºã aparte
2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte trei persoane ºi rugaþi membrii sã

decidã cine dintre ei va fi vorbitor, cine ascultãtor ºi cine observator.
3. Anunþaþi cele trei categorii sã se adune în trei grupuri, respectând o

anumitã distanþã între ei pentru a-ºi discuta rolurile.
4. Împãrþiþi ascultãtorilor câte o fiºã cu instrucþiuni de care sã se conducã.
Instrucþiuni pentru ascultãtori:

- Ascultã atent ºi acordã întrebãrile la locul ºi timpul corespunzãtor
- Întrerupe vorbitorul
- Schimbã des tema de discuþie
- Oferã-i des vorbitorului complimente
- Fã-l pe vorbitor sã tacã
- Râzi atunci când vorbitorul este serios
- Discutã cu altcineva atunci când vorbitorul þi se adreseazã
- Priveºte supãrat prin salã când vorbitorul discutã
- Acordã sfaturi necerute
- Fii ºocat sau jignit de ceea ce þi-a spus vorbitorul
- Evitã privirile vorbitorului

5. Cel puþin un ascultãtor va primi fiºa cu prima instrucþiune. Aceste
instrucþiuni trebuie sã rãmânã nevãzute de cãtre alþii.

6. Rugaþi vorbitorii sã se gândeascã la ceva emoþionant sau tulburãtor ºi sã
discute tema timp de cinci minute în grupul lor.

7. Anunþaþi observatorii cã ei vor avea de notat în tãcere toate relaþiile
dintre vorbitor ºi ascultãtor.

8. Dupã ce au expirat cinci minute, rugaþi participanþii sã se reuneascã în triade.

Evaluare
Discutaþi despre ce s-a întâmplat în fiecare grup ºi cum se simþeau participanþii

pe parcursul activitãþii. Rugaþi observatorii sã citeascã notiþele lor, apoi vorbi-
torii sã-ºi exprime sentimentele ºi gândurile, iar la sfârºit ascultãtorii pot arãta
instrucþiunile primite.

Puteþi pune întrebãrile:
Simþeai cã ascultãtorul vã asculta?
Ce sentiment aveai atunci când înþelegeai cã nimeni nu ascultã ceea ce vorbeºti?



123

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului

CONFLICTELE  LOCALE (privire generalã)

Obiective - a concentra atenþia participanþilor asupra
conflictelor din comunitatea în care locuiesc

- a încuraja participanþii sã gãseascã soluþii rezonabile
de soluþionare a unei situaþii conflictuale

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 15-20 persoane

Durata - 40-50 minute, dar participanþii trebuie anunþaþi
cu 1-2 sãptãmâni înainte sã selecteze articole
din ziarele locale în care este descrisã o situaþie
de conflict

Materiale - panou cu harta localitãþii afiºatã pe el (opþional),
scaune pentru fiecare participant, articole selectate
din ziare care conþin situaþii conflictuale

Desfãºurare
1. Timp de 1-2 sãptãmâni participanþii trebuie sã colecteze articole din

ziarele locale în care este descrisã o situaþie de conflict, care poate
include crime, acte de violenþã, discuþii la tema repartizãrii resurselor
financiare ale comunitãþii, conflicte etnice, rasiale etc. Odatã conflictul
apãrut în presã, locul în care acesta se desfãºoarã, este marcat pe hartã
cu un steguleþ.

2. În timpul ºedinþei, participanþii se împart în perechi ºi încep a selecta
articolele cu conflictele pe care le considerã mai importante în colecþia
existentã.

3. Dupã ce conflictele au fost selectate, perechile sunt rugate sã le discute ºi
sã propunã o altã metodã de soluþionare a lor.

4. Scrieþi pe tablã urmãtoarele titluri: Conflicte în care putem face ceva ºi
Conflicte în care nu putem face nimic.

5. Ajutaþi participanþii sã clasifice conflictele adunate conform modelului
propus ºi sã prezinte un model real în care ei s-ar putea implica în
soluþionarea lor ca tineri cetãþeni.

6. În final grupul se opreºte la un conflict în rezolvarea cãruia s-ar putea
implica în mod rezonabil.

7. Sarcina animatorului este sã ajute tinerii sã clarifice cauza conflictului ºi
modul posibil de soluþionare a lui. Strategia de soluþionare a conflictului
poate cuprinde scrisori, petiþii adresate autoritãþilor locale, consultarea
literaturii, sondaje de opinie pentru monitorizarea situaþiei create, orga-
nizarea ºedinþelor cu persoanele de rãspundere din comunitate etc.

Variante
În locul colectãrii articolelor din presã, propuneþi participanþilor sã se gân-

deascã singuri la necesitãþile comunitãþii lor în general sau ale unei categorii
concrete de locuitori.
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ECHIPA EFICIENTÃ
Ce este o echipã? Echipa poate fi definitã ca un grup de mai multe persoane

unite prin dorinþa de a realiza un obiectiv comun. Oricine a vãzut evoluþia unei
echipe de atleþi sau activitatea unei echipe de medici în sala de operaþii, sau un
grup de businessmani acþionând perfect, poate aprecia puterea unei echipe,
chiar fãrã a face o analizã sofisticatã a dinamicii acesteia. Se pare cã echipele
eficiente reuºesc sã realizeze un volum surprinzãtor de lucru, chiar ºi atunci
când sunt supuse unor presiuni. Echipele condiþioneazã optimizarea abilitãþilor
individuale ale membrilor sãi, fãcând posibilã abordarea ºi rezolvarea unor
probleme dificile. Cercetãrile din ultimii douãzeci de ani relevã caracteristicile
unui lucru eficient în echipã ºi propun modalitãþi de creare a unor relaþii cons-
tructive de colaborare.

Caracteristicile unei echipe bune:
oamenii lucreazã împreunã
au un scop comuni
volumul de lucru este împãrþit echitabil
este prezent un feedback constructiv
membrii echipei recunosc dependenþa unul de altul
existã o consolidare continuã a lucrului în echipã
fiecare îºi cunoaºte propriul rol ºi rolurile celorlalþi
membrii echipei colaboreazã fãrã a genera o competiþie internã
îºi îndeplinesc obligaþiile fãrã a fi direcþionaþi/ghidaþi în permanenþã.

Echipele eficiente atât din punct de vedere al productivitãþii, cât ºi din punct
de vedere al satisfacþiei membrilor lor au progresat, în general, în toate cele
patru domenii:

Cooperare, liderism,
lucru în echipã
ºi delegare eficientã

Obiective

Metode

RoluriRelaþii
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LIDERISMUL

Din cele mai vechi timpuri se considera cã liderii posedã anumite trãsãturi
sau caracteristici deosebite cu care sunt înzestraþi de forþele divine de la naºtere.
Cel mai modern concept susþine cã liderul este funcþional sau �centrat pe muncã�.
În acest caz, întrebarea la care cãutãm rãspuns, va fi formulatã în felul urmãtor:
�Ce face un lider eficient?� în loc de �Ce fel de persoanã va fi un lider bun?�.
Deseori am auzit afirmaþia �Cutare persoanã este un lider înnãscut�, dar þineþi
minte: o persoanã care se manifestã ca lider într-o situaþie, poate sã nu aibã
abilitãþi de liderism în alta.

În ultimii ani lucrul în echipã tinde sã capete o semnificaþie din ce în ce mai
mare în cadrul vieþii organizaþionale. Motivele sunt atât specializarea
cunoºtinþelor ºi a aptitudinilor, cât ºi încrederea din ce în ce mai rãspânditã în
valoarea ºi nevoia de forme mai participative de conducere. Pe baza acestor
tendinþe liderii trebuie sã fie capabili sã lucreze în (deþinând rolul de membru al
grupului) ºi prin grupuri (deþinând rolul de lider al grupului).

Ajutã grupul sã se
cunoascã ºi sã se simtã ca
acasã. Creazã o atmosferã
ne-formalã ºi calmã.

SUGESTII  PENTRU  LIDERII  DE  GRUP

Una din primele tale
responsabilitãþi este de a

studia problema.
Utilizeazã brainstor-

ming-ul sau altã metodã
pe care grupul o

considerã cea mai bunã
pentru a identifica

problema.

Acordã prioritate
problemelor

selectate

Nu gândi pentru
grup, ci împreunã
cu el.

Urmãreºte ca discuþiile sã nu
fie monopolizate de un singur
vorbitor care sã domine
ceilalþi membri.

Retrage-te elegant din poziþia
vanitoasã de lider pentru
a le permite ºi altora sã intre
în aceasta temporar.

Ajutã grupul
sã clarifice, sã analizeze
ºi sã generalizeze
rezultatele.

Ai fost selectat lider

nu pentru cã ºtii

rãspunsurile la toate

întrebãrile, ci pentru

cã poþi explora

ideile ºi experienþele

membrilor grupului.

Þine minte cã
problema care pare
sã fie neimportantã
pentru tine, poate fi
de importanþã vitalã

pentru alþii.

Fãcând
concluzii ºi
clarificãri,
nu injecta

idei pe care
tu crezi cã
grupul ar

trebui sã le
aibã.

Concentreazã-te
asupra evidenþierii
opiniilor membrilor

grupului, mai curând
decât a le pune în

opoziþie cu ale tale.

O activitate reuºitã este
ºi responsabilitatea
participanþilor, nu doar
a liderului.
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NODUL  GORDIAN
Obiective - a experimenta cooperarea

- a contribui la consolidarea echipei

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 20 minute

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã alcãtuiascã grupuri a câte 10 persoane.
2. Subgrupele formeazã cercuri.
3. Participanþii ridicã mâinile în sus, închid ochii ºi fac un pas înainte.
4. Spuneþi-le participanþilor sã caute o mânã liberã cât mai departe de el.

Anunþaþi-i sã fie atenþi ºi sã nu ia de mânã pe cineva care deja este ocupat.
Sã se ia de ambele mâini cu una ºi aceeaºi persoanã de asemenea nu se
permite.

5. Toþi deschid ochii ºi, þinându-se în continuare de mâini, încearcã sã dez-
lege nodul format.

Evaluare
Discutaþi despre procesul �desfacerii nodului� ºi felul în care membrii echi-

pei au colaborat ºi dacã au reuºit sã dezlege nodul. S-a evidenþiat vreun lider pe
parcursul activitãþii?

Activitãþi
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POVESTEA
Obiective - a stimula dezvoltarea abilitãþilor lingvistice

de ascultare a colegilor ºi de cooperare în scopul
creãrii unei povestiri

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 10-15 persoane

Durata - 15-20 minute

Materiale - scaune

Desfãºurare
1. Aranjaþi un cerc din scaune ºi rugaþi participanþii sã se aºeze pe ele.
2. Explicaþi-le cã împreunã veþi alcãtui o poveste, care poate fi inventatã

sau realã. Fiecare va contribui la ea cu o propoziþie. Toþi trebuie
sã-l asculte pe cel care vorbeºte pentru a putea dezvolta povestirea
în continuare.

3. Dacã activitatea este practicatã pentru prima datã cu acest grup, anima-
torul poate fi cel care începe povestea pentru a încuraja participanþii.

4. Ar fi nostim dacã animatorul ar numi la întâmplare participantul care sã
continue cu propoziþia sa, în loc sã respecte ordinea cercului.

Evaluare
Puneþi întrebãrile:

A fost uºor sau greu sã alcãtuiþi o propoziþie ºi s-o adãugaþi în poveste?
De ce?
V-a surprins mirat sfârºitul poveºtii?
Prin ce se deosebeºte o poveste spusã de un singur om de o poveste pe
care o spun mai mulþi oameni?
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ªOFERII  ªI  AUTOMOBILELE
Obiective - a ajuta participanþii sã coopereze cu partenerul,

sã-ºi dezvolte încrederea ºi sentimentul de grijã
ºi responsabilitate pentru altã persoanã

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 16-24 persoane

Durata - 15-20 minute

 Materiale Dacã activitatea se desfãºoarã la aer liber:
- cretã, funie, crengi uscate sau pietre pentru

delimitarea traseului de deplasare a �ºoferilor�

Desfãºurare
1. Rugaþi fiecare participant sã-ºi gãseascã un partener.
2. O persoanã va sta în spatele altei persoane, punând mâinile pe umerii

partenerului sãu.
3. Anunþaþi participanþii cã partenerul care se aflã în faþã este �automobi-

lul�, iar cel care stã la spate este �ºoferul�. �ªoferul� este responsabil de
conducerea �automobilului� prin salã. Pentru aceasta, �ºoferul� va þine
mâinile pe umerii �automobilului� ºi va avea grijã ca �automobilul� sãu,
care va þine ochii închiºi pe tot parcursul deplasãrii sã nu se loveascã de
mobilã sau de alte �automobile�.

4. Dacã activitatea se desfãºoarã la aer liber, marcaþi  hotarele pe care
�automobilele� ºi �ºoferii� nu au voie sã le încalce, desenând cu creta un
cerc, aranjând în forma unui patrulater o funie, utilizând crengi uscate
sau pietre etc.

5. Lãsaþi �ºoferii� sã conducã �automobilele� timp de 3-5 minute, dupã care
rugaþi participanþii sã se schimbe cu rolurile pentru alte 3-5 minute.

Evaluare
Pentru evaluare puteþi acorda participanþilor urmãtoarele întrebãri:

Ce va plãcut sã fiþi mai mult � �automobil� sau �ºofer�? De ce?
Ce a fost mai greu sã fii � �automobil� sau �ºofer�? De ce?
Ce a fost cel mai dificil pentru �automobil�? De ce?
Ce a fost cel mai dificil pentru �ºofer�? De ce?
Care sunt oamenii în care aveþi încredere ºi care au grijã de voi în viaþa
realã?
Care sunt acele persoane pentru care vã simþiþi responsabil în viaþa realã?
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CONSTRUCÞIA  UNEI  MAªINI
Obiective - a dezvolta abilitãþile de cooperare ºi de lucru

în echipã, stimulând imaginaþia ºi creativitatea
participanþilor

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 20-25 minute

Materiale - cretã sau carioca
- tablã sau o coalã mare de hârtie

Desfãºurare
1. Efectuaþi un brainstorming pentru a întocmi o listã cu cât mai multe tipuri

de maºini. Ideile participanþilor se noteazã pe tablã sau pe o coalã mare
de hârtie. Le puteþi sugera participanþilor câteva tipuri de maºini:
· Vehicule (camion, tren, motocicletã, bicicletã, avion, cãruþã).
· Maºini de uz casnic (de mãcinat cafea, de spãlat, de stors sucul, mixer).
· Altele (ceas, ventilator, difuzor, televizor, telefon, maºinã de cusut).

2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte 5-6 ºi spuneþi-le sã se gândeascã
la o maºinã. Împreunã vor gãsi o modalitate de a demonstra aceastã
maºinã, fiecare membru al echipei miºcându-se ca o parte componentã
a ei. Participanþii pot utiliza diferite sunete, numai nu cuvinte.

3. Oferiþi-le participanþilor 10-15 minute pentru a se gândi la maºina lor ºi
pentru a se antrena, dupã care echipele îºi vor prezenta pe rând maºina.

4. Spectatorii se vor strãdui sã ghiceascã ce maºinã este prezentatã.

Evaluare
Dupã ce toate echipele ºi-au demonstrat maºinile, întrebaþi participanþii:

A fost  uºor sau greu sã lucraþi împreunã ca o maºinã? De ce da sau nu?
Ce se întâmplã cu maºina atunci când una din pãrþile ei nu funcþioneazã?
Gândiþi-vã la diferitele grupuri din care faceþi parte � familia sau clasa.
Numiþi câteva lucruri diferite pe care le fac oamenii ce aparþin acestor
grupuri fãcându-le astfel sã funcþioneze bine.
În ce mãsurã grupurile de oameni seamãnã cu maºinile ce au mai multe
pãrþi componente?
Prin ce se deosebesc grupurile alcãtuite din oameni de însuºi oamenii?
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PANA
Obiectiv - a reflecta despre comunicare, cooperare

ºi sensibilitate în timpul lucrului în echipã

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 15-20 persoane

Durata - 15-20 minute

Materiale - douã pene

Desfãºurare
1. Divizaþi participanþii în douã echipe ºi aranjaþi-le în douã rânduri pa-

ralele, la distanþa de un metru ºi cu un spaþiu de o mânã întinsã între
participanþi.

2. Repartizaþi câte o panã primului participant din fiecare rând.
3. La comandã deþinãtorii penelor se vor întoarce cãtre urmãtorul din rând

ºi vor sufla pana în direcþia lui, în timp ce acesta se va strãdui sã o prindã.
4. Nimeni nu are dreptul sã se miºte din loc.
5. Dacã cineva nu a prins pana, cel care a încercat sã o transmitã, o ridicã

atent ºi încearcã sã i-o sufle din nou. Acþiunea se repetã pânã când pana
va fi prinsã.

6. Jocul se încheie atunci când pana a ajuns pânã la ultimul membru al
echipei. Este consideratã câºtigãtoare echipa care prima a transmis pana
ultimului jucãtor.

Evaluare
Întrebãri:

Aþi ajutat colegul sã primeascã pana? Cum?
V-aþi simþit ajutat?
Cum credeþi, de ce echipa câºtigãtoare a terminat prima jocul?
De ce este nevoie pentru ca o echipã sã aibã succes în activitãþile sale?
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LINIA  OARBÃ
Obiective - a accentua importanþa comunicãrii pe parcursul

lucrului în echipã
- a încerca alte tipuri de comunicare în afarã

de cea verbalã

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 10-15 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - mici fâºii numerotate de hârtie
- fâºii de stofã pentru a lega participanþii la ochi

Desfãºurare
1. Înainte de începerea activitãþii, numerotaþi atâtea fâºii, câþi participanþi

sunt. Rugaþi douã persoane sã fie observatori care vor avea de întocmit
un raport despre ceea ce au vãzut pe parcursul activitãþii.

2. Împãturiþi fâºiile ºi puneþi-le într-o sacoºã, pãlãrie sau cutie.
3. Treceþi pe lângã fiecare participant ºi rugaþi-l sã-ºi aleagã o fiºã, sã memo-

rizeze cifra de pe ea, dar s-o þinã în secret.
4. Instruiþi participanþii cã nu au dreptul sã vorbeascã între ei ºi rugaþi-i

sã-ºi lege ochii. Când toþi sunt cu ochii acoperiþi, rugaþi-i sã se ia de mâini
ºi conduceþi-i prin salã, dupã care spuneþi-le sã dea drumul la mâini.

5. Explicaþi participanþilor cã scopul lor este de a se aranja dupã numere
într-un ºir. Spuneþi-le cu voce tare unde se vor plasa participanþii cu primul
ºi ultimul numãr. Reamintiþi participanþilor cã trebuie sã menþinã liniºtea,
doar alte tipuri de comunicare fiind permise.

6. Urmãriþi ca participanþii sã nu se traumeze ºi amintiþi-le încã o datã
poziþiile de început ºi sfârºit alte ºirului.

7. Acordaþi 10 minute pentru a forma ºirul ºi înainte de a scoate legãturile
de la ochi, rugaþi participanþii sã se asigure încã o datã, dacã persoanele
care stau în dreapta ºi în stânga lor au numerele corecte. Dupã aceasta
participanþii pot deschide ochii ºi fiecare va numi cifra sa.

Evaluare
Întrebaþi participanþii:

Ce s-a întâmplat pe parcursul activitãþii? (includeþi ºi rapoartele observa-
torilor)
La ce vã gândeaþi ºi ce aþi simþit când încercaþi sã vã gãsiþi locul în ºir?
Ce metode alternative de comunicare aþi depistat în timpul activitãþii?
Ce aþi aflat despre lucrul în echipã din aceastã activitate?
Ce legãturã are aceastã activitate cu mediul vostru de lucru?
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NAVA  COSMICÃ
Obiective - a determina nivelul de cooperare în grup

- a analiza luarea deciziilor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 26-30 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - copii ale fiºei Nava cosmicã pentru fiecare
participant

Desfãºurare
1. Repartizaþi fiecãrui participant câte o fiºã Nava cosmicã ºi acordaþi-le

5 minute pentru a completa grila din fiºã.
2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte 5-6 persoane ºi oferiþi-le câte o

copie a fiºei Nava cosmicã. Rezervaþi 10 minute pentru a completa a
doua oarã grila, urmând instrucþiunile din fiºã.

3. Utilizând fiºele Rãspunsuri corecte ºi Cheia pentru notare, interpretaþi
rezultatele.

Evaluare
Discutaþi despre modul în care s-au luat deciziile ºi s-a colaborat în grup

utilizând rezultatele obþinute.
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Fiºa NAVA COSMICÃ

Sunteþi membri ai echipajului navei cosmice care, conform orarului sta-
bilit, trebuia sã se întâlneascã cu «nava-mamã» pe partea iluminatã a Lunii.
Din cauza unor deficienþe tehnice, corabia voastrã a fost nevoitã sã ater-
izeze la 200 km de la locul stabilit al întâlnirii. În timpul aterizãrii, o mare
parte a echipamentului a fost grav deteriorat ºi, deoarece supravieþuirea
voastrã depinde de faptul dacã vã veþi întâlni sau nu cu «nava-mamã», este
important sã luaþi cele mai necesare lucruri pentru o cãlãtorie de 200 km.

Mai jos este prezentatã o listã din 15 obiecte care nu au fost defectate la
aterizare. Scopul vostru este sã aranjaþi aceste lucruri în ordinea necesitãþii lor.
Marcaþi cu cifra 1 cel mai necesar obiect, cu cifra 2 � cel mai puþin important
º.a.m.d. pânã la cifra 15.

Nr.      Lucruri necesare Opinia mea Opinia grupului

1. Chibrituri

2. Conserve concentrate

3. 50 m de funie de nailon

4. Paraºutã

5. Încãlzitor portabil

6. 2 pistoale (de calibrul 45)

7. 1 ladã de lapte-praf

8. 2 baloane de O2 (volumul � 45 l)

9. Hartã stelarã

10. Barcã de salvare

11. Compas magnetic

12. 23 litri de apã

13. Rachetã de semnalizare

14. Trusã de prim ajutor

15. Raþie
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Fiºa RÃSPUNSURI CORECTE:

15 chibrituri � nu este oxigen

4 conserve concentrate � poþi trãi câtva timp fãrã hranã

6 50 m de funie de nailon � pentru cãlãtoria pe terenuri dificile

8 paraºutã � precauþie

13 încãlzitor portabil � partea luminoasã a Lunii este fierbinte

11 2 pistoale (calibrul 45) � poate fi utilizatã pentru propulsie

1 2 o ladã de lapte praf � necesitã apã pentru preparare

1 2 baloane de oxigen (vol. 45 l) � pe Lunã nu existã aer

3 hartã stelarã � necesarã pentru deplasare

9 barcã de salvare � oarecare valoare pentru adãpost sau precauþie

14 compas magnetic � câmpul magnetic al Lunii este diferit de cel
al Pãmântului

2 23 litri de apã � nu poþi trãi mult fãrã apã

10 rachetã de semnalizare � nu este oxigen

7 trusã de prim ajutor � ar putea fi de folos, dar lucrurile
nefolositoare sunt inutile

5 raþie � comunicare

Fiºa CHEEA PENTRU NOTARE

Instrucþiuni pentru membrii grupului:

1. Adunaþi diferenþa dintre rãspunsurile individuale ºi rãspunsurile corecte.
De exemplu, dacã rãspunsul tãu este 9, iar cel corect 12, diferenþa este
3. Trei devine scorul pentru acest item particular.

2. Calculaþi scorul pentru fiecare item.

3. Adunaþi rezultatele de la toþi itemii individuali ºi împãrþiþi-le la numãrul
itemilor pentru a calcula scorul individual mediu.

4. Calculaþi diferenþa dintre rãspunsurile grupului ºi cele corecte.

5. În acelaºi mod calculaþi scorul mediu al grupului.

6. Comparaþi scorul individual cu scorul grupului.

Cum aþi cooperat:
0-20 � excelent
20-30 � bine
30-40 � mediu
40-50 � slab
Mai mult de 50 � rãu
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PÃTRATELE  COOPERÃRII
Obiective - a conºtientiza importanþa cooperãrii în procesul

de rezolvare a problemelor ºi de înlãturare
a obstacolelor care pot împiedica cooperarea

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 20 minute

Materiale - câte un set din cinci pãtrate de carton pentru
fiecare echipã, tãiate dupã schemã, plicuri sau clame

Desfãºurare
1. Înainte de începerea activitãþii, pregãtiþi câte un set de pãtrate pentru

fiecare echipã din cinci persoane, tãindu-le din carton dupã schemã.
Grupaþi pãrþile de pãtrate conform literelor A, B, C, D ºi E ºi prindeþi-le cu
clame sau puneþi-le în plicuri marcate cu literele respective.

2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte cinci persoane ºi rugaþi-i sã stea în
jurul unei mese (dacã e posibil).

3. Repartizaþi fiecãrui grup câte un set de plicuri, iar fiecãrui membru al
grupului � câte un plic marcat cu una din literele A, B, C , D  sau E ºi daþi-
le urmãtoarele instrucþiuni:
�Sarcina voastrã este sã faceþi cinci pãtrate de mãrime egalã. Sunt douã
reguli pe care trebuie sã le respectaþi:
- Nu aveþi voie sã comunicaþi unul cu celãlalt nici verbal, nici non-

verbal.
- Nu aveþi dreptul sã daþi sau sã luaþi figuri în mod direct. Puteþi doar sã
puneþi figura de care nu aveþi nevoie la mijlocul mesei ºi sã luaþi figuri
din mijlocul mesei.�

Nu instruiþi în mod direct participanþii sã coopereze între ei pentru a îndeplini
sarcina. Permiteþi-le sã descopere de sine stãtãtor cã cooperarea este necesarã.

4. Odatã ce toþi participanþii au înþeles regulile, lucrul începe. Opriþi activi-
tatea când majoritatea grupurilor au format pãtratele.

Evaluare
Discutaþi urmãtoarele întrebãri în grupul mare:

Cum aþi început sã rezolvaþi problema?
V-aþi schimbat tactica pe parcurs? Cum?
Cum vã simþeaþi când iniþial nu puteaþi reface pãtratele?
Ce v-a fãcut sã vã daþi seama cã cooperarea este necesarã?
Ce roluri au adoptat membrii grupului în timpul desfãºurãrii activitãþii?
Cât de bine credeþi cã a cooperat grupul vostru?
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Fiºa PÃTRATELE COOPERÃRII
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PODUL
Obiective - a consolida echipa ºi a iniþia participanþii în temele

Managementul proiectului ºi Liderismul

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 3 ore

Materiale - 2 sãli în care vor lucra echipele ºi a treia salã în
care se vor întâlni delegaþii, fiºe de carton de culori
diferite, 2 perechi de foarfece, 1 riglã, 2 tuburi
de clei, 1 scotch, 2-3 creioane

Pentru observatori:
- fiºa Sugestii pentru observator

Pentru discuþie sau pentru distribuire tuturor
participanþilor:

- fiºa Succesul proiectului

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în 2 echipe cu numãrul egal de persoane. În fiecare

echipã un voluntar (sau o persoanã delegatã de grup sau de animator) va
fi observator (se pot alege ºi câte 2 observatori în cazul unui grup mare).

2. Anunþaþi instrucþiunile pentru grupul mare:
�Sarcina voastrã este sã construiþi împreunã un pod. Fiecare echipã va
construi câte o jumãtate de pod. Puteþi folosi doar acele materiale pe
care le veþi gãsi în încãpere. Lãþimea podului trebuie sã fie de minimum
15 cm. Jumãtãþile de pod se vor întâlni la mijloc. Reuºita construcþiei se
va judeca dupã gradul de trãinicie a podului, esteticul ºi stabilitatea lui.
Podul trebuie sã reziste unui obiect greu care va fi lãsat sã cadã la mij-
locul lui. În timpul executãrii lucrãrilor, echipele nu se vor vedea.
Fiecare echipã trebuie sã desemneze un delegat care se va întâlni cu
delegatul celeilalte echipe. Întâlnirile vor dura câte 3 minute. Vor fi maxi-
mum trei întâlniri. Acestea se vor desfãºura într-un loc neutru, unde echi-
pele nu-i pot vedea. Fiecare echipã va avea ºi un observator. Observa-
torul va urmãri, va face notiþe despre cele ce se întâmplã cu grupul pe
parcursul exerciþiului, dar nu va putea rãspunde la întrebãri ºi nu va
interveni în discuþii. Aveþi 90 min. pentru a construi podul�.

3. Când timpul expirã, echipele se vor întâlni, vor uni jumãtãþile de pod, iar
animatorul va lãsa sã cadã un obiect la mijlocul construcþiei pentru a-i
verifica rezistenþa.

Evaluare
Cum v-aþi simþit pe parcursul acestui exerciþiu?
A existat un plan în fiecare echipã? A fost acest plan respectat?
Cum a fost selectat delegatul? De ce?
A fost un singur lider de grup/proiect sau mai mulþi? S-a schimbat liderul
pe parcursul activitãþii? De ce a fost legat acest fapt?
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A avut fiecare membru al echipei o însãrcinare sau a fãcut parte din
proiect? A fost cineva izolat?
Au avut loc conflicte în grup? În legãturã cu ce? Cum au fost rezolvate?
Cum au fost respectate instrucþiunile? Cum au fost respectate timpul,
cerinþele ºi resursele? (decizii, implementãri, corectãri, finalizãri etc.)
Cum au comunicat delegaþii echipelor? Cum au fost luate deciziile? Cum
a reacþionat fiecare echipã la informaþiile de dupã întâlniri?
Cum v-aþi simþit în rolul de observator? Ce aþi observat (puteþi consulta
notiþele)?
Cum v-aþi simþit sã fiþi observat?
Vã pare util exerciþiul? Prin ce?

Fiºa SUGESTII PENTRU OBSERVATOR

Urmãreºte ºi ascultã atent ceea ce se întâmplã în grupul tãu. Dacã
doreºti, poþi însoþi delegatul la întâlniri.

Pe baza observaþiilor tale pregãteºte un mic raport (pentru maximum 3
minute) despre ceea ce ai vãzut ºi auzit. Strãduieºte-te ca raportul tãu sã fie
cât se poate de obiectiv. Nu menþiona numele persoanelor. Poþi sã foloseºti
urmãtoarele repere pentru alcãtuirea raportului:

- Cum a început sã lucreze grupul?
- A avut fiecare un rol în construcþia podului?
- A ales grupul un lider? Dacã da, în ce mod?
- Care era reacþia grupului la primirea noilor informaþii?
- Ce atmosferã a domnit în grup?

Fiºa SUCCESUL PROIECTULUI

Realizarea cu succes a planului de proiect necesitã posedarea anumi-
tor deprinderi practice:

- A lucra împreunã pentru un scop
- Planul trebuie sã fie cât mai realist
- Coordonarea abilã a echipei
- Managementul resurselor umane în interiorul echipei
- Utilizarea optimalã a resurselor ce stau la dispoziþia echipei
- Repartizarea eficientã a timpului pentru fiecare sarcinã
- Pãstrarea contactului cu partenerii externi ai echipei
- Abilitatea de a reacþiona adecvat la circumstanþele neaºteptate.

Oamenii ºi circumstanþele întotdeauna vor fi diferite. Sunt totuºi câte-
va principii de care un lider va þine cont în managementul echipei:

· Fiecare persoanã posedã unele deprinderi ºi abilitãþi. Liderul efi-
cient se va asigura cã membrii echipei îndeplinesc rolurile care
corespund posibilitãþilor lor personale, iar munca efectuatã
contribuie la succesul proiectului ºi motiveazã persoana.

· Liderismul poate fi exercitat în diferite stiluri (democrat, autoritar,
liberal etc.). Fiecare are avantaje ºi dezavantaje, iar liderul va fi
conºtient de consecinþele exercitãrii unui sau altui stil, conform grupului.



139

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului

DELEGAREA
Obiective - a familiariza participanþii cu conceptul de delegare

- a ajuta participanþii sã-ºi cunoascã punctele forte
ºi slabe în delegare

- a examina rolul liderului în procesul delegãrii

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 25-30 persoane

Durata - 20-25 minute

Materiale - 6 coli de hârtie, creioane sau carioca, câte o fiºã
Iatã lucrul vostru... pentru fiecare echipã ºi câte
o fiºã Sugestii pentru observator pentru fiecare
observator, fiºa Delegarea eficientã pentru
distribuire fiecãrui participant (opþional)

Desfãºurare
1. Iniþiaþi un brainstorming Ce este delegarea? Discutaþi despre avantajele ºi

dezavantajele delegãrii (necesitã timp, presupune o bunã cunoaºtere a
coechipierilor etc.), situaþiile în care ea este cea mai bunã sau nepotrivitã
(o situaþie de urgenþã, un proiect de duratã etc.), problemele întâlnite în
timpul delegãrii.

2. Împãrþiþi participanþii în grupuri de 5-7 persoane. Spuneþi-le sã aleagã pe
cineva dintre ei în calitate de observator al grupului.

3. Repartizaþi fiecãrei echipe câte o coalã de hârtie, carioca sau creioane, o
fiºã Iatã lucrul vostru.... ºi fiecãrui observator câte o fiºã Sugestii pentru
observator.

4. Rezervaþi 10 minute pentru prezentarea lucrului echipelor, a rapoartelor
observatorilor ºi evaluarea activitãþii.

Evaluare
Rugaþi grupul sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:

Persoanele desemnate au avut experienþã de lucru în domeniul respectiv
(Am fãcut aceasta mai înainte. De ce sã nu mã ocup eu de...?) sau au fost
desemnate arbitrar?

În general, a fost acesta un exemplu de delegare eficientã?

Ce pot spune observatorii?
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Fiºa SUGESTII PENTRU OBSERVATOR

Nu ai voie sã te implici în activitatea grupului sau sã oferi sugestii,
comentarii. Poþi doar sã observi ceea ce se întâmplã ºi sã iei notiþe pentru
a prezenta un mic raport. În observaþiile tale te poþi conduce de sugestiile
de mai jos, dar nu te limita doar la ele:

- A reuºit grupul sã repartizeze toate responsabilitãþile în timpul
acordat?

- Fiecãrui membru i-a revenit acelaºi volum de responsabilitãþi?
Dacã nu, de ce?

- S-a evidenþiat cineva în calitate de prim delegator?
- A fost stilul general autocrat, democrat sau laissez-faire?

Fiºa IATÃ LUCRUL VOSTRU...

Primãria din localitate a anunþat un concurs pentru cel mai bun proiect
al unui parc de distracþii. Veþi câºtiga concursul doar dacã veþi prezenta un
proiect al parcului ºi veþi demonstra cã aveþi o echipã capabilã sã înde-
plineascã la nivel lucrãrile de amenajare. Mai jos vã sunt prezentate unele
sarcini, vã poate asigura succesul (puteþi adãuga altele, dacã consideraþi
necesar):

Amplasarea atracþioanelor

Procurarea maºinilor

Expoziþii, concerte

Servicii alimentaþie publicã, restaurante

Servicii de securitate, salubrizare, asistenþã medicalã etc.

Estimarea cheltuielilor, veniturilor, contabilitate
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Fiºa DELEGAREA EFICIENTÃ

Se afirmã cã delegarea este secretul unui lider de succes. Delegarea
este o metodã de lucru, în cadrul cãreia fiecare membru îºi îndeplineºte
partea sa. Prin delegare repartizãm responsabilitãþile printre membri, cerân-
du-le sã gãseascã soluþii. Prin delegare, de asemenea, economisim timp.

Înainte de a delega, convinge-te:
1. Este persoana capabilã de a îndeplini sarcina?
2. Îºi va asuma persoana cu toatã seriozitatea rãspunderea ºi va simþi

o datorie faþã de sarcinã?
3. Cât de important este pentru întreaga operaþiune ca aceastã sarcinã

sã fie îndeplinitã bine?

Criterii pentru delegare:
1. Abilitatea persoanei de a se isprãvi cu sarcina
2. Importanþa sarcinii
3. Consecinþele nereuºitei
4. Relaþiile dintre cei implicaþi

Avantajele delegãrii:
1. Dezvoltã sentimentul de apartenenþã la grup ºi de respect personal
2. Încurajeazã creativitatea, iniþiativa ºi independenþa
3. Motiveazã
4. Repartizeazã puterea
5. Oferã oportunitãþi de creºtere ºi dezvoltare personalã, pe care le

pot observa ºi alþii
6. Îi oferã liderului libertatea de a revedea operaþiunea în întregime

Responsabilitãþile unui lider ce deleagã:
1. A repartiza sarcinile doar persoanelor calificate
2. A face repartizarea clar ºi delimitat
3. A obþine acordul membrilor de a îndeplini sarcina
4. A promova resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinii
5. A încuraja ºi a oferi suport

Dacã cele spuse mai sus sunt luate în considerare, atunci un lider nu
are nevoie sã-ºi facã griji în privinþa zicalei �Dacã vrei ca ceva sã fie fãcut
bine, fã-o singur�.
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Diversitate
 ºi
interculturalitate

Noi, fiinþele umane, suntem toate diferite într-un numãr mare de privinþe
ºi putem fi identificaþi în raport cu numeroase criterii: gen, vârstã, trãsãturi
psihice, sexualitate (hetero-, homo-, bisexualitate), personalitate, interese,
nivel de viaþã, cetãþenie... Acest capitol se va referi la diferenþele culturale,
sociale, etnice ºi va examina interacþiunea dintre diferiþi indivizi, valorile,
cultura, relaþiile ºi modul lor de viaþã.

La prima vedere, expresiile �societãþi multiculturale� ºi �societãþi inter-
culturale� par a fi similare, totuºi ele nu sunt sinonime.

- Societãþi multiculturale: diferite culturi ºi grupuri naþionale, etnice ºi
religioase care locuiesc împreunã pe acelaºi teritoriu ºi care nu contactea-
zã. Este o societate în care diferenþa este adesea perceputã negativ ºi cons-
tituie justificarea principalã pentru discriminare. Minoritãþile pot eventual
fi tolerate într-o manierã pasivã, dar niciodatã acceptate sau apreciate.
Legea care prevede drepturi pentru înlãturarea practicilor discriminatorii
nu este întotdeauna aplicatã.

- Societãþi interculturale: diferite culturi ºi grupuri naþionale, etnice ºi
religioase care locuiesc pe acelaºi teritoriu ºi întreþin relaþii deschise de
interacþiune, cu schimburi ºi recunoaºtere mutualã a modurilor lor de viaþã
ºi a valorilor respective, este vorba în acest caz de un proces de toleranþã
activã ºi de menþinere a relaþiilor echitabile în sânul cãrora fiecare are
aceeaºi importanþã: nu existã persoane superioare sau inferioare, nici per-
soane mai bune sau mai rele.

Educaþia interculturalã, cu toate cã câmpul ei de acþiune trebuie sã fie so-
cietatea în ansamblu, se orienteazã prioritar asupra sistemului de relaþii dintre
copii ºi tineri. Aceastã prioritate este justificatã de faptul cã aceºtia vor fi, într-o
mare mãsurã, viitorii cetãþeni ai societãþilor noastre interculturale. În plus, ei
constituie o reþea importantã de comunicare orientatã spre adulþi ºi îi pot ajuta
sã conºtientizeze necesitatea schimbãrilor.

Educaþia interculturalã implicã lucrul cu diversele faþete ale naturii umane:
comportamente, sentimente, percepþii, valori ºi experienþe. Este un proces de
educaþie socialã prin care indivizii îºi pot dezvolta conºtiinþa propriei culturi ºi
interdependenþa între culturi, dezvoltând un respect mai mare pentru diferenþã,
fie ea culturalã, religioasã, etnicã, sexualã, naþionalã, de statutul social, apti-
tudini sau disabilitãþi. În acest fel, participanþii vor ajunge sã aprecieze propria
lor culturã în contextul mondial într-o manierã care le va permite sã înþeleagã ºi
sã comunice cu alþii, dar de asemenea ºi sã-ºi aprecieze valorile ºi sã mun-
ceascã împreunã pentru construirea unei lumi mai bune ºi mai echitabile.
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DOMINO
Obiective - a  încuraja contactul fizic

- a media cunoaºterea reciprocã a participanþilor

- a conºtientiza faptul cã existã atât diferenþe,
cât ºi lucruri comune între membrii unui grup

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 15-30 persoane

Durata - 10-15 minute

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã stea în picioare formând un cerc.

2. Anunþaþi participanþii sã se gândeascã fiecare la câteva caracteristici ale
sale (lucruri personale).

3. Un participant ridicã mâinile în sus ºi anunþã douã caracteristici ale sale
grupului în forma urmãtoare: �În partea stângã am ochi cãprui, în dreapta
� ºtiu sã mã salut în 5 limbi diferite�.

4. Participanþii care de asemenea posedã aceste caracteristici, îl iau de mânã
pe colegul lor potrivit caracteristicii pe care o au în comun.

5. Fiecare dintre cei care s-au alãturat primului participant, va repeta carac-
teristica comunã cu colegul sãu ºi va anunþa o caracteristicã a sa pentru
mâna pe care o are liberã. De exemplu: �În dreapta mea ºtiu sã mã salut
în 5 limbi, iar în stânga am o sorã mai micã�.

6. Fiecare dintre noii alãturaþi repetã procedura astfel ca la sfârºit sã formeze
un alt cerc, însã de data aceasta fiecare este legat de altcineva.

7. Dacã o caracteristicã a cuiva nu poate fi împãrtãºitã cu vreun coleg ºi
dominoul nu poate fi construit, rugaþi participantul sã numeascã o altã
trãsãturã a sa, astfel încât lanþul sã fie continuat.

Evaluare
Iniþiaþi o discuþie cerând participanþilor sã-ºi împãrtãºeascã impresiile ºi

concluziile în urma activitãþii.

Activitãþi
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DIFERENÞE
Obiective - a facilita cunoaºterea ºi acceptarea reciprocã

în grup
- a explora diferenþele dintre participanþi
- a reflecta asupra cãilor de formare a propriei

identitãþi

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-26 persoane

Durata - 15-20  minute

Materiale - o listã cu enunþuri de forma �Sã treacã linia cei
care ...�

Indicaþie - asiguraþi-vã cã dispuneþi de suficient spaþiu în care
nu sunt multe obiecte care ar crea mari obstacole
pentru miºcarea participanþilor

Desfãºurare
1. Rugaþi grupul sã-ºi imagineze o linie ce separã încãperea în douã jumãtãþi,

iar dvs. ocupaþi poziþia din mijloc.

2. Cereþi participanþilor sã treacã toþi într-o jumãtate a sãlii ºi apoi daþi
comanda: �Sã treacã linia cei care ... au pantaloni uzaþi�.

3. Dupã ce participanþii cu pantalonii uzaþi au trecut linia, numiþi o altã
caracteristicã, de exemplu: �Sã treacã linia cei cãrora ... le place sã
gãteascã�.

4. Când grupul s-a �încãlzit� ºi participanþii se simt mai degajaþi, treceþi la
experienþe personale: întrebaþi cine s-a simþit discriminat, cine are un
prieten imigrant, þigan sau homosexual, cine a trãit în altã þarã, cine are
rude care au emigrat sau prieteni care se deplaseazã într-un scaun cu
rotile. Puteþi trece ºi la explorarea relaþiilor personale, dorinþelor, senti-
mentelor etc.

Evaluare
Întrebaþi participanþii:

Ce va plãcut în aceastã activitate?

Ce a simþit fiecare când a trecut linia?

Cum s-a simþit atunci când a apãrut ca o persoanã unicã, diferitã de
altcineva?

Cum s-a simþit constatând cât de multe caracteristici are în comun cu
restul grupului?

În ce situaþii cotidiene va plãcut sã vã simþiþi unici ºi diferiþi ºi când aþi
avut nevoia sã vã simþiþi la fel sau egal cu altcineva?
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ASEMÃNÃRI
Obiective - a facilita cunoaºterea ºi acceptarea reciprocã

în grup
- a explora punctele comune dintre participanþi

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 24-32 persoane

Durata - 20-25  minute

Indicaþie - asiguraþi-vã cã dispuneþi de suficient spaþiu în
care nu sunt multe obiecte care ar crea mari
obstacole pentru miºcarea participanþilor

Desfãºurare
1. Împãrþiþi  participanþii în perechi ºi rugaþi-i sã gãseascã împreunã trei

lucruri pe care le au în comun. Acestea pot fi: ceva ce ei fac, simt sau
gândesc întotdeauna / uneori / niciodatã.

2. Propuneþi perechilor sã încerce sã gãseascã alt cuplu care împãrtãºeºte
aceleaºi caracteristici. În cazul în care cineva nu gãseºte altã pereche,
spuneþi-le sã iniþieze în patru o negociere referitor la alte trei caracteris-
tici, pe care le împãrtãºesc cu toþii.

3. În continuare rugaþi cvartetele sã se grupeze câte opt ºi sã reia negoci-
erile. Activitatea se încheie atunci când participanþii formeazã un singur
grup ºi identificã trei lucruri pe care ei toþi le au în comun.

Evaluare
Rugaþi participanþii sã-ºi împãrtãºeascã experienþele. Puteþi întreba:

Pe parcursul activitãþii, ai fost nevoit sã-þi ascunzi identitatea pentru a fi
acceptat?

Te-ai simþit discriminat din cauzã cã ai fost diferit sau pentru cã ai fost
luat drept altcineva?

În ce situaþie ai fost nevoit sã renunþi la o parte din identitatea ta pentru a
fi acceptat într-un grup?

Cum te-ai simþit constatând cã ai multe caracteristici comune cu alþi
membri ai grupului?

Variante
Dacã grupul este prea mare sau nu aveþi spaþiu suficient, aºezaþi participanþii

într-un cerc ºi citiþi cu voce tare câte o caracteristicã de pe o listã întocmitã din
timp. Cei care se identificã cu ea, se vor ridica în picioare. Numiþi un ºir de
caracteristici pânã când se vor ridica toþi participanþii.
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BÃIATUL  CU  DOI  OCHI
Obiective - a percepe deosebirile dintre oameni ca ceva

pozitiv
- a cultiva empatia faþã de persoanele cu disabilitãþi

fizice

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 20-30 minute

Indicaþie - textul simplificat al CDC

Desfãºurare
1. Citiþi participanþilor urmãtoarea poveste:
În Univers existã o planetã pe care trãiesc niºte fiinþe foarte asemãnãtoare

cu pãmântenii. Unica deosebire constã în faptul cã ei au doar un ochi ºi pot
vedea noaptea, la distanþe mari ºi chiar prin pereþi. Odatã pe aceastã planetã s-
a nãscut un copil cu doi ochi. Pãrinþii au fost foarte dezamãgiþi, dar aveau grijã
de el cu mare dragoste. Medicii au spus cã nu se poate face nimic. Copilul avea
nevoie de luminã pentru a vedea noapte, iar pentru a putea privi la distanþe
mari � de telescop. Toþi considerau cã el vede rãu. Dar iatã cã într-o zi bãiatul
ºi-a dat seama cã poate vedea lucruri pe care celelalte persoane nu le pot vedea
� culorile. Toþi locuitorii planetei vedeau numai culorile alb ºi negru. El însã
putea vedea toate culorile. El ºi-a fãcut mulþi prieteni care ascultau povestirile
lui despre pãdurile verzi, cerul albastru ºi culorile înconjurãtoare. Copiii ºi maturii
se adunau pentru a asculta povestirile lui. Când a crescut, s-a îndrãgostit de o
domniºoarã pe care nu o deranja faptul cã el se deosebea de ceilalþi. Cu timpul
ea a încetat sã  mai observe cã el este deosebit ºi s-a obiºnuit cu faptul cã tot
timpul era înconjurat de oameni care ascultau povestirile lui. Ei au avut un
copil care nu se deosebea cu nimic de locuitorii planetei: avea un singur ochi.

Evaluare
Rugaþi participanþii sã rãspundã la urmãtoarele întrebãri:

1. Cum v-aþi fi simþit în locul bãiatului cu doi ochi, dacã aþi fi locuit pe o
planetã unde oamenii au doar un ochi?

2. Ce dificultãþi, dupã pãrerea voastrã, avea bãiatul? De ce?

3. Ce pãrere aveþi, dacã aþi fi nimerit pe altã planetã, vã deosebeaþi de
bãºtinaºi? De ce?

4. Cum aþi dori sã vã trateze locuitorii acelei planete, dacã aþi fi diferit de ei?

5. Citiþi articolul 23 din Convenþia cu privire la Drepturile Copilului. Cum
este bine sã fie trataþi copiii care au disabilitãþi fizice? Dacã în clasa voastrã
ar fi un asemenea copil, cum v-aþi comporta cu el?

6. Închipuiþi-vã cã aþi nimerit pe planeta din aceastã poveste. Scrieþi-le lo-
cuitorilor de pe aceastã planetã cum aþi dori sã fiþi trataþi.
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SÃ  NE  CUNOAªTEM  INDIVIDUALITATEA
Obiective - a ajuta copiii sã reflecteze asupra propriei

individualitãþi
- a înþelege cã oamenii au multe lucruri în comun,

deºi sunt diferiþi

Vârsta participanþilor - de la 10 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30 minute

Indicaþie - pentru realizarea activitãþii este nevoie de o salã
spaþioasã

Desfãºurare
1. Rugaþi participanþii sã formeze un cerc ºi anunþaþi-i cã urmeazã sã se

grupeze în dependenþã de anumite lucruri care îi caracterizeazã.
2. Rostiþi cu voce tare una din categoriile indicate mai jos. Sarcina

participanþilor este sã gãseascã rãspunsul potrivit pentru sine ºi sã se plimbe
prin salã, rostindu-l cu glas tare pânã când va întâlni pe altcineva cu
acelaºi rãspuns. Împreunã, colegii vor continua sã se miºte prin salã,
gãsind noi parteneri ºi formând astfel grupuri.
Criterii:
- Emisiunea preferatã
- Disciplina preferatã
- Luna naºterii
- Culoarea sau tipul încãlþãmintei
- Bucatele preferate
- Anotimpul preferat
- Numãrul de membri ai familiei
- Sportul preferat
- Animalul preferat
- Hobby-ul

3. Repetaþi activitatea cu fiecare din categoriile propuse. Puteþi omite unele
din ele sau introduce altele, reieºind din necesitãþile participanþilor. De
asemenea puteþi ruga participanþii sã propunã ei înºiºi niºte criterii.

4. Reuniþi grupul mare pentru evaluarea activitãþii.

Evaluare
Discutaþi despre ce lucruri noi  au aflat participanþii în timpul activitãþii.

Pentru aceasta puteþi folosi urmãtoarele întrebãri:
Aþi nimerit cu aceleaºi persoane de fiecare datã în grup?
Aþi nimerit vreo datã în acelaºi grup cu cineva cu care, dupã pãrerea
voastrã, nu aveþi nimic în comun?
Cum este sã te simþi membru al unui grup?
Puteþi ghici ce caracterizeazã o persoanã, doar privind-o?

Variante
Pentru diversitate, puteþi propune participanþilor sã rãspundã cu diferite voci

la fiecare dintre categorii. De exemplu, la întrebarea din câte persoane este
formatã familia se rãspunde în ºoaptã, la mâncarea preferatã se cântã, la culoa-
rea încãlþãmintei se strigã, se imitã sunetele animalului preferat etc.
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ªI EU!
Obiective - a face cunoºtinþã cu membrii grupului

- a demonstra cã toþi suntem diferiþi
- a demonstra cã suntem egali cu alþi oameni

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - scaune pentru fiecare participant

Indicaþii - puteþi efectua punctele 1-5 ºi 6-9 ca ºi activitãþi
separate, se recomandã ca animatorul sã sprijine
scaunul din mijloc, pentru ca participanþii sã nu-l
rãstoarne alergând spre el sau sã-l loveascã
pe vorbitor, este bine sã desfãºuraþi activitatea
într-un tempo rapid

Desfãºurare
1. Aranjaþi un cerc din scaune ºi rugaþi participanþii sã se aºeze. Plasaþi un

scaun în mijlocul cercului, pe care nu se va aºeza nimeni deocamdatã.

2. Daþi-le timp participanþilor sã se gândeascã la ceva (o trãsãturã, o capaci-
tate etc.) ce este unic pentru fiecare din ei, dar sã nu divulge nimãnui
acest lucru.

3. Rugaþi un voluntar sã înceapã activitatea. El trebuie sã se aºeze pe scaunul
din mijlocul cercului ºi sã-ºi prezinte subiectul, de exemplu: �Am vizitat
de trei ori Franþa�, �Studiez limba arabã� etc. Dacã nimeni din cei prezenþi
nu posedã aceeaºi trãsãturã sau acelaºi lucru, altcineva se va aºeza pe
scaunul din mijloc ºi va continua activitatea. În cazul când mai este cine-
va care împãrtãºeºte acea caracteristicã, va sãri de pe locul sãu strigând
�ªi eu� ºi se va aºeza în braþele vorbitorului. Dacã sunt mai multe per-
soane de acest fel, cu toþii se vor aºeza unul în braþele altuia pentru câte-
va clipe, dupã care vor trece pe scaunele lor. Vorbitorul se va gândi la o
altã trãsãturã unicã doar pentru el.

4. Fiecare din cei prezenþi are voie sã stea pe scaunul din mijloc o singurã
datã. Dacã vreun participant întâmpinã dificultãþi în a gãsi o calitate unicã,
îi puteþi permite sã ia loc în cercul mare ºi sã se mai gândeascã, pânã se
va prezenta alt participant.

5. Prima rundã ia sfârºit atunci când fiecare a spus ceva ce îl diferenþiazã de
alþii.

6. A doua rundã constã în gãsirea unor trãsãturi comune cu alþi membri ai
grupului.

7. Pe rând, fiecare ia loc pe scaunul din mijloc ºi rosteºte un lucru care,
dupã pãrerea lui, este valabil pentru toþi cei din salã.

8. Toþi cei care posedã trãsãtura respectivã, inclusiv vorbitorul, fug pentru
a-ºi gãsi un alt scaun strigând �ªi eu� în acelaºi timp. Astfel, cineva va
rãmânea fãrã loc în cerc ºi va fi nevoit sã se aºeze pe scaunul din mijloc
ºi sã anunþe trãsãtura pe care a gãsit-o.
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9. Continuaþi activitatea pânã când fiecare va avea posibilitatea sã stea pe

scaunul din mijloc, dar nu permiteþi aceluiaºi participant sã vorbeascã
de mai multe ori.

Evaluare
Discutaþi despre activitate ºi despre cum s-a simþit fiecare participant. Puteþi

pune întrebãrile:

A fost mai uºor sã gãsiþi trãsãturi ce vã deosebesc unii de alþii sau care vã
sunt comune?

În ce fel de situaþii ne place sã ne simþim unici ºi diferiþi de alþii ºi în care
situaþii ne place sã ne simþim la fel ca alþii?

Lucrurile pe care le-aþi spus despre propria persoanã ºi care v-au evidenþiat
de alþi membri ai grupului pot exista ºi la persoane din alte grupuri?

Lucrurile care au fost comune fiecãruia din acest grup ar putea fi comune
oricui din lume?

Ce înseamnã faptul cã toþi avem ochi, inimã sau stomac?
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COPILÃRIA  MEA
Obiective - a face participanþii sã realizeze cã nu fiecare are

aceleaºi ºanse în viaþã
- a înþelege diferenþele de mediu care determinã

dezvoltarea fiecãrei persoane în particular
ºi societatea în general

- a cultiva înþelegerea ºi toleranþa între membrii
grupului

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 45 minute

Indicaþii - accentuaþi ideea cã diferenþele personale nu se
limiteazã numai la culoarea pielii sau confesiunea
religioasã împãrtãºitã, nimeni nu trebuie sã fie
obligat sã divulge ceva ce l-ar face sã se simtã
stânjenit sau i-ar provoca sentimente durerose

Desfãºurare
1. Explicaþi participanþilor scopul ºi obiectivele activitãþii.
2. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte 4-6 persoane ºi rugaþi-i sã le

povesteascã coechipierilor despre copilãria lor. Sugeraþi-le sã se
conducã de întrebãri ca:

La ce vârstã ai mers prima oarã la ºcoalã?
Cine mai face parte din familia ta?
Ai frecventat vreo ºcoalã duminicalã sau þi-ai primit educaþia
religioasã în altã formã?
Când ai fost copil, ai fost nevoit sã lucrezi?
Unde ºi cu cine îþi plãcea sã te joci?
Ce fel de poveºti sau de jocuri îþi plac?
Ce preferinþe ai?
Ai avut grijã de fraþii ºi surorile tale?
Etc.

Evaluare
Rugaþi participanþii sã spunã care sunt momentele interesante din acest
exerciþiu ºi sã compare  influenþele pe care le-a exercitat mediul încon-
jurãtor asupra anilor de copilãrie.
Propuneþi fiecãrui participant sã reflecteze asupra propriei copilãrii ºi sã
încerce sã-ºi aminteascã dacã cineva din cartierul lor a avut aceleaºi
experienþe când era copil.

Variante
Activitatea poate fi mai interesantã dacã participanþii îºi ilustreazã povestirile

cu fotografii, desene sau obiecte. În acest caz ei vor fi preîntâmpinaþi din timp
sã le aducã cu sine.
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RÃZBOIUL  ATOMIC
Obiectiv - a încuraja respectul faþã de diferenþele de culturã,

valori, opinii

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 15-25 persoane

Durata - 30-45  minute

Materiale - fiºa Rãzboiul atomic pentru fiecare participant

Indicaþie - activitatea este similarã cu Trenul european

Desfãºurare
1. Repartizaþi participanþii în 3-5 grupuri a câte 5 persoane ºi citiþi cu voce

tare instrucþiunile de pe fiºa Rãzboiul atomic.
2. Oferiþi-le participanþilor câte o fiºã ºi rugaþi-i sã lucreze întâi individual,

iar apoi sã alcãtuiascã o listã a grupului.
3. Rugaþi grupurile sã-ºi prezinte rezultatele.

Evaluare
Se va efectua similar cu evaluarea activitãþii Trenul european.

Fiºa RÃZBOIUL ATOMIC

De curând s-a început un rãzboi atomic ºi grupul vostru a reuºit sã se
salveze într-un adãpost antiaerian, ceea ce înseamnã cã tu vei supravieþui. În
adãpost mai este loc pentru cinci persoane. Alege din lista de mai jos cinci
persoane pe care le-ai fi invitat în adãpost.

Lista persoanelor:
1. Preot
2. Inginer
3. Arhitect
4. Poet
5. Asistent social
6. Agronom
7. Politician
8. General
9. Bancher
10. Psiholog
11. Femeie-chirurg
12.  Filolog
13.  Constructor
14.  Pastor
15.  Învãþãtor
16.  Fizician
17.  Electronist
18.  Mecanic
19.  Jurnalist
20.  Femeie de afaceri
21.  Poliþist
22.  Dietolog
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REFUGIAÞII
Obiective - a înþelege mai bine sentimentele refugiaþilor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 20-25 minute

Materiale - 2 sãli, dintre care una cu mai puþine comoditãþi
ºi lucruri cu care participanþii sunt obiºnuiþi

Indicaþie - puteþi utiliza fiºele Informaþie despre refugiaþi
ºi Într-o noapte...

Desfãºurare
1. Anunþaþi participanþii cã ei trebuie sã pãrãseascã sala în care se aflã ºi sã

se deplaseze în altã parte fãrã a le oferi vreo explicaþie.

2. Sala va fi încuiatã, iar participanþii vor trece în altã camerã, mai puþin
dotatã.

Evaluare
Folosiþi sentimentele de nemulþumire ale participanþilor care apar pe par-

curs, pentru a-i întreba urmãtoarele:

Închipuiþi-vã cã trebuie sã vã pãrãsiþi casa ºi cã aveþi timp doar pentru
a vã lua câteva lucruri. Ce veþi lua cu voi? Ce vã va fi mai greu sã lãsaþi?

Expuneþi o cãlãtorie de acest gen ºi întrebaþi participanþii ce temeri
experimenteazã oamenii în asemenea situaþii.

Închipuiþi-vã momentul ajungerii în lagãr. Dacã nu aþi avea nimic, cum
aþi începe o nouã viaþã?

Unde existã refugiaþi ºi ce condiþii duc la aceea cã oamenii sunt nevoiþi
sã-ºi pãrãseascã casele ºi sã plece (motive politice, religioase sau etnice).

Ce drepturi sunt încãlcate în aceste cazuri?
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COMPARÃ  IMAGINILE
Obiective - a examina modul în care sunt folosite imaginile

în presã
- a dezvolta aptitudini de analizã criticã

Vârsta participanþilor - de la 13 ani

Mãrimea grupului - cel puþin 6 persoane

Durata - 45 minute

Materiale - 5-6 imagini decupate din reviste ºi ziare
- o coalã mare de hârtie
- fiºe de hârtie (se repartizeazã câte douã fiºe pentru

fiecare imagine fiecãrui participant)
- pixuri
- scotch sau pioneze

Desfãºurare
1. Atârnaþi imaginile pe tablã sau pe un perete al sãlii.

2. Repartizaþi fiecãrui participant câte douã fiºe pentru fiecare imagine.

3. Propuneþi-le sã examineze atent imaginile ºi sã scrie pentru fiecare din
ele câte un titlu pozitiv ºi unul negativ pe diferite fiºe.

4. Lipiþi împreunã cu participanþii fiºele în douã rânduri sub imaginea cores-
punzãtoare.

5. Comparaþi titlurile.

Evaluare
Vorbiþi despre ce s-a întâmplat ºi ce învãþãminte au acumulat participanþii

în urma acestei activitãþi.

Cât de diferite au fost interpretãrile imaginilor?

Când citiþi pentru prima oarã un ziar sau o revistã, ce urmãriþi � titlurile
sau imaginile?

Cât de veridic este adevãrul despre un eveniment sau altul reprezentat în
imagini?

Cum folosesc revistele ºi ziarele anumite imagini pentru a transmite
informaþii, a provoca emoþii,  empatie etc.
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CE  REPREZINTÃ  IMAGINEA ?
Obiective - a examina stereotipurile ºi prejudecãþile noastre

despre alþi oameni ºi a înþelege cum funcþioneazã ele
- a revedea opiniile noastre despre grupurile minoritare
- a încuraja creativitatea ºi ideile spontane în grup

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 16-21 persoane

Durata - cel puþin 45 minute (în funcþie de mãrimea grupului)

Materiale - o listã cu sugestii pentru desenat, tablã, cretã, foi
A4, pixuri, pioneze sau scotch

Desfãºurare
1. Grupaþi participanþii în grupuri de 3-4 persoane ºi numerotaþi echipele.
2. Repartizaþi echipelor foi ºi pixuri ºi spuneþi-le sã-ºi gãseascã un loc unde

vor lucra, de preferat cât mai depãrtat unele de altele.
3. Chemaþi câte un voluntar de la fiecare echipã ºi rugaþi-i sã aleagã câte un

cuvânt din lista cu sugestii. Cuvintele se pot repeta.
4. Spuneþi-le sã se întoarcã fiecare în grupul sãu ºi sã facã un desen la tema

aleasã. Desenatorul nu are voie sã vorbeascã cu nimeni (în afarã de
momentul în care va confirma rãspunsul corect) ºi nu poate scrie cifre
sau litere, ci doar sã deseneze. Coechipierii trebuie sã ghiceascã cuvân-
tul pe care îl deseneazã colegul lor fãrã a-i adresa întrebãri.

5. Când cuvântul va fi ghicit, echipa poate sã-ºi manifeste victoria prin þipete.
Animatorul va nota scorul pe tablã. Dupã fiecare tur desenatorul va scrie
pe desen, indiferent dacã l-a terminat sau nu, care a fost cuvântul.

6. Echipele vor delega alt participant în calitate de desenator. Asiguraþi-vã
cã fiecare participant are prilejul de a desena cel puþin o datã.

7. La sfârºit propuneþi grupurilor sã-ºi atârne desenele pe tablã sau pe pereþii
sãlii, pentru a compara ºi discuta diferitele interpretãri ºi imagini ale
cuvintelor.

Evaluare
Pãstrând componenþa grupurilor mici:

Cereþi participanþilor sã aprecieze dacã activitatea a fost dificilã sau nu ºi
de ce.
Propuneþi participanþilor sã priveascã desenele ºi sã compare imaginile
ºi felul în care au fost interpretate aceleaºi cuvinte.
Rugaþi-i sã-ºi exprime pãrerea dacã imaginile corespund sau nu realitãþii,
iar desenatorii sã povesteascã ce i-a fãcut sã aleagã anume aceste
imagini.
Întrebaþi-i de unde, dupã pãrerea lor, provin stereotipurile? Care este rolul
mass-mediei, educaþiei  ºcolare, familiei, altor factori?

Sugestii pentru desen
� Rasism � Diferenþã � Educaþie � Discriminare � Antisemitism � Refugiat �

Conflict � European � Sãrãcie � Musulman � Japonez � Homosexual �
Moldovean � Egalitate � Persoanã HIV-infectatã � Þigan � African � Drepturile
Omului � Mass-media � Turist � Strãin � Solidaritate � Orb � Dragoste � Arab
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ECUSOANE  COLORATE
Obiective - a iniþia o discuþie despre normele sociale ºi despre

situaþia populaþiilor majoritare ºi minoritare
- a demonstra efectele discriminãrii

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 1 orã

Materiale - fiºe care se prind la piept sau ecusoane de douã
culori (de exemplu, verde ºi galben), scotch sau
pioneze, o listã cu 6-8 reguli scrise pe o coalã
mare de hârtie. De exemplu:
Reguli pentru �verzi�. Participanþii cu ecusoane
verzi nu au voie sã stea pe scaune, sã formeze
grupuri mai mari de 2 persoane, sã vorbeascã cu
�galbenii� cu excepþia cazului când aceºtia li se
adreseazã, nu au acces la echipament fãrã
permisiune specialã etc.
Reguli pentru �galbeni�. Participanþii cu ecusoane
galbene au prioritate când vor sã spunã ceva, pot
alege locul în care sã se aºeze, au acces liber la
orice echipament de care au nevoie, pot sta lângã
cine vor etc.

Indicaþii - pregãtiþi regulile din timp, aceasta vã va facilita
dirijarea activitãþii

- duceþi observaþii asupra persoanelor din fiecare
grup, pentru a aduce exemple concrete în timpul
discuþiilor de evaluare

- fiþi foarte prudent, pentru cã activitatea poate
produce emoþii mari la unii copii. Nu lãsaþi pe
cineva sã rãmânã jignit ºi aveþi grijã ca regulile
jocului sã nu fie preluate ºi în afara lui

Desfãºurare
1. Distribuiþi ecusoanele la întâmplare ºi cereþi participanþilor sã le poarte pe tot

parcursul jocului. Fiecare participant trebuie sã poarte doar un singur ecuson.
2. Expuneþi lista cu reguli într-un loc vizibil ºi menþionaþi cã respectarea lor este

obligatorie. În celelalte aspecte, aceastã activitate trebuie sã fie cât de normalã posibil.
3. Efectuaþi cu participanþii o activitate, cum ar fi discutarea unui subiect care îi

intereseazã sau un joc energizant, conducându-vã de regulile afiºate.

Evaluare
Asiguraþi-vã cã acordaþi timp suficient pentru dezbateri. Începeþi prin a întreba

ce gândesc participanþii despre joc ºi ce nou au învãþat:
Cum te-ai simþit în calitate de �galben� sau de �verde�?
Care a fost cel mai bun / cel mai rãu lucru, fiind �verde� sau �galben�?
A încercat cineva sã-ºi schimbe ecusonul? De ce?
Care sunt formele de discriminare întâlnite în realitate?
Cine alcãtuieºte regulile în societate?
Care sunt principiile democraþiei?
Ce poþi face pentru a promova democraþia la nivel local (în instituþia sau în
comunitatea ta), la nivel regional ºi naþional (în societatea în care trãieºti)?
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ENUNÞURI � DILEMÃ
Obiective - a examina noþiunile de rasism, antisemitism,

xenofobie, intoleranþã
- a stimula conºtientizarea rolului de membru

al societãþii
- a sublinia ºi recunoaºte diferenþele în modul

de gândire a oamenilor
- a reduce barierele în comunicare ºi a încuraja

pe fiecare sã-ºi exprime pãrerea

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 10-40 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - fiºa Enunþuri-dilemã

Indicaþii - puteþi modifica conþinutul fiºei în funcþie de vârsta
ºi interesele participanþilor

Desfãºurare
1. Propuneþi participanþilor sã-ºi imagineze cã un colþ al sãlii are semnul

minus (-), iar colþul opus � semnul plus (+).

2. Explicaþi cã de fiecare datã când veþi citi un enunþ-dilemã, fiecare partici-
pant se va deplasa în colþul sãlii care exprimã acordul sau dezacordul
lui cu enunþul citit. Cei care nu au nici o pãrere sau sunt indeciºi, vor
rãmâne în mijlocul sãlii, dar nu vor avea voie sã vorbeascã.

3. Citiþi primul enunþ-dilemã.

4. Odatã ce toþi ºi-au stabilit poziþia, rugaþi participanþii din colþul pozitiv ºi
din cel negativ sã-ºi explice opinia. Participanþii din fiecare colþ au scopul
sã-ºi convingã ceilalþi colegi cã anume ei sunt cei care au dreptate ºi,
prin urmare, sã-i convingã pe ceilalþi sã li se alãture.

5. Acordaþi pentru discuþii 5-8 minute.

6. Dupã ce doritorii ºi-au argumentat punctul de vedere, participanþii care
ºi-au schimbat opinia pot sã-ºi schimbe poziþia.

7. Citiþi pe rând ºi celelalte enunþuri-dilemã ºi repetaþi etapele activitãþii.

Evaluare
Cum v-aþi simþit în timpul activitãþii?

A fost dificilã alegerea? De ce?

A fost dificil sã stai în mijloc ºi sã nu vorbeºti?

Ce argumente au fost folosite � cele care se bazeazã pe fapte reale sau
cele care se bazeazã pe emoþii?

Care au fost mai eficiente?

Aceste enunþuri-dilemã se bazeazã pe fapte reale?

Prin ce a fost util acest exerciþiu?
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 Ghidul animatorului
Puteþi orienta discuþiile în mai multe direcþii:

Dilemele, în ciuda ambiguitãþii lor, conþin totuºi o parte de adevãr.
Explicaþi cum diferiþi oameni înþeleg în mod diferit aceeaºi situaþie. Aceasta

este normal, de vreme ce oamenii gândesc diferit ºi se deosebesc prin ceea ce
gândesc. Nu este întotdeauna necesar ca o poziþie sã fie corectã sau greºitã.
Ceea ce este într-adevãr important, este sã înþelegem motivele care ne-au con-
dus spre o poziþie sau alta.

Încercaþi sã evidenþiaþi legãturile cu realitatea. Adesea ne gândim numai
la un aspect al problemei. De asemenea, se întâmplã uneori sã ni se cearã sã
sprijinim o opinie, dar nu întotdeauna ne dãm silinþa sã studiem în profunzime
aceastã pãrere. În ce mod ne afecteazã aceastã atitudine?

În ce mãsurã ascultãm cu adevãrat argumentele altor oameni? Cât de
clar ne expunem propriile puncte de vedere? Cu cât suntem mai neclari în
argumente, cu atât creºte ambiguitatea ºi riscul de a nu fi înþeleºi.

Fiºa ENUNÞURI-DILEMÃ

Musulmanii nu se pot realmente integra în societãþile europene.

Naþionalism înseamnã rãzboi.

Bãrbaþii sunt mai rasiºti decât femeile.

Este mai bine sã fii negru decât homosexual.

Tinerii sunt pe linia întâi a luptelor rasiale.

Imigranþii ne iau locuinþele ºi locurile de lucru.

Dragostea poate soluþiona orice problemã.
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TRENUL  EUROPEAN
Obiective - a discuta stereotipurile ºi prejudecãþile vis-a-vis

de alþi oameni ºi de minoritãþi

- a demonstra care sunt limitele toleranþei

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 5-40 persoane

Durata - 90 minute

Materiale - copii ale fiºei Trenul european, creioane

Desfãºurare
1. Distribuiþi fiecãrui participant câte o copie a fiºei Trenul european.
2. Cereþi fiecãrui participant sã aleagã în mod individual trei persoane cu

care le-ar place cel mai mult sã cãlãtoreascã ºi altele trei cu care nu ar
dori sã cãlãtoreascã.

3. De îndatã ce toþi ºi-au stabilit preferinþele, propuneþi-le sã formeze gru-
puri a câte patru sau cinci. Propuneþi-le sã efectueze în grup urmãtoarele:
· sã compare alegerile individuale ºi sã le motiveze;
· sã verifice dacã sunt similitudini între alegeri ºi motive;
· sã alcãtuiascã prin consens o listã comunã (cu cele trei persoane cu

care ar dori sã cãlãtoreascã ºi trei cu care nu ar vrea).
4. Lãsaþi fiecare grup sã-ºi prezinte concluziile, inclusiv motivele care i-a

determinat sã aleagã aceleaºi persoane. De asemenea, cereþi
participanþilor sã explice ce a provocat cele mai mari neînþelegeri în
timpul discuþiilor în grup.

Evaluare
Dezbaterile ºi discuþiile se vor baza pe prezentãrile grupurilor. Un bun mod

de a începe discuþia este compararea diferitelor rezultate. Se poate continua cu
întrebãri ca:

Cât de reale sunt situaþiile prezentate?
Cineva din grup a trãit în realitate o situaþie similarã ?
Care au fost factorii majori ce au determinat deciziile fiecãruia în mod
individual?
Dacã membrii unui grup nu au reuºit sã ajungã la concluzii comune,
care sunt cauzele?
Ce a fost mai dificil?
Ce factori v-au împiedicat sã ajungeþi la un consens?
Ce stereotipuri evocã lista pasagerilor?
Stereotipurile din descrieri sunt reale sau existã doar în imaginaþia oame
nilor?
De unde provin aceste imagini?
Cum te-ai simþi într-o situaþie în care nimeni n-ar vrea sã cãlãtoreascã în
acelaºi compartiment de tren cu tine?
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Fiºa TRENUL EUROPEAN

Vei cãlãtori cu trenul Expresul Vãii Cãprioarelor timp de o sãptãmânã,
de la Lisabona pânã la Moscova. Ai bilet într-un compartiment ºi trebuie
sã împarþi locul cu alte trei persoane. Cu care dintre urmãtorii pasageri
preferi sã cãlãtoreºti?

1. Un soldat sârb din Bosnia.
2. Un agent de schimb valutar elveþian obez.
3. Un disk-jokey italian care aparent dispune de o sumã mare de dolari.
4. O vânzãtoare africanã de produse din piele.
5. Un tânãr artist HIV-pozitiv.
6. Un þigan din Ungaria tocmai eliberat din închisoare.
7. Un naþionalist basc care cãlãtoreºte regulat în Rusia.
8. Un rapper german cu un stil de viaþã foarte alternativ.
9. Un acordeonist orb din Austria.
10. Un student ucrainean care nu vrea sã se întoarcã acasã.
11. O româncã de vârstã medie care nu are vizã ºi þine în braþe un

copil de un an.
12. O feministã olandezã agresivã.
13. Un skinhead (ras pe cap) suedez în stare de ebrietate.
14. Un microbist din Belfast care aparent merge la un meci de fotbal.
15. O prostituatã polonezã din Berlin.
16. Un fermier din Franþa care vorbeºte numai franceza ºi are un coº

de brânzã cu miros puternic.
17. Un refugiat kurd stabilit în Germania care se întoarce din Libia.

Instrucþiuni
1. Ai la dispoziþie 15 minute pentru a alege trei persoane cu care ai

vrea sã cãlãtoreºti ºi altele trei cu care nu ai vrea sã cãlãtoreºti.
2. Aveþi 45 de minute pentru a discuta în grup motivele care l-au

determinat pe fiecare sã facã anume aceste alegeri. Încercaþi sã
ajungeþi la un consens întocmind o listã comunã cu trei persoane
favorite ºi trei persoane nedorite.
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COMPORTAMENT  PRECONCEPUT
Obiective - a studia relaþia dintre ceea ce putem oferi celor

din jur ºi ce oferim în realitate
- a concentra atenþia asupra efectelor comporta-

mentului nostru asupra altora
- a discuta despre efectele stereotipurilor asupra

oamenilor din jur
Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - minimum 10 persoane
Durata - 45 minute

Materiale - ecusoane albe (5 x 2 cm) pentru fiecare participant.
Pe fiecare ecuson se scrie câte o caracteristicã, de
exemplu: iresponsabil, spiritual, deºtept,
neîndemânatic, vorbãreþ.

- o sarcinã pe care membrii grupului s-o îndepli-
neascã împreunã, cum ar fi elaborarea unui poster
la o anumitã temã, planificarea unei acþiuni,
reamenajarea sãlii sau organizarea unei dezbateri
pe o anumitã temã

Indicaþii - fiþi atent la atribuirea de ecusoane participanþilor.
De exemplu, dacã un membru al grupului are
tendinþa de a fi leneº, este preferabil sã evitaþi sã-i
lipiþi aceastã etichetã. Obiectivul jocului nicidecum
nu este de a evidenþia opiniile personale despre
membrii grupului, fapt ce poate fi distructiv ºi inci-
dentele de acest gen trebuie evitate cu orice preþ!

Desfãºurare
1. Lipiþi un ecuson pe fruntea fiecãrui participant fãrã ca acesta sã vadã ce este

scris pe el.
2. Anunþaþi sarcina pregãtitã din timp ºi regula: membrii grupului trebuie sã se

comporte unul cu celãlalt corespunzãtor �etichetãrilor�. De exemplu, dacã
cineva are scris pe ecuson �leneº�, toþi ceilalþi vor trebui sã-1 trateze ca ºi
cum este întotdeauna o persoanã leneºã (dar fãrã a folosi cuvântul de pe
ecuson  în adresa persoanei în cauzã!).

3. Participanþii trebuie sã-ºi uneascã eforturile pentru a îndeplini sarcina, tratân-
du-i pe ceilalþi conform cu înscrierea de pe ecuson.

4. La sfârºitul activitãþii jucãtorii pot ghici ce este scris pe ecusonul lor, dar nu
acesta este principalul obiectiv al jocului.

Evaluare
Rezervaþi participanþilor timp suficient pentru a-ºi exprima sentimentele. Apoi

orientaþi-vã dupã întrebãrile:
Cine dintre cei prezenþi ºi-a ghicit inscripþia de pe ecuson?
Cum s-a simþit fiecare în timpul acestei activitãþi?
A fost dificil sã trataþi oamenii corespunzãtor etichetei lor?
A început cineva sã se comporte în conformitate cu conþinutul ecusonului,
de exemplu, cineva etichetat �spiritual� � sã spunã glume ºi sã se poarte mai
încrezãtor sau persoana etichetatã �leneº� � a încetat sã mai coopereze sau
sã participe la acþiune?
Ce fel de etichete punem oamenilor în viaþa realã? Cum îi afecteazã ºi cum
ne afecteazã pe noi modul de gândire despre ei?
În realitate cine atribuie �etichetele� pe care le-aþi folosit în aceastã activitate?
Reflectã oare acestea  realitatea?
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SCRÂNCIOBUL
Obiectiv - a stimula comunicarea între membrii grupului

- a demonstra influenþa puternicã pe care o exercitã
asupra copilului familia, prietenii, mass-media

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - numãr par

Durata - 30-40  minute

Materiale - carioca, copii ale fiºei Copiii întreabã pentru
jumãtate din participanþi

Desfãºurare
1. Formaþi �scrânciobul� aranjând scaunele în douã cercuri, unul în interi

orul celuilalt astfel ca participanþii sã stea faþã în faþã. Se recomandã ca
distanþa dintre perechi sã nu fie prea micã pentru a nu se distrage reciproc.

2. Participanþilor din cercul interior li se spune sã-ºi imagineze cã sunt copii
de 9 ani, iar cei din cercul exterior vor fi �adulþi�.

3. Repartizaþi fiºa Copiii întreabã doar �copiilor� ºi spuneþi-le sã-l roage
pe �adultul� din faþa lor sã le rãspundã la o întrebare, explicându-le
unele lucruri timp de douã minute.

4. Dupã ce perechile au încheiat discuþia, �adulþii� sunt rugaþi sã se ridice ºi
sã miºte �scrânciobul� la dreapta cu un scaun. Noul �copil� de asemenea îl
roagã sã-i rãspundã la o întrebare. Întrebarea poate fi aceeaºi, dacã �copi-
lul� vrea sã facã o comparaþie între opiniile �adulþilor� sau alta care îl intereseazã.

5. Dupã 5 sau 6 rotaþii ale scrânciobului rugaþi participanþii cercului exteri-
or ºi interior sã se schimbe cu locurile (�adulþii� se aºeazã în cercul inte-
rior ºi devin �copii de 9 ani� ºi, invers) ºi sã le transmitã fiºele noilor �copii�.

6. Efectuaþi iarãºi 5-6 rotaþii ale �scrânciobului�. Este bine ca ultima întrebare
a �copilului� sã fie una proprie, deoarece cãtre sfârºitul activitãþii,
participanþii deja ºi-au format o impresie despre specificul întrebãrilor.

Evaluare
Întrebaþi participanþii:

�Adulþilor� le-a fost complicat sã rãspundã la întrebãrile �copiilor�?
Aþi ascuns ceva? Aþi fost sincer?
�Copiii� înþelegeau explicaþiile?
De regulã, ce fel de rãspunsuri primesc copiii la asemenea întrebãri?
Ce efect genereazã acest lucru?

Variante
Vârsta copiilor poate fi modificatã, de exemplu 5, 6 sau 7 ani.
Întrebãrile pot fi doar la o temã.
Puteþi citi doar o întrebare pentru a �porni scrânciobul�, iar dupã aceasta
oferiþi-le �copiilor� posibilitatea sã inventeze singuri întrebãri.
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Fiºa COPIII ÎNTREABÃ

De ce oamenii luptã ºi se omoarã reciproc?

Ce înseamnã rasism?

De ce bãrbatul din acea revistã îl sãrutã pe alt bãrbat?

Este adevãrat cã þiganii sunt murdari ºi foarte periculoºi?

De ce pãrinþii mei nu-mi permit sã am o jucãrie-pistol?

Noi suntem mai buni decât oamenii cu culoarea închisã a pielii?

Prin ce se deosebesc fetele de bãieþi?

Eu aº dori sã seamãn cu tine. Mã vei ajuta?

Sora mea îmi spune cã persoanele care consumã droguri sunt oameni
bolnavi ºi trebuie sã ne fie jale de ei. Aceasta este corect?
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PREJUDECÃÞI  ÎN  FAMILIE
Obiective - a analiza mesajele pe care le primim de la propria

familie despre oamenii care au antecedente penale
sau fac parte din diferite culturi

- a analiza valorile care stau la baza acestor mesaje
- a conºtientiza rolul familiei în transmiterea

valorilor sociale

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - minim 8 persoane

Durata - 45 minute

Materiale - copii ale fiºei Cãrþi de joc, foi ºi pixuri
(pentru observatori)

Desfãºurare
1. Explicaþi-le participanþilor cã acest joc pe roluri are scopul de a evidenþia

rolul familiei în transmiterea imaginilor despre oamenii care aparþin altor
grupuri sociale sau culturale.

2. Anunþaþi participanþii cã veþi avea nevoie de patru voluntari-actori (de
dorit douã fete ºi doi bãieþi) ºi de patru voluntari-observatori speciali.
Restul membrilor vor fi observatori generali.

3. Repartizaþi-i fiecãrui observator special unul din actori, asupra cãruia va
duce observaþii ºi va nota toate argumentele folosite de el în timpul jocului.

4. Împãrþiþi câte o �carte de joc� fiecãrui actor ºi acordaþi 3-5 minute pentru
a intra în rol, dupã care anunþaþi începerea jocului.

5. Pregãtiþi între timp scena împreunã cu ceilalþi participanþi: în faþa sãlii
aranjaþi patru scaune în semicerc ºi spuneþi-le actorilor cã aceasta este
sufrageria unei case, în care se va desfãºura o discuþie de familie.

6. Pentru desfãºurarea scenetei sunt suficiente 15 minute.

Evaluare
Începeþi evaluarea întrebând actorii cum s-au simþit în timpul jocului. Rugaþi

observatorii pe rând sã prezinte argumentele pe care le-au folosit actorii lor în
timpul jocului pentru a-i convinge pe ceilalþi despre punctul lor de vedere.

Iniþiaþi o discuþie generalã cu toþi participanþii, urmând urmãtoarele întrebãri:
Argumentele pe care le-aþi folosit se asemãnau cu cele pe care le auziþi
în familiile voastre?
Ar fi existat vreo diferenþã dacã, în loc de un tânãr de culoare, iubitul
unei tinere ar fi fost de aceeaºi culoare ca ºi ea?
Lucrurile ar fi fost diferite dacã, în loc ca tânãra sã-ºi aducã iubitul acasã,
tânãrul ar fi fost cel ce îºi aducea acasã iubita?
Ce s-ar fi întâmplat dacã o tânãrã ar declara cã are o relaþie cu o altã
tânãrã?
Ce s-ar fi întâmplat dacã un bãiat ºi-ar fi prezentat iubitul?
Credeþi cã aceste conflicte sunt actuale sau aparþin trecutului?
Ai trecut printr-o situaþie similarã sau cunoºti pe cineva care s-a con-
fruntat cu o situaþie similarã?
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Sugestii pentru animator

Când jucãm un rol rãmânem, mai mult sau mai puþin, noi înºine în prezen-
tarea unui model sau a unei atitudini predeterminate, în timp ce un actor pe
scenã trebuie sã interpreteze un personaj diferit de propria persoanã. Prin ur-
mare, în activitatea datã nu este vorba de o performanþã teatralã sau actori-
ceascã, ci mai degrabã de reprezentarea ºi explorarea unui rol sau comporta-
ment. Puteþi întocmi alte �cãrþi de joc�, dacã consideraþi cã rolurile propuse
sunt prea restrictive sau nu au nimic comun cu realitatea, definind patru atitu-
dini tipice familiilor din localitatea voastrã. Activitatea este uºor adaptabilã la
realitatea culturalã ºi socialã a participanþilor. Dacã o persoanã de culoare poate
fi consideratã prea neobiºnuitã pentru localitatea voastrã, puteþi spune cã iu-
bitul fetei este musulman sau provine din familie catolicã etc.

Fiºa CÃRÞI DE JOC

Exemplu de situaþie pentru fiicã

Ai un prieten de culoare pe care îl iubeºti mult. Ai decis sã-þi anunþi
familia cã urmeazã sã locuiþi împreunã. Încearcã sã-þi aperi decizia ºi sã
argumentezi, luând o poziþie criticã faþã de prejudecãþile referitoare la
relaþiile dintre tineri, în special dintre cei de origini diferite.

Exemplu de situaþie pentru mamã

Fiica ta are un prieten de culoare cu care are o relaþie foarte apropiatã.
Îþi iubeºti foarte mult fiica, dar nu înþelegi cum a putut sã-þi facã aºa ceva.
Îâþi sprijini soþul în tot ceea ce spune. Nu îþi ameninþi fiica cu toate cã îþi
pare rãu de durerea pe care þi-o cauzeazã. Te gândeºti cã tânãrul o va
pãrãsi ºi ea va suferi foarte mult.

Exemplu de situaþie pentru fratele mai mare

Sora ta are un iubit. În principiu, nu-þi pasã dacã sora ta iese cu un
bãiat de culoare ºi aperi dreptul oamenilor de a fi liberi în relaþiile lor. Cu
toate acestea, când mama spune cã este probabil ca sã o pãrãseascã pe
sora ta, începi sã-þi pui întrebarea dacã nu cumva el o foloseºte. Îþi arãþi
îngrijorarea ºi vrei sã-þi protejezi sora.

Exemplu de situaþie pentru tatã

Fiica ta are o relaþie care evolueazã în una foarte serioasã cu un tânãr
de culoare. Reprezinþi autoritatea familialã ºi nu aprobi relaþia fiicei tale.
Te conduci dupã principiile morale ºi îþi pasã despre ce vor spune oame-
nii. Nu te consideri rasist, dar cãsãtoria fiicei tale cu un tânãr de culoare
este ceva diferit. Gândeºti ca un tatã sever ºi îþi argumentezi poziþia aºa
cum ar face-o el.
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DISCRIMINAREA
Obiective - a ajuta participanþii sã conºtientizeze faptul

cã  fenomenul discriminãrii face parte din viaþa
noastrã cotidianã

- a dezvolta empatia faþã de persoanele discriminate
- a ajuta participanþii sã capete încredere

în propriile forþe

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 45 minute

Materiale - tablã ºi cretã

Indicaþie - rugaþi participanþii sã se gândeascã la acele situaþii
de viaþã care într-adevãr i-au marcat, dar nu-i
obligaþi sã povesteascã lucruri care i-ar face sã se
simtã neplãcut

Desfãºurare
1. Propuneþi participanþilor sã se gândeascã la o situaþie când s-au simþit dis-

criminaþi sau au vãzut cum altcineva a fost obiectul discriminãrii.
2. Oferiþi, pe rând, cuvântul fiecãrui participant, propunându-i sã descrie

pe scurt aceastã situaþie.
3. Notaþi pe tablã toate situaþiile ºi apoi rugaþi grupul sã aleagã una pentru

discuþie.
4. Cereþi persoanei a cãrei situaþie a fost selectatã, sã relateze toate amã-

nuntele necesare.
5. Discutaþi urmãtoarele aspecte:

· Cum a apãrut situaþia ºi ce s-a întâmplat de fapt?
· Cum s-a simþit persoana discriminatã?
· Cum s-a simþit persoana responsabilã de discriminarea provocatã?
· Persoana în cauzã avea temei sã se simtã discriminatã?
· Cum au reacþionat cei din jur ºi ce s-a întâmplat dupã incident?
· Ce ar fi putut întreprinde ei personal în aceastã situaþie?

Evaluare
Discutaþi despre discriminare în general:

Care sunt cele mai dese motive ce provoacã un comportament discriminato-
riu la adresa voastrã? Vârsta, culoarea pieli, þinuta vestimentarã sau altceva?
De ce unii oameni îi discrimineazã pe alþii?
De unde provine acest comportament?
Cât de important este de a înfrunta discriminarea?

Variante
A.  Pentru a vizualiza situaþia, o puteþi înscena. Gãsiþi câþiva voluntari care vor

juca rolurile în timp ce ceilalþi participanþi vor fi observatori. Puteþi propune obser-
vatorilor sã sugereze replici alternative, pe care actorii le pot prelua. Discutaþi su-
biectul dupã prezentarea scenetei.

B.  Le puteþi cere participanþilor sã noteze pe o foaie anonimã situaþia. Puneþi
toate bileþelele într-o pãlãrie (cutie, sacoºã) ºi amestecaþi-le. Invitaþi pe rând fiecare
persoanã sã ia un bileþel din pãlãrie. Dupã citirea conþinutului bileþelului, propune-
þi-i fiecãrui participant sã ghiceascã sentimentele celor implicaþi în acþiune.
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PORTRETUL�ROBOT
Obiectiv - a determina ºi analiza bazele discriminãrii

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 12-24 persoane

Durata - 2 ore

Materiale - coli mari de hârtie, carioca, stilouri, foi A4, scotch
Indicaþii - unii participanþi pot opune rezistenþã la desenarea

portretului-robot, motivând cã �nu sînt buni la
desen�. Este bine sã-i încurajaþi ºi sã le explicaþi
cã nu li se cere sa-ºi demonstreze mãiestria dese-
nului ºi cã scopul acestei activitãþi este sã foloseas-
cã comunicarea nonverbalã

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri de maximum 6 persoane. Dacã este posi-

bil, numãrul de grupuri trebuie sã fie par ºi nu mai mare de patru.
2. Jumãtate din numãrul total de grupuri vor realiza un portret-robot al unei

persoane pe care o considerã un �învingãtor social� (persoanã de
succes), iar celelalte grupuri vor realiza portretul-robot al unei persoane
considerate un �învins social� (persoanã care a suferit eºec).

3. Rugaþi echipele sã întocmeascã o listã cu caracteristicile unei persoane-
model de categoria respectivã (�învingãtor� sau �învins�), ca de exemp-
lu, nivelul social ºi economic, educaþia, profesia sau ocupaþia, sexul,
apartenenþa etnicã, obiceiuri, activitãþi de agrement ºi hobby-uri, þinuta
vestimentarã, opinii, idei, valori, istoricul familiei, stilul de viaþã, tipul
locuinþei, comportamente, teme sau domenii de interes etc.

4. Propuneþi grupurilor sã deseneze portretul-robot pe o coalã de hârtie,
încadrând în el toate caracteristicile pe care le-au notat în listã. Este foarte
important ca lucrarea sã fie reprezentatã prin desen ºi sã nu se foloseascã
cuvinte. Acordaþi 40 de minute pentru aceasta.

5. Schimbaþi desenele grupurilor, astfel încât cei care au desenat un �învi-
ngãtor� sã primeascã un �învins� ºi apoi sã examineze ºi sã interpreteze
desenele. Oferiþi-le grupurilor 15 minute.

6. Afiºaþi desenele pe un perete, încât fiecare sã le poatã vedea.
7. Reuniþi grupul mare ºi rugaþi echipele sã prezinte interpretarea portretu-

lui-robot pe care l-a primit. Grupul care a executat desenul nu are voie sã
participe la comentarii.

8. Odatã ce toate grupurile ºi-au prezentat interpretãrile, grupurile care au
executat desenul pot  completa comentariile la desenul lor. Acordaþi 30
de minute pentru aceasta.

Evaluare
Rezervaþi aproximativ 30 de minute pentru evaluare.
Rugaþi grupurile sã stabileascã ºi sã discute criteriile dupã care societatea

decide succesul sau eºecul social al unui individ.
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Întrebãrile de mai jos pot facilita meditaþia ºi discuþia:

Care sunt principalele caracteristici ale succesului social? Dar cele ale
eºecului? Care sunt cauzele, �rãdãcinile� succesului ºi ale eºecului? Ce
factori determinã diferenþa?

Persoanele reprezentate în portretele-robot se aflã mai des în anumite
grupuri sociale decât în altele?

Persoanele din toate grupurile ºi pãturile sociale au ºanse egale de a avea
succes? Cine este mai favorizat ºi cine este mai puþin favorizat?

Ce ar putea sã facã societatea referitor la factorii sociali ºi economici
care diminueazã posibilitãþile de �succes social�, cum ar fi deficienþele
educaþionale sau marginalizarea datoratã unor anumiþi factori ca culoa-
rea pielii, apartenenþa la o minoritate etnicã, religioasã etc. Se pot face
referiri ºi la alte aspecte � culturã, origine, preferinþe sexuale, limbã etc.,
ceea ce înseamnã cã chiar de la bun început anumite grupuri sociale
sunt dezavantajate.
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REFUGIAÞII  (joc pe roluri)

Obiective - a conºtientiza nevoile specifice ale refugiaþilor
ºi a percepe drepturile lor ca fiind drepturi
ale unei categorii vulnerabile

- a promova empatia ºi solidaritatea faþã de situaþia
refugiaþilor

- a analiza problemele excluderii ºi integrãrii

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 20-25 persoane

Durata - 1 orã

Materiale - fiºa Informaþie despre refugiaþi, fiºa Într-o noapte...

Desfãºurare
1. Efectuaþi un brainstorming pentru a afla care sunt reprezentãrile

participanþilor referitoare la refugiaþi.
2. Oferiþi-le participanþilor câteva informaþii din fiºa Informaþie despre

refugiaþi.
3. Împãrþiþi participanþii în douã ºi repartizaþi câte un rol fiecãrei echipe:

refugiaþi, reprezentaþii Înaltului Comisiariat al Naþiunilor Unite pentru
Refugiaþi (ICNUR), oficialitãþile statului în care refugiaþii vor sã se adãpo-
steascã.

4. Citiþi scenariul din continuare ºi acordaþi echipelor 5-10 minute pentru a
se pregãti. Încurajaþi tinerii sã gãseascã ºi alte argumente pentru punctele
de vedere pe care le apãrã.

Evaluare
Dupã încheierea jocului pe roluri, discutaþi cu întreaga echipã:

Cum v-aþi simþit în rolul pe care l-aþi jucat?
De ce aþi adoptat hotãrârea respectivã?
Credeþi cã o þarã ar trebui sã aibã dreptul sã îi respingã pe refugiaþii care
ajung în ea? De ce da sau nu?
Notaþi trei lucruri pe care le-aþi lua neapãrat cu voi dacã ar trebui sã
plecaþi urgent de acasã pentru a vã salva viaþa, respectiv trei lucruri
pentru care aþi regreta puternic cã nu le puteþi lua cu voi.

Variante
A. Reluaþi sceneta schimbând rolurile echipelor (refugiaþii devin oficialitãþi

ºi invers) ºi discutaþi ce au simþit participanþii în noua posturã. A fost luatã o altã
decizie decât a colegilor care au interpretat anterior rolul respectiv? De ce?

B.  Ca o temã de proiect cereþi participanþilor sã cerceteze activitatea
ICNUR în lume sau în þarã ori situaþia refugiaþilor din comunitatea voastrã.

Invitaþi o persoanã din localitate care este refugiatã, pentru a lua parte la
discuþii. Propuneþi-i sã relateze pe scurt motivele ce au determinat-o sã-ºi pãrã-
seascã þara de origine, cum a cãlãtorit ºi ce s-a întâmplat în timpul cãlãtoriei.
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Fiºa INFORMAÞII DESPRE REFUGIAÞI

Anual zeci de mii de oameni îºi pãrãsesc casele ºi chiar þãrile fugind
din calea rãzboiului. În anul 2001 erau aproximativ 22 milioane de refugiaþi.
Cei mai mulþi cautã adãpost în þãrile vecine. În anul 1950 s-a înfiinþat
Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaþi (ICNUR) ºi în 1951 s-a adoptat
Convenþia privind statutul refugiaþilor, care pânã în prezent a fost ratificatã
de mai mult de jumãtate din statele lumii. Ea asigurã protecþie refugiaþilor,
persoanelor care ºi-au pãrãsit þara ºi nu se pot repatria, deoarece sunt în
pericol de a fi persecutate din cauza originii lor rasiale, religioase sau
apartenenþei la un grup social ori exprimãrii unei opinii politice, precum ºi
celor care cautã azil, interzicând statelor pãrþi sã îi forþeze sã se întoarcã în
þara în care riscã sã fie persecutaþi sau uciºi. ªi DUDO se referã la protecþia
refugiaþilor (art. 13, 14, 15). Totuºi, oamenii politici ºi opinia publicã din
multe þãri cer reducerea numãrului de refugiaþ,i motivând cã prezenþa lor
într-o þarã genereazã tensiuni sociale, reducerea numãrului de locuinþe ºi
locuri de muncã disponibile pentru cetãþenii þãrii respective. Pentru a jus-
tifica restricþiile pe care le impun refugiaþilor, statele dezvoltate declarã
adesea cã aceste persoane nu sunt victimele opresiunii, ci doar doresc un
standard de viaþã mai înalt.

Fiºa ÎNTR-O NOAPTE...

Într-o noapte friguroasã ºi umedã, un grup de refugiaþi se apropie de
frontiera unui stat. Fug din calea rãzboiului. Nu au bani ºi nici acte de
identitate.

Oficialitãþile nu vor sã îi primeascã, deoarece cred cã pot avea prob-
leme de ordin politic cu þara vecinã. Persoanele nu se vor integra în soci-
etatea respectivã (nu cunosc limba, sunt de altã religie, au alt mod de viaþã
etc.), þara lor se confruntã cu un val prea mare de refugiaþi ºi nu îi mai face
faþã etc.

Refugiaþii susþin cã au dreptul sã primeascã azil, copiii lor suferã de
foame, vor fi uciºi dacã se întorc în þara lor, nu au bani, doresc adãpost
doar pentru perioada în care condiþiile din þara lor nu le permit sã locuias-
cã acolo, cunosc meserii care ar putea sã fie utile dezvoltãrii economice a
comunitãþii care îi va primi etc.

Oficialitãþile trebuie sã decidã dacã vor permite tuturor refugiaþilor sau
doar unei pãrþi a grupului sã intre în þarã. Dacã îi selecteazã, ce criteriu
aplicã (vârsta, profesia etc.), ce alternative au la dispoziþie.

Refugiaþii trebuie sã se hotãrascã dacã vor rãmâne împreunã, indife-
rent de ce vor spune oficialitãþile, dacã se vor întoarce în þara lor etc.
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Toate fiinþele umane, prin simplul fapt de a fi oameni, indiferent unde
locuiesc, au anumite necesitãþi de bazã comune. Acestea includ nevoia de
a mânca, de a avea un acoperiº, de îngrijire medicalã, afecþiune, identitate,
educaþie ºi autoexprimare, acestea fiind doar câteva.

Dar în toate þãrile existã multe cazuri de injustiþie, când aceste necesitãþi
umane de bazã nu sunt satisfãcute. Sãrãcia este probabil cea mai funda-
mentalã ºi rãspânditã injustiþie, din cauza limitãrii accesului la aproape
toate alte necesitãþi de bazã, aºa ca nivelul decent de viaþã, alimentarea
corespunzãtoare, tratamentul medical, un mediu ambiant curat ºi plasare
echitabilã în câmpul muncii.

Negarea justiþiei este strâns legatã cu apariþia problemelor conflictuale.
Injustiþia, realã sau perceputã, este una din cele mai des rãspândite surse
de conflict ºi violenþã între indivizi, grupuri ºi naþiuni, iar conflictul violent,
la rândul sãu, poate perpetua în injustiþie.

Þinând cont de importanþa justiþiei în plan mondial, consensul asupra
necesitãþii instruirii în domeniul justiþiei este un semn promiþãtor. Convenþia
din 1989 cu privire la Drepturile Copilului susþine cã educaþia trebuie
direcþionatã, alãturi de alte orientãri, cãtre �dezvoltarea respectului pentru
drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului�.

Dar instruirea despre justiþia socialã implicã mai mult decât familiariza-
rea cu anumite texte oficiale ºi asimilarea conceptelor abstracte. Acest proces
necesitã ca participanþii sã vadã relevanþa problemelor de justiþie în pro-
pria lor viaþã ºi în mediul înconjurãtor � casã, ºcoalã sau comunitate ºi sã
anticipeze reacþiile de vinã, blamare sau resentimente.

O parte din activitãþile din acest capitol se referã la drepturile copilului.

Justiþie
socialã
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CURSA  CU  OBSTACOLE
Obiective - a ajuta participanþii sã înþeleagã ce înseamnã

inegalitatea în drepturi
- a conºtientiza cã nu fiecare poate atinge aceleaºi

rezultate, dacã condiþiile nu sunt egale

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 28 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - 4 bãnci, o frânghie, fiºe cu Instrucþiuni pentru
fiecare echipã

Indicaþie - pentru desfãºurarea activitãþii este necesarã o salã
mare (de exemplu, sala sportivã), dar ea poate fi
organizatã ºi afarã

Desfãºurare
1. Înainte de a începe activitatea, pregãtiþi locul pentru cursã dupã cum

urmeazã:
- întindeþi frânghia pe podea la 1/3 din distanþa de la linia de start, paralel

cu aceasta
- puneþi câte o bancã pentru fiecare echipã la 2/3 din distanþã.

Echipele Linia Frânghia Bãncile Peretele
de start

2. Împãrþiþi grupul în 4 echipe egale dupã numãr ºi dupã capacitãþile fizice
ale participanþilor.

3. Înmânaþi fiecãrei echipe câte o fiºã cu Instrucþiuni.
4. Spuneþi-le membrilor echipei sã citeascã condiþiile din fiºã ºi sã se asi-

gure cã toþi au înþeles ce au de îndeplinit. Participanþii nu au voie sã arate
instrucþiunile lor altor echipe. De asemenea, nu trebuie sã ºtie cã fiºele
sunt diferite.

5. Când echipele sunt pregãtite, daþi-le un semnal la care participanþii
încep sã alerge pe distanþã ca la o întrecere sportivã.

Evaluare
Care echipã a câºtigat? De ce?
Care echipã a ajuns ultima? De ce?
Cursa s-a desfãºurat în mod cinstit?

Activitãþi

123456

123456

123456

123456
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Cum s-au simþit membrii echipei care se aflau în situaþia cea mai avanta-
joasã? Dar cei din echipele dezavantajate?
Ce s-ar putea întreprinde pentru ca aceastã cursã sã se desfãºoare în mod
cinstit?

Variante
Cursa poate fi repetatã pânã când fiecare echipã va avea posibilitatea sã fie

în avantaj, dar ºi în dezavantaj.
Puteþi extinde cursa ºi modifica obstacolele în funcþie de echipamentul dis-

ponibil.
De asemenea puteþi schimba ºi instrucþiunile pentru echipe, cu condiþia ca

acestea sã fie diferite pentru fiecare echipã, în aºa fel ca una sã fie cea mai
avantajatã, iar alta cea mai dezavantajatã.

Fiºa INSTRUCÞIUNI PENTRU ECHIPE

������������������������������

Echipa nr. 1
Sãriþi peste frânghie, apoi peste bancã. Atingeþi peretele. Sãriþi înapoi

peste bancã ºi iarãºi peste frânghie. Atingeþi urmãtoarea persoanã din
coloanã.

������������������������������

Echipa nr. 2
Sãriþi peste frânghie. Înconjuraþi o datã banca. Atingeþi peretele.

Înconjuraþi iarãºi banca ºi sãriþi peste frânghie. Atingeþi urmãtoarea per-
soanã din coloanã.

������������������������������

Echipa nr.  3
Sãriþi peste frânghie. Înconjuraþi de douã ori banca. Atingeþi peretele.

Iarãºi înconjuraþi de douã ori banca ºi sãriþi peste frânghie. Atingeþi urmã-
toarea persoanã din coloanã.

������������������������������

Echipa nr. 4
Ridicaþi frânghia ºi treceþi pe sub aceasta. Înconjuraþi de trei ori banca.

Atingeþi peretele. Înconjuraþi de trei ori banca, ridicaþi frânghia ºi treceþi pe
sub ea. Atingeþi urmãtoarea persoanã din coloanã.

������������������������������
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CURSA  CONTRA  CRONOMETRU
Obiective - a ajuta participanþii sã înþeleagã inegalitatea care

apare atunci când unii oameni primesc privilegii
pe care alþii nu le au

- a conºtientiza cã nu toþi vor putea atinge acelaºi
scop dacã oportunitãþile sunt inegale

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - 12-24 persoane

Durata - 25 minute

Materiale - câte un vas (de exemplu, pahar de unicã folosinþã)
pentru fiecare participant, fiºe cu instrucþiuni
diferite pentru fiecare echipã

Indicaþie - se recomandã organizarea activitãþii în aer liber

Desfãºurare
1. Împãrþiþi grupul în douã echipe egale ºi aranjaþi-le în douã ºiruri. Distribuiþi

fiecãrei echipe regulile de lucru, scrise în prealabil pe fiºe pentru fiecare
participant. Echipele nu trebuie sã cunoascã instrucþiunile celeilalte
echipe.

2. Repartizaþi primilor participanþi din fiecare ºir câte un vas cu apã, iar
celorlalþi � vase deºerte.

3. Participanþii au de turnat apa în borcãnaºul vecinului pânã când se atin-
ge peretele opus.

Evaluare
În discuþia dupã activitate puneþi o serie de întrebãri despre activitate:

Cum vã simþeaþi în timpul activitãþii?
Ce gândeaþi despre echipa cealaltã?
Ce probleme aþi întâlnit?
Cum le-aþi rezolvat?

Puteþi apoi face legãtura între aceastã activitate ºi realitate:
În timpul activitãþii, aþi avut impresia cã aþi trãit o experienþã
asemãnãtoare ºi în viaþã?
Vã mai amintiþi de acel moment?
Existã de fapt soluþii atunci când astfel de probleme apar în viaþa de toate
zilele?

Fiºa INSTRUCÞIUNI

Fiºa A
Trebuie sã transportaþi apa în capãtul opus al sãlii în mai puþin de un

minut. Grupul mai rapid va fi cel câºtigãtor. Timpul înseamnã bani!

Fiºa B
Trebuie sã transportaþi apa astfel încât sã nu vãrsaþi nici o picãturã.

Viteza nu conteazã. Echipa ce va pãstra cantitatea de apã pe care a primit-o
va fi câºtigãtoare. Graba stricã treaba!
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GRUPURI  COLORATE
Obiective - a iniþia o discuþie despre diferite grupuri sociale;

- a conºtientiza noþiunile de prejudecatã,
discriminare ºi diversitate;

- a dezvolta empatia în baza experienþei de
respingere sau excludere.

Vârsta participanþilor - de la 7 ani

Mãrimea grupului - minimum 16 persoane

Durata - 10-15 minute

Materiale - scotch, foarfece, hârtie coloratã pentru a decupa
figuri geometrice identice (de exemplu, triunghiuri
sau cercuri). Pentru un grup de 16 participanþi veþi
avea nevoie de 4 figuri albastre, 4 roºii, 4 galbene,
3 verzi ºi una albã

Indicaþie - animatorul trebuie sã fie deosebit de atent pentru
ca nici unul din copii sã nu rãmânã jignit la
sfârºitul activitãþii. Pentru copii de vârstã micã,
variantele A ºi B sunt mai potrivite

Desfãºurare
1. Lipiþi câte o figurã pe spatele sau de fruntea fiecãrui participant, fãrã ca

aceºtia sã ºtie de ce culoare este.
2. Spuneþi participanþilor sã formeze grupuri cu cei ce au figuri de aceeaºi

culoare.
3. Participanþii nu au dreptul sã vorbeascã, ei pot folosi doar comunicarea

nonverbalã.

Evaluare
Ajutaþi grupul sã-ºi exprime sentimentele referitor la ce au fãcut ºi ce au

învãþat:
Ce aþi simþit în momentul când ai întrebat pentru prima oarã pe cineva
dacã are figura de aceeaºi culoare ca ºi a ta?
Cum s-a simþit persoana cu figura albã ?
Aþi încercat sã ajutaþi alþi jucãtori sã se încadreze în vreun grup oarecare?
Faceþi parte din vreun grup pe interese (de exemplu, echipa de fotbal)?
Poate oricine sã se alãture acestor grupuri?
Cine este excepþie în societatea noastrã?

Variante
A.  Dacã nici o figurã coloratã nu este singurã la numãr, la sfârºitul activitãþii

 fiecare va face parte dintr-un grup.

B.  Dacã participanþii vor forma grupuri în care sã nu fie douã persoane cu
 figuri de aceeaºi culoare, se vor obþine grupuri �multiple�. Puteþi discuta
 despre bogãþia ºi importanþa diversitãþii.
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ÎNFRUNTÂND  STEREOTIPURILE
Obiective - a ajuta participanþii sã înþeleagã impactul negativ

al stereotipurilor
- a-i învãþa sã depisteze stereotipurile

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 24 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - câte un scenariu al jocului pe roluri pentru fiecare
echipã

Indicaþie - scenariile pot fi modificate ºi adaptate
la necesitãþile participanþilor

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte patru persoane.
2. Repartizaþi fiecãrui grup un scenariu de joc pe roluri.
3. Fiecare membru al grupului citeºte fiºa. Dupã aceasta doi interpreteazã

jocul, iar ceilalþi doi sunt observatori.
4. Dupã ce jocurile au fost interpretate, grupurile le discutã. Observatorii

fac un feedback despre metodele care li s-au pãrut mai eficiente pentru
combaterea stereotipului respectiv.

5. Apoi grupurile joacã al doilea scenariu, rolurile fiind interpretate de ceilalþi
doi elevi (care în primul caz au fost observatori). De asemenea, poate fi
repetat ºi primul scenariu pentru a reprezenta persoanele din alt punct
de vedere.

Evaluare
În grupul mare discutaþi urmãtoarele întrebãri:

Prin ce se aseamãnã situaþiile din jocurile pe roluri? Prin ce se deosebesc?
Cum v-aþi simþit jucând rolul persoanei cu stereotipuri?
Cum v-aþi simþit jucând rolul persoanei care înfruntã stereotipul?
Ce tehnici aþi utilizat pentru a confrunta stereotipul? Aþi cerut mai multã
informaþie pentru a clarifica sentimentele persoanei cu stereotipuri ºi
motivele acesteia? Aþi folosit motivarea ºi convingerea? Aþi dat exemple
de persoane pe care le cunoaºteþi ºi care nu corespund acestor stereo-
tipuri? Aþi argumentat cu informaþii care contrazic stereotipul? Aþi folo-
sit conceptele de drepturi ºi justiþie? V-aþi certat? Aþi ameninþat?
Care metode au fost cele mai eficiente pentru a schimba atitudinea
persoanei?
V-aþi confruntat vreo datã în realitate cu prejudecãþi? Cum aþi acþionat?

Variante
Elevii se schimbã cu rolurile la jumãtate de joc.
Scenariile pot fi bazate pe cazuri reale cunoscute de cãtre participanþi,
care au avut loc în ºcoala sau în comunitatea lor. Cu toate acestea,
cazurile trebuie selectate cu atenþie, nu este bine sã se facã uz de acele
exemple care ar putea emoþiona puternic pe cineva.
Jocul pe roluri poate fi interpretat în faþa grupului mare, dacã participanþii
doresc aceasta.
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Fiºa SCENARII CU JOCURI PE ROLURI

�������������������������������
1. Profesorul v-a dat însãrcinarea sã pregãtiþi un raport, lucrând în

echipe de patru persoane. Teo care a venit cu familia dintr-o þarã sãracã,
este în grupul vostru. Când grupul vostru pleca la bibliotecã, Marcel, un
alt coleg de al tãu, îþi ºopteºte: �Aº vrea ca Teo sã nu fie în grupul nostru.
Oamenii din þara lui sunt foarte leneºi. Probabil cã va trebui sã facem tot
lucrul în locul lui.�

Care va fi reacþia ta?
�������������������������������

2. Profesoara a planificat o cãlãtorie de o zi pentru întreaga clasã. Ea
vã roagã sã întrebaþi pãrinþii dacã cineva din ei ar putea merge în cãlãtorie
pentru a o ajuta. Tu zici cã o vei întreba pe bunica ta. Profesoara îþi rãspunde
cã de fapt cãlãtoria va fi foarte grea ºi obositoare pentru bunica ta ºi ar fi
mai bine sã-i întrebi pe pãrinþi dacã cineva din ei ar putea veni.

Bunica ta este o persoanã sãnãtoasã ºi voinicã. Tu îi spui profesoarei�
�������������������������������

3. Recent câteva familii dintr-o þarã sãracã au venit sã locuiascã în
oraºul vostru. Copiii lor merg la ºcoala voastrã. Când te plimbai prin cori-
dor, un coleg de-al tãu þi-a spus: �Mie nu-mi place cã toþi sãrãntocii aceºtia
merg la ºcoala noastrã. Tatãl meu zice cã toþi aceºti oameni vin în þara
noastrã pentru a-ºi gãsi de lucru ºi ei ocupã locurile de muncã ale celor ce
locuiesc aici. Cred cã toþi ar trebui sã plece acolo de unde au venit.�

Care este reacþia ta?
�������������������������������

4. Este prima zi când Sorina a venit în clasa voastrã. Pentru a se miºca,
ea foloseºte un cãrucior pe rotile. Înainte de pauzã colegul tãu îþi spune cã
va merge sã o ajute sã-ºi punã haina când va fi timpul sã iasã afarã, de-
oarece ea, probabil, nu poate sã se descurce singurã.

Tu îi rãspunzi�
�������������������������������

5. Jena este o fatã care vine dintr-o þarã strãinã ºi e colega ta de clasã.
Într-o zi, când luaþi masa la cantina ºcolii, un coleg þi-a spus: �Priveºte ce
mâncare stranie a adus Jena! Miroase dezgustãtor! Cum pot oamenii din
þara ei sã mãnânce aºa ceva?!�

Rãspunsul tãu este�
�������������������������������

6. Împreunã cu un bãiat ºi cu o fatã, Rodica, trebuie sã faci o experienþã
la chimie. Voi discutaþi cum sã repartizaþi sarcinile. Colegul tãu spune:
�Tu mãsori cantitatea preparatelor, eu voi aprinde spirtiera, iar Rodica va
face notiþe � fetele scriu mai frumos decât bãieþii�. Rodica nu zice nimic.

Tu spui�
�������������������������������
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LUMEA  ESTE  JUSTÃ
Obiective - a ajuta participanþii sã realizeze cã în orice situaþie

ce þine de dreptate ºi nedreptate existã ºi alte
posibilitãþi de soluþionare a conflictelor

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30 minute

Materiale - fiºa Trei peºti pentru fiecare echipã
- foi
- creioane

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în echipe de 4-5 persoane.
2. Repartizaþi fiecãrei echipe câte o foaie ºi o fiºã Trei peºti ºi spuneþi-le

sã examineze desenul ºi sã expunã pe foaie mesajul desenului ºi
conversaþia dintre peºti.

3. Rugaþi echipele sã explice mesajul ºi conversaþia.

Evaluare
Puneþi în discuþie urmãtoarele întrebãri:

Toþi au fost de acord cu mesajul desenului sau au fost unele divergenþe?
Cunoaºteþi vreo situaþie asemãnãtoare cu situaþia peºtilor (în clasã,
familie, societate, þarã)?
Care sunt condiþiile ce au dus la astfel de situaþii?
Cum se poate schimba aceastã situaþie?

Variaþii
Participanþii pot înscena o situaþie analogã.



178

Educaþie
p

e
n

tru
dezvoltare

G
hidul anim

atorului 
Fiºa TREI PEªTI

Nu existã justiþie
în lume

Existã puþinã
justiþie în lume

Lumea este justã



179

Educaþie
p e n t r u
dezvoltare

 Ghidul animatorului

PROPUNE  O  REGULÃ
Obiectiv - a stimula participanþii sã se gândeascã

la nedreptãþile care pot apãrea în ºcoala,
comunitatea lor ºi a discuta ce se poate face
pentru a schimba situaþia

Vârsta participanþilor - de la 12 ani

Mãrimea grupului - 20-30 persoane

Durata - 30-45 minute

Materiale Pentru fiecare echipã:
- foi
- creioane
- copii ale fiºei Propune o regulã�

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte patru persoane ºi spuneþi-le cã ei

urmeazã sã alcãtuiascã o listã de reguli pentru o ºcoalã idealã, în care
fiecare elev este tratat just ºi echitabil.

2. Repartizaþi fiecãrui grup câte o foaie ºi una din fiºele Propune o regulã�
Rugaþi participanþii sã alcãtuiascã o listã cu reguli conform cerinþelor din
fiºã. Încurajaþi-i sã gândeascã creativ ºi sã nu se limiteze doar la idei
care, dupã pãrerea lor, pot fi aplicate la etapa actualã. Spuneþi-le cã ei se
pot gândi nu doar la reguli care interzic anumite conduite, dar ºi la reguli
care încurajeazã unele comportamente.

3. Rugaþi echipele sã-ºi prezinte listele cu reguli. Sugestiile parvenite de la
colegi pot fi incluse în liste.

Evaluare
Împreunã cu toþi participanþii clasificaþi regulile în:

reguli pe care le pot aplica ºi asigura de sine stãtãtor (care pot fi adoptate
ca reguli ale clasei);
reguli care, pentru a fi implementate, necesitã cooperare cu alþi oameni
(copii, tineri sau adulþi din ºcoalã sau comunitate);
reguli care, dupã pãrerea lor, nu pot fi implementate sau nu sunt accep-
tabile.

Variante
În calitate de proiect:

Lucrând în componenþa anterioarã, echipele aleg una din regulile care, pentru
a fi eficientã, ar necesita colaborarea cu alþi membri ai comunitãþii. Ei pot alcã-
tui un plan de activitãþi care i-ar ajuta sã informeze populaþia despre necesi-
tatea acestei reguli ºi i-ar încuraja pe ceilalþi sã participe la implementarea aces-
teia. Planul poate include scrisori, prezentãri, întruniri, articole scrise în ziare
ºcolare sau locale, întâlniri cu persoane de vazã sau cu anumite grupuri de
oameni. Este bine ca animatorul sã fie gata sã ajute copiii sã implementeze
aceste planuri.

Repartizaþi fiecãrei echipe setul întreg de fiºe ºi rugaþi-i sã propunã 2-3
reguli pentru fiecare fiºã.
Dupã elaborarea listei cu regulile ideale, propuneþi-le participanþilor sã
întocmeascã o listã cu responsabilitãþi care ar deriva din fiecare regulã.
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Fiºa PROPUNE O REGULÃ...

�������������������������������

Propuneþi niºte reguli care ar permite ca toþi elevii sã se simtã protejaþi
de la orice fel de pericol.

�������������������������������

Propuneþi niºte reguli care ar permite ca toþi elevii sã simtã cã sunt
protejaþi ºi apreciaþi.

�������������������������������

Propuneþi niºte reguli care ar permite ºanse egale elevilor de a partici-
pa la activitãþile ce se organizeazã în cadrul ºcolii.

�������������������������������

Propuneþi niºte reguli care ar permite elevilor posedarea unei cantitãþi
necesare de materiale ºi resurse (haine, hranã, rechizite etc.).

�������������������������������

Propuneþi niºte reguli care ar permite ºanse egale elevilor la însuºirea
materiei ºi la obþinerea rezultatelor bune.

�������������������������������
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VOTÂND  PENTRU  VALORI
Obiective - a dezvolta respectul faþã de diversitate

- a încuraja participanþii sã-ºi studieze propriile
valori referitoare la discriminarea de gen
ºi egalitatea genurilor

Vârsta participanþilor - de la 14 ani

Mãrimea grupului - 10-30 persoane

Durata - 30-45 minute

Materiale - 3 fiºe cu inscripþiile Sunt de acord, Nu sunt de
acord ºi Nu ºtiu

- o coalã mare de hârtie
- carioca

Indicaþie - puteþi înlocui afirmaþiile în funcþie de tema abordatã

Desfãºurare
1. Pregãtiþi în prealabil o listã cu valori (mai jos sunt aduse exemple) ºi scrieþi

afirmaþiile pe o coalã mare de hârtie. Afiºaþi-o pe tablã sau în alt loc vizibil,
descoperind afirmaþiile câte una pe parcursul activitãþii, nu pe toate odatã.

2. Înainte de începerea activitãþii, atârnaþi fiºele cu inscripþiile Sunt de acord,
Nu sunt de acord ºi Nu ºtiu pe 3 pereþi diferiþi ai sãlii.

3. Explicaþi-le participanþilor cã veþi descoperi câte o afirmaþie ºi dupã ce vor
citi-o, li se vor acorda câteva minute pentru a se plasa în drept cu fiºa care
corespunde opiniei lor.

4. Rugaþi doi sau trei voluntari din fiecare grup format sã explice de ce sunt sau
nu de acord cu afirmaþia sau ce îi împiedicã sã se decidã.

5. Dupã ce doritorii ºi-au expus punctele de vedere, propuneþi-le participanþilor
sã schimbe grupurile, dacã doresc. Oferiþi-le ceva timp pentru aceasta.

6. Repetaþi procesul cu fiecare afirmaþie, accentuând cã fiecare este liber sã-ºi
schimbe poziþia ºi nu este ceva ruºinos sã-þi modifici pãrerea. Încurajaþi
participanþii sã se decidã ºi sã-ºi argumenteze poziþiile.

7. Amintiþi-le participanþilor cã nu existã rãspunsuri corecte sau incorecte, bune
sau rele.

Exemple de afirmaþii (doar pentru tema Egalitatea genurilor):
- Nu sexul, ci capacitãþile trebuie luate în consideraþie la angajarea în funcþie.
- Reglarea natalitãþii este doar obligaþia femeilor.
- Femeile nu trebuie sã se angajeze la munci bãrbãteºti.
- Bãrbatul trebuie sã gãteascã de trei ori pe sãptãmânã, dacã el sau soþia lui nu

sunt casnici.
- Este normal daca un bãrbat plânge.
- În viaþa de familie violenþa este inadmisibilã.

Evaluare
Sugestii pentru discuþie:

Ce aþi simþit în grupuri referitor la diversitatea valorilor ºi a opiniilor?
A putut cineva sã vã influenþeze opinia sau sã vã facã sã vã schimbaþi poziþia?
Din ce considerente v-aþi schimbat poziþia?
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CÂT VALOREAZÃ JUSTIÞIA
Obiective - a încuraja tinerii sã reflecteze dacã anumite

drepturi au prioritate faþã de altele
- a conºtientiza legãtura dintre drepturi
- a dezvolta abilitãþi de anticipare a consecinþelor,

de gãsire a prioritãþilor, luare a deciziilor ºi de
construire a consensului

Vârsta participanþilor - de la 15 ani

Mãrimea grupului - 28 persoane

Durata - 60 minute

Materiale - câte un set de fiºe Proiecte ce necesitã finanþare
pentru fiecare grup de patru persoane, hârtie,
creioane, CDC (pentru referinþã)

Indicaþii - activitatea poate fi folositã în cadrul unei lecþii
cu profil economic asupra problemelor privind
drepturile copilului

Desfãºurare
1. Împãrþiþi participanþii în grupuri a câte patru persoane.
2. Anunþaþi participanþii cã ei au fost desemnaþi pentru a fi noi membri ai

Comitetului de Justiþie într-o þarã imaginarã. Recent Guvernul acestei þãri
a semnat Convenþia cu privire la Drepturile Copilului. În calitate de mem-
bri ai Comitetului, ei au obligaþia sã citeascã opt cereri de finanþare de la
diferite organizaþii care lucreazã pentru a rezolva probleme ce þin de
drepturile copiilor.

3. Repartizaþi fiecãrei echipe câte un set cu Proiecte ce necesitã finanþare
ºi rugaþi-i sã decidã ºi sã analizeze care proiecte meritã sã fie finanþate.

4. Participanþii sunt anunþaþi cã prim-ministrul a alocat un milion de unitãþi
bãneºti pentru finanþarea proiectelor, iar sarcina lor este sã repartizeze
banii pentru proiecte. La luarea deciziilor de finanþare trebuie sã se þinã
cont în cazul fiecãrui proiect atât de consecinþele de termen scurt, cât ºi
de cele de duratã.

5. Grupurile le raporteazã colegilor despre condiþiile de care s-a þinut cont
la alocarea mijloacele financiare.

6. Suplimentar, grupurile pot pregãti diagrame ce reprezintã deciziile lor de
finanþare, sã le afiºeze pe pereþii sãlii ºi sã organizeze o ºedinþã cu
demonstrarea planurilor.

Evaluare
Discutaþi cu participanþii urmãtoarele întrebãri:

Care drepturi ale copiilor au fost considerate prioritare? De ce?
Cãror drepturi li s-a acordat mai puþinã prioritate? De ce?
Sunt grupuri care au decis cã toate sau unele din aceste proiecte trebuie
sã aibã aceeaºi prioritate? De ce?
A decis vreun grup cã unele din drepturi sunt interdependente? Care sunt
acestea? În ce mod coreleazã drepturile?
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Puteþi propune ºi alte proiecte privind drepturile copilului?
Care dintre problemele privind drepturile tratate în proiectele imaginare
le consideraþi cele mai critice în þara noastrã? Dar mai puþin critice? De
ce? Care proiecte credeþi cã au o ºansã mai mare de a fi finanþate? De ce?
Ce  prioritãþi au drepturile copilului în diferite þãri?

Variante
Împãrþiþi participanþii în perechi ºi distribuiþi fiecãrei perechi un articol
din CDC, propunându-le sã gãseascã câteva modalitãþi de a-l realiza în
practicã. Redistribuiþi aceste propuneri în locul �proiectelor� propuse.
În calitate de proiect, propuneþi-le tinerilor sã facã investigaþii referitoare
la mãsurile care s-au luat pentru a realiza prevederile CDC. Pentru aceasta
ei pot contacta un membru al autoritãþilor locale responsabil de prob-
lemele tinerilor.

Fiºa PROIECTE CE NECESITÃ FINANÞARE

1. PROIECT PRIVIND LIBERTATEA EXPRIMÃRII
Cea mai bunã modalitate de a asigura participarea copiilor la nivel cu

adulþii în procesul de luare a deciziilor în mod democratic este sã-i ajutãm
sã-ºi exprime opiniile, oferindu-le acces la informaþii ce þin de drepturile
lor. Acest proiect se va desfãºura în ºcoli cu scopul de a demonstra cã
opinia elevilor asupra problemelor importante pentru ei vor fi luate în seamã.

Pentru aceasta se vor întreprinde urmãtoarele:
· Se va edita o revistã pentru elevi care îi va informa despre

problemele privind drepturile lor ºi care se va distribui gratuit;
· Se va finanþa emiterea regulatã a programelor TV pentru elevi, care

vor aborda teme de justiþie socialã;
· Se va înfiinþa un birou de consultaþie juridicã pentru elevi;
· Se va stabili o legãturã directã cu Judecãtoriile pentru ca elevii sã

aibã posibilitatea sa-ºi exprime direct pãrerile ºi sã obþinã informaþiile
necesare.

2. PROIECT PRIVIND FOLOSIREA MUNCII COPIILOR
Mulþi copii din þara noastrã sunt impuºi sã îndeplineascã munci oca-

zionale. Acest proiect este esenþial pentru protejarea copiilor de exploat-
are prin muncã ºi pentru a-i asigura cã ei cresc în condiþii care le vor
permite sã-ºi dezvolte la maxim capacitãþile.

În acest scop:
· Se va lucra cu guvernul privind stabilirea vârstei minime de anga-

jare la lucru ºi se vor revedea condiþiile de angajare;
· Se vor crea servicii de susþinere a familiilor care au nevoie de

veniturile copiilor;
· Se va stabili un sistem confidenþial de informare pentru copiii ºi

tinerii care sunt impuºi sã munceascã de la o vârstã fragedã;
· Se va asigura educaþia pãrinþilor la acest capitol;
· Se va acorda atenþie specialã situaþiei minorilor care cel mai des

sunt antrenaþi în muncã.
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3. PROIECT PRIVIND NIVELUL DE TRAI
Un nivel satisfãcãtor de trai este esenþial pentru dezvoltarea sãnãtoasã

a copiilor. Acest proiect va ridica nivelul de trai în þara noastrã, astfel încât
copiii sã poatã sã se dezvolte adecvat.

Se va promova:
· Construirea locuinþelor cu comoditãþi sanitare;
· Distribuirea hranei pentru cei flãmânzi;
· Implementarea unor programe agrare pentru a ajuta familiile sã-ºi

satisfacã nevoile alimentare de bazã;
· Înfiinþarea întreprinderilor mixte pentru producerea ºi comerciali-

zarea produselor alimentare de bazã la preþuri cît mai accesibile.

4. PROIECT PRIVIND PROTECÞIA ÎMPOTRIVA ABUZULUI
ªI NEGLIJÃRII

Toate formele de abuz ºi de neglijare îi afecteazã pe cei mai neajutoraþi
membri ai societãþii � copiii. Drept rezultat, ei pot fi afectaþi atât fizic, cât ºi
mintal. Acest proiect are drept scop eliminarea abuzului fizic ºi mintal,
precum ºi protecþia împotriva neglijãrii copiilor ºi a tinerilor. Prin termenul
abuz se are în vedere bãtaia, folosirea drogurilor, exploatarea sexualã ºi
alte forme.

Pentru aceasta:
· În ºcoli ºi în cluburi se vor iniþia programe care vor învãþa copiii ºi

tinerii sã opunã rezistenþã abuzului ºi neglijãrii, folosirii drogurilor,
abuzului sexual ºi exploatãrii;

· Se vor înfiinþa centre localizate convenabil unde tinerii vor putea
primi ajutor ºi consultaþii;

· Se vor iniþia programe de educaþie ºi de consultanþã pentru pãrinþi
în probleme de abuz ºi neglijare a copiilor ºi a tinerilor; programe
de instruire a poliþiºtilor, a lucrãtorilor sociali ºi a celor din
domeniul ocrotirii sãnãtãþii.

5. PROIECT PRIVIND EDUCAÞIA PENTRU TOÞI
Educaþia generalã a copiilor ºi tinerilor reprezintã un moment hotãrâ-

tor pentru participarea într-o societate democraticã, pentru menþinerea la
nivel a stãrii sãnãtãþii ºi pentru atingerea unei prosperitãþi economice. Nive-
lul înalt de cunoºtinþe se va obþine numai printr-o atitudine conºtientã faþã
de ºcoalã, cunoºtinþele fiind esenþiale pentru cetãþenii unei þãri ce se vrea
prosperã ºi integratã într-o comunitate globalã.

Acest proiect:
· Va construi ºcoli primare în fiecare comunitate;
· Va influenþa guvernul sã adopte Legea privind învãþãmântul pri-

mar obligatoriu;
· Va asigura susþinerea financiarã a ºcolilor medii ºi va contribui la

crearea posibilitãþilor pentru copii de a le frecventa;
· Va iniþia programe de asistenþã financiarã în scopul îmbunãtãþirii

frecvenþei universitare.
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6. PROIECT PRIVIND NON-DISCRIMINAREA
Preocupãrile ce þin de drepturile copilului ºi ale tinerilor sunt lipsite de

sens dacã aceste drepturi sunt acordate numai anumitor grupuri privilegiate.
Prin acest proiect:
· În fiecare judeþ se vor înfiinþa comitete de supraveghere a respectãrii

drepturilor copilului pentru a se asigura cã toþi copiii ºi tinerii sunt
trataþi în mod egal ºi necesitãþile lor de bazã sunt satisfãcute;

· Se vor investiga toate cazurile de discriminare, în special, cele pro-
vocate de tinerii înºiºi;

· Se va acorda o atenþie deosebitã problemelor minoritãþilor, fetelor
ºi persoanelor cu handicap.

7. PROIECT PRIVIND SCOPURILE EDUCAÞIEI
Introducerea unor modificãri în conceptul de educaþie este necesarã

în prezent pentru a pune bazele unui viitor stabil ºi prosper. Acest proiect
va lucra asupra producerii unei schimbãri constructive în sistemul
educaþional.

Proiectul propune:
· Elaborarea materialelor didactice despre drepturile omului, justiþia

socialã, înþelegerea propriei ºi tolerarea altor culturi, soluþionarea
paºnicã a conflictelor ºi educaþia ecologicã;

· Instruirea profesorilor în aceste domenii;
· Consultarea angajaþilor Ministerului Învãþãmântului privind felul

în care tinerii pot fi ajutaþi sã-ºi dezvolte abilitãþile de viaþã nece-
sare într-o societate diversã ºi interdependentã.

8. PROIECT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE OCROTIRE
A SÃNÃTÃÞII

Atât timp cât copiii nu vor fi asiguraþi cu condiþii adecvate de viaþã ºi
de dezvoltare, ei nu vor fi în stare sã se bucure din plin de drepturile lor
fundamentale.

Acest proiect:
· Va înfiinþa în fiecare comunitate centre de ocrotire a sãnãtãþii;
· Va asigura asistenþã medicalã femeilor însãrcinate;
· Va organiza cursuri despre îngrijirea ºi alimentaþia copiilor;
· Va asigura asistenþã medicalã primarã pentru copii, inclusiv vac-

cinarea;
· Va monitoriza disponibilitatea resurselor de apã potabilã ºi nivelul

de poluare a mediului.
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PERSPECTIVÃ  ASUPRA  JUSTIÞIEI
Obiective - a ajuta tinerii sã înþeleagã cã pot sã existe diferite

perspective asupra aceloraºi probleme
- a examina relaþiile între drepturi ºi perspective

în douã probleme: libertatea cuvântului ºi munca
copiilor

Vârsta participanþilor - de la 16 ani

Mãrimea grupului - 24-30 persoane

Durata - 45 minute-1 orã

Materiale - câte 12-15 copii ale fiºelor Perspectiva A
ºi Perspectiva B, foi de hârtie, creioane

Indicaþie - activitatea implicã abilitãþi de pregãtire
ºi prezentare a poziþiilor, ascultare, gândire criticã,
considerare a perspectivelor alternative, negociere
ºi construire a consensului

Desfãºurare
1. Alegeþi una dintre problemele pe care le veþi aborda � libertatea cuvân-

tului sau munca copiilor.
2. Divizaþi participanþii în grupuri a câte 4 sau 6 persoane.
3. În cadrul grupului mic, oferiþi la 2 sau 3 membri fiºa Perspectiva A ºi

propuneþi-le sã pregãteascã cât mai multe argumente în favoarea afirmaþiei
din fiºã.

4. Celorlalþi 2 sau 3 membri li se repartizeazã fiºa Perspectiva B. Ei de
asemenea îºi pregãtesc poziþia, justificând afirmaþia din fiºa primitã.

5. Când subgrupurile ºi-au pregãtit poziþia, participanþii se întrunesc în gru-
pul iniþial de 4-6 persoane.

6. Cei cu Perspectiva A au 5 minute pentru a prezenta punctul lor de
vedere celor cu Perspectiva B, care îi vor asculta cu atenþie ºi îºi vor face
notiþe. Apoi, cei cu Perspectiva B îºi prezintã punctul de vedere timp de
5 minute, cei cu Perspectiva A ascultându-i ºi fãcând notiþe.

7. Dupã 5-10 minute de discuþie în urma prezentãrilor, animatorul roagã
subgrupurile sã se schimbe cu rolurile (cei care au susþinut Perspectiva A
vor susþine Perspectiva B ºi invers). Echipele reconsiderã argumentele ºi
îºi prezintã poziþiile dupã acelaºi model.

8. Dupã încheierea discuþiilor, echipele formuleazã o concluzie asupra prob-
lemei dezbãtute.

9. Grupurile îºi prezintã rezultatele tuturor participanþilor.

Evaluare
Pentru evaluarea activitãþii, sunt discutate concluziile grupurilor. Pot fi uti-

lizate urmãtoarele întrebãri:
Ce dificultãþi aþi întâmpinat formulând consensul?
Este posibil de a ajunge la un consens în problema datã?
Inversarea rolurilor a uºurat sarcina de formulare a consensului? De ce?
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Ce cazuri referitoare la problema libertãþii cuvântului sau muncii copilu-
lui în comunitate, þarã sau lume cunoaºteþi?
În ce relaþie sunt responsabilitãþile ºi drepturile?
Ce limite impun responsabilitãþile asupra drepturilor? Aþi putea aduce
exemple?

Variante
Modelul acestei activitãþi poate fi folosit pentru a studia ºi alte probleme de

justiþie asupra cãrora ar putea sã existe perspective opuse, cum ar fi dreptul la
libertatea de asociere ºi responsabilitatea de a constrânge acþiunile organizaþiilor
care ar putea limita drepturile altora.

În calitate de proiect, participanþii ar putea colecta articole din ziare, su-
biecte ale emisiunilor radio sau TV ce descriu situaþii în care perspectivele asup-
ra drepturilor sunt în contradicþie sau în care drepturile ºi responsabilitãþile sunt
în contradicþie.



188

Educaþie
p e n t r u

dezvoltare

Ghidul animatorului 
Fiºa PERSPECTIVE

Perspective asupra libertãþii cuvântului

Perspectiva A: Libertatea cuvântului
Într-o societate justã libertatea cuvântului este unul dintre principalele

drepturi umane ce nu trebuie sã fie limitat. Luaþi în consideraþie urmã-
toarele:

· Efectul negativ al cenzurii;
· Situaþii din alte þãri unde libertatea cuvântului este limitatã;
· Importanþa libertãþii cuvântului pentru o societate democraticã;
· Alte probleme relevante.

Perspectiva B: Libertatea cuvântului
Într-o societate justã, uneori este necesar de a limita dreptul cuvântului

pentru a proteja drepturile altora. Luaþi în consideraþie urmãtoarele:
· Efectul discursului rasist asupra grupurilor minoritare;
· Felul în care acest discurs poate fi folosit pentru a încuraja violenþa;
· Situaþii din alte þãri unde libertatea cuvântului este nelimitatã ºi

cum aceasta deseori duce la violarea drepturilor;
· Necesitatea de a menþine respectarea atât a drepturilor cât ºi a

responsabilitãþilor;
· Alte probleme relevante.

Perspective asupra muncii copiilor

Perspectiva A: Munca copiilor
Într-o societate justã, pentru a proteja dreptul copiilor la joacã, instru-

ire ºi dezvoltare sãnãtoasã, trebuie sã fie aplicate legi stricte împotriva muncii
copiilor. Luaþi în consideraþie urmãtoarele:

· Pierderile în educaþie care survin atunci când copiii sunt impuºi sã
lucreze;

· Faptul cã copiii deseori lucreazã în condiþii dãunãtoare sãnãtãþii;
· Plata mizerã cu care munca copiilor este deseori rãsplãtitã;
· Munca copiilor deseori este exploatatã, deoarece copiii nu pot pro-

testa împotriva tratamentului injust;
· Alte probleme relevante.

Perspectiva B: Munca copiilor
Într-o societate justã, este bine ca ºi copiii sã aibã posibilitatea de a

lucra. Luaþi în consideraþie urmãtoarele:
· În þãrile unde existã ºomajul, copiii pot reprezenta unica sursã de

venit a familiei;
· În multe þãri este o tradiþie ca copiii sã lucreze alãturi de adulþi;
· Abilitãþile ºi atitudinea pozitivã faþã de muncã pe care ºi le cultivã

copiii în procesul lucrului;
· Lucrând de mici, copiii îºi pot crea o perspectivã pentru o viitoare

carierã;
· Alte probleme relevante.
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Glosar
Antisemitism � atitudine (politicã, socialã) ostilã faþã de evrei. Antisemiþii con-

siderã, în mod neîntemeiat, cã evreii sunt total diferiþi de restul oamenilor, cã ei vor
sã domine lumea ºi încearcã sã atingã acest scop printr-o conspiraþie la nivel mondi-
al. Aceastã formã de intoleranþã xenofobã duce la discriminarea indivizilor ºi chiar
la persecutarea grupurilor de evrei.

Categorie socialã � grup de persoane care se asemãnã dintr-un anumit punct de
vedere (profesie, vârstã etc.).

Convenþie � document internaþional cu caracter obligatoriu pentru pãrþi, care
reprezintã o înþelegere dintre douã sau mai multe state ºi/sau organizaþii internaþionale
interguvernamentale cu privire la anumite probleme dintr-un domeniu specific.

Culturã politicã � set de credinþe, sentimente ºi valori care prevaleazã pentru o
naþiune la un moment dat. Cultura politicã influenþeazã percepþiile, genereazã ati-
tudinile ºi afecteazã modalitãþile de participare; ea este o componentã majorã a
jocului politic, dar ºi a vieþii sociale în ansamblu. O nouã constituþie, de exemplu,
va fi perceputã ºi evaluatã în funcþie de cultura politicã a poporului respectiv.

Declaraþie � document internaþional sau naþional cu caracter de recomandare
ce conþine principii ºi idealuri într-un anumit domeniu.

A delega � a transmite cuiva dreptul de a acþiona ca reprezentant al unei per-
soane sau al unei instituþii; a însãrcina pe cineva, pe timp limitat, cu executarea,
supravegherea sau organizarea unei lucrãri.

Democraþie (gr. �demos� � popor ºi �cratos� � putere) � formã de organizare ºi
de conducere a unei societãþi, în care poporul îºi exercitã (direct sau indirect) pute-
rea. Este o modalitate de conducere a unui sistem social caracterizatã prin participa-
rea, în diferite forme, a membrilor respectivului sistem la procesul de conducere.
Abraham Lincoln spunea: �Democraþia înseamnã guvernarea poporului înfãptuitã
de cãtre popor în numele poporului�. Democraþia poate fi directã (poporul îºi exer-
citã nemijlocit puterea) ºi reprezentativã (puterea poporului este exercitatã de cãtre
reprezentanþii sãi aleºi). Deoarece democraþia directã este imposibilã astãzi din cauza
numãrului mare al populaþiei, dimensiunii teritoriului etc., forma reprezentativã este
rãspânditã aproape în toate þãrile lumii, poporul participând direct la guvernare doar
în cazurile alegerilor ºi referendumului. Democraþia politicã reprezintã guvernarea
majoritãþii cu respectarea drepturilor ºi libertãþilor minoritãþii, chiar dacã majori-
tatea are o pãrere diferitã. Aceasta înseamnã sã fii capabil, sã lucrezi cu diversitatea
ºi eventual sã ajungi la un compromis spre binele fiecãruia.

Discriminare � tratare inegalã a indivizilor sau grupurilor în raport cu unele
trãsãturi categorice cum ar fi apartenenþa rasialã, etnicã, religioasã sau de clasã. În
mod obiºnuit, termenul este folosit pentru a descrie acþiunea unei majoritãþi domi-
nante asupra unei minoritãþi dominate ºi implicã un prejudiciu adus unei persoane
sau unui grup. Discriminarea este practicatã ºi de cãtre instituþii: companii, ºcoli,
spitale, organizaþii guvernamentale (discriminare instituþionalã). Orice distincþie, ex-
cludere, restricþie sau preferinþã, bazatã pe anumite caracteristici neesenþiale de
rasã, culoare, provenienþã sau apartenenþã etnicã, care are ca scop sau consecinþã
distrugerea sau periclitarea recunoaºterii, utilizãrii sau exerciþiului în condiþii egale
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a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului în domeniul politic, economic,
social ºi cultural sau oricare alt domeniu al vieþii publice, reprezintã o discriminare
rasialã.

Empatie � capacitatea persoanei de a se transpune în pielea altei persoane, de
a-i înþelege trãirile ºi a le retrãi în procesul relaþiilor interpersonale; componentã
esenþialã a capacitãþii de comunicare ºi a unei comunicãri complete, în procesul
cãreia empatia se dezvoltã.

Inalienabil � care nu poate fi luat sau înlãturat, firesc.

Indispensabil � care este absolut necesar, neapãrat trebuincios.

Inerent � care face parte integrantã din ceva, care constituie un element
nedespãrþit de un lucru sau de o fiinþã, care aparþine în mod firesc la ceva.

Intoleranþã � lipsa de respect faþã de experienþele ºi idealurile altora. Ea se ma-
nifestã când cineva un doreºte sã permitã altora sã acþioneze într-un mod diferit sau
sã deþinã alte opinii decât ale lui. Intoleranþa poate însemna cã oamenii un sunt
trataþi corect din cauza confesiunii, a sexului sau chiar a hainelor ºi coafurii lor.
Intoleranþa nu acceptã diferenþa. Ea stã la baza rasismului, antisemitismului, xenofo-
biei ºi a discriminãrii în general ºi deseori poate duce la violenþã.

Inviolabil � care nu poate fi încãlcat.

Imprescriptibil � care nu se prescrie, care rãmâne valabil totdeauna.

A monitoriza � a urmãri, a supraveghea desfãºurarea unei acþiuni.

Pact � tratat internaþional, bilateral sau multilateral, cu caracter solemn, privind
relaþiile politice între state, încheiate în special în scopul menþinerii pãcii sau al
colaborãrii între semnatari.

Prejudecatã � pãrere, idee preconceputã (ºi adesea eronatã) pe care ºi-o face
cineva asupra unui lucru, adoptatã de obicei fãrã cunoaºterea directã a faptelor.

Rasism � pãrerea cum cã unii oameni sunt superiori, deoarece aparþin unei rase
deosebite; rasiºtii disting diferite rase prin trãsãturi fizice, cum ar fi culoarea pielii,
structura pãrului sau alte diferenþe nesemnificative; ultimele cercetãri ºtiinþifice aratã
cã rasa este o entitate imaginarã ºi nu are bazã biologicã.

A stipula � a prevedea, a specifica un anumit lucru într-un act.

Stereotip � idee sau punct de vedere generalizat despre un grup de oameni.
Stereotipurile pot sã se formeze cînd cineva întîlneºte o singurã persoanã au ace-
leaºi grup de oameni, nu ajunge s-o cunoascã prea bine ºi apoi îºi asumã cã toþi
oameni din aceleaºi trãsãturi caracteristice. Uneori stereotipurile se formeazã doar
prin audiere sau lecturã despre ceea ce alþii au de spus despre membrii acelui grup
, chiar fãrã a fi cunoscut acele persoane.

Xenofobie � (gr. � fricã faþã de strãini). Cuvântul este folosit pentru a descrie
ostilitatea faþã de oamenii ce provin din alte þãri sau care aparþin altor grupuri etnice
ºi lipsa de respect faþã de tradiþiile ºi cultura lor.
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