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Introducere	
	

Accesând	 „Eu	 și	 Curajul	 Meu	 –	 Case	 Box“	 se	 adresează	 profesioniștilor,	 care	 lucrează	 cu	 tineri	
dezavantajați.		

Acest	document	este	structurat	în	6	capitole	mari.	Instrumentele	din	fiecare	capitol	sunt	structurate	
pentru	a	începe	cu	activități	de	introducere	a	elevilor	la	subiectul	respectiv,	de	exemplu	prin	discuții	
sau	studii	de	caz.	Alte	activități	devin	mai	provocatoare,	în	sensul	că	acestea	necesită	implicarea	activă	
din	partea	cursanților,	de	exemplu	prin	jocuri	de	rol	sau	interviuri.	Ele	pot	fi	folosite	ca	în	secvența	
prescrisă,	 sau	 modificate	 pentru	 a	 se	 potrivi	 cerințelor	 unui	 anumit	 curs.	 În	 acest	 context,	
instrumentele	pot	fi,	de	asemenea,	utilizate	izolat.	

Subiectele	primele	cinci	capitole	au	fost	alese	de	consorțiul	de	proiect	ținând	cont	de	evoluțiile	actuale	
și	nevoile	beneficiarilor	de	a	dezvolta	curaj	civic.	Ultimul	este	adăugat,	deoarece	a	devenit	clar	că	nu	
orice	activitate	asupra	curajului	civic	poate	fi	atribuit	unuia	dintre	aceste	subiecte,	și	are	un	caracter	
mai	 degrabă	 transversal.	 Prin	 urmare,	 capitolul	 final	 se	 concentrează	 în	 primul	 rând	 pe	
responsabilizarea,	 care	 este,	 de	 asemenea,	 un	 aspect	 important	 al	 proiectului	 COURAGE.	
Empowermentul	 (împuternicirea)	 în	 aceste	 activități	 înseamnă	 o	 rezistență	 individuală,	 dar,	 de	
asemenea,	colectivă,	prin	crearea	de	rețele	cu	oameni	care	gândesc	similar,	precum	și	participarea	
activă	la	problemele	sociale	actuale.	Astfel,	cursanții	nu	vor	fi	în	măsură	doar	să	intervină	cu	curaj	în	
situații	critice,	dar,	de	asemenea,	să	sprijine	în	mod	activ	prevenirea	tendințelor	negative.	

Capitolele	cuprind	următoarele	subiecte:	

1. violența	verbală	și	fizică	în	viața	de	zi	cu	zi	 	
2. rasismul	public	 	
3. Situații	de	urgență	în	viața	de	zi	cu	zi	
4. Mobbing	și	hărțuirea	 	
5. discriminarea	socială	a	grupurilor	și	indivizilor	
6. Abilitarea	pentru	curaj	civic	

În	 primul	 capitol,	 „violența	 verbală	 și	 fizică	 în	 viața	 de	 zi	 cu	 zi“,	 formatori	 vor	 găsi	 o	 colecție	 de	
instrumente	care	să	îi	sprijine	pentru	a	pregăti	grupul	țintă	pentru	diferite	situații	care	includ	orice	tip	
de	 violență	 și	 necesită	 să	 dea	 dovadă	 de	 curaj	 civic.	 Pentru	 a	 dezvolta	 curajul	 civic	 prin	 învățare,	
primele	 instrumente	 se	 concentreze	 pe	 creșterea	 gradului	 de	 conștientizare	 pentru	 conceptul	 de	
violență	și	posibile	acțiuni	care	pot	fi	derivate	din	acestea.	În	diferite	jocuri	de	rol,	cursanții	pot	practica	
experiențele	 din	 aceste	 activități.	 Instrumentul	 final	 pune	 un	 accent	 deosebit	 pe	 tema	 relațiilor	
abuzive	și	cum	să	le	recunoască.	

Instrumentele	 care	 sunt	atribuite	 celui	de	al	doilea	 subiect	 „rasismul	public“,	 sunt	 foarte	practice.	
Inițial,	există	mai	multe	studii	de	caz,	cu	care	pot	fi	discutate	diferite	situații	care	implică	rasismul.	Prin	
intermediul	 unei	 analize	 video,	 cursanții	 vor,	 într-o	 activitate	 suplimentară,	 pentru	 a	 identifica	 un	
comportament	rasist	în	situații	diferite.	În	cele	din	urmă,	abilitățile	de	schimbare	a	perspectivei	pot	fi	
instruiți	cu	efectuarea	de	interviuri	cu	persoane	implicate	în	atacuri	rasiste.	
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În	al	treilea	capitol,	„situații	de	urgență	în	viața	de	zi	cu	zi“,	elevii	au	început	să	găsească	soluții	posibile	
pentru	 scenarii	 furnizate.	 Într-o	 activitate	 suplimentară,	 ei	 vor	 elabora	 o	 sarcină	 asupra	
comportamentului	în	situații	de	urgență.	În	acest	scop,	ei	vor	trebui	să	răspundă	la	20	de	întrebări	și	
să	discute	și	să	cadă	de	acord	asupra	posibilelor	soluții	 în	munca	de	grup.	 În	cele	din	urmă,	ei	pot	
învăța	de	la	interviuri	cu	oameni,	care	au	beneficiat	de	curaj	civil	al	unei	alte	persoane	într-o	situație	
de	urgență.	

Al	patrulea	capitol,	„Mobbing	și	bullying	(intimidare)“,	este	unul	important,	deoarece	cuprinde	diverse	
modalități	de	a	acționa,	are	diferite	grade	de	severitate	și	pentru	ca	apare	în	diferite	aspecte	ale	vieții.	
De	exemplu,	mobbing	 implică	 tachinarea,	dar,	de	asemenea,	molestarea	și	poate	duce	chiar	 la	un	
comportament	violent.	Apare	 în	 școli,	 între	grupuri	de	 la	egal	 la	egal	 sau	de	 la	 locul	de	muncă.	O	
problemă	relativ	nouă,	dar	prezent,	care	este	discutat	în	mod	regulat	în	mass-media	este	mobbing	în	
spații	 virtuale,	 de	 exemplu,	 pe	 social	 media.	 Prin	 urmare,	 o	 concentrare	 a	 capitolului	 se	 află,	 de	
asemenea,	pe	acest	subiect.	
Instrumentele	inițial	face	cu	descrierea	unui	caz	fictiv,	în	care	elevii	trebuie	să	colecteze	idei	cu	privire	
la	 posibile	 acțiuni	 pentru	 a	 sprijini	 victima	 în	 descriere.	 Ei	 vor	 discuta	 în	 continuare	 subiectul	
bullyingului	și	dezvolta	jocuri	de	rol	bazate	pe	ea.	În	cele	din	urmă,	li	se	cere	să	se	ocupe	de	propriile	
lor	 experiențe	 de	 bullying	 sau	 de	mobbing,	 fie	 ca	 parte	 direct	 implicată	 (victimă	 sau	 agresor)	 sau	
indirect	implicate	(povestiri	de	la	prieteni,	observații	pe	stradă	etc.).	În	cazul	în	care	devine	clar	faptul	
că	elevii	au	fost	implicați	activ	în	mobbing	sau	bullying,	trebuie	să	se	constate	că	formatorul	ar	trebui	
să	aibă	o	experiență	cu	care	se	ocupă	cu	subiecte	delicate	și	să	fie	în	măsură	să	se	ocupe	de	grup,	în	
timp	ce,	în	același	timp,	să	asigure	un	spațiu	sigur.	
Pentru	introducerea	subiectului	de	curaj	în	spații	digitale,	cursanții	sunt	rugați	să	intervieveze	oameni	
pe	stradă	pe	experiențele	lor	cu	instigator	la	ură,	mobbing	on-line,	etc.	Mai	mult,	ei	vor	discuta	diferite	
cazuri	de	mobbing	pe	social	media.	Pe	baza	cunoștințelor	lor	de	la	aceste	activități,	li	se	cere	să	înceapă	
o	campanie	pe	acest	subiect.	

Următorul	capitol	tratează	tema	„discriminare	socială	a	grupurilor	și	indivizilor“.	Pentru	introducerea	
acestui	subiect	sensibil,	elevii	pot	desfășura	o	activitate	inițial,	în	care	trebuie	să	evalueze	potențialii	
chiriași	pentru	casa	lor	fictivă,	pe	baza	anumitor	caracteristici.	Prin	această	activitate,	ei	vor	deveni	
conștienți	de	propriile	lor	prejudecăți,	ceea	ce	este	un	bun	punct	de	plecare	pentru	a	face	cu	tema	
discriminării.	Într-un	joc	de	rol,	care	poate	funcționa	și	ca	o	activitate	introductivă,	cursanții	vor	avea	
roluri	diferite	și	vor	experimenta,	care	„etichete“	sunt	conectate	la	ele.	Elevii	vor	continua	experiență	
prin	discuții,	ceea	ce	înseamnă	să	aparțină	unui	grup	care	este	„nevăzut“	sau	„văzut“	și	printr-o	unitate	
de	activ,	ceea	ce	înseamnă	a	fi	atribuite	unui	grup	de	societate.	Ei	vor	discuta	despre	sexismul	pe	baza	
pe	videoclipuri,	și	experiență	în	mod	activ	ceea	ce	înseamnă	a	fi	discriminat	pe	motive	de	handicap,	
prin	efectuarea	unui	joc	de	rol	sau	legate	de	simulare.	Pe	lângă	luarea	în	perspectivă	a	unei	persoane	
discriminate,	ei	vor	discuta,	de	asemenea	cazuri	controversate	din	contexte	de	lucru	și	să	încerce	să	
găsească	soluții	posibile.	Un	aspect	final	important	este	sprijinirea	grupurilor	care	sunt	în	pericol	de	a	
fi	discriminate.	 În	acest	context,	cursanții	sunt	rugați	să	dezvolte	o	campanie	ca	o	competiție	 între	
grupuri	de	lucru.	Pentru	a	rotunji	subiectul,	instrumentul	final	sugerează	o	excursie	la	o	organizație	
care	 sprijină	 grupurile	discriminate.	 Profesioniștii	 care	 lucrează	 în	domeniu	 pot	oferi	 studenților	o	
perspectivă	 valoroasă	 în	 munca	 lor	 și	 informațiile	 care	 să-i	 sprijine	 în	 conștientizarea	 acestei	
probleme.	prin	efectuarea	unui	joc	de	rol	sau	legate	de	simulare.		
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Ultimul	capitol,	 capitolul	 „Abilitarea	pentru	curajul	civic“,	conține	 instrumente	care	au	un	caracter	
transversal,	așa	cum	sa	arătat	anterior.	 În	timp	ce	capitolele	anterioare	se	concentrează	pe	situații	
concrete,	aceasta	suplimentară	se	ocupă	cu	elementele	de	bază.	În	acest	capitol,	cursanții	vor	discuta	
despre	drepturile	omului,	și	să	fie	introduse	pentru	oameni,	care	a	devenit	celebru	datorită	curajului	
lor.	 Metoda	 de	 „teatru	 forum“	 este	 inclus,	 precum	 și	 un	 joc	 de	 rol	 pe	 triada	 agresor-victimă-
observator,	 care	 poate	 fi	 aplicat	 ca	 activitate	 introductivă	 la	 mai	 multe	 teme	 (de	 exemplu,	 anti-
discriminare,	anti-violență,	etc.).	

Capitolul	 include,	 de	 asemenea,	 o	 parte	mai	 relaxată,	 care	 ar	 putea	 ajuta	 pe	 elevi	 să	 devină	mai	
conștienți	de	sine.	Aceasta	este	o	condiție	prealabilă	importantă	pentru	a	stabili	o	atitudine	critică	și	
de	a	fi	în	măsură	să	participe	activ	în	societate.	În	această	parte,	cursanții	vor	identifica	știri	false,	vor	
învăța	să	învețe	de	la	modele	și	vor	fi	încurajați	să	țină	în	mod	independent	discursuri	motivante.	

În	 cele	 din	 urmă,	 un	 aspect	 important	 pentru	 curajul	 civic	 este,	 în	 afară	 de	 puterea	 individuală,	
suportul	unui	grup	de	oameni	care	sunt	similari	ca	și	gândire.	Într-o	parte	finală,	cursanții	vor	învăța	
să	se	sprijine	reciproc	și	pentru	a	discuta	subiecte	neutre	și	pozitive.	
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Opriți	indiferența!		
Scop:	Recunoașteți	importanța	campanie	pentru	o	cauză	bună,	obligația	morală	de	a	oferi	sprijin	și	ajutor	
pentru	persoanele	care	au	nevoie,	precum	și	importanța	comunicării	puternice	pentru	a	obține	mesajul	
corect	peste	eficient.	

Abstract:	
Motivați	participanții	să	se	im-
plice	activ	în	campanii	de	sprijin	
pentru	susținerea	inițiativelor	
civice,	precum	și	să	recunoască	
puterea	de	comunicare	adecvate	
pentru	succesul	lor.	

	
(Sursa:	www.pixabay.com)	

De	actualitate:	
curaj	civic	

Abilitati	de	baza:	
curaj	civic	

factori	principali:	
Colaborare,	motivare,	educație	

Cuvinte	cheie:	
Inițiativa	civică,	organizare,	
mesaj,	comunicare	

Cost:	
mediu	inconjurator	

Durată:	
4	ore	

Evaluarea:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	învățării	

Participanții	vor	fi	mai	deschis	
pentru	a	răspunde	la	apel	la	acți-
une	și	susținerea	unor	campanii	
civice	și	va	fi	atent	de	importanța	
de	a	oferi	un	mesaj	coerent	și	
pentru	a	spori	de	impact	șansele	
de	succes	ale	campaniilor. 

Participanții	vor	deveni	conștienți	
de:	

► Factorii	care	influențează	suc-
cesul	campaniilor	civice	

► Rolurile	și	funcțiile	cheie	
necesare	pentru	succesul	cam-
paniilor	

► Competențele	cheie	necesare,	
potențialele	lacune	individuale	
și	modalități	de	a	le	atenua	

competenţe	

Participanții	vor	identifica	în	mod	
corect	situațiile	care	necesită	in-
tervenție	civică	și	va	fi	capabil	să	
genereze	soluții	creative	pentru	a	
proiecta	anumite	campanii	efi-
ciente,	cu	impact	ridicat.	

Participanții	vor	fi	capabili	să:	

► Identificarea	nevoilor	sociale	și	
civice	pe	deplin	că	au	apel	put-
ernic	pentru	acțiune	

► campanii	de	sensibilizare	De-
sign	care	pot	fi	scalate	pentru	a	
genera	impact	mare	

► Formulați	mesaje	cu	impact	
mare	

Cunoştinţe	

În	concluzie,	participanții	vor	cu-
noaște	etapele	și	măsurile	
necesare	pentru	a	organiza	cam-
panii	de	educare	și	de	sensibiliz-
are.	

	Ei	vor	ști:	

► Etapele	unei	campanii	de	PR	

► resurse	necesare	

► Rolul	influențatori	și	lideri	de	
opinie 

► Criterii	pentru	formularea	și	
alegerea	mesajelor 
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Descrierea	activității	
Pentru	această	activitate,	se	va	lua	în	considerare	
următorii	pași.	

Opriți	indiferența!	

Participanții	vor	lucra	în	grupuri	de	5-6	participanți	
în	cazul	în	care	aceștia	vor	simula	pregătirea	și	
lansarea	a	două	campanii	de	sensibilizare,	pe	baza	
studiilor	de	caz	elaborate	de	către	formatori.	
Grupurile	vor	concura	pe	același	subiect.	

Ei	vor	lucra	în	camere	separate,	în	baza	instrucțiu-
nilor	și	resurse	similare	disponibile.	

Exercițiul	va	simula	cât	mai	realist	posibil	efortul	
real	de	campanie,	cu	atât	în	interior	(pregătirea	
campaniei)	și	activități	în	aer	liber	(pitching	&	vot),	
care	implică,	de	asemenea,	publice.		

Pregătirea	activității	

Șterge	instruire	caz	va	fi	pus	la	dispoziția	partici-
panților,	împreună	cu	resursele	necesare	pentru	
pregătirea	campaniei	(hârtie	pentru	flipchart,	
markere,	culori,	markere,	lipici,	foarfece,	reviste	și	
cărți	cu	imagini,	o	hârtie	satinată,	hârtie	
creponată,	baloane	etc.).	Participanții	vor	fi	în-
curajați	să	fie	creativi	și	să	se	concentreze	pe	
mesaje	puternice.	

Pentru	desfășurarea	campaniei	în	aer	liber	și	
cabrare,	locul	de	desfășurare	corespunzătoare	
trebuie	să	fie	selectată,	inclusiv	cu	acces	la	public	
potențial	de	a	se	angaja	în	exercitarea.	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

1) Configurare	două	sub-grupuri	egale	și	inter-
ogăm	participanților	cu	privire	la	regulile	și	
procesul	de	exercitare,	inclusiv	aspectele	
logistice.	Tema	campaniei	va	fi	în	concordanță	
cu	apelul	la	acțiune	civică	„Stop	indiferentei!“	

2) distribuirea	resurselor.Participanții	sunt	pre-
date	resursele	necesare	și	faza	de	pregătire	de	
campanie	începe	cu	termen	fix	alocat	(2-3	ore),	
prin	care	toate	materialele,	mesajul	campaniei	
și	materiale	de	prezentare	va	trebui	să	fie	gata.	

3) etapă	out-door:cele	două	grupuri	și	mutarea	
antrenor	timp	de	aproximativ	1,5	ore	într-un	
loc	cu	acces	la	publicul	publice	prietenos,	dar	
imparțial.	Pitch	campania	în	fața	publicului	
pentru	a	obține	voturi	pentru	fiecare	echipă.	
Pentru	câștigătorul	de	grup,	formatorul	a	
pregătit	premii	simbolice	(de	ex.,	Medalii,	
diplome,	baloane,	etc.)	

4) Dezbateți:participanții	vor	reveni	la	sala	de	
antrenament	pentru	chestionare	privind	exer-
citarea,	schimbul	de	experiență	proprie	și	sen-
timent,	precum	și	să	ia	aways	cheie.	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

1) Formatorul	observă	întreaga	activitate	a	
părților	participante,	și	ia	în	considerare	criterii	
cum	ar	fi	respectarea	principalele	elemente	ale	
unei	campanii,	vocabular,	atitudine,	implicare,	
competențe	în	domeniul	organizării	și	coor-
donării,	creativitate,	spontaneitate,	etc.	

2) Rezultatul	final,	dar,	de	asemenea,	contribuția	
fiecărui	participant	poate	fi	evaluată	cu	
ușurință	

Follow-up	

Grupul	va	fi	înmânat	comentarii	din	partea	pub-
licului	și	va	fi	invitat	să	reflecteze	și	să	ia	în	consid-
erare	măsuri	suplimentare	corespunzătoare	în	
vederea	viitoarelor	situații	similare.		



ACTIVITATE NUMĂR 8 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rezumat	metodologică:	
► Metoda de lucru: Lucrăm în grupuri mici, stimularea participării tuturor membrilor șMetoda de lucru: Lucrăm în grupuri mici, stimularea participării tuturor membrilor ș i dezvoltarea 

de inițde iniț iativă, creativitate, capacitatea de a lucra într-o echipă șo echipă ș i să-șș i asume roluri definite  

► Metoda de evaluare / evaluare: * Observarea: Cum participanț ii? Ce reguli de afaceri sunt 
create ad-hoc? Ce fel de rațhoc? Ce fel de raț ionament sunt cei care impun punctul lor de vedere, spre deose-
bire de ceilalțbire de ceilalț i? Ei o fac în spiritul comun Eforie? Ce exerciț iu de cunoaș tere a produsului? 
Care este gradul de motivare a participanț ilor de a acților de a acț iona în viaț a de zi cu zi, în conformita-
te cu cele experimentate 

► Recomandare pentru punerea în aplicare în măsurile existente de formare metodologice: * Cu 
excepțexcepț ia instrucț iunilor iniț iale, care trebuie să fie foarte clar, formatorul oferă instrucțstrucț iuni se-
parate șparate ș i de sprijin de-a lungul drum, pentru a lăsa loc pentru spiritul de competița lungul drum, pentru a lăsa loc pentru spiritul de competiț ie între grupuri 
de lucru 

► Mediul de învățMediul de învăț are Mod de preparare: camera / hol cu mese șmese ș i scaune, calculator, impri-
mantă, proiector, internet 

► Resurse / Materiale necesare: hârtie flipchart, hârtie A4, markere, stilou, culori, markere, lipici, 
foarfece, reviste, ziare, cărțfoarfece, reviste, ziare, cărț i din care se tunde porț iune, o hârtie satinată, hârtie creponată, 
baloane etc. 

► MotivațMotivaț ia pentru conducătorii auto care învaț ă: spaț iu atmosfera de lucru placuta relaxat, 
ghid formatorul, feedback-ul finală etc. 

► Activitatea sugerată de a face în continuare: ParticipanțActivitatea sugerată de a face în continuare: Participanț ii sunt rugaț i să continue campania 
prin trimiterea mesajului câșprin trimiterea mesajului câș tigătoare în grupuri de prieteni care sunt pe social media timp de o 
săptămână șsăptămână ș i să monitorizeze reacț iile celor abordate 

  



ACTIVITATE NUMĂR 8 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Hand-out	pentru	participanți	

Sarcina	ta:	

	

Opriți	indiferența!	 	

	
(https://pixabay.com/de)	

În	timpul	participanții	de	activitate	sunt	invitați	să	
simuleze	două	campanii	de	sensibilizare	și	de	edu-
cație	pornind	de	la	situația-problemă	cu	condiția	
formator		

Material	necesar	

► hârtie A4 

► hârtie flipchart 

► markere, stilou, culori, markere, lipici, foarfece 

► reviste, ziare, cărț i cu imagini sugestive de o 
hârtie satinată, hârtie creponată, baloane 
etc. 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

(https://pixabay.com/de)	

PASUL	1	
Se	pregătesc	două	camere	dotate	
corespunzător	pentru	a	permite	editarea,	tipări-
rea,	masa	de	lucru	etc.	Grupul	5	participanți.	

Consider…	
Pregătiți	instru-
mentele	necesare	
și	să	dea	in-
strucțiuni	de	lucru	
clare.	

Fă-o	...	

 

	(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	2	
Organizarea	grupurilor	de	lucru	și	de	a	comuni-
ca	 fiecărui	 grup	 instrucțiunile	 &	 dedlines.	 Tim-
pul	de	participant	pentru	acest	pas	-	2	ore	

Note	despre	
Pasul	2	
Asigurați-vă	că	
toată	lumea	
înțelege	sarcinile.	
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	3	
Începe	 etapa	 în	 campania	 out-door,	 vot	 și	
mesaje	de	atribuire.	Având	în	timp	-	1,5	ore	
	

Note	despre	
Pasul	3	
Observați	cu	
atenție	activitățile	
și	produsele,	par-
ticipanții,	astfel	
încât	să	vă	puteți	
pregăti	un	feed-
back	

Finalul	...	

 

(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	4	
În	 cele	 din	 urmă,	 să	 formuleze	 feedback-ul	
pentru	 indivizi	 și	 grupuri,	 luând	 în	 considerare	
observate	 în	 timpul	 activității.	 Participanții	 tri-
mite	temele.	

Note	despre	Eta-
pa	4	
Motiveaza	partic-
ipanților	să	
rămână	într-o	
rețea	de	
colaborare	și	să	
continue	să	se	
dezvolte	în	acest	
mod,	competență	
„curaj	civic“	
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Păpușa	(dummy)	
Activitatea	are	ca	scop	să	ofere	participanților	posibilitatea	de	a	experimenta	și	de	a	înțelege	emoțiile	și	
presiunea	psihologică	cu	care	se	confruntă	subiecții	de	practici	de	intimidare.	Scopul	principal	este	ca	
participanții	să	dezvolte	o	motivare	suficientă,	în	viitor,	să	se	ridice	și	să	intervină	atunci	când	sunt	mar-
tori	un	astfel	de	comportament.	Impactul	acestei	experiențe	ar	trebui	să	crească,	de	asemenea,	conști-
ința	de	sine	și	pentru	a	preveni	participanții	înșiși	să	se	angajeze	în	acțiuni	și	comportamente	agresiunii.	

Abstract:	
Activitatea	are	ca	scop	stimularea	
motivației	și	determinarea	partic-
ipanților	să	se	ridice	și	să	des-
curajeze	practicile	de	intimidare.	

	
(Sursa:	www.pixabay.com)	

De	actualitate:	
curaj	civic,	Bullying	

Abilitati	de	baza:	
curaj	civic,	empatie	

factori	principali:	
Colaborare,	motivare,	educație	

Cuvinte	cheie:	
Acțiune,	empatie,	respect	și	
cooperare	

Cost:	
mediu	inconjurator	

Durată:	
2	ore	

Evaluarea:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Activitatea	are	ca	scop	pregăti-
rea	participanților	să	recunoască	
practicile	de	intimidare,	sporesc	
empatia	față	de	victimele	unor	
astfel	de	situații	și	să	învețe	cum	
să	intervină	în	mod	eficient	și	de	
a	opri	astfel	de	comportamente.		

Participanții	vor	deveni	
conștienți	de:	

► Abilități	necesare	pentru	a	
identifica	și	de	a	contracara	
episoade	de	intimidare	

► Ce	competente	trebuie	să	se	
dezvolte	pentru	a	putea	in-
terveni	în	mod	eficient	

► Opțiuni	pentru	educație,	
auto-educație,	motivare,	dez-
voltare	personală	

► Importanța	de	empatie	și	de	
îngrijire	în	manipularea	o	
astfel	de	situație	

competenţe	

Participanții	vor	fi	în	măsură	să	
identifice	acțiunile	care	se	înca-
drează	în	fenomenul	„agresi-
unii“,	pentru	a	aprecia	gradul	în	
care	subiecții	un	astfel	de	proces	
sunt	afectate	fizic	și	mental,	
identifica	urmarire	pe	termen	
lung,	care	ar	putea	contribui	la	
limitarea	acestor	comportamen-
te,	precum	și	de	a	dezvolta	pro-

priile	pârghii	de	motivare	pentru	
picioare	pentru	victimele	respec-
tive.	

Participanții	vor	fi	capabili	să:	

► Identificarea	practicilor	de	
intimidare	și	comportamente	
în	toate	aspectele	sale	

► Evaluați	presiunea	fizică	și	
psihică	a	victimelor	sunt	
supuse	

► Activați	propria	lor	empatie	și	
curaj	pentru	a	putea	efectua	
intervenții	adecvate	

Cunoştinţe	

Participanții	vor	învăța	să	recu-
noască	practicile	de	intimidare,	
impactul	lor	asupra	victimelor	și	
importanța	de	a	nu	transforma	o	
parte	orb	la	astfel	de	evenimen-
te,	ci	mai	degrabă	să	ia	măsuri	
ferme	împotriva	unor	astfel	de	
practici.	

Prin	urmare,	acestea	vor	învăța:	

► Cum	de	a	recunoaște	o	situ-
ație	agresiunii		

► Impactul	și	consecințele	
pentru	victime	și	societate	în	
ansamblul	său	

► Rolul	și	importanța	inter-
venției	civice 
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Descrierea	activității	

fictiv	

Pentru	această	activitate	avem	nevoie	de	2	sau	3	grupu-
ri	de	lucru,	fiecare	cu	câte	4-5	participanți.		

Participanții	vor	crea	primele	modele	fictive	pe	care	alte	
grupuri	de	participanți	vor	deteriora	/	distruge,	în	timp	
ce	în	ultima	parte	a	exercițiului	ei	vor	încerca	să	le	pună	
din	nou	împreună,	cât	mai	aproape	posibil	de	original.	

Această	activitate	va	ajuta	la	clarificarea	acțiunilor	„in-
timidare“	și	impactul	lor	asupra	victimelor.		

Fiecare	grup	va	primi	instrucțiuni	scrise	pentru	volumul	
de	muncă.	Pentru	a	face	simularea	eficientă,	fiecare	
participant	va	practica	cel	puțin	două	roluri:	agresorului	
și	martorul	care	ar	putea	interveni	oricând.	Fiecare	par-
ticipant	va	fi	în	ambele	roluri	și	vor	experimenta	diferite	
perspective	de	acțiune,	gândire	și	emoție:	agresiv,	
agresive	reconsiderarea	acțiunile	lor	și	să	renunțe	la	
practicile	dăunătoare	întreprinse	anterior,	martor	pasiv,	
martor	în	picioare	și	intervenind	pentru	a	opri	/	dimin-
uarea	acțiunilor	negative.	

Pregătirea	activității	

Pentru	a	efectua	această	activitate,	instructorul	
pregătește	instrucțiuni	de	lucru,	materiale	suplimentare	
pe	care	participanții	vor	utiliza	în	a	face	manechinele	
(poster	din	carton	alb,	hârtie	de	flipchart,	markere,	
culori,	markere,	lipici,	foarfece,	hârtie	creponată,	șir	de	
caractere,	bucăți	de	material,	etc.	),	un	coș	și	un	poster	
al	„poveste	de	viață“	a	personajului	reprezentat	de	
model.		

1) Destul	de	material	ar	trebui	să	fie	pregătite	pentru	a	
se	asigura	că	toate	grupurile	au	instrucțiunile	și	
resursele	necesare	pentru	a	îndeplini	sarcina	

2) Ne	vom	asigura	că	există	suficient	spațiu	pentru	a	
plasa	2-3	birouri	cu	scaune	pentru	fiecare	participant	
și	un	spațiu	suplimentar	pentru	acțiunile	și	inter-
vențiile	preconizate.	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

1) Întrebați	participanții	dacă	înțeleg	pe	deplin	volumul	
de	muncă	

2) Organizarea	grupurilor	de	lucru.	Formatorul	poate	
permite	participanților	libertatea	de	a	alege	propriul	
grup	de	lucru	sau	grupuri	pot	aranja.	

3) Distribuirea	resurselor.	Formatorul	explică	sarcina	și	
acționează	ca	loc	de	piață	în	cazul	în	care	grupurile	
pot	veni	și	sursa	de	materialele	necesare	pentru	
construirea	manechinului.	Creativitatea	va	fi	încura-
jată,	singura	regulă	fiind	să	reflecte	cât	mai	mult	
posibil	povestea	vieții	predate,	care	ar	trebui	să	fie,	
de	asemenea,	introduse	în	prezentările	de	la	
sfârșitul	anului	în	mod	clar	și	creativ.	

4) Construirea	manechinului.	Participanții	vor	avea	la	
dispoziție	30	minute	pentru	a	crea	împreună	un	
manechin	care	ar	trebui	să	fie	un	efort	de	grup,	cu	
toți	participanții	care	contribuie	cu	idei	și	clădiri	ac-
tuale.	.	Trebuie	să	fie	un	rezultat	că	toate	din	grupul	
de	lucru	au	contribuit	și	care	se	asociază	/	integreze	
bine	povestea	lor.	În	cele	din	urmă,	acesta	va	fi	afișat	
într-o	locație	vizibilă	conform	instrucțiunilor.	

5) Simulând	episoade	de	intimidare:	Grupurile	de	
lucru	vor	lua	transformă	în	manifesta	comportamen-
te	agresive	(verbală	și	fizică)	la	caracterul	celorlalte	
grupuri.	Ei	se	vor	roti	statia	lor,	ajungand	din	nou	ca-
racterul	lor	după	ce	toate	celelalte	grupuri	au	abuzat	
deja.	Pentru	fiecare	acțiune	agresivă,	acestea	vor	
tăia	/	disloca	o	bucată	a	manechinului	și	puneți-l	în	
coșul	de	cumpărături	de	lângă	ea.	

6) Reconstrucția	manechine:	La	întoarcerea	la	stațiile	
lor,	grupurile	vor	încerca	să	recupereze	și	de	a	resta-
bili	manechinului	original	utilizând	diferite	materiale	
la	îndemână	și	piesele	dislocate	în	coș.		

7) Dezbateți	și	apel	de	acțiune:	Formatorul	invită	par-
ticipanții	să	discute	experiențele	lor,	abordând	subi-
ecte	printre	altele,	cum	ar	fi:	Ce-au	simțit	când	con-
strucția	modelelor?	Cum	au	empatiza	cu	povestea	și	
modul	în	care	acestea	reflectă	povestea	în	procesul	
de	construcție?	Ceea	ce	au	simțit	atunci	când	carac-
terul	lor	a	fost	supus	agresiunii	și	a	fost	distrus?	Ceea	
ce	au	simțit	atunci	când	au	reconstruit?	

8) Creșterea	gradului	de	conștientizare	a	efectelor	pe	
termen	lung	ale	agresiunii:	Participanții	sunt	rugați	
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	
iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rezumat	metodologică:	
► Metoda de lucru: Lucrăm în grupuri mici, stimularea participării tuturor membrilor șMetoda de lucru: Lucrăm în grupuri mici, stimularea participării tuturor membrilor ș i creativi-

tatea, capacitatea de reflexie ștatea, capacitatea de reflexie ș i respect ș i toleranț ă faț ă de ceilalțilalț i; elevii sunt capabili 
să dezvolte competențsă dezvolte competenț e interpersonale, leadership si comunicare asertiva 

► Metoda de evaluare / evaluare: * Observarea: Cum reacțMetoda de evaluare / evaluare: * Observarea: Cum reacț ionează participanț ii? Ce reguli 
de afaceri sunt create ad-hoc? Ce fel de rațhoc? Ce fel de raț ionament au cei care impun punctul lor de 
vedere, spre deosebire de ceilalțvedere, spre deosebire de ceilalț i? Ei o fac în spiritul spiritului comun? Ce conș tientizare 
ptoduces exercitarea? Care este gradul de motivare a participanțptoduces exercitarea? Care este gradul de motivare a participanț ilor de a acț iona în 
viațviaț a de zi cu zi, în funcț ie de rezultatele exerciț iului? 

► Recomandare pentru punerea în aplicare în măsurile existente de formare metodologice: * 
Cu excepțCu excepț ia instrucț iunilor iniț iale, care trebuie să fie foarte clar, formatorul nu intervine în 
activitatea grupurilor mici șactivitatea grupurilor mici ș i orice acț iuni care sunt întreprinse în manechine; El va conduce 
discuțdiscuț iile vor evidenț ia importante lucruri dobândite de către participanț i vor ajuta să facă 
appology corecte șappology corecte ș i empatică, declaraț ii, sfatul lor finală. Poate că da, în cele din urmă, 
feedback-ul pentru fiecare grup de lucru 

► Mediul de învățul de învăț are Mod de preparare: camera / hol cu mese șmese ș i scaune pentru 2-3 grupuri 
de locuri desemnate pentru prezentarea manechine șde locuri desemnate pentru prezentarea manechine ș i poveș tile lor de lucru  

► Resurse / Materiale necesare: avizierul alb, hârtie flipchart, hârtie A4, markere, stilou, culori, 
markere, lipici, foarfece, glacee hârtie, hârtie creponată, bucățmarkere, lipici, foarfece, glacee hârtie, hârtie creponată, bucăț i rupte de coș  manechine 

► MotivațMotivaț ia pentru conducătorii auto care învaț ă: spaț iu atmosfera de lucru placuta relaxat, 
ghid formatorul, feedback-ul finală etc. 

► Activitatea sugerată de a face în continuare: Participanțîn continuare: Participanț ii sunt rugaț i să reflecteze asupra a 
ceea ce sa întâmplat în timpul activitățceea ce sa întâmplat în timpul activităț ii în cameră, iar în cazul în care simt nevoia, de a 
formula mesaje de susțformula mesaje de susț inere pentru caracterele reprezentate de manechine ș i sfaturi posta-
te pe un grup social media creat pentru aceasta scop (de exemplu, .Facebook), ele pot si-
mula o campanie de o săptămână întreprinse în vederea reducerii fenomenului. 

să	analizeze	manechinelor	lor	restaurate	și	să	eval-
ueze	dacă	au	privit	la	fel	ca	și	la	cerșit,	folosind	oca-
zia	de	a	discuta	despre	cicatrice	nevăzute	pe	care	
victimele	agresiunii	dezvolta	în	timp,	care	pot	afecta	
viața	lor	dincolo	de	evenimentul	agresiunii.		

9) Motivația	pentru	intervenție:	participanții	să	ia	din	
nou	se	întoarce	și	se	rotesc	la	alte	stații,	analizând	
manechinelor	au	distrus	și	abordarea	acesteia,	scuze	
pentru	acțiunile	lor	și	exprimarea	dezvoltat	de	
conștientizare	și	empatia	lor	prin	această	experiență.	
Ei	apoi	rândul	său,	la	ceilalți	participanți	la	grup	și	
vorbească	explicând	importanța	intervenției	atunci	
când	martorii	unor	astfel	de	evenimente.	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

1) Formatorul	observă	toate	activitățile	observarea	
procesului	și	interacțiunea	și	facilitând,	astfel	încât	
participanții	analiza	se	crește	gradul	de	conștien-
tizare	a	situației.	

2) Rezultatele	atelierului	și	participarea	întregii	clase	
vor	fi	evaluate.		

Follow-up	

În	cele	din	urmă,	grupurile	de	formatori	propun	un	
moment	de	reflecție	asupra	întregului	proces.		
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Hand-out	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Păpușa	(dummy)	 	

	
(https://pixabay.com/de)	

În	timpul	activității	participanții	vor	primi	informații	
despre	fenomenul	„agresiunii“,	rolul	și	importanța	
colaborării	și	a	intervențiilor	lor	pentru	a	aborda	
acest	fenomen	prin	activarea	empatie	și	curaj	per-
sonal	

Material	necesar	

► hârtie A4 

► poster din carton alb, hârtie flipchart 

► markere, stilou, culori, markere, lipici, foarfece, 
scotch 

► hârtie creponată, hârtie, piese de 
echipament, coș , etc. 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

(https://pixabay.com/de)	

PASUL	1	
Se	prepară	o	cameră	în	care	puteți	plasa	2-3	
insule	de	lucru	(mese	cu	scaune	pentru	4-5	par-
ticipanți).	Pe	fiecare	masă,	participanții	trebuie	
să	găsească	materiale	suplimentare	necesare	
pentru	activitatea	și	materialele	scrise	proiec-
tate	și	furnizate	de	formator.	

Considera…	
Pregătiți	instru-
mentele	necesare	
pentru	a	asigura	o	
punere	în	aplicare	
fără	probleme	a	
exercițiului.	

Fă-o	...	

 

	(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	2	
Organizarea	grupurilor	de	lucru	și	de	a	comuni-
ca	 fiecărui	 grup	 instrucțiunile.	 Comunicați	 par-
ticipanților	 ori	 de	 lucru	 pentru	 fiecare	 etapă	 și	
să	păstreze	timp	pentru	progresul,	permițându-
știu	 participanților	 atunci	 când	 au	 nevoie	 să-și	
încheie	și	pentru	a	trece	la	următoarea	sarcină.	

Note	despre	
Pasul	2	
Asigurați-vă	că	
toată	lumea	
înțelege	sarcinile	
și	rămâne	pe	curs.	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	3	
Inițiați	jocurile	de	simulare,	recreând	experiență	
și	 impactul	 fenomenului	 agresiunii	 asupra	 indi-
vizilor	 și	 a	 societății,	 precum	 și	 rolul	 fiecărui	
participant	 la	 reducerea	efectului	 acestui	 feno-
men.	
	

Note	despre	
Pasul	3	
Observați	cu	
atenție	activitățile	
și	participanților,	
astfel	încât	să	vă	
puteți	pregăti	un	
feedback	

Finalul	...	

 

(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	4	
În	 cele	 din	 urmă,	 să	 formuleze	 feedback-ul	
pentru	indivizi	și	grupuri,	ținând	seama	de	activ-
itatea	observată.		

Note	despre	Eta-
pa	4	
Motiveaza	partic-
ipanților	să	in-
tervină	pentru	a	
reduce	fe-
nomenul	social	al	
agresiunii	
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Și	ei	sunt	noi	...	
Scop:	Creșterea	gradului	de	conștientizare	cu	privire	la	barierele	existente	în	integrarea	socială	și	profe-
sională	a	persoanelor	din	grupuri	vulnerabile,	de	a	descoperi	metode	de	depășire	a	acestor	bariere	și	
situații	discriminatorii	în	general.	Participanții	își	vor	da	seama	că	pot	lua	măsuri	în	astfel	de	situații	și	
poate	contribui	la	reducerea	acestui	fenomen,	se	motivează	să	se	ridice	și	să	ia	măsuri.

Abstract:	
Motiveaza	participanților	să	dez-
volte	atitudini	de	empatie,	de	
sprijin	și	de	intervenție	pentru	a	
neutraliza	acțiunile	discriminato-
rii	care	vizează	persoanele	din	
grupurile	vulnerabile.	

	
(Sursa:	www.pixabay.com)	

De	actualitate:	
discriminare	

Abilitati	de	baza:	
curaj	civic	

factori	principali:	
Atitudine,	motivare,	educație	

Cuvinte	cheie:	
Non-discriminare,	atitudine,	cre-
ativitate,	bariere,	acțiune,	soluție	

Cost:	
scăzut	

Durată:	
2-3	ore	

Evaluarea:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Pregătirea	participanților	să	se	
angajeze	și	să	participe	activ	la	
situații	care	necesită	o	acțiune	
civică,	în	special	în	ceea	ce	
privește	persoanele	din	grupurile	
vulnerabile	care	au	nevoie	de	
ajutor	pentru	a	se	integra	în	me-
diul	social	și	profesional.	

Rezultatele	cheie:	

- Recunoașteți	importanța	
contribuțiilor	individuale	în	
sprijinirea	unor	astfel	de	
cauze	și	de	a	îmbunătăți	cali-
tatea	vieții	grupurilor	vul-
nerabile.	

- Identificarea	abilitățile	și	
comportamentele	așteptate	
pentru	persoanele	angajate	
adecvate	și	civic	să	devină	
conștient	de	sine	potențiale	
lacune,	precum	și	despre	
posibilele	metode	de	a	aco-
peri	decalajele	respective,	
prin	formare	și	dezvoltare.	

- Ce	factori	pot	conduce	ine-
galitatea	în	special	în	con-
texte	de	integrare	socială	și	
profesională.	

competenţe	

Participanții	vor	fi	capabili	să	
recunoască	situațiile	care	au	
nevoie	de	sprijinul	lor	și	va	fi	
capabil	să-l	ofere	cu	empatie.	

Participanții	vor	fi	capabili	să:	

► identifica	atitudini	și	acțiuni	
care	duc	la	discriminare	și	
marginalizare	a	persoanelor	
din	grupurile	vulnerabile		

► să	intervină	pentru	a	descura-
ja	aceste	acțiuni	discriminato-
rii	prin	utilizarea	diplomației,	
asertivitate,	și	responsabili-
tatea	socială	

► să	promoveze	în	mod	activ	
principiile	nediscriminării	și	
egalității	de	șanse	în	mediul	
lor	de	lucru	

Cunoştinţe	

Participanții	vor	deveni	
conștienți	de	nevoile	și	
provocările	cu	care	se	confruntă	
persoanele	din	grupurile	vul-
nerabile	și	cum	să	le	sprijine	
pentru	o	integrare	socio-
profesională	efectivă.	
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Descrierea	activității	
Pentru	această	activitate,	se	va	lua	în	considerare	
următorii	pași.	

Și	ei	sunt	noi	...	

Participanții	vor	fi	simula	un	caz	dezbatere	în	cazul	
în	care	acestea	vor	fi	în	măsură	să	susțină	și	să	
apere	drepturile	persoanelor	din	grupurile	vul-
nerabile,	sprijinind	integrarea	acestora	pe	piața	
muncii.		

Ei	lucrează	în	grupuri	de	câte	cinci,	luând	roluri	
diferite,	cum	ar	fi:	persoană	stigmatizați,	angaja-
tor,	manager	de	resurse	umane,	un	angajat	al	
organizației,	consilier	de	însoțire.		

Formatorul	va	oferi	scenariul	de	caz	(de	exemplu:	
„o	persoană	cu	HIV	pozitiv	vrea	să	aplice	pentru	
un	loc	de	muncă	într-un	centru	de	înfrumusețare“	
sau	„O	persoană	romă	vrea	să	se	angajeze	copiii	
într-un	îngrijitor	grădiniță	...“.)	Și	echipa	va	lucra	
pentru	a	crea	aplicația	și	imaginați-vă	interviu.		

Fiecare	scenariu	va	trebui	să	fi	pregătit	două	con-
cluzii	alternative:	una	în	care	persoana	va	fi	accep-
tată	de	către	angajator	și	cel	în	care	este	refuzată	
cererea,	bazată	nu	pe	elemente	discriminatorii,	
dar	argumente	reale,	valabile	în	limitele	compe-
tenței	sale,	aptitudinile,	capacitatea	profesională	
etc.		

Fiecare	grup	va	prezenta	celorlalte	grupuri	alter-
native	dezvoltate	și	va	examina	împreună	posi-
bilele	elemente	discriminatorii	utilizate	și	cum	
putem	proceda	într-o	interacțiune	corectă	cu	re-
spectarea	eticii,	moralitatea,	incluziv.		

Participanții	pot	fi	oferit	un	premiu	pentru	creativ-
itate	sau	similare	pentru	a	le	motiva	în	continuare.	

Pregătirea	activității	

Participanții	vor	fi	predate	cazurile	și	va	fi	instruit	
cu	privire	la	procesul	și	rezultatele	așteptate.	

timp	suficient	va	fi	permis	pentru	grupurile	să	
lucreze	separat,	înainte	de	analiza	se	plen.	

1) Ne	vom	asigura	că	grupul,	are	o	anumită	expe-
riență	în	interviuri	de	locuri	de	muncă	și	sufi-

ciente	informații	despre	caracteristicile	per-
soanelor	vulnerabile	(sau	acestea	sunt	
prevăzute	cu	ea	în	scenariul	de	analiza	se)	..	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

1) Explicați	participanților	sarcina,	menționând	că	
în	timpul	procesului,	intervențiile	formatorului	
vor	fi	minime.	Ei	pot	cere,	în	acest	stadiu	cât	
mai	multe	întrebări	care	clarifică	conținutul	și	
modul	de	a	realiza	sarcina.	

2) Forma	grupuri	de	lucru	cu	4-5	participanți	în	
cazul	în	care	doi	rol	va	fi	fix	-	angajator	și	solic-
itant,	în	timp	ce	ceilalți	participanți	vor	pe	dif-
erite	roluri	pentru	a	fi	în	măsură	să-și	exprime	
diferite	puncte	de	vedere.	

3) În	Faza	1	participanții	vor	crea	script-uri	și	
pentru	a	pregăti	simulărilor	de	interviu,	în	con-
formitate	cu	scenariul	furnizat	(1h).		

4) La	pasul	2	se	vor	simula	scenariul	într-un	joc	de	
rol,	asistată	de	formatori.	Participanții	vor	fi	în	
măsură	să	ofere	feedback	cu	privire	la	perfor-
manță,	oferă	argumente,	mod	de	rezolvare	a	
problemei,	etc.	(folosind,	de	asemenea,	grila	
de	evaluare	sugerată	de	formator).	

5) Grupurile	vor	Dezbateți	exercițiul	și	discuta	
impresiile	și	experiența,	provocările	cu	care	se	
confruntă	și	reflectarea	lor	asupra	modului	
grupurilor	vulnerabile	pot	fi	sprijinite	în	mod	
eficient.	Acestea	vor	genera	o	listă	de	po-
tențiale	bariere	socio-profesionale	pentru	in-
tegrarea	persoanelor	din	diferite	grupuri	vul-
nerabile,	și	moduri	în	care	ar	putea	fi	depășite	
aceste	bariere.	

6) Câștigătorii	concursului	vor	fi	acordate	pe	baza	
scorurilor	de	vot	cumulate	de	participanți,	într-
un	mod	corect	și	transparent.	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

1) Formatorul	observă	întreaga	activitate	a	
părților	participante,	și	ia	în	considerare	criterii	
cum	ar	fi	vocabularul,	atitudine,	implicare,	
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Rezumat	metodologică:	
► Metoda de lucru: Activitatea în ușMetoda de lucru: Activitatea în uș ă se va face în grupuri de 4-5 persoane, urmat de un grup 

de debrief la sfârșde debrief la sfârș itul anului, pentru a încheia cu toțpentru a încheia cu toț i participanț ii la grup. Se face apel la par-
ticipanțticipanț i ca surse de informaț ii ș i experienț e, precum ș i de cercetare pe Internet. Metodele 
folosite apoi: simulare / mini-schițschiț ă, feedback-ul, structurare, concluzie, perspectiva schimbării, 
rezolvarea problemelor. Concluzie este plen. Utilizarea concurențrezolvarea problemelor. Concluzie este plen. Utilizarea concurenț ei ca o modalitate de a mo-
tiva participanțtiva participanț ii. 

► Metoda de evaluare / evaluare: * Observarea: Cum participanțMetoda de evaluare / evaluare: * Observarea: Cum participanț ii? Ce reguli de afaceri sunt 
create ad-hoc decât cele primite în instrucțhoc decât cele primite în instrucț iunile de lucru? Ce fel de personalitate sunt cei 
care impune punctul de vedere? Ei o fac în spiritul efortului comun? Ce produce conșcare impune punctul de vedere? Ei o fac în spiritul efortului comun? Ce produce conș tientizare 
în timpul exercițîn timpul exerciț iului? Care este gradul de motivare a participanț ilor de a acț iona în viaț a de 
zi cu zi, în funcțzi cu zi, în funcț ie de rezultatele exercițe rezultatele exerciț iului? 

► Recomandarea metodologică pentru punerea în aplicare măsuri de formare existente: * Activi-
tatea este minimă supravegheată de un antrenor pentru a creștatea este minimă supravegheată de un antrenor pentru a creș te succesul de a crea un me-
diu de lucru cvasi-real, șreal, ș i să păstreze participanț ii de sarcină psiholog sunt supusi, in general, 
atunci când se confruntă cu probleme ale căror soluțatunci când se confruntă cu probleme ale căror soluț ii trebuie să identifice, în cadrul grupurilor 
de lucru . 

► Learning pregătire mediu: activitatea se face în generos, care permite grupurilor de lucru 
pentru a crea condița crea condiț ii optime sau în locuri diferite, pentru că în cele din urmă, să fie capabil de 
a reuni într-o singură cameră pentru simulări șo singură cameră pentru simulări ș i concluzie,  

► Resurse / Materiale necesare: Internet, hârtie A4, hârtie flipchart, markere, pixuri, etc, dopuri, 
coarde, bandă, hârtie A4, pixuri, ecran; 

► MotivațMotivaț ia pentru conducătorii auto care învaț ă: atmosfera de lucru relaxat, plăcută, de diver-
tisment, cu orientare minimă de formator, stimularea concurențtisment, cu orientare minimă de formator, stimularea concurenț ei feedback-ul pozitiv echitabil, 
cu criterii clare anunțcu criterii clare anunț ate inițiț ial etc. 

► Activitatea sugerată de a face în continuare: ParticipanțActivitatea sugerată de a face în continuare: Participanț ii sunt rugaț i să citească concluziile 
grupului de origine exercitiu primit social media pentru a reflecta asupra șgrupului de origine exercitiu primit social media pentru a reflecta asupra ș i de a avea o inter-

competențe	în	domeniul	organizării	și	coor-
donării,	analiza	capacității,	capacitatea	de	re-
zolvare	a	problemelor,	creativitate,	sponta-
neitate,	etc.	

2) Rezultatul	final,	dar,	de	asemenea,	contribuția	
fiecărui	participant	va	fi	evaluată	

Follow-up	

În	cele	din	urmă,	formatorul	oferă	participanților	
să	citească	din	nou	concluziile	scrise	pe	flipchart,	
apoi	fotografia	și	trimite	la	alte	persoane	utilizând	
canale	dedicate	pe	grup	social	media.	Ei	vor	fi	
rugați	să	aibă	cel	puțin	un	comentariu	/	feedback-
ul	/	post	interventie.
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Hand-out	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

	

	

	

	 	

Și	ei	sunt	ca	noi	....	 	

	
(https://pixabay.com/de)	

În	timpul	participanții	de	activitate	devin	conștienți	
de	existența	discriminării,	marginalizarea	și	segre-
garea	persoanelor	din	grupurile	vulnerabile	și	ex-
istența	unor	obstacole	în	calea	integrării	lor	în	socială	
și	profesională,	dar,	de	asemenea,	că	există	soluții	la	
această	problemă	și	să	rămână	la	putere	fiecare	din-
tre	noi	pentru	a	aduce	contribuția	noastră.	

Material	necesar	

► acces la internet 

► instructiuni de lucru 

► Gratar pentru grupurile de lucru finale de 
evaluare 

► hârtie flipchart 

► hârtie A4 

► stilouri 

► markerii 

 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

(https://pixabay.com/de)	

PASUL	1	
Pregătiți	spațiul	în	care	activitatea	va	avea	loc:	o	
sala	mai	mare,	care	are	loc	în	jurul	activității	sau	
săli	mici,	pentru	prima	parte	a	activității	și	o	sală	
mai	mare	pentru	simulări	și	concluzii	/	feed-
back-ul.	

Considera…	
modera	activi-
tatea	(intervalul	
de	timp	stabilit,	
să	ia	notițe,	ob-
serva	comporta-
mentul	de	grup)	
și	ghida	și	sprijini	
elevii	cu	sarcina.	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

Fă-o	...	

 

	(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	2	
Explicați	 participanților	 exercițiul,	 și	 că	 inter-
venția	 dumneavoastră	 va	 fi	 minim,	 trăind-le	
spațiu	pentru	a	lucra	autonom.		
	

Note	despre	
Pasul	2	
Asigurați-vă	că	
toată	lumea	un-
derstandst	sarci-
nile	și	ghidului	
funcționează	
grupului,	dacă	
este	necesar.	

 
(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	3	
Stimulează	schimbul	de	reflecții	și	takeaways.	
Cuvintele	cheie	de	la	antrenor	va	fi:	empatie,	
nevoi,	drepturi,	nediscriminarea,	acțiunea	civ-
ică,	atitudine,	de	intervenție,	satisfacția	de	a	fi	
util,	calitatea	vieții.	

Note	despre	
Pasul	3	
Pregătiți	întrebări	
de	sprijin	pentru	
a	prezenta	dis-
cuție	

Finalul	...	

 

(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	4	
În	 cele	 din	 urmă,	 participanții	 sunt	 invitați	 să	
creeze	un	grup	de	pe	Facebook	sau	un	alt	mediu	
social	 în	 care	 să	 primească	 concluziile	 exer-
cițiului,	 care	 reapar	 cu	 feedback	 /	 sugestii	 /	
probleme	de	neatins,	etc.	o	intervenție	chirurgi-
cală	scurtă	sau	extinse.	

Note	despre	Eta-
pa	4	
Motiveaza	partic-
ipanților	să	
rămână	într-o	
rețea	de	
colaborare	și	să	
continue	să	se	
dezvolte	în	acest	
mod,	curaj	civic	
relevant.	
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Teatru	Forum	–	arată	energie	pentru	curajul	civic	
„Cum	ar	arăta	viitorul	nostru	împreună?“	.	Teatru	Forum	este	o	formă	activă	de	a	juca	teatru.	În	scopul	de	a	
găsi	soluții	la	un	conflict	expus	pe	scenă,	se	utilizează	potențialul	întregii	audiențe.	„Ce	se	poate	întâmpla	
pentru	a	se	schimba	in	mod	pozitiv	situația	celor	afectați?“	
Actorii	pot	încerca	sugestii	pentru	schimbare	în	practică	prin	asumarea	rolului	unei	persoane	pe	scenă	
încercand	noi	posibilități	comportamentale.		
 
Abstract:	
Cu	Teatru	Forum,	la	școală,	vom		
încerca	să-i	facem		conștienți	de	
propria	lor	responsabilitate	de	a	
reacționa	cu	curaj,	în	situații	din	
mediul	lor,	în	care	este	necesar	
să	reacționeze,	pe	toți	adulții	
tineri	participanți.	

	
„Curaj“	pic:	Sarah	Jasinszczak	
	

	

Abilitati	de	baza:	
Curaj	civic,		

Factorii	de	inserție	profesională:	
curaj	civic,	luarea	de	inițiativă,	
atitudine,	energie	debodantă,	
munca	în	echipă	

Cuvinte	cheie:	
Stima	de	sine	și	respect,	
încercare	și	eroare,	formare	în	
grup	

Cost:	
scăzut	

Durată:	
Aproximativ	6	săptămâni	

Evaluare:	(Bifați	smiley	să	vă	
amintiți	cât	de	mult	v-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Dezvoltarea	de	noi	perspective	
cu	privire	la	acțiunile	proprii	în	
viața	de	zi	cu	zi,	curajul	de	a		
manifesta	o	atitudine	clară	în	
situații	dificile.	

Aptitudini	

Abilitățile	formate	în	această	
activitate:	

► Capacitatea	de	a	evalua	
situații	dificile	și	de	a	le		
aborda	într-un	mod	orientat	
spre	soluție	

► Capacitatea	de	a	lucra	in	
echipa	pentru	găsirea	unor	
soluții	noi,	creative	

► Conștientizarea		
potențialului	unui	public	
integrat	

competenţe	

Tinerii	învață	să	dezvolte	
competențele	lor	în	cadrul	unei	
rețele	a	perceperii	propriului	lor	
comportament	în	situații	de	
comunicare	deficitară,		în	viața	
de	zi	cu	zi,	la	școală	sau	în	mediul	
social.	

Ei	obțin	observații	mai	precise	
asupra	

► Situațiilor	de	mobbing	

► Lipsei	de	respect		

► Homofobiei	

► Excluderii	datorate	genului	
sau	statutului	social	

Cunoştinţe	

Participanții	vor	ști	la	sfârșitul	
activității	modul	în	care	se	pot	
trata	reciproc	cu	mai	mult	
respect,	cazul	în	care	pot	
interveni	atunci	când	apar	
situații	dificile	în	viața	reală.	

Ei	vor	ajunge	să	cunoască	un	
repertoriu	de	replici	de	teatru,	
care	să	îi	încurajeze	să	se	
angajeze	în	societate.		

► Este	un	fel	mai	integrator	de	
teatru.	

► Toată	lumea	învață	de	la	
toată	lumea.	

► Toată	lumea	beneficiază	de	
acest	tip	de	teatru		deoarece	
vor		înveța	cum	să	resolve	
diverse		situații.	

► Haideți	să	cunoaștem		
oameni	drăguți!	

► Aflați	cu	ce	pot	ajuta	aceștia	
► Aflați	că	pot	face	ceva	bun	

pentru	alții.	
► Aflați	ce	se	poate	întâmpla	și	

învățați	cum	să	reacționați.	
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Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității:	

Teatru	Forum		

Planificăm	un	proiect	de	Teatru	Forum:	În	
perioada	premergătoare	proiectului,	suntem	în	
căutarea	unei	școli	interesate,		care	poate	lucra	
regulat	într-o	clasă	sau	într-un	grup	cu	interese	
comune,	într-un	interval	de	timp	de	4-6	săptămâni	
și	planificam	activitățile.	

La	sfârșitul	timpului	petrecut	împreună,	va	avea	
loc	o	prezentare	în	cadrul	școlii.	

Pregătirea	activității	

1) Realizați	un	calendar	pentru	6	întâlniri	

	

a. jocuri	de	teatru,	distracție	și	de	gândire	despre	
lume	

b. Ce	vom	face?	Cui	ne	vom	adresa?	

c. Dezvoltarea	metodelor	de	teatru	pentru	a	
schimba	situația.	

d. Crearea		mesajelor/construirea		atitudinilor	

e. Jucăm	teatru	/	Testăm	Teatru	Forum	

f. Facem	o	repetiție	serioasă	de	Teatru	Forum	

g. Invitam	o	școală	/	Premiera	Teatru	Forum	&	
Festivități	 	

	

Imprimați	materialul	de	susținere	și	pregătiți	
foarfece	astfel	încât	elevii		să	poată		decupa	
imagini.	

	

2) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	unei	
săli	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	materiale	
de	lucru	(flipchart-uri,	foarfece,	hârtie,	etc.).	

	

Implementarea	activității	

1) Fiți	clari	cu	privire	la	sarcina	de	lucru	și	
asigurați-vă	că	este	înțeleasă		de	către	toată	
lumea.	De	asemenea,	cereți	o	anumită	
experiență	anterioară	sau	cunoștințe	speciale	
în	rândul	participanților.	

2) Participanții	se	vor	angaja	în	activitatea	de	
teatru	cu	exerciții	creative,	pe	care	le	vor	
adaptata	la	situația	grupului	respectiv.	

3) Prin	discuții	despre	subiectele	abordate,	cu	
tinerii,	îi	vor	purta	pe	aceștia	in	propriul	mediu	
social	și-i	vor	focusa	pe	activitatea	lor	în	teatru.		

4) Vor	fi	selectate	numai	subiecte	și	povești		cu	
care	tinerii	au	venit	în	contact	direct	(fără	
povești	de	la	televizor	sau	Netflix).	

	

Evaluarea	activității	

1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	
dacă	participanții	sunt	capabili	să	vadă	ce	
urmări	au	propriile	lor	acțiuni	cu	alții,	și	...	

2) ...	atunci	când	cresc	propria	lor	stima	de	sine	
și	respectul		față	de	ceilalți. 

Follow	up	

Având	în	vedere	că	acțiunea	din	Teatru	Forum	
este	întotdeauna	un	conflict	legat	de	violență	și	/	
sau	opresiune,	posibilitățile	jucătorilor	sunt	
extinse	prin	încercare	și	joacă	și	ei	pot	transfera	
acest	lucru	la	alte	situații,		folosind	abilitățile	și	
cunoștințele	dobândite	în	viața	de	zi	cu	zi.
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Sumar	metodologie:	
Metoda	de	lucru:	

Teatrul	Journey	proces	extrem	de	orientat	și	biografia	orientată		

exerciții	creative,		

bună	și	scurtă	introducere	(doar	puține	informații	care	urmează	să	fie	date),		

abilitarea	tinerilor	care	învață	să	spună	povești	biografice		autentice,	

exerciții	în	direct	arătându-și	emoțiile	în	jocul	de	rol.	

	

Metoda	de	evaluare	:	

*	Evaluarea	formativă:	faceți	un	test	și	adresați		participanților	întrebări;	

*	Evaluare:	prezentarea	și	compararea	rezultatelor	din	activitatea	de	teatru,	etc.		

Ceea	ce	îmi	doresc	pentru	mine	și	colegii	care	mă	urmăresc	cu	acest	teatru;	scurtă	reflecție	după	
prezentare	
	

Recomandari	metodologice	de	implementare	a	formării:	

• Pregătirea	mediului	de	învățare:	sală	de	clasă,	scaune,	spațiu	deschis	pentru	actorie	

• Resurse	/	Materiale	necesare:	imprimantă,	hârtie,	stilouri,	foarfece,	camere	digitale	sau	telefoanele	
inteligente	pentru	fotografiere	

	

Repere	de	motivație	pentru	formabili:		

Activitate	fizică,	încercarea	emoțiilor,	jocuri	de	rol,	prezentarea	a	rezultatelor	

	

Explicație:	exerciții	de	status	și	imagine	

În	teatru	de	improvizație,	status-ul	se	referă	la	diferența	de	putere	în	relația	dintre	două	personaje.	Un	
personaj	cu	status	ridicat	este		dominant	față	de	un	personaj	cu	status	scăzut.	Un	personaj	cu	status	
scăzut	se	subordonează	celui	cu	status	ridicat,	adaptându-și	acțiunile	la	specificațiile	sale.	Statusul	
actual	al	unui	personaj	este		recunoscut	prin	limbajul	corpului,	acțiunile	și	modul	de	a	vorbi	despre	
jucători.	

Cu	fețe		înghețe	jucătorii	trec	prin	camera.	Liderul	jocului	definește	obiecte,	profesii	sau	camere,	de	
exemplu,	„pian“,	„polițist“	sau	„în	tramvai“.	Jucatorii	recrează	imediat	ce	se	spune	cu	trupurile	lor	ca	o	
imagine	statică.	De	exemplu,	doi	jucători	ar	putea	forma	la	pian,	alții	se	pot	așeza	în	fața	lor,	mergînd	în		
patru	labe	ca	un	scaun	de	pian	și	unul	ar	sta	pe	el	mimînd	pianistul.	Atunci	când	imaginea	este	definită,	
conducătorul	de	joc	spune	ceea	ce	el	crede	că	poate	recunoaște	în	compoziție,	iar	participanții	pot	
spune	ceea	ce	au	vrut	de	fapt	să	reprezinte.	Apoi,	jucătorii	statuați	au	voie	să	se	elibereze	din	nou	și		să	
se	plimbe	prin	cameră,	până	când	imaginea	următoare	este	anunțată.	Rolul	liderului	de	joc	(care	
solicită	imaginile)	poate	fi	preluat	de	altcineva.	

	

Tradus	cu	www.DeepL.com/Translator	
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Hand-out-uri	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Teatru	Forum	-	arată	energie	și	curaj	 	

	
Prejudice	(Sursa:Sarah	Jasinszczak)	

În	cadrul	acestei	activități	veți	învăța	cum	să	puneți	la	
îndoială	propriile	prejudecăți	și	să	încercați	noi	
modalități	de	a	acționa	în	piesa	de	teatru.	

Materiale	necesare	

Distracție	la	joc	

Distracție	pentru	a	încerca	

Deschidere	pentru	nou	

Dorința	de	a	ajunge	la	alții 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	

 

Nu	te	uiți	sau	nu	te	uiți	acum?	

PASUL	1	
1. Întâlnire	la	școală	cu	exerciții	de	stare	și	

exerciții	de	imagine	înghețată,	distracție	
și	discuții	

2. Atenție:	Capturați	fiecare	situație	
surprinsă	într-o	imagine	statică	și	
schimbați-o	într-o	imagine	pozitivă.	...	

Note	despre	Pasul	
1		
Apreciați…	
ce	jocuri	sunt	cele	
mai	potrivite	și	
pentru	care	
compoziție	de	
grup.	

Fă-o…	

 

Omul	este	om	

PASUL	2	
3. Povestirile	despre	nedreptățile	văzute	sau	

experimentate	personal	sunt	punctul	
central	al	altor	lucrări	de	teatru	de	grup,	
grupurile	se	schimba	din	nou	și	din	nou,	
astfel	încât	toată	lumea	ajunge	să	se	
cunoască	mai	bine	în	proiect.	

Note	despre	Pasul	
2	
Notați	poveștile	
într-un	mod	
adecvat	și	
discutați	din	nou	
și	din	nou	cu	
tinerii.	
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Note	tale:	

	
Ruhr Nachrichten 22.12. 2016 

Variații	...	Alternative	...	

 
Gasim	Rasismul	...	
	

PASUL	3	
Accentul	piesei	de	teatru	este	întotdeauna	pe	
diferite	forme	de	exprimare	a	atitudinilor,	dacă	
din	fotografie	o	imagine	statică	sau	sceneta	
începe	să	fie	jucată.	Aici	puteți	juca	și		încerca	
totul		împreună.	

Formele	creative	sunt	alese	de	tinerii	studenții	
înșiși	și	susținut.	

Note	despre	Pasul	
3	
Este	pozitiv	atunci	
când	diferite	
medii	și	materiale	
pot	fi	folosite	de	
către	elevi.	

Finalul…	

 

Prezentare	Teatru	Forum	-	pe	scenă	

PASUL	4	
În ziua prezentării, Teatrul Forum va fi făcut public  în 
școală, în asociație ...  

Actorii pot încerca sugestii pentru schimbare în 
practică prin asumarea rolului unei persoane pe 
scenă și prin experimentarea  noului  comportament. 
Restul actorilor improvizează. Publicul recunoaște 
imediat ce s-a schimbat. Când toată lumea este 
mulțumită de rezultat, Teatrul Forum este finalizat.	

Note	despre	
Etapa	4	
Luați	în	
considerare	dacă	
studenții	tineri		
pot	prelua	
moderarea		
Teatrului	Forum.	
Acest	lucru	
întărește	
sentimentul	de	
grup.	
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Pipaita	într-un	tramvai	–	cine	ma	ajută?	
Această	activitate	vrea	să	demonstreze		tinerilor	că	curajul	civil	este	o	problemă	importantă,	care	poate	
afecta	toată	lumea,	în	mai	multe	situații	de	viață	comune.	Oricine	poate	ajunge	într-o	situație	în	care	are	
cineva	are	nevoie	de	ajutor,	el/ea	sau	o	altă	persoană.	Dar	este	evident	că	vor	primi	ajutor	dacă	este	
necesar	sau	ca	sunt	întotdeauna	gata	să-i	ajutate	pe	alții?	Acest	videoclip	arată	cât	de	repede	vă	puteți	
găsi	într-o	astfel	de	situație	jenantă	și	dificilă,	în	cazul	în	care	sunteți	victima	sau	cel	care	ar	trebui	să	
devină	pro-activ.	Astfel	de	situații	ar	trebui	să	fie	percepute	în	mod	conștient	și	formabilii	sunt	invitați	să	
găsească	mai	multe	soluții	posibile,	modul	în	care	persoanele	implicate,	de	asemenea,	ar	fi	putut	să	
reacționeze.	Într-o	etapa	ulterioara,	cursanții	ar	trebui	să	reflecte	experiențele	personale	în	situații	simi-
lare.

Abstract:	
In	cadrul	acestei	activitati,	dorim	

sa	cream	o	conștientizare	a	
curajului	civil	necesara	în	mai	
multe	situații	de	viață,	care	pot	

afecta	pe	toată	lumea.	

	
(Sursa:	https://pixabay.com/de)	

Subiect:	
curaj	civil	

Abilitati	de	baza:	
curaj	Cilvil	

factori	principali:	
curaj	civil,	inițiativă,	ajutor	

Cuvinte	cheie:	
ridicarea	gradului	de	conștien-
tizare,	promovarea	curajului,	noi	

posibilități	de	acțiune	

Cost:	
scăzut	

Durată:	
1	oră	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	pentru	a	va	aminti	
cat	de	mult	v-a	plăcut!)	

J	K	L	
 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	acestei	ac-
tivități	constau	in	a	sensibiliza	
formabilii	pentru	mai	multe	situ-
ații	de	viață,	în	cazul	în	care	aju-
torul	este	necesar.	Soluții	posi-
bile	ar	trebui	să	vna	dintr-o	in-
ițierie	a	unei	conștiințe	generale	
de	a-i	ajuta	pe	alții.	

Aptitudini	

Abilitățile formate prin ace-
astă activitate sunt legate mai 
mult de conștientizarea ne-
cesitatii curajului civil, pentru a 
crește capacitatea socială și 
funcțională a participantilor. Ei 
vor deveni conștienți că, 

oricine poate deveni o vic-
timă sau o persoană implicată 
- oriunde și în orice moment 

coeziunea socială și de ai 
ajuta pe alții ar trebui să fie o 
obligație morală 

un eșec in acordarea asis-
tenței ar putea pune în pericol 
victima /alte persoane și s-ar 
putea simți vinovati (sau chiar 
ar fi găsiti vinovati) 
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competenţe	

Ne	dorim	ca	tinerii	să	fie	sufi-
cient	de	competenti	pentru	a	
evalua	situații,	în	care	ajutorul	
este	necesar,	și	că	vor	putea	lua	
măsurile	corespunzătoare.	Ei	vor	
fi	capabili		

-să	identifice situațiile dificile 
intr-um mod realist și obiectiv  

- să ia decizia corectă pentru 
a escalada situația 

-să-si păstreze calmul și să 
acționeze orientati, fără a se 
pune în pericol pe ei insisi sau 
alte persoane 

 

Cunoştinţe	

Participanții	vor	sti	la	sfârșitul	
activității	sa	evalueze	situatiile	in	
care	se	gasesc	si	in	care	ajutorul	
este	necesar.	Ei	vor	ști:	

-există mai multe modalități 
de a reacționa 

-este necesar să evalueze cu 
atenție situația, înainte de a 
interveni 

-cand sunt într-o situație ne-
prevăzută, care nu are o so-
luție predefinita, și se impune 
o abordare atenta 
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Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	dezvol-
tarea	activității:	

Pipaita	într-un	tramvai	–	cine	ma	ajută?	

Ne	propunem	sa	le	aratam	participanților	un	scurt	
videoclip,	care	arată	o	tânără,	pipăita	într-un	
tramvai	de	doi	tineri.	O	femeie	încearcă	să	in-
tervina,	în	timp	ce	un	alt	tânăr	nu	este	suficient	de	
curajos	pentru	a	face	acest	demers.	În	cele	din	
urmă,	fata	pipăita	iese	din	această	situație	je-
nantă.	

După	vizionarea	videoclipului	incepe	un	episod	de	
reflectie	și	schimb	de	opinii.	Participanții	ar	trebui	
să	treaca	in	revista	si	alte	acțiuni	posibile	și	sa	
vorbeasca	despre	necesitatea	curajului	civic.	
Formatorul	adreseaza	intrebari,	dacă	este	nece-
sar.	

	

Pregătirea	activității	

Pentru	prepararea	acestei	activități	trebuie	să	
identificati	un	videoclip	potrivit.	Am	ales	aici	
urmatorul	videoclip	
https://www.youtube.com/watch?v=cbnfqmWkiu
8.		

Aduceti-le	la	cunostinta	formabililor	care	este	
sarcina	de	lucru:	„Priviti	videoclipul	urmator	si	
acordati	atentie	actiunilor	in	care	se	implica	per-
sonajele.	Ce	ai	simtit?	Ce-ai	face	în	această	situ-
ație?“	

1) Găsiți	un	film	adecvat	și	descărcați-l.	

2) Pregătiți	câteva	întrebări	pe	care	sa	le	adresati	
participantilor	dupa	vizionarea	videoclipului,	
pentru	a		iniția	un	bun	proces	de	reflecție	și	
discuții.	

3) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	unei	
sali	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	un	calcula-
tor	funcțional	cu	acces	la	internet,	un	proiector	
și	ecran	de	proiecție.	

	

Implementarea	activității	

1) Fiti	clari	cu	privire	la	sarcina	și	reasigura-vă	că	
este	înțeleasa	de	toată	lumea.		

2) Participanții	urmăresc		videoclipul	

3) O	reflecție	/discuție	despre	filmul	urmarit:	Ce	
roluri	au	persoanele	implicate?	Ce	credeti	ca	
au	simtit?	Mai	exista	si	alte	soluții/acțiuni	
posibile?	

4) Opțional:	intrebati	participantii	despre		experi-
ențe	anterioare	cu	situații	similare	în	care	au	
fost	implicati.	

	

Evaluarea	activității	

1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	
participanții	sunt	capabili	să	vorbească	despre	
videoclipul	văzut	și	daca	pot	oferi	soluții	posi-
bile.	Acestia	ar	trebui	să	recunoască	im-
portanța	și	necesitatea	curajului	civic	în	diverse	
situații	de	viață	și	sa-si	dezvolte	dorința	de	a	se	
implica.	

2) Incitati	formabilii	să	folosească	jurnalele	de	
învățare	pentru	a	putea	reflecta,	apoi,	la	aceas-
ta	experiența	de	învățare.		

	

Follow-up	

În	urmatorul	pas,	participanții	ar	trebui	să	re-
flecteze	asupra	experiențelor	personale	anteri-
oare	în	situații	similare:	Care	a	fost	situația?	Ce	ați	
observat	în	această	situație?	Ce	rol	ati	avut	în	
aceasta	situatie?	Ce	ati	făcut	(dvs	sau	alte	per-
soane)?	Ce	s-a	întâmplat?	Ce	ati	simtit?	Ce	ati	fi	
putut	face	mai	bine?	etc.	
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Rezumat	metodologie:	
Metoda de lucru: vizionarea unui film în grup, urmata de reflecție și discuții 

Metode de evaluare:  

* Evaluarea formativă: puneti întrebări participanților pentru a aprecia gradul lor de intelegere a 
subiectuluicare; cereti opinia lor asupra subiectului, dar si asupra altor potentiale solutii/ acțiuni;  

* Jurnale de învățare - incita pe elevi să-si noteze cele mai importante lucruri pe care le-au învățat 
(sporirea capacității de a extrage informații și de a trage concluzii) 

Recomandari metodologice de implementare a tehnicilor de formare:  

* Este important să câștigati interesul cursanților și să-i motivati bine pentru această sarcină; vor 
dezvolta, astfel, competențele curajului civic și vor  înveța despre posibilitățile adecvate de 
acțiune. 

Mediul de invatare: clasă, scaune 

Resurse/materiale necesare: calculator cu acces la internet, retroproiector, ecran de proiecție, 
video: https://www.youtube.com/watch?v=cbnfqmWkiu8 

Tehnici de motivare a formabililor: puneti întrebări potrivite, fiti pozitivi, laudati și mulțumiti pentru 
intrări 

Continuarea activitatii: participanții reflectă experiențele personale anterioare în situații similare. 
Într-o etapa ulterioara, cei care doresc, le vor expune grupului. Pot fi discutate soluții și acțiuni po-
sibile. 
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Bâjbâi	într-un	tramvai	–	cine	ma	ajută?	 	

	
(https://pixabay.com/de)	

In	cadrul	acestei	activitati	vei	afla	ce	puteți	face	dacă	
cineva	este	într-o	situație	jenantă	și,	eventual,	peri-
culoasa.	Luati-va	inima	in	dinti	și	interveniti	cu	atenție!	

Materiale	necesare	

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cbnfqmWkiu8	

 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	

 

(https://pixabay.com/de)	

PASUL	1	
Identificati	un	film	adecvat	și	descărcați-l.	Se-
lectați	o	sală	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	un	
calculator	funcțional,	cu	acces	la	internet.	Aveti	
nevoie	de	un	proiector	și	un	ecran	de	proiecție.	
Gândiți-vă	la	întrebări	potrivite	pentru	episodul	
de	reflecție	/	discuția	de		după	vizionarea	video-
clipului.	

Considera…	
Gândiți-vă	ce	
intrebari	veti	
pune	partici-
pantilor	sau	care	
sunt	argumentele	
pe	care	le	puteti	
oferi	pentru	a	
iniția	o	discuție	
utilă.	

Fă-o…	

 

	(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	2	
Oferiți	participanților	instrucțiuni	clare	cu	
privire	la	ceea	ce	ar	trebui	să	urmareasca	cu		
atenție,	în	timpul	vizionarii.	Apoi	aratati-le	vide-
oclipul	selectat.	

Note	despre	
Pasul	2	
Asigurați-vă	că	
exista	o	buna	
conexiune	la	cal-
culator	si		inter-
netul	
funcționează.	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	3	
Inițiati	un	dialog	reflectiv	cu	participanții:	Ce	rol	
au	persoanele	implicate?	Ce	au	simțit?	Ce	ai	
simtit	tu?	Ce	ai	facut?	Ce	ar	fi	putut	face	mai	
bine?	etc.	

Note	despre	
Pasul	3	
Pregătiți	întrebări	
bune	și	argumen-
te,	în	cazul	în	care	
nu	există		intreba-
ri	din	parte	partic-
ipantilorsau	sunt	
prea	putine	

Finalul…	

 

(Https://pixabay.com/de)	

PASUL	4	
Invitați	participanții	să	reflecteze	asupra	experi-
ențelor	anterioare	raportate	la	situații	person-
ale	similare.	Într-o	etapa	ulterioara,	unii	partici-
panți	pot	expune	experiențele	lor	grupului.	
Situația	poate	fi	evaluată	și	apoi,	pot	fi	propuse	
si	alte	solutii/acțiuni	posibile.	

Note	despre	
Etapa	4	
Pregatiti	un	caz	
de	rezerva	pentru	
situatia	in	care		
nimeni	nu	vrea	să	
vorbească	despre	
experiențele	an-
terioare.	
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Violența	verbală	în	viața	de	zi	cu	zi	
Această	activitate	dorește	să	permită	elevului	să	genereze	metode	eficiente	de	a	încerca	să	oprească	orice	
violență	verbală	ca	ei	să	vadă	întâmplă	pe	străzi	în	lumea	reală.	Violența	verbală	este	de	obicei	definit	ca	
atunci	 când	o	persoană	este	criticată	 forțat	 cu	puterea	gurii,	 în	 special,	puterea	de	exprimare.	Un	atac	
verbal	este	atunci	când	o	persoană	insultă	sau	denunță	o	altă	persoană,	în	mod	obișnuit	caracterizat	prin	
furie	și	ostilitate	care	stau	la	baza.	

Abstract:	
In	cadrul	acestei	activitati	dorim	
noi	ca	elevul	să	învețe	metode	
eficiente	pentru	a	opri	atacurile	
verbale.	Atacurile	verbale	afecta	
coeziunea	socială	și	poate	duce	la	
victima	sentiment	jenat	și	
demoralizat.	

	

Subiect:	
Violența	verbală	în	viața	de	zi	cu	
zi	

Abilitati	de	baza:	
Rezolvarea	problemelor,	abilități	
sociale,	comunicare.	

	

Cuvinte	cheie:	
Curaj,	luarea	deciziilor,	eficient	

Cost:	
Scăzut	

Durată:	
ore	1	și	jumătate	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	ale	acestei	
activități	trebuie	să	fie	în	măsură	
să	se	oprească	în	mod	eficient	și	
cu	ușurință	orice	atacuri	verbale	
care	pot	fi	auzite	în	viața	de	zi	cu	
zi.	Atacurile	verbale	poate	fi	
auzit	pe	străzi	și	chiar	la	locul	de	
muncă	fiind	vital	să	știe	cum	să	
se	ocupe	cu	ei	și	să	le	oprească	
de	la	care	apar.	

	

Aptitudini	

Abilitățile	instruite	în	această	
activitate	sunt	mai	mult	legate	
fiind	capabil	de	a	opri	în	mod	
eficient	violența	verbală.	
Abilitățile	instruiți	sunt:	

► Rezolvarea	problemelor	

► Luarea	deciziilor	

► Abilități	de	comunicare	

	

Cunoştinţe	

Participanții	știu	la	sfârșitul	
activității	cum	să:	

► Recunoaste	un	atac	verbal	

► Oprește	un	atac	verbal	

► Descurajării	atacurilor	verbale	
din	occuring	
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Descrierea	activității	

Verbale	Violența	jocuri	de	rol	

Suntem	de	planificare	o	activitate	prin	care	un	
grup	de	elevi	va	crea	o	varietate	de	jocuri	de	rol;	
fiecare	joc	de	rol	ar	trebui	să	prezinte	o	metodă	
eficientă	de	a	face	cu	atacuri	verbale.	Fiecare	joc	
de	rol	vor	fi	analizate	și	cele	mai	bune	biți	luat	de	
la	ea	și	se	adaugă	la	o	minte	harta	de	grup,	care	va	
permite	elevilor	pentru	a	vedea	în	mod	clar	
metodele	eficiente	de	abordare	a	violenței	
verbale.	Trebuie	remarcat	faptul	că	activitatea	va	
fi	facilitată	de	un	adult	care	învață,	care	va	ține	
evidența	timpului.	

	

Pregătirea	activității	

Pentru	prepararea	acestei	activități,	vom	avea	
nevoie	pentru	a	merge	în	primul	rând,	prin	
intermediul	unor	materiale	de	bază	cu	privire	la	
violența	verbală.	Materialul	va	fi	distribuit	în	sala	
de	clasă,	astfel	încât	fiecare	elev	să	poată	
participa	și	are	posibilitatea	de	a	învăța	câteva	
informații	cheie	de	bază	înainte	de	a	partaking	în	
sarcina	principală.	Acestea	vor	fi	dat	ceva	timp	
pentru	a	citi	în	tăcere	informațiile	și	apoi	vor	fi	
introduse	sarcina	principală.	Lasă-i	să	știu	ce	
sarcina	acestei	activități	este:	„.	Activitatea	va	
ajuta	cursantul	deduce	metode	eficiente	de	a	face	
cu	violență	verbală".	

1) Imprimați	materialul	de	susținere	și	pentru	a	
asigura	stilouri	sunt	disponibile	pentru	
studenții	pentru	a	adnota	și	să	analizeze	out	lor	
de	imprimare.	

2) Pregătiți-vă	pentru	mai	multe	informații	
detaliate	despre	violența	verbală,	cum	ar	fi	
statistici	și	fapte.	

3) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	o	
sală	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	mese,	și	
materiale	de	lucru.	Un	spațiu	mare	va	fi	
necesară	pentru	activitatea	principală,	cu	
scaune	împins	în	jurul	marginii,	crearea	de	
spațiu	pentru	a	produce	un	joc	de	rol.	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

	
1) Fii	clar	cu	privire	la	sarcina	activității	și	

reasigura-vă	că	este	înțeles	de	către	toată	
lumea.	De	asemenea,	cere	o	anumită	
experiență	anterioară	sau	cunoștințe	speciale	
în	rândul	participanților.	Furnizarea	de	
aproximativ	10	minute	pentru	ca	elevii	să	
citească	fișa	și	să	se	asigure	că	au	înțeles	pe	
deplin	informațiile	importante.	

2) Participanții	pregătesc	lor	rol,	ar	trebui	să	fie	
create	două	jocuri	de	roluri	diferite,	înfățișând	
două	metode	potențiale	diferite	de	a	face	cu	
violență	verbală.	Atacul	verbal	ar	trebui	să	fie	
un	atac,	care	este	pe	stradă,	în	public,	unde	
numeroase	persoane	pot	auzi.	Perioada	de	
timp	dat	pentru	rolul	joacă	să	fie	create	ar	
trebui	să	fie	în	jur	de	45	de	minute.	Scurt,	dar	
precise	joacă	rol	ar	fi	suficiente.	

3) O	discuție	despre	potențialul	pozitiv	și	negative	
ale	metodelor	vor	avea	loc	și	note	vor	fi	luate	
pe	hartă	mintea	unui	grup	afișat	pe	un	
proiector	sau	tablă	de	mari	dimensiuni.	

4) La	finalizarea	hărții	minții	subliniind	metodele	
pozitive,	grupurile	ar	trebui	să	recreeze	doar	
unul	dintre	lor	jocuri	de	rol,	asigurându-se	că	
are	metode	pozitive,	folosind	atitudinea	lor	de	
curaj	civic	nou	descoperita.	

	

	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

	
1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	

participanții	sunt	capabili	de	a	discuta	
metodele	de	abordare	a	violenței	verbale	care	
au	fost	martori	la	jocurile	de	rol	și	participanții	
ar	trebui	să	poată	să	recunoască	potențialele	
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dezavantaje	pentru	fiecare	metodă,	dar,	de	
asemenea,	ar	putea	fi	pozitive.	

	

Rezumat	metodologică:	
► Metoda	de	lucru:	unele	informații	ar	trebui	să	fie	predate	și	urmate	de	discuții	individuale	de	muncă	

și	de	grup.	

► Jocuri	de	rol	va	fi	deosebit	de	util	atunci	când	predarea	informațiilor.	

► Metoda	de	evaluare	/	evaluare:	*	Evaluarea	formativă:	o	hartă	minte	de	grup	va	fi	plasat	într-un	
Positon	vizibil	și	discuții	vor	avea	loc	de	la	ceea	ce	a	fost	analizat	*	jurnale	de	învățare	-	incita	pe	
elevi	să	ia	notițe	din	cele	mai	importante	lucruri	pe	care	le-au	învățat	(consolidarea.	capacitatea	de	a	
extrage	informații	și	de	a	trage	concluzii)	

► *	La	reflectarea	asupra	metodelor	pozitive,	jocurilor	de	rol	ar	trebui	să	fie	recreate	pentru	a	
portretiza	noile	abilități	curaj	civic	și	soluții	pozitive.	

► Recomandarea	metodologice	de	implementare	a	măsurilor	de	formare	în	existente:	*	Este	
important	să	câștige	interesul	cursanților	și	să-i	motiveze	bine	pentru	această	sarcină;	ei	își	dezvoltă	
competențele	curajului	civil	și	să	învețe	despre	posibilitățile	adecvate	de	acțiune.	Cel	mai	eficient	
mod	de	a	face	acest	lucru	este	cu	participanții	angajarea	și	aplicarea	ei	înșiși	pentru	activitatea	pe	
deplin.	

► Learning	pregătire	mediu:	sală	de	clasă,	scaune,	mese,	pixuri,	hârtie,	proiect	și	calculator,	spațiu	
suficient	pentru	a	goli	spatiu	de	lucru	pentru	jocul	de	rol.	

► Resurse	/	Materiale	necesare:	imprimantă,	hârtie,	pixuri,	proiector,	calculator.	

► Motivația	pentru	drivere	care	învață:	laudă,	să	fie	pozitiv,	transforma	răspunsuri	greșite	în	
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Verbale	Violența	jocuri	de	rol	 	

	
	

În	cadrul	acestei	activități,	veți	învăța	cum	să	se	ocupe	
în	mod	eficient	actele	de	violență	verbală.	În	lumea	
modernă,	violența	verbală	și	atacurile	devin	tot	mai	
prezente	și	a	afecta	coeziunea	socială	a	zi	a	vieții	
noastre	de	zi,	creând	conflicte	inutile.	

Materiale	necesare	

► Hârtie	

► stilouri	
 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

	

PASUL	1	
Folosind	handout	furnizat,	citiți	informațiile	
cheie	despre	violența	verbală	și	evidențiați	în	
mod	specific	două	bucăți	de	informații	cheie	pe	
care	credeți	că	ar	putea	fi	de	ajutor	atunci	când	
încearcă	să	oprească	problema.	

Considera…	
Gândiți-vă	ce	s-ar	
putea	simți	dacă	
sunteți	atacator	
și,	de	asemenea,	
ceea	ce	se	poate	
simți	dacă	ai	fi	
victima.	

Fă-o…	

 

PASUL	2	
În	grupuri	de	câte	3,	vă	sunt	necesare	pentru	a	
crea	două	diferite	jocuri	de	rol.	Fiecare	joc	de	
rol	ar	trebui	să	arate	un	scenariu	de	violență	
verbală	și	un	alt	mod	de	a	face	cu	problema	la	
îndemână.	

	
	

 
	

PASUL	3	
La	care	arată	întreaga	clasă	două	de	rol	pe	care	
le-ați	creat,	metodele	pe	care	le	gândit	și	
zugrăviți	vor	fi	discutate	și	pozitive	și	negative	
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Note	tale:	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

vor	fi	analizate	și	notate	pe	o	hartă	minte	de	
grup.	

Finalul…	

 

	

PASUL	4	
“Harta	minții”	grupului	va	fi	discutată	ca	o	clasă	
întreagă	pentru	a	asigura	informații-cheie	este	
înțeleasă.	Vei	reveni	apoi	la	grupurile	mai	mici	și	
de	a	recrea	rolul	tau	joaca	pentru	a	se	asigura	
că	sunt	utilizate	soluțiile	cele	mai	pozitive	și	
eficiente,	pentru	a	evidenția	curajul	civic.	
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Protecția	invizibilului	I	
Această	activitate	se	bazează	pe	presupunerea	că	tinerii	pot	demonstra	curaj	civil,	dacă	sunt	conștienți	de	o	
nedreptate.	Prin	„Patru	pași	pentru	luarea	deciziilor	democratice“,	tinerii	recunosc	necesitatea	de	a	a	se	in-
teresa	și	a	lua	în	considerare	nevoile	tuturor	membrilor	și	sunt	sensibilizați	cu	privire	la	impactul	deciziei	
asupra	celor	care	au	fost	ignorați.	Acest	exercițiu	este	văzut	ca	bază	pentru	viitoare	sarcini	de	grup.	Un	trans-
fer	are	loc	de	la	nivelul	personal	al	experienței	la	nivel	social.	În	societate,	de	asemenea,	există	grupuri	de	
oameni	care	sunt	mai	vizibile	decât	altele.	Persoanele	cu	drept	de	vot	au	mai	multă	influență	politică	decât	
persoanele	fără	drept	de	vot.	Dar	există,	de	asemenea,	întotdeauna	oameni,	care	decid	pentru	alte	persoane	
fără	a-i	fi	întrebat.	Tinerii	adulți	obțin	o	primă	impresie	asupra	relației	dintre	„vizibil“	și	„invizibil“.		Acest	
exercițiu	se	bazează	pe	Betzavta,	o	abordare	israeliană	a	educației	prin	democrație	experiențială.	Termenii	
„vizibil“	și	„invizibil“	sunt	aleși	de	autor.	În	timp	ce	„vizibil“	sunt	oameni	care	fac	uz	de	vocile	lor	și	în	mod	
liber	exprima	nevoile	lor,	„invizibil“	sunt	oameni,	cu	o	voce	topită,	care	nu	sunt	conștienți	de	drepturile	lor		
sau	care,	din	diferite	motive,		nu	sunt	în	măsură	să	le	exercite.	

Sursa:	Miteinander	-	Erfahrungen	mit	Betzavta;	ein	Praxishandbuch	auf	der	Grundlage	des	Werks	„Miteinander“	von	Uki	Maroshek-

Klarman,	Adam	Institut,	Jerusalen	/	in	der	Adapation	von	Susanne	Ulrich	-	Gütersloh:	Verlag	Bertelsmann	Stiftung,	1997;	S.137ff.

Abstract:	
În	această	activitate	tinerii	adulți	
pun	o	piatră	de	temelie	pentru	
munca	în	grupuri	mici	și	sunt	
sensibilizați	la	respect	pentru	
“nevăzut“	.	

	
Om	invizibil	
(Sursa:	pixabay.com)	

Subiect:	
Curaj	moral	

Abilitati	de	baza:	
Empatia,	responsabilitate	

Cuvinte	cheie:	
Decizie,	nevoi	

Cost:	
scăzut	

Durată:	

1,5	ore	

Evaluare:	
(Bifează	smiley	să-ți	amintească	
cât	de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Scopul	acestei	activități	este	ca	
tinerii	să	recunoască	atunci	când	
deciziile	nu	au	fost	adoptate	în	
mod	democratic	și,	pe	această	
bază,	să	dezvolte	instrumente	cu	
care	pot	prinde	glas	în	procesul	
de	luare	a	deciziilor.	

Abilități	

► Abilitățile	formate	în	această	
activitate	se	referă	la	proiec-
tarea	corectă	a	proceselor	de	
negociere.	

► Participanții	recunosc	prem-
isele	democratice	de	luare	a	
deciziilor.	

► Participanții	devin	conștienți	
de	sarcina	lor	atunci	când	
descoperă	că	oamenii	devin	
vizibili	în	procesele	de	luare	
a	deciziilor.	



ACTIVITATE NUMĂR 1 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

competenţe	

Următoarele	competențe	
vor	fi	formate	prin	această	
activitate:	

► empatia	

► abilitățile	democratice	

► competența	decizională	

	

Cunoştinţe	

La	sfârșitul	acestei	activități,	
participanții	știu	unde	pot	să	
apară	provocări		în	luarea	de-
ciziilor.	

► Vor	fi	sensibilizați	în	privința	
rolurilor	de	minoritari	și	invi-
zibili.	

► Vor	recunoaște	dificultățile	în	
luarea	celor	mai	multe	deci-
zii.	
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Descrierea	activității	
Această	activitate	servește	ca	bază	pentru	diferite	
activități	de	grup.	

Protecția	invizibilului	

Pregătirea	activității	

1) Pentru	pregatirea	acestei	activități,	„Cei	patru	
pași	ai	luării	unei	decizii	democratice“		în	con-
formitate	cu	Betzavta	urmează	să	fie	scriși	pe	
un	poster,	fără	să	fie,	însă,	plasat	vizibil	pentru	
participanți.	

2) Scaunele	se	așează	sub	formă	de	cerc.	

Modul	de	lucru	

1) Introducere	

Facilitatorul	explică	participanților	că	activi-
tatea	este	cu	privire	la	luarea	deciziilor.	„În	
școală,	la	locul	de	muncă	sau	în	societate,	de-
ciziile	trebuie	să	fie	luate	în	mod	continuu	în	
grupul	de	lucru.	Astăzi	dorim	să	aibe	în	vedere	
modul	în	care	deciziile	sunt	luate	în	grup	și	de		
ceea	ce	avem	nevoie,	astfel	încât	procesul	de	
luare	a	deciziilor	să	fie	unul	corect.	Exercițiul	
de	azi	va	fi	despre	acest	subiect	

Pentru	fiecare	rundă,	participanții	sunt	invitați	
în	mijlocul	cercului	de	scaune.	Ei	ar	trebui	să	
găsească	o	soluție	pentru	nevoile	diferite	din	
situația	prezentată.	Restul	grupului	observă	si-
tuația.	În	etapele	individuale,	nu	există	limite	
pentru	participanți.	De	asemenea,	rezoluția	a	
ceea	ce	este	posibil,	are	loc	numai	la	pre-
zentarea	etapelor.	

Nu	toate	situațiile	sunt	puse	în	aplicare	de	
către	participanți	așa	cum	ar	trebui.	Se	poate	
întâmpla	să	fie	folosite	mijloace	non-
democratice.	Aceste	situații	ar	trebui	să	fie	no-
tate	de	către	conducătorul	exercițiului		și	re-
luate	la	punctul	6	și	/	sau	punctul	8	–	nedând	
vina	pe	cineva	anume,	ci	ca		un	exemplu	pentru	
procesele	non-democratice.	

2) Pasul	1	
Doi	voluntari	sunt	invitați	în	centru.	Fiecare	

primește	o	bucată	de	hârtie	cu	rolul	primei	
runde.	

Sarcina	lor:	„Tu	și	noul	tău	partener		aveți	de	
planificat		o	vacanta	de	week-end.“	

Persoana	A:	Vrei	să	mergi	la	mare.	

Persoana	B:	Vrei	să	fii	activ	afara.	

Întrebare:	Este	toată	lumea	satisfăcută?	Au	
fost	îndeplinite	toate	nevoile?	A	fost	procesul	
rezolvat	într-un	mod	democratic?	Grupul	este	
rugat	să	dea	o	scurtă	declarație.	Conducătorul	
exercițiului		notează	în	loc	vizibil	constatările.	

Rezoluție:	Aici	se	pune	accent	pe	faptul	că	nu	
există	nici	un	conflict	de	fapt,	pentru	că	toate	
dorințele	pot	fi	îndeplinite.	

3) Pasul	2:	
Trei	voluntari	sunt	invitați	în	centru.		

Sarcina	lor:	Planificați	o	excursie.		

Persoana	A:	Vrei	să	mergi	la	parcul	de	dis-
tracții,	deoarece	dorești	să	experimentezi	sen-
zații	tari.		

Persoana	B:	Vrei	să	mergi	la	cinema	pentru	ca	
ai	o	alergie	la	polen	și,	prin	urmare,	nu	dorești	
să	meargi	afară.	

Persoana	C:	Vrei	să	mergi	la	muzeu	în	aer	liber	
și	să	vezi	o	expoziție.	

Întrebare:	Este	mulțumită	toată	lumea?	Au	fost	
îndeplinite	toate	nevoile?	A	fost	procesul	re-
zolvat	într-un	mod	democratic?	Grupul	este	
rugat	să	facă	scurte	intervenții	și	apoi	să	facă	o	
scurtă	declarație.	

Rezoluție:	Aici	condițiile	cadru	sunt	foarte	vagi,	
dar	sugerează	că	ei	trebuie	să	fie	de	acord.	
Aceștia	ar	trebui	să	planifice	o	zi.	Nu	este	stabi-
lit	că		sunt	de	acord	asupra	unei		singure	do-
rințe	și	nici	că	ar	trebui	să-și	petreacă	ziua	
împreună.	

4) Pasul	3		
Trei	persoane	sunt	puse	în	mijlocul	cercului	
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Sarcina	lor:	Organizați	o	petrecere	împreună.	
Împreună	aveți	500	Euro	la	dispozitie.	

Persoana	A:	Vrea	să	angajeze	un	DJ	super.	

Acesta	costa	450	de	euro	pe	seară.	

Persoana	B:	Vrea	să	comande	catering	rafinat.	
Costul	va	fi	de		400	Euro.	

Persoana	C:	Vrea	să	meargă	într-o	locație	mi-
nunată,	pentru	care	ar	trebui	să	plătească	500	
de	euro	chirie.	

Întrebare:	Sunt	toate	îndeplinibile?	Se	vor	în-
deplini	toate	nevoile?	A	fost	procesul	demo-
cratic?	Grupul	este	rugat	să	dea	o	scurtă	decla-
rație.	Formatorul	notează	vizibil	constatările.	

	 Rezoluție:	In	această	situație	toată	lumea	s-ar	
putea	abate	de	la		pretențiile	emise	pentru	a	
găsi		o	cale	de	mijloc	și	a	rezolva	toate	cele	trei	
dorinței.	

5) Pasul	4	

Este	afișată	o	ultimă	situație.	Patru	voluntari	
sunt	invitați	în	centru.	

Sarcina:	Vrei	să-ți	petreaci	ziua	afară	cu	patru	
voluntari.		

Persoana	A:	Vrea	să	meargă	la	piscina.	

Persoana	B:	Vrea	să	meargă	la	piscina.	

Persoana	C:	Nu	vrea	să	meargă	la	piscină.	

Persoana	D:	Părăsește	discuția	înainte	de	a	în-
cepe	pentru	că	trebuie	să	se	ducă	acasă	re-
pede.	Nu	spune	că	este	alergic	la	apa	din	pis-
cină	și,	prin	urmare,	nu	dorește	să	meargă	la	
piscină.	

Întrebări:	Sunt	toate	îndeplinibile?	Au	fost	în-
deplinite	toate	nevoile?	Cum	ați	fi	decis	dacă	
ați	fi	știut	că	persoana	D	are	o	alergie	de	clor?	
A	fost	procesul	democratic?	Grupul	este	rugat	
să	facă	o	scurtă	declarație.	Formatorul	notează	
vizibil	constatările.	

Rezoluție:	Aceasta	situație	este	despre	cum	ai	
putea	sate	descurci	în	lipsa	persoanelor	care	

afectează	decizia.	

Colectarea	de	criterii	pentru	procesele	de	
luare	a	deciziilor	democratice	

Liderul	exercițiului	cere	în	plen:	„Gândiți-vă	la	
cele	patru	situații.	Ce	caracterizează	procesele	
de	luare	a	deciziilor	democratice	pentru	tine?	
Dar	atunci	când	procesele	de	luare	a	deciziilor	
nu	sunt	democratice?	Răspunsurile	sunt	înreg-
istrate.	Procesele	nu	sunt	democratice,	dacă,	
de	exemplu,	o	persoană	decide	singură,	oame-
nii	sunt	corupți	sau	amenință	cu	sancțiuni.“	

6) Explicarea	teoriei	
„Patru	etape	de	luare	a	deciziilor	democratice“	
vor	fi	prezentate	participanților	cu	referire	la	
exerciții.	

La	pasul	1:	
Este	clar	pentru	participanți	că	trebuie	să	fie,	
mai	întâi,	examinate	nevoile	tuturor	intervie-
vaților	?	Dacă	nu	există	contradicții,	nu	există	
nici	un	conflict.	

La	pasul	2:	
Condițiile-cadru	pot	fi	adesea	modificate	în	așa	
fel	încât	toate	dorințele	să	poată	fi	îndeplinite.	
Apoi,	conflictul	este	rezolvat.	

La	pasul	3:	
Restricția	egală	a	tuturor	părților	implicate	este	
dificilă,	deoarece	privațiunile	sunt	foarte	su-
biective.	Aici	conflictul	este	soluționat,	dar	
există	încă	o	nevoie	neîmplinită.	

La	pasul	4:		
Aici	ar	trebui	să	fie	abordată	dificultatea	deci-
ziilor	majoritare	și	impactul	acestora	asupra	
minoritații.	Oare	decizia	poate	avea	consecințe	
negative	pentru	persoana	in	minoritate?	

7) Reflecţie	
Participanții	vor	acorda	spațiu	pentru	a	pune	
întrebări	și	a	descrie	impresiile	lor.	Formatorul	
poate	pune	întrebări	mai	concrete.	

8) Transfer:	

Transferul	se	bazează	pe	rezultatele	discuției.	
Scopul	este	de	a	discuta	despre	procesul	de	luare	
a	deciziilor,	în	mod	democratic,	in	viața	de	zi	cu	zi,	
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Sumarizarea	metodologiei	
► Participanții	sunt	sensibilizați	cu	privire	la	diferitele	etape	ale	procesului	de	luare	a	deciziilor	prin	jocul	

de	rol.	

► Metode	de	evaluare:	

• jurnalul	de	învățare	

• sublinierea	momentelor	semnificative		

• Menționarea	opțiuni	lor	de	acțiune	pentru	luarea	democratică	a	deciziilor	

► Recomandarea	metodologice	de	implementare	a	măsurilor	de	formare	în	existente:	

► Nu	există	nici	un	„drept“	sau	„greșit“.	

► In	loc	de	a	fi	mustrați,	participanții	ar	trebui	să	fie	transpuși	în	procesul	de	reflecție,	punând	întrebări.	

► Pregătirea	mediului	de	învățare:	cerc	de	scaune,	„Patru	etape	ale	unui	proces	de	luare	democratică	a	
deciziilor“	ar	trebui	să	fie	vizibil	afișate	în	camera	după	reflecție.		

► Material:	„Cele	patru	etape	ale	unui	process	democratic	de	luare	a	deciziilor“,	pe	un	poster	sau	pe	
perete		

► drivere	motivaționale	pentru	elevi:	proces	interactiv	

► Activitatea	sugerată	a	se	face	în	continuare:	Protecția	invizibilului	II	

în	care	oamenii	sunt	invizibili.	Exemple:	Ce		în-
seamnă	pentru	femei		faptul	că	lucruri	care	le	
privesc	sunt	supuse	la	vot	în	parlamentele	com-
puse	în	principal	din	bărbați?	(De	exemplu,	im-
pozitul	pe	produsele	de	igienă	pentru	femei,	
avort,	etc.)	este	o	decizie	încă	democratică,	atunci	
când	oamenii	nu	au	avut	un	cuvânt	de	spus?	

9) În	concluzie,	fiecare	participant	va	puncta		ceea	
ce	pot	face	în	cazul	în	care	pașii	și	/	sau	princi-
piul	democratic	nu	sunt	respectate.	Formatorul	
ia	act	de	acest	lucru.	

Evaluarea	activității	

Exercițiul	a	avut	succes	atunci	când	

	

1)	Participanții	au	devenit	conștienți	de	pro-
vocările	și	responsabilitățile	implicate	în	proce-
sele	de	luare	a	deciziilor.		

2)	Participanții	au	avut	posibilitatea	de	a	se	expri-
ma	în	momentele	cheie	și	critice.		

Participanții	ar	trebui	să	înregistreze	concluziile	în	
jurnalul	lor	de	învățare.	

Follow	up	

	 Această	activitate	asigură	baza	pentru	unitatea	
„Protecția	Invizibilului	II	„,	care	este	în	mod	
special	preocupat	de	modul	de	a	face	față	si-
tuațiilor	în	care	oamenii	nu	se	văd.	
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Hand-out-uri	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Handout	Protecția	celor	nevazute	I	 	

	
Decizie	
(Sursa:	pixabay.com)	

În	această	activitate	sunt	invitați	să	încerce	diferite	
forme	de	luare	a	deciziilor.	

Material	obligatoriu	

► jurnal	de	învățare	

► Poster	sau	hand-out	cu	cele	patru	etape	

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	

 

question	marcă	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	1	
Uita-te	la	jocurile	de	rol.	

Cum	ai	fi	acționat	în	această	situație?	

A	fost	discutia	fair?	De	ce	da?	De	ce	nu?	

Considera…	
Asigurați-vă	că	
participanții	sunt	
conectați	

Fă-o…	

 

Decizie	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	2	
Discutați	în	grup:	

Ce	face	ca	procesele	de	luare	a	deciziilor	să	fie		
democratice?	Când	sunt	ele	nedemocratice?	

Note	despre	
Pasul	2	
Discuția	ar	trebui	
să	fie	democrat-
ică!	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Chiar	și	mod	greșit	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	3	
Unde	vedeți	în	viața	de	zi	cu	zi	că	măsurile	de-
mocratice	nu	sunt	respectate?	

Note	despre	Pa-
sul	3	
Nu	evaluați	în	
primul	rând	ci,	
mai	întâi	să	colec-
tați!	

Finalul…	

 

Decizie	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	4	
Ce	se	poate	face	dacă	vă	dați	seama	că	măsurile	
democratice	nu	au	fost	urmate?	

Note	despre	
Etapa	4	
Același	lucru	se	
aplică	și	aici:	
Permite	o	
mulțime	de	idei!	
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Sursa:	Miteinander	-	Erfahrungen	mit	Betzavta;	ein	Praxishandbuch	auf	der	Grundlage	des	Werks	„Miteinander“	von	Uki	Maroshek-

Klarman,	Adam	Institut,	Jerusalen	/	in	der	Adapation	von	Susanne	Ulrich	-	Gütersloh:	Verlag	Bertelsmann	Stiftung,	1997;	S.137ff.
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	Poziții	pentru	joc	de	rol	

Runda	1	 Runda	2	 Runda	3	 Runda	4	

Tu	și	noul	tău	partener	
aveți	de	planificat	o	
vacanță	de	week-end.	

Vrei	să	mergi	la	mare.	
Categoric	nu	în	munți.	

Planificați	o	excursie.	

Vrei	să	mergi	la	parcul	
de	distracții,	deoarece	
doriți	să	experimentați	
senzații	tari	in	aer	liber.	

Organizați	o	petrecere	
împreună.	Pentru	aceas-
ta	aveți	500	Euro	la	dis-
pozitie.	

Iti	place	muzica.	De	
aceea,	doriți	să	se	an-
gajeze	un	DJ	super	

El	costa	450	de	euro	pe	
seară.	

Vrei	să-ți	petreci	ziua	în	
aer	liber	cu	ceilalți	pa-
tru.		

Vrei	să	mergi	la	piscina.	

Tu	și	noul	tău	partener	
aveți	de	planificat	o	
vacanță	de	week-end.	

Vrei	să	fii	activ	afara.	

Planificați	o	excursie.	

Vrei	să	mergi	la	cinema	
pentru	ca	ai	o	alergie	la	
polen	și,	prin	urmare,	nu	
dorești	să	meargi	afară.	

Organizați	o	petrecere	
împreună.	Pentru	aceas-
ta	aveți	500	Euro	la	dis-
pozitie.	

Iti	plac	alimentele.	De	
aceea,	doriți	să	co-
mandați	la	un	catering	
rafinat.	Costul	este	400	
Euro.	

Vreți	să-ți	petreci	ziua	în	
aer	liber	cu	cei	patru	
voluntari.	

Vrei	să	mergi	la	piscina.	

	 Planificați	o	excursie.	

Vrei	să	vezi	muzeul	în	
aer	liber	și	o	expoziție.	

Organizați	o	petrecere	
împreună.	Pentru	aceas-
ta	aveți	500	Euro	la	dis-
pozitie.	

Iti	place	scena	mare.	De	
aceea,	vrei	să	mergi	într-
o	locație	bizară,	pentru	
care	ar	trebui	să	
plătească	500	de	euro	
chirie.	

Vreți	să-ți	petreci	ziua	în	
aer	liber	cu	cei	patru	
voluntari.	

Nu	vrei	să	mergi	la	pisci-
na.	

	 	 	 Vreți	să-ți	petreci	ziua	în	
aer	liber	cu	cei	patru	
voluntari.	

Părăsiți	discuția	înainte	
de	a	începe	pentru	că	
aveți	nevoie	să	ajungeți	
acasă	rapid.	Nu	spuneți	
că	sunteți	alergic	la	apa	
din	piscină	și	nu	doriți	să	
înotați	în	aceasta.	

	

Sursa:	Miteinander	-	Erfahrungen	mit	Betzavta;	ein	Praxishandbuch	auf	der	Grundlage	des	Werks	„Miteinander“	von	Uki	Maroshek-
Klarman,	Adam	Institut,	Jerusalen	/	in	der	Adapation	von	Susanne	Ulrich	-	Gütersloh:	Verlag	Bertelsmann	Stiftung,	1997;	S.1
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Protecția	invizibilului	II	
În	această	activitate,	tinerii	adulți	ar	trebui	să	se	gândească	la	relația	dintre	„vizibil“	și	„invizibil“	și,	ca	
urmare,	să	formuleze	posibilități	pentru	modul	în	care	„invizibilul“	poate	fi	văzut	mai	mult	prin	sprijinul	
„vizibilului“.	Acest	exercițiu	se	bazează	pe	Betzavta,	o	abordare	israeliană	a	educației	experiențiale	
despre	democrație.	Termenii	„vizibil“	și	„invizibil“	sunt	aleși	de	autor.	În	timp	ce	„vizibil“	sunt	oameni	
care	fac	uz	de	dreptul	lor	de	vot	și	(poate)	exprima	în	mod	liber		nevoile	lor,	„invizibil“	sunt	oameni	care	
nu	îndraznesc	să	vorbească,	nu	sunt	conștienți	de	drepturile	lor	sau,	din	diferite	motive,	nu	și-l	pot	
exercita.	(http://www.diversity-works.de/workshops/betzavta/)

Abstract:	
În	această	activitate,	dorim	să	
sensibilizăm	tinerii	adulți	la	
responsabilitatea	pentru	„vizibil“	
pe	care	o	au	în	scopul	de	a	
facilita	participarea	
„invizibilului“.		

	
Om	invizibil	
(Sursa:	pixaby.com)	

Subiect:	
curaj	civil	

Abilitati	de	baza:	
Empatia,	responsabilitate,	
participare	

Cuvinte	cheie:	
Empatia,	imputernicire,	fiind	
văzut,	responsabilitate	

Cost:	
Scăzut	

Durată:	
1,5	ore	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	să-ți	amintești	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Scopul	acestei	sarcini	este	de	a-i	
face	pe	tineri	să	reflecteze	
asupra	propriului	comportament	
în	procesul	de	luare	a	deciziilor	și	
să-și	formeze	un	comportament	
dezirabil.	

Aptitudini	

Abilitățile	formate	în	această	
activitate	se	referă	la	angajarea	
„invizibilului“.	

► Participanții	învață	să	ia	
decizii	împreună	și	să	poarte	
discuții	în	grup.	

► Participanții	sunt	încurajați	să	
reflecteze	asupra	propriului	
comportament.	

► Participanții	dezvoltă	opțiuni	
pentru	o	acțiune	care	
urmează	să	fie	vizibilă	în	
societate.	

	

Competențe	

Următoarele	competențe	sunt	
formate	în	această	unitate:	

► empatia	

► capacitatea	de	acțiune	

	

Cunoştinţe	

La	sfârșitul	acestei	activități,	
participanții	vor	ști	unde	ei	și	alții	
se	pot	simți	vizibili/invizibili	și	
pot	lua	în	considerare	acest	lucru	
în	procesele	de	luare	a	deciziilor	
fiind	conștienți	de	diferitele	
poziții.	Acesta	este	modul	în	care	
vor	dezvolta	posibilități	de	a	face	
invizibilul	vizibil.	
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Descrierea	activității	

Protecția	invizibilului	II	

Această	activitate	urmează	celei	numite	„Protecția	
Invizibilului	I“	și	servește	pentru	a	reflecta	asupra	
propriului	comportament.	

Acesta	include	o	parte	practică	și	o	reflecție.	După	
ce	participanții	au	pus	bazele	pentru	activitatea	de	
grup,	în	prima	etapă,	ei	vorbesc	despre	situațiile	
de	a	fi	vizibil	/	a	nu	fi	vizibil	și	în	etapa		a	doua	își	
vor	dezvolta	posibilitățile	de	a	fi	vizibil.	

Pregătirea	activității	

1) Este	o	necessitate	să	fi	pus	în	aplicare	
„Protecția	invizibilului	I“		din	activitatea	
anterioară.	

2) „Patru	etape	ale	unei	bune	decizii	
democratice“	ar	trebui	să	fie	deja	vizibilă	in	
camera	(poster,	tablă,	etc.).	

3) Toate	grupurile	au	nevoie	de	suportul	scris	(a	
se	vedea	anexa),	precum	și	hârtie	de	flipchart	
și	pixuri	groase	pentru	a	înregistra	rezultatele	
lor.	

4) Un	roșu,	un	galben	și	o	carte	verde	pentru	
moderație	(carduri	de	lumină	de	trafic)	sunt	
prevăzute	pentru	toți	participanții.	Carduri	
suplimentare	și	pixuri	sunt	necesare	pentru	
toți	participanții.	

5) Scaunele	sunt	aranjate	într-un	cerc.	

6) Sunt	necesare	camere	suplimentare	pentru	
munca	în	grupuri	mici.	

Desfășurarea	activității	

1) Aspecte	teoretice	
Formatorul	cere	participanților	să	rezume	
„Patru	pași	în	procesul	decizional	democrat“	
de	la	ultima	unitate	sau	îl	prezintă	pe	scurt,	
folosind	grafica	(a	se	vedea	anexa	„Protecția	
invizibilului	I“).	

	

	

1Miteinander	-	Erfahrungen	mit	Betzavta;	ein	Praxishandbuch	auf	der	
Grundlage	des	Werks	„Miteinander“	de	Uki	Maroshek-	

	

2) Reconciliere	
Conducătorul	exercițiului	subliniază	faptul	că	
aceste	etape	sunt	democratice,	atâta	timp	cât	
toți	oamenii	au	avut	șansa	de	a	participa	în	
mod	egal	în	acest	proces,	dar	există	
întotdeauna	oameni	care	sunt	excluși	din	
procesul	de	luare	a	deciziilor.	

3) Introducere	în	subiect	
A)	Participanții	vor	primi	cărți	de	prezentare	și	
carioci.	În	termen	de	zece	minute,	ei	vor	
răspunde	la	următoarele	întrebări	pentru	ei	
înșiși	și	vor	nota	cuvinte	cheie:	„Când	mă	simt	
vizibil?“	„Când	nu	mă	simt	vizibil“?	

B)	Formatorul	cere	participanților	să	prezinte	
răspunsurile	lor	și	le	colectează	pe	o	tablă	sau	
avizier.		

4) Exercițiu	în	grupuri	mici	
A)	Grupul	este	împărțit	în	grupuri	mici	de	patru	
până	la	cinci	persoane.	Fiecare	grup	primește	o	
fișă,	afișe	și	pixuri	carioca	cu	vârf	pentru	a	
înregistra	răspunsurile.	

B)	Se	lucrează	la	următoarele	întrebări:		
„Cine	este	responsabil	pentru	a	se	asigura	că	
toți	oamenii	sunt	vizibili?“	„Ce	pot	face	pentru	
a	se	asigura	că`	invizibilii'	devin	vizibili	și	
protejați?“	

C)	În	plus,	fiecare	grup	alege	un	reprezentant	
care	să	prezinte	rezultatele	grupului		în	plen.	

Aveți		20	de	minute.	
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Klarman,	Adam	Institut,	Jerusalen	/	în	adapation	de	Susanne	
Ulrich	-	Gütersloh:	Verlag	Bertelsmann	Stiftung,	1997;	S.137ff.	

5) Colectarea	în	sesiune	plenară	
A)	Fiecare	vorbitor	este	rugat	să	prezinte	
lucrările	în	plen.	Fiecărui	participant	îi	este	
dată	posibilitatea	de	a	prezenta	observații	cu	
privire	la	diferitele	aspecte	și,	dacă	este	
necesar,	să	le	completeze.	

B)	După	prezentarea	rezultatelor,	formatorul	
întreabă	grupurile	mici:	„Cum	au	fost	selectați	
vorbitorii?“	

6) Reflecţie	
Acum,	formatorul	cere	participanților	să	
răspundă	vizual	la	următoarea	întrebare	cu	
ajutorul	hărților	de	semaforizare:	„Te-ai	simțit	
confortabil	când	ai	fost	observat	în	timpul	
lucrului	în	grupuri	mici?	Roșu	înseamnă	că	`Nu,	
N-	am	simțit	și	nu	am	spus	nimic',	galbenul	
însemnă`	așa	și	așa',	verde	înseamnă	că	ai	
crezut	că	ai	fost	bine	auzit.	Puteți	pune,	de	
asemenea,	mai	multe	culori.	Vă	rugăm	să	
puneți	cărțile	pe	podea	în	fața	voastră	„.	

7) Transfer	
Formatorul	întreabă	participanții	ce	înseamnă	
această	perspectivă	pentru	ei	în	viața	de	zi	cu	
zi.	Dacă	nu	este	dat	nici	un	răspuns,	formatorul	
atrage	atenția	participanților	că	ei	
(participanții)	sunt,	de	asemenea,	de	multe	ori	
în	situații	zilnice,	în	care	oamenii	au	nevoie	de	
sprijinul	altora,	deoarece	nu-ți	pot	exprima	
nevoile.	Curaj	civil	înseamnă	să	arătăm	

solidaritate	cu	acești	oameni,	prin	utilizarea	
rolului	care	am	văzut	că	face	invizibilul	vizibil.	
Modalitățile	prin	care	dovedim		curaj	civic	pot	
fi	adunate	aici.	

- Demonstrație	în	sprijinul	minorităților	și	
grupurilor	excluse	

- Intervenția	în	situații	în	care	oamenii	nu	au	
cuvântul	

- Implicarea	în	asociații	

8) Închidere	
În	cele	din	urmă,	fiecare		participant	numește	
un	aspect	pe	care	el	/	ea	vrea	să	fie	luat	în	
considerare.	

	

Evaluarea	activității	

1) Exercițiul	a	avut	succes	în	cazul	în	care	
participanții	au	devenit	conștienți	de	nevoile	
membrilor	invizibili	ai	unui	grup	pe	de	o	parte,	
și	propriile	opțiuni	de	acțiune,	pe	de	altă	parte.	

2) Participanții	au	posibilitatea	de	a-și	sublinia	
momentele	cheie	și	criticile.	

3) Participanții	ar	trebui	să	înregistreze	concluziile	
lor	in	jurnalul	de	învățare.	

	

	

	

 

 



ACTIVITATE NUMĂR 1 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rezumat	metodologică:	
► În	activitatea	în	grupuri	mici,	participanții	sunt	ghidați	în	procesul	de	luare	a	deciziilorpentru	ca	apoi,	

să	reflecteze	asupra	propriilor		concluzii	

► Metode		de	evaluare:		

*	jurnal	de	învățare		

*	momente	concise,	menționate	în	runda	finală	și	înregistrate	în	scris,	dacă	este	necesar.	

► Precizări	metodologice	
*	„Protecția	invizibilului	I“	oferă	baza	pentru	acest	exercițiu.	

*	Participanții	experimentează	în	mod	implicit,	în	timpul	lucrului	în	grupuri	mici	cât	de	repede	intra	
in	rolurile	din	„văzut“	și	„nevăzut“.	

► Pregătirea	mediului	de		învățare:	scaun		în	cerc,	„Patru	etape	de	luare	ale	unei	decizii	democratice“	
ar	trebui	să	fie	vizibilă	în	cameră,	camere	suplimentare	pentru	munca	în	grupuri	mici.	

► Material:	roșu,	galben	și	verde	–	carduri	de	moderare,	„Patru	etape	ale	unui	proces	de	luare	a	
deciziilor	democratice“,	pe	un	poster	sau	pe	perete,	hârtie	flipchart	sau	afișe	mari	pentru	a	scrie	pe	
ele,	pixuri	groase	

► Motivație:	proces	interactiv,	aducerea		experienței		proprii	

	



ACTIVITATE NUMĂR 1 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Handout	„Protecția	invizibilului	II“	 	

	
Decizie	
(Sursa:	pixaby.com)	

În	această	activitate,	se	va	lucra	în	echipă	la	ceea	ce	se	
poate	face	pentru	a	ne	asigura	că	toți	oamenii	și	
nevoile	lor	sunt	luate	în	considerare.	

Material	obligatoriu	

► Stilou	

► Carduri	moderarie	

► hârtie	de	flipchart	sau	un	poster	

► stilouri	groase	de	scris	
	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

Semnul	întrebării	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	1	
Exemple	de	căutare	din	următoarele	situații:	
„Când	mă	simt	văzut?“	

„Când	nu	mă	simt	văzut?“	

Ai	aproximativ	zece	minute.	

Considera…	
Când	te	simți	luat	
în	serios	/	auzit	/	
implicat?	

Fa-o	...	sarcina	de	grup	mic	...	ai	20	de	minute!	

 

Decizie	
(Sursa:	pixaby.com)	

PASUL	2	
Discutați	următoarele	întrebări	in	grupuri	mici:	
„?Cine	este	responsabil	pentru	asigurarea	
faptului	că	toți	oamenii	sunt	vizibili?“	

„Ce	putem	face	pentru	a	se	asigura	
că«invizibilii»sunt	vizibili	și	protejați?“	

Note	despre	
Pasul	2	
Aveți	grijă	să	
includeți	toți	
cursanții	în	
discuție	
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

	

 

Note	tale:	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 
Chiar	și	mod	greșit	
(Sursa:	pixaby.com)	

	

	

	

	

	

PASUL	3	
Scrieți	rezultatele	convenite	pe	poster.	

	
	
	
	
	
	
Note	despre	
Pasul	3	
În	funcție	de		
grup		sarcina	
revine	unui	elev	

Finisajul	...	în	eurer	Kleingruppe	

 

Decizie	
(Sursa:	pixaby.com)	

PASUL	4	
Decid	asupra	unui	vorbitor	care	va	prezenta	
rezultatele	grupului	în	plen.	

Note	despre	
Etapa	4	
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rasismul	în	locuri	publice	
Această	activitate	este	proiectat	pentru	a	face	elevii	să	înțeleagă	gravitatea	rasismului,	dar,	de	asemenea,	
modul	de	abordare	în	mod	eficient	o	situație	în	care	cursanții	vor	asista	rasismul	într-un	loc	public.	Ea	poate	
fi	destul	de	greu	pentru	persoana	medie	de	a	avea	curajul	de	a	interveni	într-o	situație	la	fel	de	gravă,	dar	
această	activitate	își	propune	să	sublinieze	importanța	morală	pentru	a	ajuta	victima	și	să	împingă	spre	o	
lume	pașnică	în	care	toată	lumea	este	văzută	ca	egali.	

Abstract:	
În	cadrul	acestei	activități	dorim	
să	subliniem	importanța	de	a	
acționa	în	mod	eficient	și	corect	
într-o	situație	tensionată	și	sub	
presiune	-	rasismul	în	locuri	
publice.	Este	nevoie	de	o	
mulțime	de	curaj	pentru	a	
acționa	în	acest	tip	de	situație.	

	

Subiect:	
Rasismul	în	locuri	publice	

Abilitati	de	baza:	
Luarea	deciziilor,	rezolvarea	
problemelor,	comunicare,	curaj	

factorii	de	inserție	profesională:	
soft	skills	cheie	și	abilități	greu	
sunt	îmbunătățite	

Cuvinte	cheie:	
Rasismul	în	locuri	publice,	
procesul	de	luare	a	deciziilor,	
rezolvarea	problemelor,	curaj	

Cost:	
Scăzut	

Durată:	
Doua	ore	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	ale	acestei	
activități	trebuie	să	fie	capabili	să	
înțeleagă	importanța	de	a	
acționa	cu	curaj	în	situația	
aleasă.	Se	va	înțelege	de	ce	este	
important	să	se	acționeze	și	să	
nu	permită	victimei	să	sufere.	

Aptitudini	

Abilitățile	instruite	în	această	
activitate	sunt	mai	legate	de	
îmbunătățirea	încrederii	de	sine	
și	de	a	obține	abilitățile	corecte	
pentru	a	acționa	în	mod	eficient	
și	responsabil.	Abilitățile	instruiți	
sunt:	

► Luarea	deciziilor	și	rezolvarea	
problemelor	

► Comunicare	

► încredere	în	sine	și	curaj	

	

competenţe	

Ne	dorim	ca	tinerii	elevi	să	fie	
suficient	de	competent	pentru	a	
acționa	în	mod	eficient	și	corect	
atunci	când	martorii	rasismul	
într-un	loc	public.	

Cunoştinţe	

Participanții	știu	la	sfârșitul	
activității	cum	să:	

► Recunoașterea	rasismului	în	
public	

► Înțelegeți	cum	să	intervină	în	
mod	eficient	

► Înțelegerea	importanței	
intervenției	
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Descrierea	activității	

Rasismul	în	locuri	publice	-	Interviuri	

Suntem	de	planificare	o	activitate	prin	care	
cursanții	adulți	vor	intervieva	victimele	rasismului	
și	discriminării	în	public,	dar,	de	asemenea,	
martorii	unor	acte	rasiste	în	public.	Acest	lucru	ar	
trebui	să	ofere	cursanților	cu	două	perspective	
diferite,	dar	similare.	Martorul	ar	trebui	să	ofere	
detalii	pentru	a	ajuta	elevii	să	înțeleagă	
potențialele	emoțiile	resimțite	ca	un	trecător	în	
timp	ce	contul	victimelor	evenimentelor	ar	trebui	
să	ajute	cursantul	să	înțeleagă	importanța	de	a	
acționa	în	mod	eficient	în	situația.	Un	set	de	
întrebări	pre	compus	va	cere	de	cursanților	adulți	
intervievaților,	astfel	încât	să	se	obțină	
informațiile	necesare.	

	

Pregătirea	activității	

Pentru	prepararea	acestei	activități,	avem	nevoie	
pentru	a	imprima	materialul	de	susținere	și	de	a	
găsi	persoanele	intervievate	care	vor	fi	dispuși	să	
participe	cu	activitatea	noastră.	Adulții	vor	fi,	de	
asemenea,	a	spus	ce	activitatea	este:	„În	grupuri	
mici,	veți	fi	intervievat	doi	oameni,	o	victimă	a	
abuzului	rasist	și	un	martor	de	abuz	rasist.	Vi	se	va	
da	întrebări	setat	pentru	a	cere	și	vor	fi	necesare	
pentru	a	face	note	despre	răspunsurile	primite“.	

1) Localizați	cei	doi	intervievați	-	un	martor	al	
unui	eveniment	rasist	și	o	victimă	a	unui	
eveniment	rasist.	

2) Pregătiți	întrebările	dorite	pentru	a	fi	întrebat.	
Aceste	întrebări	trebuie	să	fie	atent	selectate	
astfel	încât	pentru	a	obține	informațiile	corecte	
din	interviurile.	

3) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	o	
sală	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	mese,	și	
materiale	de	lucru.	

	

	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

	
1) Fii	clar	cu	privire	la	sarcina	activității	și	

reasigura-vă	că	este	înțeles	de	către	toată	
lumea.	De	asemenea,	cere	o	anumită	
experiență	anterioară	sau	cunoștințe	speciale	
în	rândul	participanților.	

2) Înmânează	întrebarea	foaia	de	lucru	pentru	
elevi	și	să	le	împărțiți	în	două	grupuri	de	
dimensiuni	uniform.	Trimiteți	grupurile	
intervievaților,	cu	un	grup	trimis	la	pe	
intervievat.	Asigurați-vă	că	elevii	iau	notițe,	
astfel	încât	acestea	să	poată	adăuga	la	
discuțiile	de	grup	după	interviurile	au	încheiat.	

3) La	finalizarea	ambelor	interviuri,	cele	două	
grupuri	ar	trebui	să	se	întrunească	din	nou	ca	
un	grup	mare	si	a	discuta	concluziile	lor.	

4) Un	profesor	a	condus	la	discuție	ar	trebui	să	
aibă	loc,	asigurându-se	că	obiectivele	de	
activitate	sunt	îndeplinite.	Emoțiile	ambelor	
intervievate	ar	trebui	să	fie	luate	în	
considerare,	precum	și	importanța	de	a	
acționa.	

	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

	
1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	

participanții	sunt	capabili	să	înțeleagă	emoțiile	
victimei	și	martorului	în	timpul	evenimentului	
rasist.	Este	important	să	se	înțeleagă	aceste	
emoții	pentru	a	fi	în	măsură	să	sublinieze	
importanța	de	a	acționa	în	mod	eficient.	

2) Incite	care	învață	să	folosească	jurnalele	de	
învățare	pentru	a	reflecta	experiența	de	
învățare	a	acestei	activități.	
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Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rezumat	metodologică:	
► Metoda	de	lucru:	unele	informații	ar	trebui	să	fie	predate	și	urmate	de	muncă	individuale	și	discuții	

de	grup	

► Interviurile	sunt	deosebit	de	utile	atunci	când	predarea	acestor	informații.	experiențele	prima	mână	
sunt	foarte	utile	și	ascultarea	prima	mână	conturilor	ar	trebui	să	sublinieze	importanța	de	a	acționa	
într-o	situație	precum	cea	menționată.	

► Metoda	de	evaluare	/	evaluare:	*	Evaluarea	formativă:	Discuții	în	grup	facilitate	de	profesor	pentru	
a	măsura	impactul	și	rezultatele	activității	de	intervievare	etc	*	jurnale	de	învățare	-	incita	pe	elevi	să	
ia	notițe	din	cele	mai	importante	lucruri	pe	care	le-au	învățat	(sporind	capacitatea	de	a	extrage	
informații	și	de	a	trage	concluzii)	

► Recomandarea	metodologice	de	implementare	a	măsurilor	de	formare	în	existente:	*	Este	
important	să	câștige	interesul	cursanților	și	să-i	motiveze	bine	pentru	această	sarcină;	ei	își	dezvoltă	
competențele	curajului	civil	și	să	învețe	despre	posibilitățile	adecvate	de	acțiune.	

► Learning	pregătire	mediu:	sală	de	clasă,	scaune,	stilouri	și	crearea	de	resurse	înainte,	cum	ar	fi	
chestionarul	handout	pentru	a	se	asigura	întrebări	atinge	răspunsuri	necesare	pentru	a	evidenția	
obiectivele.	

► Resurse	/	Materiale	necesare:	imprimantă,	hârtie,	pixuri,	și	foarfece.	

► Motivația	pentru	drivere	care	învață:	laudă,	să	fie	pozitiv	
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făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Rasismul	în	locuri	publice	-	Interviuri	 	

	
	
	

În	cadrul	acestei	activități	veți	afla	de	ce	este	
important	să	se	acționeze	atunci	când	martorii	unui	act	
rasist	în	public.	Efectele	emoționale	asupra	victimei	
vor	fi	explorate	și	abilitățile	de	curaj	civic	vor	fi	
consolidate	pentru	a	se	asigura	că	sunt	suficient	de	
îndrăzneț	pentru	a	ajuta	intervină	și	să	aleagă	cel	mai	
bun	curs	de	acțiune.	

Materiale	necesare	

► stilouri	

► întrebări	pre-set	

► Intervievații	
 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

	
	

PASUL	1	
Vei	fi	prevăzut	cu	un	set	de	pre-a	făcut	de	
întrebări	pentru	a	cere	celor	doi	intervievați.	
Întrebările	pe	care	le	veți	cere	au	fost	pre-a	
făcut	pentru	a	se	asigura	că	obțineți	
răspunsurile	corecte	pentru	a	adăuga	la	
discuțiile	de	grup	după	interviuri.	

Considera…	
Ceea	ce	cei	doi	au	
fost	intervievați	
senzație	la	
momentul	
respectiv.	Au	
existat	
sentimente	
similare	sau	
diferite?	

Fă-o…	

 

	
	

PASUL	2	
Vei	efectua	interviurile	în	două	grupe,	rotirea	
intervievatul	odată	ce	toate	întrebările	au	
primit	răspuns.	Asigurați-vă	că	fiecare	persoană	
pune	o	întrebare	să	demonstreze	că	membrii	
sunt	pe	deplin	angajate.	Asigurați-vă	să	
înțeleagă	importanța	de	picioare	pentru	ceea	
ce-i	drept	în	lumea	modernă	și	efectul	negativ	

Note	despre	
Pasul	2	

Simțiți-vă	bine	ai	
venit	să	pună	
întrebări	care	nu	sunt	
pe	foaia	de	pre-a	
făcut.	Asigurați-vă	că	
sunt	în	măsură	să	
adăugați	la	discuția	
de	grup	și	că	ați	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

pe	care	nu	acționează	ar	putea	avea	asupra	
victimei.	

înțeles	importanța	de	
a	sta	pentru	ceea	ce	
este	corect.	

 
	

PASUL	3	
La	finalizarea	ambele	interviuri,	va	întruni	din	
nou	ca	un	grup	mare.	O	discuție	de	grup	va	fi	
facilitată	de	către	un	membru	al	personalului.	

	

Finalul…	

 

	

PASUL	4	
Discuția	va	fi	adaptate	la	obiectivele.	Este	
important	să	înțelegeți	importanța	de	a	acționa	
în	situația,	dar,	de	asemenea,	să	înțeleagă	
efectele	emoționale	pe	care	le	are	asupra	
victimei.	

	
	



ACTIVITATE NUMĂRUL 3 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

	



ACTIVITATE NUMĂRUL 4 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Violența	fizică	
Această	activitate	dorește	să	 informeze	elevii	din	cele	mai	eficiente	metode	de	a	opri	violența	fizică.	 În	
lumea	modernă,	violența	fizică	devine	mai	puțin	frecvente,	dar	este	încă	necesar	să	se	recunoască	și	să	
înțeleagă	căile	cheie	pentru	a	opri	violența	fizică	și	de	ce	este	important	să	se	facă	acest	lucru.	Violența	
fizică	poate	duce	la	un	prejudiciu	foarte	grave	pentru	victimă,	de	aceea	este	important	să	se	încerce	și	de	
a	ajuta	individul	implicat.	Desigur,	intervenind	într-o	astfel	de	situație	tensionată	necesită	o	mare	de	curaj	
și	 încredere	 în	sine,	dar	 fiți	 siguri	că	această	activitate	va	contribui	 la	sporirea	și	 îmbunătățirea	acestor	
competențe-cheie.

Abstract:	
În	cadrul	acestei	activități	dorim	
să	subliniem	importanța	stoparea	
violenței	fizice,	dar,	de	
asemenea,	îmbunătăți	abilitățile	
de	bază	necesare	pentru	a	
acționa	în	mod	eficient	într-o	
situație	tensionată,	cum	ar	fi	un	
act	de	violență	fizică.	

	
	

Subiect:	
Violență	fizică	

Abilitati	de	baza:	
Luarea	deciziilor,	de	comunicare,	
de	rezolvare	a	problemelor	

factorii	de	inserție	profesională:	
Comunicare,	Rezolvarea	
problemelor	

Cuvinte	cheie:	
Violența	fizică,	luarea	deciziilor	

Cost:	
Scăzut	

Durată:	
2	ore	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	ale	acestei	
activități	sunt	pentru	a	se	asigura	
că	elevul	înțelege	importanța	de	
a	interveni	atunci	când	martorii	
unui	act	de	violență	fizică,	dar,	
de	asemenea,	să	înțeleagă	și	să	
fie	capabil	de	a	alege	cele	mai	
bune	metode	de	intervenție.	

	

Aptitudini	

Abilitățile	instruite	în	această	
activitate	sunt	mai	mult	legate	
de	procesul	de	luare	a	deciziilor	
și	de	curaj	civic.	Abilitățile	
instruiți	sunt:	

► rezolvarea	problemelor	

► Luarea	deciziilor	

► Curaj	

	

competenţe	

Ne	dorim	ca	tinerii	elevi	să	fie	
suficient	de	competent	pentru:	

► Acționa	în	mod	eficient	și	
decisiv	

► Utilizați	metoda	corectă	de	
intervenție,	în	funcție	de	
situație.	

► Înțelegerea	importanței	
intervenției	

	

Cunoştinţe	

Participanții	știu	la	sfârșitul	
activității	cum	să:	

► Interveni	

► interveni	eficient	
 



ACTIVITATE NUMĂRUL 4 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității.	

Violența	fizică	jocuri	de	rol	

Suntem	de	planificare	o	activitate	prin	care	
cursanții	adulți	vor	fi	împărțite	în	grupuri	mai	mici	
de	4	și	li	se	va	cere	să	producă	trei	jocuri	de	rol.	
Fiecare	joc	de	rol	va	portretiza	o	situație	diferită	
de	violență	fizică	și	o	metodă	potențial	diferit	de	a	
interveni.	Elevii	ar	trebui	să	petreacă	ceva	timp	de	
brainstorming	idei	potențiale	înainte	de	a	încerca	
să	arate	soluțiile	lor	în	formă	de	joc	de	rol.	
Activitatea	și	temporizările	ar	trebui	să	fie	
monitorizate	de	către	un	profesor,	care	va	acționa	
ca	un	facilitator.	

	

Pregătirea	activității	

Pregătirea	activității	va	fi	simplă,	cu	camera	fiind	
creat	pentru	a	oferi	spațiu	suficient	pentru	a	crea	
jocuri	de	rol.	Stilouri	și	hârtie	vor	trebui	să	fie	
obținute,	astfel	încât	elevii	pot	idei	furtuna	creier.	
Cursanții	vor	fi	apoi	spune	ceea	ce	vor	face:	„Vei	
crea	jocuri	de	rol,	care	va	portretiza	soluții	diferite	
pentru	situații	de	violență	fizică“.	

1) Pregătiți	camera,	astfel	că	există	zone	mari	de	
spațiu	pentru	grupuri	de	4	pentru	a	crea	jocuri	
de	rol	lor.	

2) Pregătiți-vă	pentru	discuția	după	rolul	joacă	
prin	cercetarea	și	te	familiarizezi	cu	metodele	
de	intervenție,	atunci	când	apare	o	situație	de	
violență	fizică.	

3) Asigurați-vă	că	hârtia	suficient	și	pixuri	sunt	în	
camera,	astfel	încât	elevii	pot	aduna	idei	
timpurii.	

	

	

	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

	
1) Fii	clar	cu	privire	la	sarcina	activității	și	

reasigura-vă	că	este	înțeles	de	către	toată	
lumea.	De	asemenea,	cere	o	anumită	
experiență	anterioară	sau	cunoștințe	speciale	
în	rândul	participanților.	

2) Împărțiți	grupul	mare	în	grupuri	mai	mici	de	4	
persoane	și	să	le	ofere	cu	pixuri	și	hârtie	
pentru	a	începe	de	brainstorming	de	idei	cu	
privire	la	intervenind	atunci	când	văd	violența	
fizică.	

3) După	ce	a	dat	grupurilor	suficient	timp	pentru	
a	lua	în	considerare	opțiunile	de	intervenție	și	
argumente	pro	și	contra	fiecărei	opțiuni,	să	le	
dea	timp	pentru	a	explora	ideile	lor	mai	mult	
prin	crearea	a	trei	jocuri	de	rol	pentru	a	
portretiza	trei	soluții	diferite	pentru	grup.	

4) La	martorii	cele	trei	soluții	diferite,	apoi	
argumente	pro	și	contra	ar	trebui	să	fie	
analizate	ca	un	grup	pentru	a	contribui	la	
consolidarea	înțelegerii	cu	privire	la	care	
metodele	de	intervenție	ar	putea	funcționa.	
Piesele	rol	ar	permite	grupurilor	de	a	face,	de	
asemenea,	o	conexiune	emoțională	cu	toate	
părțile	implicate.	

	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

	
1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	

participanții	sunt	capabili	să	identifice	
metodele	corecte	de	intervenție,	dar	înțeleg,	
de	asemenea,	argumente	pro	și	contra.	

2) Incite	care	învață	să	folosească	jurnalele	de	
învățare	pentru	a	reflecta	experiența	de	
învățare	a	acestei	activități.		

	

	



ACTIVITATE NUMĂRUL 4 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Rezumat	metodologică:	
► Metoda	de	lucru:	unele	informații	ar	trebui	să	fie	predate	și	urmate	de	discuții	individuale	de	muncă	

și	de	grup.		

► Jocuri	de	rol	va	fi	deosebit	de	util	atunci	când	predarea	informațiilor.	

► Metoda	de	evaluare	/	evaluare:	*	Evaluarea	formativă:	o	hartă	minte	de	grup	va	fi	plasat	într-un	
Positon	vizibil	și	discuții	vor	avea	loc	de	la	ceea	ce	a	fost	analizat	*	jurnale	de	învățare	-	incita	pe	
elevi	să	ia	notițe	din	cele	mai	importante	lucruri	pe	care	le-au	învățat	(consolidarea.	capacitatea	de	a	
extrage	informații	și	de	a	trage	concluzii)	

► *	La	reflectarea	asupra	metodelor	pozitive,	jocurilor	de	rol	ar	trebui	să	fie	recreate	pentru	a	
portretiza	noile	abilități	curaj	civic	și	soluții	pozitive.	

► Recomandarea	metodologice	de	implementare	a	măsurilor	de	formare	în	existente:	*	Este	
important	să	câștige	interesul	cursanților	și	să-i	motiveze	bine	pentru	această	sarcină;	ei	își	dezvoltă	
competențele	curajului	civil	și	să	învețe	despre	posibilitățile	adecvate	de	acțiune.	Cel	mai	eficient	
mod	de	a	face	acest	lucru	este	cu	participanții	angajarea	și	aplicarea	ei	înșiși	pentru	activitatea	pe	
deplin.	

► Learning	pregătire	mediu:	sală	de	clasă,	scaune,	mese,	pixuri,	hârtie,	proiect	și	calculator,	spațiu	
suficient	pentru	a	goli	spatiu	de	lucru	pentru	jocul	de	rol.	

► Resurse	/	Materiale	necesare:	imprimantă,	hârtie,	pixuri,	proiector,	calculator.	



ACTIVITATE NUMĂRUL 4 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Violența	fizică	jocuri	de	rol	 	

	
	

În	cadrul	acestei	activități	veți	învăța	cum	să	intervină	
în	mod	eficient	într-o	situație	în	care	se	utilizează	
violența	fizică,	dar,	de	asemenea,	să	înțeleagă	
importanța	de	a	interveni	și	de	a	înțelege	emoțiile	
părților	implicate.	

Materiale	necesare	

► stilouri	

► Hârtie	
	

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

	

PASUL	1	
În	grupuri	mici,	vi	se	va	da	timp	pentru	a	minte	
harta	câteva	idei.	Veți	avea	nevoie	pentru	a	
crea	două	hărți	mentale,	unul	pentru	a	
identifica	idei	despre	cum	să	oprească	violența	
fizică	și	altul	pentru	a	obține	idei	noi	de	când	
este	văzut	violență	fizică	și	sub	ce	formă.	

Considera…	
Argumentele	pro	
și	contra	fiecărei	
metode	de	
intervenție.	

Fă-o…	

 

	

PASUL	2	
Alege	trei	metode	diferite	de	intervenție	și	de	a	
crea	trei	piese	scurte	de	rol	care	descriu	
metodele	de	intervenție.	Asigurați-vă	că	fiecare	
joc	de	rol	se	bazează	pe	situații	de	violență	
fizică	în	public.	V-ar	reacționa	în	același	mod,	în	
cazul	în	care	incidentul	a	fost	într-o	zonă	
izolată?	

Note	despre	
Pasul	2	
Luați	în	
considerare	
emoțiile	
persoanelor	
implicate.	

 

PASUL	3	
Act	rolul	tău	joacă	la	un	grup	mai	mare.	În	
timpul	vizionării	altor	soluții	de	oameni,	să	facă	
note	în	considerare	în	mod	specific	

	
	



ACTIVITATE NUMĂRUL 4 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	
numai	punctul	de	vedere	al	autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	
făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

	

 

Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 argumentele	pro	și	contra	pentru	fiecare	
acțiune.	

Finalul…	

 

	
	

PASUL	4	
La	martorii	soluțiile	tuturor,	o	discuție	de	grup	
va	fi	facilitată	de	un	membru	al	personalului	și	
cele	mai	bune	soluții	vor	fi	alese	și	analizate.	

	
	



ACTIVITATE NUMĂRUL 6 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Suntem	toți	la	fel	sau	nu	suntem?	
Această	activitate	are	în	vedere	nedreptățile	sociale,	care	rezultă		din	discriminarea	grupurilor	și	
indivizilor.	Vom	acorda	atenție	nedreptăților	sociale	și	condițiilor		inegale	de	pornire,	având	drept	scop	
sensibilizarea,	conștientizarea	și	promovarea	empatiei.	Participanții	primesc	carduri	de	rol	și	se	transpun	
în	rolul	social	alocat.	Pe	baza	întrebărilor,		se	creează	în	spațiu	o	constelație	socială,	prin	care	legăturile	
dintre	discriminare	și	participarea	socială	devin	vizibile	și	perceptibile.	(Sursa:	Landeszentrale	für	
politische	Bildung	2017:.	Politische	Bildung	in	der	Grundbildung	Eine	Materialsammlung	für	die	Praxis,	S.	
65-67)

Abstract:	
Această	activitate	are	ca	scop	
sensibilizarea	cu	privire	la	
nedreptățile	sociale	care	rezultă	
din	diferite	contexte	sociale,	care	
sunt	mai	favorabile	incluziunii	
sau	discriminatorii.	

	 	
titlu	imagine	
(Sursă:	pixabay.com)	

Subiect:	
Discriminarea,	rasismul	

Abilitati	de	baza:	
Empatia,	reflecție	

factori	principali:	
nedreptate	socială,	discriminare	

Cuvinte	cheie:	
Diversitate,	nedreptate	/	
discriminarea,	rasismul	
instituțional,	participarea	în	
societate	

Cost:	
scăzut	

Durată:	
o	ora	

Evaluare:	
Bifează	smiley	să-ți	amintească	
cât	de	mult	ți-a	plăcut!	

J	K	L	
 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatul	învățării	acestei	
activități	constă	în	faptul	că	
participanții,	venind	în	contact	
cu	surse	diverse	de	discriminare,	
vor	putea	constata	ce	efecte	
vizibile		pot	avea	acestea	într-o	
constelație	socială.	

Aptitudini	

Cu	această	activitate,	
participanții	dobândesc	
capacitatea	de	a	evalua	
interdependențele	dintre	

► Varietate	și	diversitate	

► Diversitatea	de	oportunități	și	
nedreptăți	

► Nedreptate	și	discriminare	

► Incluziune	socială	și	
participare	sau	pericolul	
determinat	de		lipsa	de	
participare	și	excluziunea	

Competenţe	

Scopul	acestei	activități	este	de	a	
ajuta	tinerii	adulți	să	dezvolte	
următoarele	abilități:		

► Empatia	(în	roluri	sociale	și	
atribuții)	

► Competența	de	a	reflecta	în	
contextul	nedreptății	sociale	
și	rasismul	instituțional	



ACTIVITATE NUMĂRUL 6 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

	

Cunoştinţe	

La	sfârșitul	acestei	activități,	
participanții	vor	ști	mai	multe	

despre	caracteristicile	sociale	
care	duc	la	includere	sau	
excludere,	cum	ar	fi	

► Migrația	de	fond	

► Incapacitate	

► Contextul	religios	
► orientarea	sexuală 



ACTIVITATE NUMĂRUL 6 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității.	

Suntem	toți	la	fel	sau	nu	suntem?	

O	constelație	socială	presupune	ca	toată	lumea	să	
dețină	un	rol	social.	Toți	participanții	stau	în	fața	
unei	linii,	care	este	marcată	cu	o	panglică,	la	
sfârșitul	camerei.	Toată	lumea	știe	doar	propriul	
său	rol,	dar	nu	și	rolul	celorlalți.	Moderatorul	
formulează	întrebări	(a	se	vedea	pagina	
următoare).	Toată	lumea	decide,	conform	rolului	
său	dacă	declarația	se	aplică	sau	nu.	În	cazul	în	
care	se	aplică,	el	/	ea	pot	face	un	pas	înainte.	În	
cazul	în	care	nu	se	aplică,	se	vor	opri.	Astfel,	
potrivit	declarațiilor	moderatorului,	pozițiile	sunt	
create	în	camera	astfel	încât	unii	să	fie	mai	
depărtați	de	ceilalți,	iar	alții	mai	puțin	depărtați.	
După		ultima	întrebare,	fiecare	își	analizează	
poziția	în	cameră	și	se	uită	unde	stau	ceilalți.	Vor	
discuta,	apoi,	despre	cele	constatate.	

Pregătirea	activității	

Pentru	a	pregăti	această	activitate,	aveți	nevoie	
de	carduri	de	rol	imprimate	(vezi	atasament)	și	o	
linie	marcată	în	cameră.	Formatorul	introduce	
metoda	și	spune	sarcina	este:.	„Fiecare	dintre	voi	
are	o	carte	care-i	spune	cine	este.	Vă	veți	așeza	pe	
un	rând,	iar	eu	am	să	formulez	o	indicație.	Oricine	
crede	că	aceasta	se	aplică	la	rolul	său,	merge	mai	
departe.	Cine	crede	că	acest	lucru	nu	se	aplică	în	
rolului	său,	se	oprește.	Apoi	voi	da	următoarea	
indicație	si	tot	așa….	Hai	să	vedem	ce	se	
întâmplă.“	

1) Decide	care	este	rolul	pe	care	doriți	să-l	
preluați	și	printați	instrucțiunile.	Pregătiți-vă	
pentru	prezentarea	subiectului,	obiectivelor	și	
justificărilor.	

2) Pregătiți	camera:	scaune	așezate	în	cerc	și	mult	
spațiu	între	linia	de	start	și	linia	finală.	

3) Faceți	oamenii	curioși	cu	privire	la	constelatia	
social,	prin	care	multe	lucruri	vor	fi	
demonstrate.	

4) Pregătiți	o	foaie	de	flipchart	sau	o	tablă	pentru	
a	înregistra	rezultatele.	

Implementarea	activității	

1) Faceți	clară	sarcina	constelației;	asigurați-vă	că	
toată	lumea	știe	cum	funcționează	
constelația.	

2) Participanții	arunca	o	privire	atentă	la	cardurile	
cu	rolul	lor.	Dacă	au	întrebări,	le	vor	adresa	
formatorului,		fără	ca	rolul	lor	să	devină	
cunoscut	celorlalți.	

3) Participanții	se	decid	dacă	doresc	să	facă	un	
pas	înainte,	în	urma	indicațiilor	date	de	
formator,	sau	nu.	Se	evită	intervenția	în	acest	
moment.	

4) La	final,	toată	lumea	stă	pe	loc	și	doar	se	uită	în	
jur	pentru	a	vedea	modul	în	care	s-au	mutat	
ceilalți,	cu	roluri	diferite	de	al	său.	

Discuția	are	loc	în	poziția	pe	care	toată	lumea	a	
luat-o.	

Evaluarea	activității	

1) Activitatea	a	avut	succes	atunci	când	
participanții	se	minunează	cum	de	progresul	a	
fost	posibil,	acționând	atât	de	diferit,	sau	când	
își	va	arăta	efectele.		

2) Succesul	este	de	asemenea	pus	în	evidentă	
atunci	când	participanții	sunt	capabili	să	
verbalizeze	sentimentele	și	exprimă	limitările	
diferitelor	grupuri	sociale.	

Follow	up	

O	conexiune	bună	se	va	face	cu	întrebarea	asupra	
drepturilor	omului.	Întrebarea	de	acces	este:	Ce	
vrei	să	spui,	așa	de	spontan,	că	fiecare	ființă	
umană,	indiferent	de	locul	unde	trăiește,	
indiferent	cât	de	tânăr	sau	bătrân	este,	trebuie	să	
aibă	drepturi	în	lume?	



ACTIVITATE NUMĂRUL 6 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

Recomandări	metodologice:	
► Carduri	Rol:	

Șomer	,bărbat	în	vârstă	de	18	de	ani,	cu	certificat	de	învățământ	secundar,	mama	din	Germania,	tatăl	
din	Turcia	
Asistentă	medicală	în	vârstă	de	35	de	ani,	de	sex	feminin,	necăsătorită	
Persoană	în	vârstă	de	54	de	ani,	în	scaun	cu	rotile,	scriitor	
Refugiat	în	vârstă	de	26	de	ani,	necăsătorit.	
Femeie	în	vârstă	de	28	de	ani,	beneficiară	de	asistență	socială,	dependentă	de	droguri	
Stagiar	într-un	laborator,	în	vârstă	de	17	de	ani,		vorbește	Farsi,	germană	și	engleză,	statut	de	ședere	
ilegală	
Proprietar	al	unei	afaceri	din	Asia,	în	vârstă	de	45	de	ani,	de	sex	feminin,	căsătorită	cu	chinez,	trei	copii	
Persoană	de	30	de	ani,	moștenitoarea	unei	companii	cu	350	de	angajați,	Berlin,	Germania	
Elev	în	vârstă	de	16	de	ani,	de	origine	egipteană,	de	tradiție	musulmană,	de	sex	feminin	
Persoană	care	a	abandonat	școala,	în	vârstă	de	18	de	ani,	gravidă,	necăsătorită	
Absolvent	de	liceu	în	vârstă	de	18	de	ani,	,	orb	
Femeie	în	vârstă	de	32	de	ani,	căsătorită,	lesbiană,	cu	dorința	neîmplinită	de	a	avea	copii	
Femeie	în	vârstă	de	20	de	ani,	HIV-pozitiv,	necăsătorită	
Programator	EDP	în	vârstă	de	35	de	ani,	căsătorită,	de	sex	feminin	
Proprietarul		unei	librării,	homosexual	,	în	vârstă	de	40	de	ani	
Romm	sârb,	în	vârstă	de	32	de	ani,	căsătorit,	trei	copii	
Femeie	în	vârstă	de	47	de	ani,	necăsătorită,	care	suferă	de	cancer	
Brutar	în	vârstă	de	55	de	ani,	cu	intoleranța	la	făină	și	tensiune	arterială	ridicată	
	
► Întrebări	de	evaluare	(exemple):	

Ai	o	locuință	pentru	situația	în	care	dorești	să	stai	mai	mult	timp?	(Situația	locuințelor)	

Te	poți	mișca	liber	oriunde,	de	exemplu,	mergi	în	excursii	spontane	sau	în	călătorii?	(Libertatea	de	
deplasare)	

Ai	un	loc	de	muncă	care	te	satisface	și	unde	îți	sunt	recunoscute	meritele?	(Muncă)	

Poți	să	mergi	singur	noaptea?	(Securitate)	

Poți	vota	la	următoarele	alegeri?	(Participare)	

Poți	să	suni	la	poliție	în	caz	de	urgență?	(Protecţie)	

Ai	asigurare	de	sănătate	și	poți	obține	întotdeauna	ajutor	medical		dacă	ai	nevoie?	(Sănătate)	

	

Întrebări	de	evaluare	(exemple)	

Cum	v-ați	simțit	în	rolul	atribuit	dumneavoastră?	V-ați	simțit	bine	ca	începător?	Ce	întrebări	au	
obstrucționat		progresul?	Care	a	fost	sentimentul	de	a	nu	putea	să	progresați?	A	fost	o	noutate	să	
observați	limitările	cu	care	anumite	persoane	trăiesc?	De	ce	rareori	percepem	astfel	de	limitări	în	viața	
de	zi	cu	zi?	Ce	putem	schimba?	
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Suntem	toți	la	fel	sau	nu?	 	

	
Lorem	ipsum	
(Sursă:	Lorem	ipsum)	

Acest	joc	este	despre	dreptate	și	nedreptate.	În	funcție	
de	cât	de	„normali“	suntem,	este	mai	ușor	sau	mai	
greu	pentru	noi	să	participăm,	suntem	mai	admirați	
sau	mai	ostil	sau	trecuți	cu	vederea.	Să	vedem	despre	
ce	e	vorba!	

Materiale	necesare	

► Carduri	de	rol	

► Chestionar	

► Flipchart	pentru	observații	și	rezultate	
► Panglică	sau	fir	pentru	linia	la	sfârșitul	camerei 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	

 

	(Sursă:	pixabay.com)	

PASUL	1	
Prezentați	participanților	ce	urmează	să	se	
întâmple,	dați	tuturor	un	card	de	rol,	răspundeți	
la	întrebările	participanților.		

Atenţie…	
Rolurile	ar	trebui	
să	rămână	
secrete,	toată	
lumea	știe	doar	
rolul	său,	nu	și	pe	
al	altora.	

Fă-o…	

 

	(Sursă:	pixabay.com)	

PASUL	2	
Ca	formator,	dați	prima	indicație	și	asigurați-vă	
că	participanții	fac	un	prim	pas	sau	ezita	și	se	
vor	opri.	

Note	despre	
Pasul	2	
Poate	că	este	
necesar	să	se	
repete	
instrucțiunea		
încă	o	dată.	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	(Sursă:	pixabay.com)	

PASUL	3	
Acum	dați	toate	indicațiile	pe	care	le-ați	
pregătit	una	după	alta	și	urmăriți	cu	atenție	
modul	în	care	participanții	sunt	distribuiți	în	
cameră,	ce	reacții	involuntare	există,	în	cazul	în	
care	există	ezitare,	dacă	cineva	ar	putea	dori	să	
facă	doi	pași	dintr-o	dată,	dacă	cineva	ar	putea	
schimba	direcţia.	

Note	despre	
Pasul	3	
În	acest	moment	
evita	orice	
intervenție,	dar	
observa	cu	
atenție,	în	special	
impulsurile	
emoționale	care	
sunt	importante	
pentru	evaluare.	

Finalul…	

 

	(Sursă:	pixabay.com)	

PASUL	4	
După	ultima	întrebare,	cere	participanților	să	se	
oprească,	dar	să	se	uite	în	jur	și	să	vadă	unde	
stau	ceilalți.	Dacă	vă	place,	întrebați	unii	dintre	
ei	de	ce	stau	acolo	unde	stau,	care	a	fost	rolul	
lor,	și	modul	în	care	au	ajuns	în	poziția	
respectivă.	

Urmează	evaluarea,	care	trebui	să	aibă	loc	în	
cercul	de	scaune.	Înregistrați	rezultatele	pe	
flipchart.	

Note	despre	
Etapa	4	
Nu	uita	pentru	a	
termina	jocul	de	
rol	înainte	de	a	
începe	evaluarea.	
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Mobbing	-	sensibilizare	prin	colaje	
Această	activitate	are	ca	scop	sensibilizarea	cu	privire	la	mobbing.	Acesta	poate	fi	folosit	preventiv	dar,	
de	asemenea,	și	atunci	când	mobbing-ul		este	deja	o	problemă.	Discuțiile	singure	de	multe	ori	pot	duce	
doar	la	o	înțelegere	cognitivă,	și	o	schimbare	de	comportament	se	produce	numai	atunci	când	
experimentăm	sentimentul.	Prin	această	activitate,	participanții	pot	experienta	și	obține	impulsuri	de	
gândire	și	empatie	în	situații,	care	lasa	loc	propriei	lor	acțiuni	de	reflectare.	Disponibilitatea	oamenilor	de	
a	participa	la	o	activitate	„experimentală“	este	mai	probabilă	decât	participarea	la	o	discuție,	care	ar	
putea	fi	simțită	ca	„moralizatoare“.	

	

Abstract:	
În	cadrul	acestei	activități	dorim	
ca	participanții	să	reflecteze	
asupra	sentimentelor	lor	față	de	
mobbing	prin	alegerea	unui	
subiect	din	domeniul	mobbing.	

	
Conștientizarea	
(Sursa:	pixabay.com)	

Subiect:	
curaj	civic,	Mobbing		

Abilitati	de	baza:	
curaj	civic	

factorii	de	inserție	profesională:	
Reflecție,	empatie	

Cuvinte	cheie:	
Introducere,	reflectând	propriile	
experiențe,	sentimente,	ridica	
constiinta			

Cost:	
scăzut	

Durată:	
1,5	ore	

Evaluare:	
(Bifează	smiley	să-ți	amintească	
cât	de	mult	ți-a	plăcut!)	

J	K	L	
 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	acestei	
activități	ar	trebui	să	fie	o	
conștientizare	mai	bună	a	cuiva	
asupra	propriilor	experiențe	și	
atitudini	față	de	mobbing.	
Experiențele	și	atitudinile	altora	
ar	trebui	să	fie	percepute	și	
reflectate.	

	

Aptitudini	

Abilitățile	formate	în	această	
activitate	sunt	legate	de	
percepția	diferitelor	perspective	
ale	mobbing-ului.	Participanții	
vor	fi	în	măsură	să	exploreze	
rolurile	celorlalți	și,	dacă	este	
necesar,	să	identifice	mobbing-ul	
mai	devreme.	Ei	vor	deveni	
conștienți	de	faptul	că	

► oricine	poate	fi	implicat	în	
mobbing	ca	victimă,	agresor,	
prieten	sau	coleg,	

► mobbing-ul		afectează	nu	
numai	victima,	ci	și	întregul	
mediu	

► ei	trebuie	să-și	definească	
propria	lor	poziție	față	de	
mobbing.	



ACTIVITATE NUMĂRUL 7 

Acest	proiect	n	°	2018-1-UK01-KA204-048016	a	fost	finanțat	cu	sprijinul	Comisiei	Europene.	Această	publicație	reflectă	numai	punctul	de	vedere	al	
autorului,	iar	Comisia	nu	poate	fi	considerată	responsabilă	pentru	orice	utilizare	care	poate	fi	făcută	din	informațiile	conținute	de	acestea.		

	

competenţe	

Ne	dorim	ca	participanții	să	fie	
suficienti	de	competenti	pentru	
a	identifica	mobbing-ul	și	a-și	
define	atitudinea		proprie.	Ei	vor	
fi	capabili	

► să	reflecteze	asupra	propriilor	
experiențe	și	atitudini	

► să	exprime	impresiile	și	să	
consolideze	empatia	

► să	 perceapă	 rolul	 pe	 care	 îl	
joacă	 în	 acel	 conflict/	
mobbing.	

	

Cunoştinţe	

Participanții	vor	ști	la	sfârșitul	
activității	cât	de	ușor	este	să	se	
implice	într-o	situație	mobbing,	
fie	ca	agresor,	victim,	coleg	sau	
prieten.	Ei	vor	ști	că	

► mobbing-ul	are	diferite	fețe,	
dar	este	întotdeauna	o	
experiență	umilitoare	

► Mobbing	este	de	succes	prin	
lipsa	sprijinului	acordat	
victimei	de	către	cei	din	jur	

► Mobbing-ul		are	loc	mai	des	
decât	este	de	așteptat	
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Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității.	

Mobbing	-	sensibilizare	prin	colaje	

Ne	propunem	să	creăm	colaje	cu	participanții,	
lucrând	în	grupuri	mici	(nu	mai	mult	de	4	
participanți	/	grup).	Acestora	li	se	cere	să	
abordeze	subiectul	dat	din	unghiuri	diferite.	Vrem	
să	discutăm	acest	lucru	cu	ei	după	aceea,	în	scopul	
de	a	consolida	reflecție	și	empatia	lor.	

Pregătirea	activității	

Pentru	pregătirea		acestei	activități,	aveți	nevoie	
să	colectați	diverse	reviste	vechi	și	ziare.	De	
asemenea,	oferiți		foarfece,	creioane	colorate,	
lipici	și	-	dacă	sunt	disponibile	-	alte	materiale	
creative.	

Etichetati	foi	mari	de	hârtie,	câte	unul	pentru	
fiecare	grup	planificat,	cu	următoarele	titluri:	

-	Ce	cred	despre	mobbing	

-	Am	fost	agresat		

-	Colegul	meu	/	prieten	este	asaltat	

-	Mobbing	la	locul	meu	de	muncă	

Distribuiți	materialul	pe	diferite	grupe	la	mesele	
din	cameră,	astfel	încât	toată	lumea	poate	
participa.	

Toți	participanții	știu	ce	au	de	făcut:	„Vom	face	un	
experiment.	Gândiți-vă	la	situații	în	care	ați	auzit	
sau	experimentați	mobbing.	Mergeți		la	una	dintre	
grupele	de	la	mase,	unde	puteți	găsi	diferite	
subiecte	(a	se	citi	subiectele	în	grup)	și	creați		un	
colaj	pe	acest	subiect	împreună.	Pentru	aceasta,	
puteți	utiliza	imaginile	din	reviste	sau	să	creați	
propriile	desene	și	completări.	După	ce	vom	
finaliza	colajele,	vom	vorbi	despre	ele.	Asigurați-
vă	că	vă	tratați	reciproc	cu	respect	și	
sensibilitate“.	

1) Formatorul	va	alege	subiecte	din	domeniul	
mobbing-ului	(de	exemplu,	un	coleg	este	
nedezlipit	de	altul	sau	activitatea	unui	coleg	

este	criticată	constant	de	sef	sau	prietenii	fac	
haz	de	tinuta	lui,	tot	timpul,		într-un	mod	
nepotrivit)		

2) Pregătiți	grupurile	de	lucru	cu	foile	de	hârtie	
marcate,	un	subiect	pentru	fiecare	grup	și	
suficient	material	creativ.	

3) Fiți	pregătit	pentru	situațiile	în	care	
participanții	pot	fi	afectați	emoțional	de	
amintiri	care	le	revin.		

4) Poate	fi	necesar	să	ajutați	participanții	să	se	
împartă	pe	grupuri	de	lucru.	Pentru	aceasta	ar	
trebuie	să	gândiți	în	avans	diverse	moduri	de	a	
proceda	(prin		votare,	numărare,	tragere	la	
sorți,	generare	aleatoare,	etc	pentru	a-i	ajuta	
pe	participanți.	

5) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	unei	
camera	cu	suficiente	scaune	și	mese,	și	spațiu	
sufficient	pentru	a	se	plimba	în	jur	și	pentru	a	
finaliza	munca.	

Implementarea	activității	

1) Fii	clar	cu	privire	la	sarcina	de	lucru	și	
reasigura-vă	că	este	înțeleasă	de	către	toată	
lumea.		

2) Participanții	pot	lucra	la	colaj	timp	de	
aproximativ	45	de	minute,	iar	apoi	vor	finaliza	
și	vor	face	cunoscute	rezultatele			

3) Participanții	vor	avea	în	primul	rând	
posibilitatea	de	a	vizualiza	colajele	celorlalte	
grupuri	înainte	de	un	schimb	ceva.		

4) Aici	s-ar	putea	pune	întrebări	ca:	-	Ce	părere	ai	
despre	acest	experiment?	Cum	a	fost	acest	
„experiment“	pentru	tine	-?	Ce	imagine	te	–a	
impresionează	cel	mai	mult?	De	ce?	Ce	este	
impresionant	pentru	tine?	

Evaluarea	activității	

1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	
participanții	sunt	capabili	să	facă	schimb	de	
gândurile	și	sentimentele	lor	în	grupurile	de	
lucru.	
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Indrumare	metodologică:	
► Metoda	de	lucru:	auto-reflecție	pentru	a	crește	gradul	de	conștientizare	și	sensibilizare	cu	ajutorul	

creativitatii:	crearea	unui	colaj	intr-un		grup	de	lucru	prin	utilizarea	de	ziare	sau	desene	proprii,	
urmate	de	reflecții	și	discuții.	

► Metoda	de	evaluare:	Jurnalul	de	învățare	în	care		a)	scrie	impresii	și	sentimente	și	b)	să	se	
pregătească	pentru	reflecție	și	discuții	în	cadrul	grupului;	invită	pe	elevi	să	ia	notițe	despre	cele	mai	
importante	lucruri	pe	care	le-au	învățat	(sporind	capacitatea	de	a	extrage	informații	și	de	a	trage	
concluzii).	

► Recomandare	metodologică	de	implementare	a	măsurilor	de	formare:	
Este	important	să	se	câștige	interesul	cursanților,	pentru	a	ajunge	la	experiențele	lor	biografice	și	
pentru	a-i	motiva	bine	pentru	această	sarcină;	ei	vor	dezvolta	curajul	lor	civile	cu	privire	la	mobbing	
și	competențele	și	vor	fi		pregătiți	să	înceapă	să	se	gândească	la	posibilități	adecvate	de	acțiune.	

► Pregătirea	mediului	de	învățare:	sală	de	clasă,	mese,	scaune,	muzica	de	fundal		în	surdină,	dacă	este	
cazul.	

► Resurse	/	Materiale	necesare:	foi	de	hârtie	mari,	stilouri,	foarfece,	lipici,	ziare	și	reviste,	materiale	
creative	pentru	dezvoltarea	de	desene,	dispozitiv	pentru		muzică		în	timpul	fazei	de	creație	(dacă	se	
dorește)	...	

► Motivații	pentru	învațare:	laudați,	fiți	pozitivi.	

► Activitatea	sugerată	a	fi	făcută	în	continuare:	în	funcție	de	grup,	decide	pentru	o	altă	abordare	
biografică	pentru	a	crește	gradul	de	conștientizare	și	sensibilitate		ex.	„Acesta	este	modul		în	care	și	
în	cazul	în	care	mă	simt	bine“	sau	exercitii	pentru	a	se	poziționa		împotriva	mobbing-ului.	

Dacă	experimental	nostru	a	fost	ceva	ce	participanții	și-au	dorit	și	au	apreciat,	faceți	fotografii	ale		
colajelor	și	-	în	cazul	în	care	participanții	sunt	de	acord	–	postati-e	în	social	media.	

2) Invită-i	să	folosească		jurnalul	de	învățare	
pentru	a	reflecta	experiența	de	învățare	a	
acestei	activități.		

Follow	up	

Într-o	etapă	ulterioară	participanții	pot	gândi	cu	
privire	la	posibilele	reacții	în	cazurile	de	mobbing,		
chiar	dacă	vor	fi	victime	sau	martori	

Foarte	des	participanților	le	place	să	împărtășeasc	
ă	mai	multe	metode	de	a-și	exprima	experiențele	
și	sentimentele	de	mobbing.	După	ceva	timp,	
devine	posibil	să		împărtășească	chiar		experiențe	
autentice.	
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

	

	

	

	

	

	

Mobbing	-	sensibilizare	prin	colaje	 	

	
Conceptul	mobbing	
(Sursa:	
https://www.google.de/search?q=lizenzfreie+Bilder+zu+Mobbing&
tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwj5qIz4pM_gAhUO1hoK
HbTAAocQsAR6BAgFEAE&biw=1324&bih=902#imgrc=5YCQcMq0B
Vu7HM	:)	

În	cadrul	acestei	activități	veți	învăța	să	vă	exprimați	și	
să	reflectați	sentimentele	voastre	față	de	mobbing.	
Vom	lucra	în	grupuri	mici,	cu	o	metodă	creativă	de	
dezvoltare	de	colaje	pentru	a	ne	exprima	asupra		
mobbing-ului.	Într-o	a	doua	etapă	sunteți	invitați	la	o		
discuție	în	grup.	

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	
Zonele Mobbing 
Atacurile asupra moduri de a comunica 
Atacurile asupra relațiilor sociale 
Atacurile asupra reputației sociale 
Atacurile asupra calității vieții situației 
Atacurile asupra calității condițiilor de 
muncă 
Atacurile asupra sănătății 

	
	

PASUL	1	
De	știut	cât	de	mulți	participanți	vor	fi	prezenți	
pentru	a-i	împărțiți	în	mici	grupuri	de	lucru-nu	
mai	mult	de	patru	persoane	fiecare.	Alegeți	mai	
multe	subiecte	din	domeniul	mobbing,	
suficiente	pentru	a	avea	unul	pentru	fiecare	
grup	mic.	

Considera…	
Gândiți-vă	ce	
zone	de	Mobbing	
vor	fi	de	interes	
pentru	grup!	

Fă-o…	

 

PASUL	2	 Note	despre	
Pasul	2	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

disperării	
(Sursa:	pixabay.com)	

Pregătiți	camera	cu	posturile	de	lucru	pentru	
dezvoltarea	colajul	ui	și	spuneți		participanților	
care	sunt	subiectele	de	mobbing	sugerându-le	
la	ce	masa	vor	găsi	unul.		

Fii	bine	pregătit	
pentru	a	permite	
libera	alegere	a	
subiectului	și,	de	
asemenea,	
pentru	a	informa	
cu	privire	la	
șansele	
diversității.	

 
Unul	împotriva	tuturor	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	3	
Amintiți-le	participanților	să	folosească	jurnalul	
de	învățare	ori	de	câte	ori	le	place	să	facă	
reflecții	rapide	asupra	procesului		și	să-și	noteze	
ceea	ce	ar	dori	să	discute	cu	grupul.	

Note	despre	
Pasul	3	
În	cazul	în	care	
participanții	nu	
au	experiență	cu	
jurnal	de	
învățare,	da-le	
regulile!	

Finalul…	

 

Oprirea	Mobbing-ului	
(Sursa:	pixabay.com)	

PASUL	4	
Dă-le	timp	pentru	a	reflecta	cu	privire	la	jurnalul	
de	învățare,	dar,	de	asemenea,	încurajați-i		să	
participle	la	discutie	în	grupuri	mici.	În	funcție	
de	grupurile	care	ar	putea	fi	interesate	de	a	
împărtăși	impresiile	și	experiențele	lor.	

Note	despre	
Etapa	4	
Reaminti	
participanților	că	
jurnalul	este	
pentru	note	
personale,	dar	
este	de	mare	
valoare	pentru	a	
împărtăși	
impresiile	cu	
membrii	grupului.	
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Discriminarea	în	locurile	publice	
Această	activitate	dorește	să	crească	cunoștințele	cursanților	 în	ceea	ce	privește	discriminarea	 în	 locuri	
publice.	Discriminarea	este	tratamentul	nedrept	sau	negativ	al	diferitelor	categorii	de	persoane,	în	special	
pe	motive	de	rasă,	vârstă,	sau	sex.	Elevii	vor	 înțelege	importanța	de	a	ajuta	victima	din	cauza	efectelor	
negative	 a	 discriminării.	 De	 asemenea,	 este	 de	 o	 importanță	 vitală	 pentru	 a	 încorpora	 în	 mod	
corespunzător	grupurile	minoritare	în	comunitate,	astfel	de	acte	de	discriminare	sunt	mai	puțin.

Abstract:	
În	cadrul	acestei	activități	dorim	
să	ne	asigurăm	că	elevii	să	
înțeleagă	importanța	de	a	avea	
curajul	de	a	apăra	o	victimă	a	
discriminării.	

	
	

Subiect:	
Discriminarea	în	locuri	publice	

Abilitati	de	baza:	
Luarea	deciziilor,	rezolvarea	
problemelor,	curaj	civic	

Cuvinte	cheie:	
Discriminarea,	curaj,	luarea	
deciziilor	

Cost:	
Scăzut	

Durată:	
Doua	ore	

Evaluare:	
(Bifați	smiley	să-și	amintească	cât	
de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	ale	acestei	
activități	sunt	pentru	a	se	asigura	
că	cursanții	adulți	înțeleagă	
importanța	utilizării	curajul	civic	
și	apărarea	victimă	a	
discriminării.	Toți	oamenii	
trebuie	să	colaboreze	și	să	obțină	
de-a	lungul	pentru	a	asigura	o	
lume	pașnică.	

	

Aptitudini	

Abilitățile	instruite	în	această	
activitate	sunt:	

► Luarea	deciziilor	

► Civic	Curaj	

► Abilități	de	comunicare	

	

competenţe	

Ne	dorim	ca	tinerii	elevi	să	fie	
suficient	de	competent	pentru:	

► Act	corect	într-o	situație	în	
care	se	simt	cineva	este	
discriminat	

► Apăra	victima	

	

Cunoştinţe	

Participanții	știu	la	sfârșitul	
activității	cum	să:	

► Acționa	în	mod	eficient	
pentru	a	apăra	o	victimă	

► Ce	măsuri	să	ia	
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Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității.	

jocuri	de	rol	discriminare	

Suntem	de	planificare	o	activitate	prin	care	
cursanții	adulți	vor	descrie	diferite	metode	de	
soluții	posibile	pentru	a	ajuta	o	victimă	a	
discriminării.	Acest	lucru	se	va	face	prin	activități	
de	joc	de	rol.	Cursanții	vor	fi,	de	asemenea,	având	
în	vedere	o	cantitate	mică	de	timp	pentru	a	
cerceta	unele	tehnici	posibile.	Cursanții	vor	
descrie	trei	acte	diferite	de	discriminare	și	trei	
soluții	diferite.	

	

Pregătirea	activității	

Există	foarte	puține	de	pregătire	care	trebuie	să	
fie	făcut	pentru	această	activitate.	Studenții	vor	
cerceta	în	primul	rând	diferite	acte	de	
discriminare	și	soluții	posibile	înainte	de	a	decide	
care	dintre	ele	să	acționeze.	Lasă-i	să	știu	ce	este	
sarcina	acestei	activități:	„În	grupuri	mici,	veți	
descrie	trei	acte	de	discriminare	și	trei	soluții	
posibile“.	

1) Asigurați-vă	o	cameră	cu	suficiente	
calculatoare	a	fost	selectat.	

2) Asigurați-vă	că	există	o	cantitate	amplă	de	
pixuri	și	hârtie	pentru	elevi	să	facă	notițe,	ci,	de	
asemenea,	să	ia	notițe	în	timpul	discuției	de	
grup.	

3) Creați	o	atmosferă	pozitivă	prin	selectarea	o	
sală	de	clasă	cu	suficiente	scaune	și	mese,	și	
materiale	de	lucru	(flipchart-uri,	foarfece,	
hârtie,	notițe,	etc.).	

	

Punerea	în	aplicare	a	activității	

	
1) Fii	clar	cu	privire	la	sarcina	activității	și	

reasigura-vă	că	este	înțeles	de	către	toată	
lumea.	De	asemenea,	cere	o	anumită	
experiență	anterioară	sau	cunoștințe	speciale	
în	rândul	participanților.	

2) Participanții	vor	fi	rugați	să-și	petreacă	
aproximativ	30	de	minute	de	cercetare	diferite	
acte	de	discriminare	și	observând	concluziile	
lor	în	jos.	Acestea	ar	trebui,	de	asemenea,	de	
cercetare	soluțiile	posibile	pentru	
discriminarea	diferite	acte	pe	care	le-au	găsit.	

3) Acestea	ar	trebui	să	fie	apoi	împărțite	în	
grupuri	de	3	sau	4	și	apoi	dat	timp	suficient	
pentru	a	crea	trei	scurte	jocuri	de	rol,	fiecare	
ilustrând	o	situație	diferită	și	soluție.	

4) La	vizionarea	jocuri	de	rol	toată	lumea,	la	o	
discuție	de	grup	ar	trebui	să	fie	facilitată	de	un	
cadru	didactic	pentru	a	se	asigura	că	
obiectivele	activității	au	fost	îndeplinite.		

	

Evaluarea	/	evaluarea	activității	

	
1) Activitatea	este	considerată	a	fi	un	succes	dacă	

participanții	sunt	capabili	să	înțeleagă	ce	este	
discriminarea	și	de	a	înțelege	modul	în	care	să	
ajute	apere	victima.	

	

2) Incite	care	învață	să	folosească	jurnalele	de	
învățare	pentru	a	reflecta	experiența	de	
învățare	a	acestei	activități.		
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Rezumat	metodologică:	
► Metoda	de	lucru:	Informațiile	de	bază	inițială	va	fi	autodidact	și	apoi	obiectivele	activității	vor	fi	

îndeplinite	printr-o	discuție	de	grup	facilitate.	

► Metoda	de	evaluare	/	evaluare:	*	Evaluarea	formativă:.	jocuri	de	rol	și	grup	de	discuții	*	jurnale	de	
învățare	-	incita	pe	elevi	să	ia	note	de	cele	mai	importante	lucruri	pe	care	le-au	învățat	(sporirea	
capacității	de	a	extrage	informații	și	de	a	trage	concluzii)	

► Recomandarea	metodologice	de	implementare	a	măsurilor	de	formare	în	existente:	*	Este	
important	să	câștige	interesul	cursanților	și	să-i	motiveze	bine	pentru	această	sarcină;	ei	își	dezvoltă	
competențele	curajului	civil	și	să	învețe	despre	posibilitățile	adecvate	de	acțiune.	

► Learning	pregătire	mediu:	clasă,	scaune,	calculatoare,	spațiu	mare.	

► Resurse	/	Materiale	necesare:	imprimantă,	hârtie,	pixuri,	de	calculator,	spațiu	mare.	

► Motivația	pentru	drivere	care	învață:	laudă,	să	fie	pozitiv	
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

	

jocuri	de	rol	discriminare	 	

	
	

În	cadrul	acestei	activități,	veți	învăța	cum	să-și	apere	
o	victimă	a	discriminării.	Numeroase	acte	diferite	de	
discriminare	vor	fi	analizate	și	cele	mai	bune	metode	
de	soluții	vor	fi	discutate.	

Materiale	necesare	

► Calculator	

► stilouri	

► Hârtie	
 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitatea!	

 

	

PASUL	1	
În	grupuri	de	3	sau	4,	vi	se	va	da	o	jumătate	de	
oră,	pentru	a	cerceta	diferit	act	de	discriminare	
și	soluțiile	lor.	Va	trebui	să	alegeți	trei	pe	care	
crezi	că	poți	acționa	într-un	joc	de	rol.	

	
	

Fă-o…	

 

		

PASUL	2	
După	selectarea	situațiilor	pe	care	urmează	să	
acționeze,	vi	se	va	administra	în	jurul	valorii	de	
45	de	minute	pentru	a	repeta	cele	trei	jocuri	de	
rol	scurte.	Vei	acționa	apoi	le	la	restul	grupului.	

	
	

 
	

PASUL	3	
În	timp	ce	la	vizionarea	altor	grupuri	acționează	
în	situații	lor,	notele	ar	trebui	să	fie	luate	în	
ceea	ce	privește	diferitele	actul	de	discriminare	
și	soluție.	
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Note	tale:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Finalul…	

 

	

PASUL	4	
O	discuție	de	grup	va	fi	facilitată,	cu	subiectul	
principal	de	discuție	fiind	soluțiile	care	au	fost	
portretizat.	Ceea	ce	a	fost	bun	despre	ei	și	ce	a	
fost	rău?	Ați	putea	să	acționeze	într-o	situație	
tensionată?	
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Știri	false	?!	
Reflectarea	asupra	relațiilor	din		mass-media	este		o	competență	de	bază	pentru	a	fi	participativ	politic.	
În	prezent,	în	vremea		digitalizării,	mulți	oameni	au	tendința	de	a	accesa	știri	și	informații	despre	
evenimente	politice	și	sociale	actuale	de	pe	internet,	de	exemplu	prin	intermediul	social	media.	În	acest	
context,	subiectul	știrii	false	este	distribuit		în	mod	repetat,	deoarece	acestea	au	dobândit	avantajele	
tehnologiei	moderne	într-un	mod	special.	Ce	veste	este	de	încredere,	serioasă		și	care	știri	manipulează	
opinia	publică	prin	declarații	false?	Aceste	întrebări	trebuie	să-și	găsească	răspus	dacă	cineva	dorește	să	
se	informeze	cu	privire	la	chestiunile	politice	și	sociale	actuale.	

De	când	există	adesea	rapoarte	false	rasiste	și	discriminatorii	în	circulație,		este	o	chestiune	de	curaj	
pentru	a	le	recunoaște	și	a	le	trata	într-un	mod	reflectorizant.	Acest	exercițiu	este	destinat	să	promoveze	
utilizarea	critică	a	surselor	de	către	adulții		tineri	și	să	dezvolte	metode	direcționate	de	recunoaștere	a	
știrilor	false,	astfel	încât	opinia	formată	să	fie	promovată	pe	baza	faptelor	și	nu	pe	fondul	unor	zvonuri	
false	(Sursa:	Berliner	Landeszentrale	für	politische	Bildung:	politische	Bildung	in	der	Grundbildung	-	Eine	
Materialsammlung	für	die	Praxis	2017	pp	47F)..	

Abstract:	
Această	activitate	are	ca	scop	
promovarea	interacțiunii	critice	
cu	mass-media	în	rândul	adulților	
tineri	și	sensibilizarea	cu	privire	la	
apariția	constantă	de	știri	false.	
În	acest	context,	strategiile	vor	fi	
dezvoltate	pentru	a	facilita	
recunoașterea	știrilor		false.	

	
(Sursă:	pixaby.com)	

Subiect:	
relații	mass-media	critice,	știri	
false	

Abilitati	de	baza:	
Detectarea	de	știri	false,	analiza	
sursă	critică	

Cuvinte	cheie:	
știri	false,	participarea	politică,	
procesul	de	luare	a	opiniei	critice,	
educația	politică,	educația	pentru	
media	

Cost:	

scăzut	

Durată:	
1,	5-2	ore	

Evaluare:	
(Bifează	smiley	să-ți	amintească	
cât	de	mult	ți-a	plăcut!)	
J	K	L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Rezultatele	învățării	acestui	
exercițiu	sunt	reprezentate	de		
obținerea	unei		conștientizări	
despre	cât	de	ușor	este	să		fie	
create	știri	false	și	cât	de	repede	
te	se	pot	confrunta.	

Scopul	acestui	exercițiu	este	de	a	
aborda	în	mod	critic	mass-
media.	

Aptitudini	

Competențele	de	bază	care	
urmează	să	fie	formate	în	acest	
exercițiu	sunt,	după	cum	
urmează:	

► participarea	politică	

► Reflectarea		opiniei		
constatate	

► Buna	conștientizare	a	
existenței	știrilor	false	

Competenţe	

Acest	exercițiu	are	scopul	de	a	
permite	tinerilor	adulți	să-și	
formeze	o	opinie	politică	cu	
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ajutorul	știrilor	curente.	
Următoarele	abilități	sunt	
importante:		

► Privirea	critică	asupra	mass-
media		

► Analiza	critică	a	surselor	

► Cum	să	abordezi		știrile	false	

Cunoştinţe	

La	sfârșitul	acestui	exercițiu,	
participantul	vvor	ști	...	

► Cum	sunt	făcute	știrile	false.	

► Cum	pot	fi	recunoscute	știrile	
false.	

► Cum	să	se	ocupe	de	știri	false.	
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Descrierea	activității	
Luați	în	considerare	următorii	pași	pentru	
dezvoltarea	activității.	

Știri	false?!	

Acest	exercițiu	include	un	test	de	evaluare.	
Ulterior	va	avea	loc	o	discuție	de	grup	pe	știri	
false,	iar	rezultatele	vor	fi	colectate.	

Pregătirea	activității	

Pentru	a	pregăti	acest	exercițiu,	există	mai	multe	
lucruri	de	luat	în	considerare:	

1) Pentru	exercițiul	aveți	nevoie	de	ziare	la	z.	
Colectați-le	pe	cele	mai	bune,	preferabil		de	la	
diferite	case	de	știri	de	renume.	

2) În	timpul	exercițiului,	participanții	ar	trebui	să	
scrie	rezultatele	lor	pe	fișe;	le	veți	distribui	în	
avans,	în	locurile	corespunzătoare	din		sala	de	
seminar.	

3) Din	moment	ce	în	a	doua	parte	a	exercițiului	
rezultatele	ar	trebui	să	fie	scrise	pe	un	poster,	
un	Flipboard	ar	trebui	să	fie	pregătite	înainte	
de	începerea	exercițiului;	nu	uita	marcatorii!	

4) La	sfârșitul	exercițiului,	fiecare	participant	ar	
trebui	să	poată	lua	acasă	o	fișă	cu	strategii	
pentru	abordarea	știrilor		false	(vezi	
materialele);	imprimați-le	în	număr	suficient	în	
prealabil.	

Implementarea	activității	

1) La	începutul	exercițiului,	participanții	sunt	
rugați	să	se	întâlnească	în	grupuri	mici	de	2-3	
persoane	pentru	a	inventa	un	raport	fals	și	un	
mesaj	curent,	adevărat!		Liderul	grupului	va	
oferi	ziare	curente	pentru	acest	scop;	
participanții	pot	utiliza,	de	asemenea,	
smartphone-urile	lor	sau	alte	instrumente	
similare.	Cele	două	mesaje,	adevărate	și	
inventate,	sunt	fiecare	scrise	pe	o	foaie	și	date	
liderului	grupului.	Timp:	20	minute.	

2) Atunci	când	toate	grupurile	au	terminat,	testul	
începe:	Liderul	grupului	citește	un	mesaj	
adevărat	și	unul		fals	cu	voce	tare.	Participanții	
trebuie	să	ghicească	acum	care	dintre	afirmații	
este	adevărată.	Este	important	ca	declarațiile	
false	să	fie		întotdeauna	clarificate	de	către	
conducătorul	grupului!	

3) Dacă	toate	ghicitorile	au	fost	citite,	testul	va	fi	
terminat.	Pentru	a	evalua	experiențele	
participanților	într-un	mod	reflectorizant,	
liderul	de	grup	poate	adresa	grupului	
următoarele	întrebări:	

• Ați	găsit	că	este	dificil	să	creați		un	zvon?	

• Cum	te-ai	simțit		în	legătură	cu	zvonurile	
celorlalți?	Le-ai	crezut?	Ați	găsit	că	este	
dificil	să	recunoașteți	știri	false?	

• Ați	întâlnit	deja	zvonuri	similare?	Dacă	da,	
în	ce	situație	le-ați	întâlni?	

4)	 Deja	au	început	discuțiile	de	grup	cu	privire	la	
tema	data,	ele		vor	fi	continuate	și	îndrumate	cu	
întrebări	de	tipul:	Cum	se	poate	să	luptăm	singuri	
împotriva	știrilor	false?	Rezultatele	trebuie	să	fie	
înregistrate	pe	un	poster	și,	dacă	este	necesar,	
completată	lista	anexată	(a	se	vedea	materialul).	

	

Evaluarea	activității	

1)	În	cazul	în	care	discuțiile	de	grup	se	apropie	de	
sfârșit,	participanții	vor	răspunde	la	ultimele		
întrebări	deschise.	

2)	În	cele	din	urmă,	handout-urile	sunt	distribuite	
participanților,	astfel	încât	acestea	să	aibă	
rezultatele	exercițiului	la	îndemână	acasă.	
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Rezumarea	metodologică:	
► Introducere:	Participanții	primesc	sarcina	de	a	inventa	un	raport	fals	și	de	a	cerceta	o	declarație	

adevărată	(știri	curente)	în	grupuri	mici;	timp:	20	minute	

o Ziarele	curente	vor	fi	furnizate	sau	participanții	pot	folosi	smartphone-urile	lor	
(dacă	sunt	disponibile)	

► Quiz	în	plen:	După	aceea,	știrile	sunt	colectate	și	sub	forma	unui	test	trebuie	să	fie	informați	care	
afirmații	sunt	greșite	și	care	sunt	adevărate.	

o Important:	În	cazul	în	care	testul	este	terminat,	toate	declarațiile	false	trebuie	să	
fie	eliminate!	

► Evaluare:	Următoarele	întrebări	ar	trebui	să	încurajeze	participanții	să	reflecteze:	

o Ați	găsit	că	este	dificil	să	creați	un	zvon?	

o Cum	te-ai	simțit	în	legătură	cu	zvonurile	celorlalți?	Le-ai	crezut?	Ați	găsit	că	este	
dificil	de	recunoscut	știri	false?	

o V-ați	întâlnit	deja	cu	zvonuri	similare?	Dacă	da,	în	ce	cazuri	le-ai	întâlni?	

► Continuarea	discuției	de	grup:	Cum	se	poate	lupta	împotriva	știrilor	false?	

o Rezultatele	discuției	de	grup	ar	trebui	să	fie	înregistrate	pe	un	poster.	

o Dacă	este	necesar,	rezultatele	ar	trebui	să	fie	completate	de	lista	anexată	(a	se	
vedea	materialul).	

► Concluzie:	Dacă	există	întrebări	deschise	din	partea	participanților,	acestea	pot	primi	raspuns	ca	o	
concluzie.	

o Lista	(a	se	vedea	materialul)	poate	fi	transmisă	participanților	ca	o	fișă	pentru	
domiciliu.	

► Material:	ziare	de	zi	cu	zi,	cartele	index,	afișe,	pixuri,	handout	imprimate		
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Stiri	false?	 	

	
(Sursă:	pixaby.com)	

Scopul	acestui	exercițiu	este	de	a	obține	o	
conștientizare	a	cât	de	ușor	este	să	se	creeze	știri	false	
și	cât	de	repede	te	confrunți	cu	acestea.	Împreună	
vom	discuta	modalități	de	a	recunoaște	știri	false	
pentru	a	promova	propria	dvs.	reflectare	asupra	mass-
media.	

Materiale	necesare	

► Ziarul	zilnic	

► cartele	index	

► Poster	

► Hand-out-uri 

	

Pregătiți-vă	pentru	activitate!	

 

	(Sursa:	pixaby.com)	

PASUL	1	
Vă	rugăm	să	formați		grupuri	de	2-3	persoane.	
Gândiți-vă	la	un	raport	de	cercetare	fals	în	
cadrul	grupului	și	creați	un	mesaj	adevărat	
(utilizați	ziarele	sau,	dacă	este	necesar	
Smartphone,	etc).	

Considera…	
Atunci	când	se	
analizează	zvonul,	
consideră	că	nu	
sună	prea	absurd;	
trebuie	să	sune	
credibil!	

Fă-o…	

 

(Sursa:	pixaby.com)	
	
	

PASUL	2	
Quiz:	În	plen	trebuie	să	fie	ghicite	care	afirmații	
sunt	adevărate	și	care	sunt	false.	

Note	despre	
Pasul	2	
Asigurați-vă	că	
toate	declarațiile	
false	sunt	
eliminate!	
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Note	tale:	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

 

 
(Sursa:	pixaby.com)	

PASUL	3	
Reflectați	asupra	experiențelor	pe	care	le-ați	
avut	în	timpul	jocului	și	discutați-le	cu	grupul.	

	
	
	
	
	

Finalul…	

 

(Sursa:	pixaby.com)	

PASUL	4	
Ia	un	mesaj	acasă:	Cum	poți	lupta	împotriva	
știrilor	false?	Împărtășiți-vă	ideile	cu	grupul.	

Note	despre	
Etapa	4	
Nu	uita	lista	de	
sfaturi	despre	
cum	să	luptați	cu	
știri	false	la	
domiciliu!	
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Handout - modul corect de a lupta cu știri false 
1 Nu totul de pe Internet este credibil. Fiți suspicioși! Mai ales știrile emotionante sunt, de multe ori, 
știri false. Să se acorde atenție, de asemenea, exagerarii formei de reprezentare / povestirii cu 
fotografii de informare și polarizante. Aici este vorba de multe ori  de zvonuri false. Dacă informațiile 
din surse sau link-uri de referință lipsesc, este, probabil, o veste falsă. 

 

2 Dacă credeți că ați găsit un raport fals, verificați amprenta site-ului respectiv. Dacă nu găsiți nici o 
informație acolo, probabil ai dreptate cu presupunerea ta. Site-uri de știri grave sunt responsabile 
pentru conținutul lor și, prin urmare, să dea întotdeauna o amprentă. 

 

3. Dacă ați citit un articol și acest lucru pare să fie vă vizibil, uita-te la surse. Este serios jurnalistul? Ia 
timp pentru a găsi alte surse care răspândesc aceleași știri și să comparați informațiile. 

 

4. Dacă găsiți știri false, nu-l răspândiți. Acest lucru aduce beneficii numai diseminatorului dacă 
zvonul  rămâne în circulație. Dacă este posibil, raportează sursa la site-ul corespunzător, astfel încât 
să poată fi șters (sperăm). 

(Sursa: Berliner Landeszentrale für politische Bildung: Politische Bildung in der Grundbildung - Eine 
Materialsammlung für die Praxis 2017, S. 47) 
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“Lucruri	drăguțe”	
Diferența	între	lucruri	și	persoane	pare	să	fie	clară.	Un	lucru	nu	are	sentimente,	nu	poate	acționa	și	nu	
poate	fi	auto-determinat	să	ia	decizii:	Nu	trăiește!	De	asemenea	pare	clar	că	utilitatea	lucrurilor	și	a	
persoanelor	trebuie	definite	diferit.	Cu	toate	acestea,	oamenii	se	văd	deseori	ăn	experiențe	ăn	care	sunt	
tratați	ca	niște	lucruri	și	nu	ca	persoane	cu	sentimente,	care	ar	dori	să-și	ia	propriile	decizii.	

Abordarea	feministă	a	Marthei	Nussbaum	“Obiectificarea”		din	antologia		"Sex	și	Justiție	Socială"	
intenționează	să	se	ocupe	de	aceast	fenomen.	Utilizând		'Șapte	moduri	de	a	trata	o	persoană	ca	pe	un	
obiect',	participanții	vor	fi	introduși	în	subiect	și	vor	extrage	caracteristicile	obiectificării	în	mod	
independent	.	In	examinarea	critică	a	doua	videoclipuri	cu	muzică	pop,	teoria	lui	Nussbaum	va	fi	
verificata.	(Ideea	acestui	exercițiu	a	fost	preluată	de	pe	site-ul		klicksafe.de).	

Abstract:	
Prin	propunerea	acestui	exercițiu	
ne	dorim	să	introducem	tinerii	
adulți	în	subiectul	obiectificării	
oamenilor	din	cultura	pop	sis	ă-I	
facem	să	conștientizeze	
stereotipurile	de	gen.	

	
Abgestempelt	
(Source:	pixabay.com)	

Subiect:	
reificarea	persoanelor;		scheme	
de	evaluare	legate	de	sex	

Abilități	de	bază:	
Recunoașterea	caracteristicilor	
reificării,	recunoașterea	
schemelor	de	evaluare	legate	de	
gen,	sexim	

	

Cuvinte	cheie:	
reificare,	stereotipii	de	gen,	
cultura	pop,	obiectificarea,	
analiza	video	

Cost:	
jos	

	

Durata:	
1,5	ore	

Evaluare:	
(Bifează	smyle	ca	să-ți	amintești	
cât	de	mult	ți-a	plăcut!!)	
J		K		L	

 

Descrierea	rezultatelor	
învățării	

Acest	exercițiu	își	propune	să	
sensibilizeze	și	să	conștientizeze	
asupra	sexismului	din	viața	de	zi	
cu	zi	și	cultura	pop.	
Caracteristicile	reificării	ne	
permit	să	introducem	
participantii	în	subiect	și	cu	
ajutorul	acestora,	ar	trebui	să	fie	
ușor	să-i	facem	să	recunoască	și	
să	reflecteze	asupra	stigmatizării	
de	gen	

Aptitudini	

Abilitățile	formate	prin	acest	
exercițiu	vizează:	

► Analiză	video	critică		

► Conștientizarea	stereotipiilor	
de	gen		

► Manipularea	reflective	a	
obiectivării	persoanelor	

	

Competențes	

Competențele	formate	prin	acest	
exercițiu	se	referă	la	aparițiile	
femeilor	și	bărbaților	în	cultura	
pop:		



ACTIVITY NUMBER 1 

This	project	n°	2018-1-UK01-KA204-048016	has	been	funded	with	support	from	the	European	Commission.	This	publication	reflects	the	views	only	
of	the	author,	and	the	Commission	cannot	be	held	responsible	for	any	use	which	may	be	made	of	the	information	contained	therein.		

► Tratarea	imaginilor	media	a	
femeilor	și	bărbaților	

► Sensibilizarea	stereotipiilor	
reprezentate	în	cultura	pop		

	

Cunoștințe	

La	finalul	acestui	exercițiu	
participanții	vor	ști	să	

diferențieze	cunoștințele	teoriei	
reificarii	în	concordanța	cu	
Nussbaum,	pe	lângă	subiectele	
conexe	precum	sexismul	cotidian	
și	cultura	violului.	

► Caracteristicile	reificării	în	
concordanță	cu	teoria		
Marthei	Nussbaum	

► Sexismul	de	zi	cu	zi	

► Cultura	Rape	
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Descrierea	activității	
Urmați	instrucțiunile	de	mai	jos	pentru	a	realiza	
acest	exercițiu.	

Lucruri	drăguțe	

Cu	ajutorul	unui	videoclip	sau	a	unei	parodii,	
participanții	vor	ajunge	la	conștientizarea	
obiectificării	persoanelor	și	oamenilor	în	viața	de	
zi	cu	zi,	în	cultura	pop.	Reflecțiile	lui	Nussbaum	
furnizează	baza	pentru	o	examinare	critică	a	
subiectului	.	

	

Implementarea	activității	

1) Pregătiți	fișele	de	lucru:	Printați	fișele	într-un	
număr	sufficient		-	AB	1:	Definirea	"reificacării";	
AB	2:	Tabel	pentru	videoanaliză)	

2) Cercetați	pe	internet	videoclipul	"Blurred	
Lines"	al	lui	Robin	Thicke	și	parodia	video	
"Defined	Lines"	a	grupului	de	studenți	de	la		
Auckland	University	–	Legea	Revue	Girls,		
pentru	a	fi	cantata	în	grup.	

3) Asigurați-vă	că	o	a	doua	camera	va	fi	
disponibilă:	Jumătate	din	grup	privește		
videoclipul,	cealaltă	jumătate	privește	parodia	

4) Asigurați-vă	că	există	o	tablă	sau	o	soluție	
alternativă	(e.g.	poster,	flipchart)	pentru	
colectarea	informațiilor.	

Implementarea	activității	

1) Introducere:	„Care	este	diferența	dintre	un	
obiect	și	o	persoană?“	La	această	întrebare	pot	
răspunde	participanții.	Pentru	a	exemplica	
acest	lucru,	un	participant	poate	fi	comparat	
cu	un	scaun.	Rezultatele	se	notează	pe	tablă.	

2) După	aceasta,	participanții	primesc	sarcina	de	
a	citi	abstractul	pentru	‚Sapte	moduri	de	a	
trata	o	persoană	ca	pe	un	obiect‘		din	eseul	
‘Obiectificarea’	a	filosofului	American		Martha	
Nussbaum.	Caracteristicile	reificării	conform		
Nussbaum		pot	fi	adăugate	la	cele	scrise	deja	
pe	tablă	(pot	să	folosească	la	elaborare).	

3) Participanții	se	vor	divide	în	două	grupuri.	Un	
grup	privește	videoclipul	"Blurred	Lines"	al	lui	
Robin	Thicke.	Alt	grup	privește	video	cu		
"Defined	Lines",	o	parodie	după		Thicke's	
video.	Amândouă	grupurile	vor	analiza	
videoclipurile	în	concordanta	cu	teoria	lui	
Nussbaum.	Participanții	pot	not		ideile	lor	

4) Rezultatele	se	vor	discuta	în	plen.	Evaluarea	
poate	fi	susținută	prin	întrebări	de	tipul:	"Ce	e	
la	fel	sau	ce	apare	diferit	in	reificarea	dintre	
bărbați	și	femei?	Este	de	la	sine	înțeles	că	
trebuie	să-I	învățăm	pe	participanți	că	
reificarea	înseamnă	degradarea	persoanei.	
Rezultatele	pot	fi	colectate	în	format	tabelar;	
pentru	vizualizare	vor	compara	muzica	din	
videoclip	și	pe	aceea	din	parodie	(Tabel:	
caracteristici,	exemple	din	videoclipul	muzical,	
exemple	din	parodia	video).	

Evaluarea	activității	

1) Exercițiul	a	avut	success	dacă	participanții	*au	
fost	sensibilizați	cu	privire	la	subiectul	reificării	
persoanelor	prin	cultura	pop		și	vor	
conștientiza	caracteristicile	degradării	
bărbaților	și	femeilor.	

2) Participanților	li	se	cere	să	acorde	mai	multă	
atenție	subiectului	în	viața	de	zi	cu	zi		pentru	a	
fi	în	măsura	să	acționeze	conștient	la	
obiectificarea	persoanelor			

	

Follow	up	

1)	Ca	o	continuare	a	sarcinii,	participantii	pot	
căuta	videoclipuri	în	care	bărbații	și	femeile	
sunt	tratați	cu	respect		

2)	Dacă	formatorul	are	impresia	că	participanții	
sunt	conștienți	în	legătura	cu	subiectul,	pot	
discuta	versul	din	melodia	lui		Lady	Gaga's	"Fac	
ce	vreau	cu	corpul	meu".	Evaluarea	
întrebărilor:	"E	vorba	de	o	degradare	a	
persoanei	în	acest	text	sau	e	auto-determinare	
dacă	persoana	își	folosește	propriul	corp?	
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Recomandări	metodologice:	
► Participanții	la	acest	exercițiu	trebuie	să	cunoască	teoria		Marthei	Nussbaum	despre	reificare	

► In	următoarea	etapă,	participanții	pot	să	recunoască	reificarea	în	clipuri	video	

► Pregătirea	mediului	de	învățare:	furnizați	2	video;	asigurați-vă	că	cele	2	camere	sunt	disponibile;	
printați	fișele	de	lucru	

► Resurse/materiale	necesare:	hârtie,	stilouri,	table,	cretă	

► Recomandări	pentru	activitatea	ulterioară	

o Aprofundarea	subiectului,	de	exemplu,	prin	analiza	altor	videoclipuri	musicale	care	
prezintă	acțiuni	respectuoase	între	bărbați	și	femei	

o Pentru	avansați:	discuții	despre	sexismul	de	zi	cu	zi	si	cultura	Rape	cu	versurile	"Fac	ce	
vreau	cu	corpul	meu"	al	lui		Lady	Gaga	

	

Problematica	cântăreței	poate	fi	discutată	in	
contextual	sexismului	de	zi	cu	zi		prin	
normalizarea	tendințelor	de	violență		sexuală	
din	cultura	rape.	
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Handout	pentru	participanți	

	

Sarcina	ta:	

	

Handout	Lucruri	drăguțe	 	

	
Abgestempelt	
(Source:	pixabay.com)	

Prin	acest	exercițiu	veți	învăța	caracteristicile	reiterării	
conform	teoriei		Marthei	Nussbaum	și	le	veți	aplica	în	
exemple	din	muzica	Rape:	Videoclipul	musical		
"Blurred	Lines"	al	lui		Robin	Thicke	și	parodia	sa	
"Defined	Lines"	a	unui	grup	de	studenți	de	la		of	
Auckland	University	(The	Law	Revue	Girls).	

Necesar	de	materiale	

1)	Fișe	de	lucru	(2	in	total)	

2)	Tablă	sau	poster,	flipchart	etc.	

3)	Cretă	sai	markere	

4)	Videoclipul	"Blurred	Lines"	

5)	Parodia	Video	„Defined	Lines“	

	

Pregătește-te	pentru	activitate!	

 

Lorem	ipsum	
(Source:	lorem	ipsum)	

PAS	1	
Discutati	în	grup	care	e	diferența	dintre	un	
obiect	și	o	persoană.	Colectați	rezultatele	pe	
tablă/poster	etc.	

Considerații...	
Ilustrați:	Care	e	
diferența	dintre	o	
persoană	și	un	
scaun?	

De	făcut...	

 

Lorem	ipsum	
(Source:	lorem	ipsum)	

PAS	2	
Analizați	caracteristicile	reificării	persoanelor	
conform	teoriei		Marthei		Nussbaum	pe	baza	
textului.	Colectați	rezultatele	în	plen	și	
adăugați-le	celor	din	lista		

Notes	on	Step	2	
Pentru	această	
sarcină,	poți	
folosi	tabelul	din	
fișa	2.	
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Notițele	voastre:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

 
Lorem	ipsum	
(Source:	lorem	ipsum)	

PAS	3	
Împărțiți-vă	în	două	grupuri	aproximativ	egale.	
Un	grup	privește	videoclipul	musical,	iar	celălalt	
parodia	acestuia.	Acordați	atenție	scenelor	care	
reprezintă	caracteristicile	extrase	anterior	

Notes	on	Step	3	
E	foarte	bine	dacă	
utilizați	fișele	sau	
posterele	pentru	
a	vă	nota	câte	
ceva.	

Finalul…	

 

Lorem	ipsum	
(Source:	lorem	ipsum)	

PAS	4	
Discutați	analizele	realizate.	Ambele	grupuri	își	
prezintă	rezultatele.	Când	evaluați,	fiți	atenți	la	
modul	în	care	reificarea	diferă	de	la	bărbați	la	
femei.	

Notes	on	Step	4	
Completați	
desenele/postere
le	prin	
compararea	
exemplelor	din	
clipul	musical	cu	
cele	din	parodie	
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Fișa	1:	Vă	rugăm	să	notați	caracteristicile	reificării	în	acord	cu	teoria		M.	Nussbaum	din	textul	următor.	
(Sorce:	Nussbaum,	M.C.	(1999).	Objectification.	In	M.	C.	Nussbaum	(Eds.),	Sex	and	social	Justice	(S.	218–223).	
Oxford,	New	York:	Oxford	University	Press.)	
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Fișa	2:	

Analiza	video:	Unde	există	reificare,	de	exemplu	degradarea	din	cadrul	video	văzute?	Vă	rugăm	să	notați	
caracteristicile	reificării	identificate	în	acord	cu	teoria	lui	Nussbaum	corespunzătoare	scenelor	din	video	

	

Caracteristicile	reificării	în	acord	cu	teoria	
lui		Nussbaum	

Exemple	din	videoclipuri	
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