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În acest număr al buletinului, copiii mediatori din Gimnaziile Răciula, Bahmut, Pîrjolteni și Liceul Teoretic Țibirica, din
raionul Călărași doresc să împărtășească experiențele pe care le-au trăit pe parcursul întregului proiect, ce schimbări
s-au produs în gândirea lor, atitudinea faţă de semeni, felul de a comunica și a vedea lucrurile din jur.
Publicaţia este adresată copiilor, părinţilor, îngrijitorilor, profesioniştilor şi factorilor de decizie responsabili de
protecţia copilului la nivel local.

Rolul proiectului în viața copiilor mediatori
Începând cu luna septembrie 2012 și până în luna mai,
anul curent, cei 52 de copii mediatori din localităţile
menţionate au fost instruiți cu privire la drepturile
copilului, cu accent pe dreptul la nondiscriminare și
protecție față de violență, au monitorizat diferite
situații în școală și comunitate, s-au adresat
profesorilor pentru a rezolva anumite cazuri de abuz
sau discriminare, au scris mesaje către profesori,
părinți și ceilalți adulți responsabili de protecția
drepturilor copilului etc.

La finalul acestui an de activitate, mediatorii s-au întâlnit
în cadrul unui atelier de evaluare a activităților proiectului,
care a avut loc pe data de 30 mai 2013, în incinta Şcolii
Profesionale din orașul Călăraşi.
La această întâlnire, ei şi-au amintit despre toate
evenimentele și activitățile la care au participat timp de un
an şcolar. Apoi, copiii au analizat schimbările care s-au
produs cu ei ca rezultat al participării la proiect.
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Pentru aceasta, individual sau în grupul mare, participanţii au desenat schematic o figură de om şi au divizat-o în două
părți printr-o linie verticală. Sarcina participanţilor la atelier a fost să deseneze în partea stângă a figurii cum au fost ei
până la implicarea în proiect, iar în partea dreaptă – cum sunt acum, după ce au participat la proiect. Fiecare parte a
figurii simboliza diferite domenii în care mediatorii au observat anumite schimbări la sine:

CAPUL - schimbări care s-au produs în cunoştinţe și
în felul de a gândi.

OCHII - schimbări în felul de a se vedea pe sine,
familia şi comunitatea.

Acum un an, copiii mediatori cunoșteau mai puțin
despre drepturile copilului, nu aveau suficientă
pregătire să recunoască cazurile de violenţă şi
discriminare, nu înțelegeau cum aceste fenomene pot
afecta viața copiilor. Însă, odată cu implicarea în
activitățile proiectului, mediatorii au acumulat mai
multe cunoștințe despre sine și semeni, despre dreptul
la nondiscriminare și protecție față de violență, au
devenit mai responsabili faţă de acțiunile lor, mai
empatici și mai atenți cu semenii:

Înainte de proiect, copiii treceau cu vederea cazurile de
violență și discriminare care aveau loc în școală sau
comunitate și evitau să se implice în conflictele sau în
neînțelegerile dintre semeni. Mediatorii au menționat
că înainte erau mai pasivi, mai închiși în sine și
indiferenți, nu observau nevoile colegilor, iar după ce sau implicat în activitățile proiectului, au devenit mai
responsabili, mai activi și mai deschiși față de semenii
lor:

În cunoștințele mele s-au schimbat multe, nu
cunoşteam de ce copiii sunt discriminați și cum se simte
un copil discriminat, eram mai nepăsătoare la ceea ce
se întâmplă în jur.
Înainte ca noi să fi fost pregătiţi în rol de mediator, nu
ştiam ce este violenţa şi discriminarea, dar acum am
aflat, înţelegem și putem să le comparăm.
Am început să meditez mai mult atunci când spun ceva
unei persoane, mai ales copiilor. Și, datorită faptului
că am acceptat rolul de mediator, părerile celor din jur
despre mine s-au schimbat, pentru că sunt mai
înţelegătoare, nu discriminez și încerc să aplic ceea ce
am învăţat în timpul proiectului.
De multe ori îmi veneau idei că trebuie cumva să-i ajut
pe cei discriminaţi, dar nu ştiam cum. Înainte nu ştiam
ce însemnă să fii copil mediator. Iar după ce m-am
implicat în proiect am aflat şi particip la viaţa de zi cu
zi în acest rol.

Când vedeam copii discriminați nu interveneam, iar
câteodată nici nu îi observam. Acum mereu mă implic
şi încerc să ajut persoanele care sunt discriminate. Mă
gândesc mai mult la cei din jur, iar familia mea mă
vede mai responsabilă şi mai încrezută în puterile
mele.
Treceam pe alături, chiar dacă vedeam cazuri de
violenţă sau discriminare. Nu acordam o mare
atenție la ceea ce fac şi ce spun celor din jur.
Datorită faptului că suntem pregătiţi în rol de
mediator, putem interveni în cazuri de violenţă şi
discriminare şi să explicăm colegilor că nu e bine ceea
ce fac.
Când merg prin şcoală, simt schimbări și văd lumea cu
alţi ochi, observ copii schimbaţi şi mai puţină violenţă,
dar ar trebui să lucrăm în continuare pentru a nu fi nici
un pic de violenţă.
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GURA – schimbări în felul de a comunica cu semenii,
colegii, prietenii, părinţii, profesorii şi alte persoane.

Mediatorii au povestit că și modul de comunicare cu semenii
și adulții s-a îmbunătățit, iar vocabularul lor s-a dezvoltat.
Copiii au devenit mai deschiși spre comunicare cu toți
semenii, mai atenți la ceea ce spun și la felul în care vorbesc,
pentru a nu răni sau jigni pe cineva. Acum, copiii vorbesc
mai calm și cu mai multă răbdare, le explică colegilor dacă
aceștia au neclarități. Profesorii și elevii au început să acorde
mai multă atenție copiilor mediatori, să-i întrebe despre
experiențele acumulate în cadrul atelierelor de lucru, să le
ceară și sfaturi în legătură cu anumite subiecte.

Ştiam doar să cer de la
profesori sfaturi. Strigam
la ceilalţi. Comunicam cu
un ton ridicat şi cam urât.
Nu vorbeam cu copiii care
erau loviţi. Acum vorbesc
mai liniştit şi cu răbdare.

Dacă cineva se adresa la
mine pentru a soluţiona o
problemă, eu le spuneam
că nu pot să-i ajut şi să
ceară sfatul altui coleg.

Am început să comunic
cu toţi copiii despre mai
multe lucruri legate de
v i o l e n ţ ă ș i d e s p re
drepturile copiilor.

Acum cunosc mai multe şi
pot să le explic şi celor din
jur, am grijă ce vorbesc şi
ce zic. Mă gândesc ca să nu
jignesc pe cineva. Ajut și
dau sfaturi colegilor.
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URECHILE – schimbări în felul în care copiii
sunt ascultați de cei din jur.

Până la proiect opinia mea nu era
ascultată, eram închisă în sine şi nu eram
luată în seamă. Acum copiii şi adulţii
ascultă mai atent opinia mea, iar eu mă
simt respectată. Adulţii ne tratează cu mai
multă încredere.

Adulții nu mă luau în seamă, nu aveam
suficientă încredere în mine, dar când leam vorbit despre ce am învăţat la seminar,
au fost destul de impresionaţi. Profesorii
și-au schimbat atitudinea față de mine și se
adresează când au nevoie.

După ce am fost la seminar, colegii erau
cointeresaţi să afle ce am învățat acolo şi
erau curioşi să afle despre ce am vorbit la
seminar. Eu le-am povestit cu plăcere
despre discriminare, nondiscriminare şi
violenţă.
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INIMA – schimbări în atitudinea faţă de sine și
alții (semeni, adulţi), în atitudinea celorlalți față
de copiii mediatori.

UMERII - schimbări în responsabilitățile pe care le
au .

În ce priveşte trăirile şi emoţiile, copiii mediatori au
remarcat că simt satisfacţie şi trăiesc o stare de fericire.
Acum ei se simt mai împliniți şi mai importanţi decât
înainte pentru că au reuşit să depăşească frica și
timiditatea.

În urma proiectului am
învăţat să fiu mai
comunicabilă, să nu fiu
timidă, să vorbesc
deschis fără teamă de
ceva.

Noi am observat multe
schimbări în atitudinea
noastră, suntem mai
deschişi unii cu alţii,
putem vorbi şi ne
exprimăm gândurile, fără
să ne fie teamă de ceva.

Înainte de proiect eram
timid, retras în sine, nu
vorbeam deschis, pot
spune că aveam o frică faţă
de alţii.

Până la proiect copiii mediatori aveau mai puține
sarcini şi responsabilități, cele mai importante
fiind de a învăţa, de a frecventa școala, de a asculta
părinţii şi profesorii. Odată ce au fost implicați în
activitățile proiectului, la sarcinile existente s-au
adăugat și altele: monitorizarea dreptului la
nondiscriminare și protecție față de abuz, medierea
neînțelegerilor dintre semeni, raportarea cazurilor
mai grave adulților, informarea colegilor despre cele
învățate în cadrul atelierelor de lucru, organizarea
unor jocuri cu şi pentru semeni.
Deşi le venea mai greu de la început, cu timpul,
copiii s-au adaptat la noile cerințe şi au început să
facă faţă mai uşor sarcinilor.

Acum când suntem deja în
proiectul cu mediatori, ne
simţim foarte bine, suntem
mai fericiţi, mai împliniți,
suntem mai comunicabili
şi putem vorbi deschis
despre grupul nostru.

Înainte făceam lucruri mai simple, pe care le
ştiam, scriam doar la lecţii, nu făceam proiecte
complicate. În cadrul proiectului am aflat ce
este discriminare şi violenţă şi când trebuie să
intervin ca să rezolvăm neînțelegerile dintre
copii.
În prezent jucăm mai multe jocuri, ne implicăm
în mai multe activităţi cu prietenii, dăm o mână
de ajutor unde e nevoie.
Înainte de proiect, responsabilităţile noastre
erau doar de a învăţa, a frecventa școala, a
asculta părinţii şi profesorii. Acum facem mai
multe lucruri – monitorizăm și intervenim în
cazurile de discriminare.

NR. 2 • 04. 2013
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La finalul acestui an de activitate, copiii au menţionat mai multe lucruri pe care le-au învățat ca rezultat al
participării la proiect, că sunt diferiți și egali în acelaşi timp, au aceleași drepturi, că neînțelegerile pot fi soluționate
prin comunicare, iar violența nu rezolvă conflictele; au învățat să-i respecte pe alții, dar și pe sine, să fie prietenoși cu
toți copiii, indiferent de gen, etnie, culoarea ochilor sau părului, iar pentru a atinge un scop trebuie să acționezi:
Eu am învăţat ce înseamnă discriminare şi violenţă, am învăţat să
fiu prietenos, să fiu bun mediator în şcoală şi comunitate, am
învățat să nu discriminez pe nimeni.
În timpul proiectului eu am învăţat că nu trebuie să discriminăm
copiii de altă etnie, religie sau pe cei care nu au cine-i proteja.
Eu am învăţat că toţi copiii sunt egali și că putem să ne împrietenim,
chiar dacă unii sunt de altă etnie sau de altă religie.
Am învăţat să nu discriminez şi să fiu mai prietenos, să respect pe
cei mici, să ajut persoanele care sunt cu nevoi speciale.
Am învăţat să mă respect pe mine însămi şi pe cei din jur, să fiu
prietenoasă cu toţi, să ajut pe cei care au nevoie de ajutor, am
învăţat cum trebuie să fie un mediator adevărat.
Eu am învăţat că toţi copiii sunt egali şi trebuie să se respecte unii
pe alţii, să nu se discrimineze, să nu se poreclească, să râdă de
cineva.
Am învăţat că nu contează culoarea ochilor, culoarea părului sau
altceva, pentru că important este că toţi suntem egali şi toţi avem
aceleaşi drepturi.
Am învăţat să ascult pe cei din jur, să fiu mai prietenoasă, să mă
implic în diferite situaţii. Într-un cuvânt aş spune că am învăţat să
mă respect pe mine însămi, dar şi pe ceilalţi.

Implicarea mediatorilor în diferite domenii ale proiectului
Copiii mediatori au evaluat nivelul de implicare personală în proiect, apreciind pe o scală de 5 puncte (1-implicare
maximă în măsura capacităților proprii, 5-implicare mai puțină) în ce măsură au contribuit în fiecare din cele 4
domenii.
Informarea colegilor despre dreptul la
nondiscriminare și protecție împotriva violenței
Monitorizarea dreptului la nondiscriminare
și protecție împotriva violenței
Medierea micilor neînțelegeri între colegi
Raportarea, adresarea cazurilor de discriminare
şi violenţă la profesori sau la alţi adulţi
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Pentru a-şi aprecia nivelul, participanţii au lipit câte o bulină în fiecare cadran. Rezultatele acestei votări
neobişnuite arată că:
Gradul de implicare a mediatorilor a fost diferit de la
un domeniu la altul.

Mai mult de jumătate din mediatori au menţionat
că s-au implicat activ în monitorizarea dreptului la
nondiscriminare şi la protecţie faţă de violenţă.

Implicarea în medierea conflictelor și neînţelegerilor
dintre semeni a fost domeniul în care majoritatea
mediatorilor s-au implicat la maximul capacităților
lor.

Mediatorii s-au implicat mai activ în raportarea
cazurilor de discriminare, decât în informarea
colegilor despre dreptul la nondiscriminare și
protecție față de violență.

Astfel, observăm că mediatorii şi-au îndeplinit rolurile pe care şi le-au asumat de la începutul proiectului.

Planurile copiilor mediatori pentru următorul an
Referitor la activitatea în rol de mediator peste un an, participanţii la proiect au menţionat că se văd mai informați cu
privire la drepturile copilului, mai activi în soluționarea diferitelor neînțelegeri dintre semeni şi mai buni observatori.
Mediatorii consideră că discriminarea și violența vor deveni mai rare ca rezultat al implicării lor în informarea celor
din jur despre riscurile acestor fenomene.
Elevii mediatori au menţionat că doresc să participe în cadrul proiectului şi la anul următor, împreună cu alţi colegi deai lor, astfel încât, mai mulţi copii să aibă posibilitatea de a învăța despre non-discriminare şi toleranţă. Copiii au
menţionat că vor continua şi la anul următor să monitorizeze cum sunt respectate drepturile copiilor în şcoală şi
comunitate:
Peste un an, în rol de mediator, văd copiii mai uniţi şi
mai prietenoşi. Cred că aş face tot posibilul ca să aduc
la cunoştinţă informaţii despre drepturile copiilor,
atât copiilor și adulţilor, cât şi oamenilor în vârstă. Aş
vrea să fiu mediator şi în viitor, ca să pot stopa violenţa
şi discriminarea. Aş vrea să-i îndemn şi pe ceilalţi să
fie mediatori şi să pornească spre calea prieteniei.
Peste un an aş dori să fiu în continuare implicată în
acest proiect în rol de mediator. Mi-a plăcut foarte
mult să rezolv conflictele care îmi sunt în putere, să
observ câteva din ele, apoi să vorbesc despre ele
împreună cu alţi colegi sau profesori. Chiar dacă la
anul nu voi fi mediator, eu voi continua să observ ce se
întâmplă în jur.
Eu, în rolul de mediator, în anul viitor, aş dori să depun
toată străduinţa pentru a explica la toţi că totul se
rezolvă prin cuvinte şi nu trebuie să aplicăm forţa
pentru a explica ce trebuie şi ce nu trebuie de făcut. Eu
aş vrea să se respecte toţi, să ţină unii la alţii, să se
ajute la nevoie şi mereu să fie ca o familie, să fie mai
atenţi la ceea ce fac şi vorbesc şi sper că voi reuşi să
fac acest lucru.

Eu, în rol de mediator, mă văd mai responsabilă şi mai
fericită, peste un an voi fi mai mare şi voi putea să rezolv
mai multe cazuri de violenţă şi discriminare. Aş vrea să
mai particip la aşa proiecte şi să mă implic mai mult în
rezolvarea cazurilor de discriminare.

Peste un an, ca mediator, aş vrea să obţin mai multă
încredere în mine şi să mă informez mai mult, să
monitorizez drepturile la nondiscriminare şi protecţie
față de violenţă, să susțin mai mult colegii neglijați și să
ofer mai mult ajutor. Aş vrea ca şi alţi copii să ia parte la
acest proiect. Mie, ca mediator, mi-a părut bine să fiu în
acest rol, pentru că mi-a plăcut să rezolv conflictele şi
mi-a părut bine să cunosc şi alţi copii.

Aş vrea să fac ca toţi copiii să se simtă egali, indiferent
de naţionalitate, religie sau mediu de proveniență, iar
profesorii să nu facă comparație între elevi. Aş dori ca
toţi copiii să fie uniţi şi să se ajute la greu. Aş dori ca
împreună cu toţi elevii să facem mai multe jocuri
distractive şi să învăţăm să le spunem şi altora despre
violenţă.

NR. 3 • 04. 2013
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Conferința profesorilor ,,Integrare prin participare”
Pe data de 30 mai 2013, în incinta Școlii Profesionale a
avut loc conferința finală a profesorilor cu genericul
,,Integrare prin participare”. La conferință au participat
peste 50 de persoane. Printre invitați au fost
reprezentanții Consiliului Raional Călărași, Direcției
Raionale Învățământ Călăraşi, organizațiilor
neguvernamentale din raion, diriginţi şi directori adjuncţi
din şcolile implicate în proiect, dar și din alte instituţii de
învățământ din raionul Călăraşi – şcoli primare,
gimnazii, licee.
Participanții la Conferinţă s-au expus asupra rolului
activităţilor curriculare şi extracurriculare în procesul de
integrare educaţională a elevilor excluşi social şi de
promovare a diversităţii, nondiscriminării și toleranţei.
Profesorii au subliniat că informarea populaţiei despre
discriminare ar contribui la conştientizarea fenomenului
şi la diminuarea acestuia. Totodată, formarea iniţială şi
continuă a educatorilor din grădiniță şi învăţătorilor
trebuie să fie orientată spre incluziunea copiilor de la cea
mai timpurie vârstă.
Diriginții au accentuat faptul că incluziunea socială a
copiilor trebuie abordată într-un mod permanent,
sistemic, în toate mediile şi la toate lecţiile. Instituţiile
educaţionale trebuie să dețină o abordare clară, comună,

despre cum pot fi incluşi toţi copiii în sistemul
educaţional prin politicile instituţiei, curriculumul şi
mediul şcolar. Pe lângă aceasta, integrarea copiilor
trebuie tratată ca un element indispensabil al sistemului
educaţional şi al tuturor angajaţilor din sistem, şi nu ca o
sarcină suplimentară a dirigintelui.
Profesorii au mai menționat că managerii şcolari şi
cadrele didactice au nevoie de formare continuă la
subiectul incluziunii sociale. De asemenea, este necesar
de revizuit curriculumul şcolar, pentru ca acesta să fie
focusat pe dezvoltarea competenţelor de relaţionare,
comunicare, rezolvare a conflictelor, luare a deciziilor şi
pe formarea încrederii în sine, gândirii critice etc.
O altă premisă care va asigura o mai bună incluziune
socială, evidențiată de cadrele didactice participante la
conferinţă, este crearea condiţiilor echitabile de acces la
servicii şi resurse comunitare pentru toţi copiii şi
familiile lor.
Diriginţii s-au expus şi asupra implicării elevilor în rolul
de mediator. Ei au evaluat această experienţă ca fiind un
factor important în împuternicirea copiilor de a acţiona şi
de a contribui la integrarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre
semeni.

Galeria Foto
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De prin lume adunate: tradiții și obiceiuri pentru cea mai lungă zi din an
Solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului, marchează
începutul verii din punct de vedere astronomic. Această zi,
învăluită de mister, a constituit încă din antichitate un
prilej de a sărbători, de a organiza diverse acțiuni de
întâmpinare a verii.
Miezul verii era și o ocazie de găsire și folosire a apei
magice. Îmbăierea în lacuri sau râuri avea un efect curativ,
dar constituia și un ritual de renaștere. În unele regiuni,
spălatul cu roua adunată în ajunul solstițiului reprezenta o
practică magică de frumusețe, iar în altele, îmbăierea în
apa cu ierburi din noaptea solstițiului reprezenta o cură de
refacere a sănătății și vigorii.
Pentru celți, Alban Heruin, adică solstițiul de vară,
reprezenta începutul unui nou an, datorită apogeului
luminii. Acest festival al miezului de vară era celebrat în
mod tradițional prin ospețe în păduri, jocuri și focuri mari
de tabără.
În China antică, ceremonialul solstiţiului de vară consta
într-o sărbătoare dedicată pământului, forței feminine și
principiului Yin Yang.
În vechea Galie, celebrarea solstițiului de vară era
denumită „Sărbătoarea Eponei”, după numele unei zeițe a
cailor, personificând fertilitatea, independența și
agricultura.
În Suedia, în fiecare așezare era înălțat și decorat un
arbore al „miezului de vară”. Sătenii dansau în jurul lui, iar
femeile se îmbăiau într-un râu. Ritualul avea menirea de a
aduce ploaia peste câmpuri.
În Roma antică, festivalul Vestalia, dintre 7 și 15 iunie,
era dedicat zeiței romane a căminului, Vesta. În această

perioadă mâncărurile gătite pe vatra din casă erau
aruncate în foc. După modul în care ardea focul se
făceau previziuni pentru viitorul familiei din casă.
Anumite obiceiuri legate de miezul verii par să se
regăsească în majoritatea culturilor. Solstițiul de vară
era o vreme a purificării prin apă și foc, un timp când
spiritele pământului și cerului pășeau printre oameni.
Puteau fi găsite comori îmbelșugate în aur, iar zânele și
vrăjitoarele erau mai prezente decât în orice altă
perioadă a anului.
În țările europene, după convertirea la creștinism, s-a
înrădăcinat tradiția sărbătoririi zilei Sfântului Ioan
Botezătorul, în ziua de 7 iulie (stil vechi). Această
sărbătorire este fixată la câteva zile după solstițiul de
vară, asemeni cum Crăciunul a fost stabilit la câteva
zile după solstițiul de iarnă.
La noi, solstiţiul de vară este apropiat și legat și de
sărbătoarea Sânzienelor, marcată pe data de 24 iunie.
Sânzienele sunt făpturi magice, aeriene și de pădure,
care au darul de a aduce vindecare oamenilor, parfum
și însușiri de leac florilor, belșug în câmpii și fertilitate
animalelor. Considerate, în general, drept niște zâne
bune, ele generează și efecte adverse, pentru a-i
pedepsi pe oamenii păcătoși. Coronițele de Sânziene
lăsate noaptea afară puteau asigura fetele că vor face
nunta în vară, dacă erau găsite dimineața acoperite de
rouă.
Sursa: realitatea.net
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