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Dragi profesori / Dragi elevi,

Suntem bucuroºi cã doriþi sã aflaþi lucruri noi despre cetãþenia democraticã ºi cã aþi ales manualul Together. 

Sã începem cu o întrebare…  De ce credeþi cã manualul se numeºte Together?

Educaþia pentru cetãþenie democraticã, un concept important al secolului 21, însumeazã un set de concepte, principii
ºi activitãþi care au menirea de a vã ajuta pe voi, adolescenþi ºi adulþi, sã vã implicaþi activ ºi responsabil în proce-
sul de luare a deciziilor în comunitãþile voastre: ºcoalã, cartier, oraº, þarã ºi — de ce nu — chiar mai departe.
Participarea activã e cheia promovãrii ºi consolidãrii unei culturi democratice bazate pe cunoaºterea ºi respectarea
valorilor fundamentale cum sunt: drepturile ºi libertãþile omului, egalitate în diversitate ºi respectarea legii.

Acest manual vã va ajuta sã învãþaþi despre cetãþenia democraticã: veþi gãsi definiþii, veþi afla despre personalitãþi ºi
instituþii care promoveazã democraþia — veþi deveni conºtienþi de drepturile, dar ºi de responsabilitãþile voastre atât
ca indivizi, cât ºi ca membri ai comunitãþii. Vã veþi însuºi abilitãþi ºi competenþe cum ar fi: capacitatea de a învãþa,
de a participa, de a negocia ºi de a ajunge la consens. Veþi participa la  procesele democratice din ºcoala voastrã ºi
din alte medii. Nu numai ca veþi învãþa despre lumea contemporanã — veþi deveni chiar parte din ea.

Vi se vor prezenta multe cazuri reale din România ºi din alte þãri, ºi veþi cunoaºte perspective diferite asupra aceluiaºi
subiect. Dorinþa noastrã este sã fiþi informaþi, sã învãþaþi sã gândiþi liber ºi sã analizaþi critic atât experienþele voas-
tre, cât ºi pe cele ale altor persoane.

Înainte de a începe sã rãsfoiþi manualul, uitaþi-vã la cuprins. Lecþiile sunt organizate în jurul competenþelor ºi temelor
generale din programa ºcolarã pentru orele de consiliere ºi orientare din ciclul liceal. Includerea competenþelor speci-
fice pentru cetãþenia democraticã este preluatã din curriculumul naþional pentru educaþia cetãþeneascã din Marea
Britanie. 

Am pus un accent deosebit pe dezvoltarea  comunicãrii pentru cetãþenie democraticã — ca o competenþã specificã.
Modalitatea în care stabilim interacþiunea socialã este un aspect esenþial al cetãþeniei democratice. În fiecare lecþie
se fac referiri la sugestii de comportament ºi exprimare verbalã pentru o anume situaþie de interacþiune socialã. Vã
rugãm sã vã asiguraþi cã, înainte de începerea cursului, toþi elevii din clasã  au primit un set complet din secþiunea
„Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“,  aflatã la sfârºitul manualului.

Materialele din lecþii pot fi folosite în clasele 9–12. Fiecare lecþie are indicatã grupa de vârstã a elevilor.

Lecþiile includ: 
– pagina profesorului cu detalii despre timpul alocat fiecãrei activitãþi, scopurile, pregãtirea ºi desfãºurarea activi-

tãþilor ºi cheia activitãþilor. Se fac referiri sistematice la articole din Convenþia cu privire la drepturile copilului.
– paginile cu activitãþile pentru elevi care trebuie fotocopiate pentru lucrul în clasã.  Lungimea lecþiilor diferã ºi se

indicã timpul necesar pentru parcurgerea lor. În câteva cazuri, o temã poate fi dezbãtutã în douã ore de curs.  

Cetãþenia democraticã înseamnã comunicare ºi împãrtãºirea opiniilor, înseamnã sã învãþãm, sã convieþuim ºi sã
muncim cu oameni cu care avem sau încercãm sã avem aceleaºi puncte de vedere cu privire la valorile în care cre-
dem cu toþii: participare activã, parteneriat, ºansã, egalitate, responsabilitate ºi solidaritate.

Sperãm cã acum înþelegeþi mai bine ce semnificaþie are titlul manualului, cã v-am trezit curiozitatea ºi cã doriþi sã
mergem Împreunã mai departe.

Succes tuturor!

Autorii
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Conþinuturi ºi competenþe 

I. COMPETENÞA GENERALÃ: EXPLORAREA RESURSELOR PERSONALE CARE
INFLUENÞEAZÃ PLANIFICAREA CARIEREI

TEMA Vârsta 15-16 ani Vârsta 17-18 ani

1. Autocunoaºtere 
ºi dezvoltare

personalã 

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã1

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Analiza
atitudinii ºi
valorilor
personale în
cadrul
comunitãþii   

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

1. Eu ºi
ceilalþi
Pagina 9

Analiza
atitudinii ºi
valorilor
personale în
cadrul
comunitãþii

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

2. Reguli
ºcolare – între
autoritate ºi
democraþie 
Pagina 13

Aprecierea
diversitãþii
talentelor
umane ºi
punerea
acestora în
valoare

3. Un talent
pentru
fiecare
Pagina 15

Analiza
politicilor
statale legate de
cetãþenie.
Înþelegerea
relaþiei dintre
identitate
personalã ºi
cetãþenie

4. Dreptul la
cetãþenie
Pagina 19

Analiza
conceptului de
naþionalitate.
Înþelegerea
relaþiei dintre
identitate
personalã ºi
naþionalitate

5. Rãdãcini
Pagina 23

1 Competenþele pentru cetãþenia democraticã includ: (i) competenþe cognitive, (ii) competenþe etice ºi / sau (iii) competenþe sociale.

II. COMPETENÞA GENERALÃ: INTEGRAREA ABILITÃÞILOR DE INTERRELAÞIONARE ÎN
VEDEREA DEZVOLTÃRII PERSONALE ªI PROFESIONALE

TEMA Vârsta 15-16 ani Vârsta 17-18 ani

2. Comunicare ºi
abilitãþi sociale

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Respect pentru
relaþiile de
familie

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

6. Pãrinþi ºi
copii
Pagina 27

Respect pentru
relaþiile de
familie

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

7. Cum
definim 
familia
Pagina 29
8. Cât de
importantã
este familia
Pagina 31

Preocupare
pentru calitatea
relaþiilor sociale

9. Spunem
ceea ce
gândim
Pagina 33

Preocupare
pentru calitatea
relaþiilor sociale

10. Forme ale
violenþei în
ºcoli
Pagina 35
11. Cauzele
violenþei în
ºcoli
Pagina 37



2. Comunicare
ºi abilitãþi

sociale

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Cooperare ºi
spirit de echipã

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

12. Roluri în
echipã
Pagina 41

Cooperare ºi
spirit de echipã

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

13. Lucrul în
echipã
Pagina 45

Preocupare
pentru
rezolvarea
conflictelor

14. Medierea
conflictelor
Pagina 47

III. COMPETENÞA GENERALÃ: UTILIZAREA ADECVATÃ A INFORMAÞIILOR, ÎN PROPRIA
ACTIVITATE, PENTRU OBÞINEREA SUCCESULUI

TEMA Vârsta 15-16 ani Vârsta 17-18 ani

3. Managementul
informaþiilor ºi

al învãþãrii

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Recunoaºterea
ºcolii drept
comunitate
democraticã   

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

15.Ora de
curs idealã
Pagina 51

16. O lume
violentã: 
cine e
responsabil?
Pagina 53

17. Curricu-
lum-ul ascuns
Pagina 57

Recunoaºterea
ºcolii drept
comunitate
democraticã

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

18. Educaþie
pentru viaþã
Pagina 61

19. Vreau sã
fiu în siguranþã
Pagina 65

20. Spaþiul
meu
Pagina 67

Încurajarea
analizei critice a
aspectelor
sociale

21. Aspectul
fizic ºi moda
Pagina 71

22. Reclama
– realitate
sau iluzie?
Pagina 75

Încurajarea
analizei critice a
aspectelor
sociale

23. Reality
shows
Pagina 79

24. Reguli
pentru
libertate?
Pagina 83

IV. COMPETENÞA GENERALÃ: ELABORAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
PERSONALÃ ªI PROFESIONALÃ

TEMA Vârsta 15-16 ani Vârsta 17-18 ani

4. Planificarea
carierei

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Alegerea
carierei
potrivite

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

25. Gânduri
de viitor
Pagina 85

26. Un viitor
pentru
fiecare
Pagina 89

Alegerea
carierei
potrivite

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

27. Ce drum
aleg?
Pagina 93

28. Educaþia
continuã
Pagina 97



• Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice / 167
• Glosar de termeni pentru cetãþenia democraticã / 175

V. COMPETENÞA GENERALÃ: EXERSAREA ABILITÃÞILOR DE MANAGEMENT AL UNUI STIL
DE VIAÞÃ DE CALITATE

TEMA Vârsta 15-16 ani Vârsta 17-18 ani

5. Calitatea
stilului de viaþã

Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei Competenþe specifice pentru
cetãþenia democraticã 

Titlul lecþiei 

Spirit civic în
legaturã cu
siguranþa
mediului social
ºi al muncii.
Respectul faþã
de lege 

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

29. Lanþul
corupþiei
Pagina 101

30. Traficul de
persoane
Pagina 105

Spirit civic în
legaturã cu
siguranþa
mediului social
ºi al muncii.
Respectul faþã
de lege

Comunicarea
verbalã ºi non-
verbalã în
spiritul
cetãþeniei
democratice

31. Corupþie ºi
sãrãcie
Pagina 109

Atitudine
responsabilã
pentru siguranþa
traficului rutier

32. Drumul
spre ºcoalã
Pagina 113
33. Mersul pe
bicicletã –
sãnãtos, dar
periculos?
Pagina 115

Atitudine
responsabilã
pentru siguranþa
traficului rutier

34. NU
conducerii sub
influenþa
alcoolului 
Pagina 119

Recunoaºterea
ºanselor egale
la sistemul de
sãnãtate publicã

35. Dilema
unui medic
Pagina 123

Recunoaºterea
ºanselor egale
la sistemul de
sãnãtate publicã

36. Adevãrul
mai presus de
HIV/ SIDA
Pagina 127

Rãspunderea
pentru
bunãstarea
fizicã ºi psihicã
personalã

37. Alimentaþie
sãnãtoasã
Pagina 131

Rãspunderea
pentru
bunãstarea
fizicã ºi psihicã
personalã

38. Tulburãri
de alimentaþie
Pagina 135

Atitudine
responsabilã
pentru protecþia
mediului
înconjurãtor ºi
înþelegerea
conceptului de
dezvoltare
durabilã

39. Dacã nu
acþionãm
acum, vom
plãti mai târziu
Pagina 139

40. Amprenta
ecologicã
Pagina 143

Atitudine
responsabilã
pentru protecþia
mediului
înconjurãtor ºi
înþelegerea
conceptului de
dezvoltare
durabilã

41. Dezvoltare
economicã cu
orice preþ?
Pagina 145

42. Comerþ
echitabil ºi
dezvoltare
Pagina 149

Atitudine
responsabilã
pentru protecþia
mediului
înconjurãtor ºi
înþelegerea
conceptului de
dezvoltare
durabilã

43. Calamitãþi
naturale:
efecte
Pagina 153

44. Calamitãþi
naturale: în
sprijinul
victimelor
Pagina 155

Atitudine
responsabilã
pentru protecþia
mediului
înconjurãtor ºi
înþelegerea
conceptului de
dezvoltare
durabilã

45. Calamitãþi
naturale: ce e
de fãcut?
Pagina 159

46. Cât de
ieftin înseamnã
ieftin?
Pagina 163





Profesor

99

Eu ºi ceilalþi

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu valorile care stau la baza relaþiilor interpersonale
în cadrul comunitãþilor sociale.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.  

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Solicitaþi elevilor sã citeascã textul ºi apoi iniþiaþi o discuþie cu întreaga clasã, în care ele-
vii sã explice în ce fel textul se referã la ei. (10 minute)

Activitatea 2 (a + b): 
Organizaþi elevii în grupuri de 4 sau 5. Cereþi elevilor sã citeascã textele A–C ºi sã
îndeplineascã sarcinile de lucru a. ºi b. Solicitaþi purtãtorilor de cuvânt ai grupurilor sã
prezinte concluziile grupului lor în faþa clasei. (20 de minute)
Cheia rãspunsurilor pentru Activitatea 2.b.:
- text A: CDC, Articolul 29 (a) ºi (d);
- text B: CDC, Articolul 29 (d);
- text C: CDC, Articolul 29 (d).

Activitatea 3
Organizaþi aceastã activitate ca pe o discuþie cu întreaga clasã. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(a) favorizarea înfloririi personalitãþii copilului ºi dezvoltarea înzestrãrii ºi aptitudinilor

sale mentale ºi fizice, în deplinãtatea posibilitãþilor lor;
(b) educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor fun-

damentale, precum ºi al principiilor consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
(c) educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi

valorile sale culturale, precum ºi respectul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care
trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite de a sa;

(d) pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un
spirit de înþelegere, de pace, de toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate
popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu persoanele de origine autoh-
tonã;

(e) educarea copilului în spirit de respect faþã de mediul natural.

TEMA
Autocunoaºtere

ºi dezvoltare
personalã

11Lecþia



10

Elev

Eu ºi ceilalþi1Lecþia

Citiþi textul de mai jos ºi explicaþi mesajul pe care îl conþine. 

a. Citiþi textele A–C de mai jos ºi lucraþi în grupuri pentru a explica modul în care textele reflectã: 
• respectul  de sine • iubirea • datoria • consideraþia faþã  de ceilalþi 
Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Exprimarea opiniei“.

A. CEA MAI IMPORTANTÃ LECÞIE
Cam prin a doua lunã din clasa a X-a, unul dintre profesori ne-a dat un extemporal. Eram un elev conºtiincios
ºi am rãspuns repede la întrebãri, pânã când am ajuns la ultima: ,,Care este numele de botez al femeii de servi-
ciu din ºcoalã?“ Era o glumã, precis. O vãzusem pe femeia de serviciu de mai multe ori. Era înaltã, cu pãrul
închis la culoare, cam de 50 de ani, dar cum era sã ºtiu cum o cheamã? I-am dat profesorului extemporalul meu,
fãrã rãspuns la ultima întrebare. Chiar înainte sã se sune, un elev a întrebat dacã ultima întrebare era ºi ea notatã.
„Bineînþeles“, a rãspuns profesorul. „În viaþa voastrã veþi întâlni mulþi oameni. Toþi sunt importanþi. Meritã
atenþia ºi grija voastrã, chiar dacã tot ce faceþi este sã-i zâmbiþi ºi sã-i spuneþi «Bunã!»“ N-am uitat lecþia aceea.
Mai târziu am aflat cã numele ei era Daniela.

B. ADU-ÞI ÎNTOTDEAUNA AMINTE DE CEI CARE TE SERVESC 
În vremurile în care o îngheþatã costa mult mai puþin decât acum, un bãieþel de 10 ani a intrat într-o cofetãrie ºi
s-a aºezat la o masã. Chelneriþa a pus un pahar cu apã în faþa lui. „Cât costã o îngheþatã asortatã?“ „Cinci lei“, a
rãspuns chelneriþa. Bãiatul ºi-a scos mâna din buzunar ºi s-a uitat la banii pe care îi avea în mânã. „Cât e o
îngheþatã simplã?“ întrebã el. Între timp, se adunaserã câþiva oameni care aºteptau o masã liberã ºi chelneriþa
începea sã-ºi piardã rãbdarea. „Patru lei“, rãspunse ea repezit. Bãiatul s-a uitat din nou la bani. „Aº vrea o
îngheþatã simplã“, spuse el. Chelneriþa aduse îngheþata, puse nota de platã pe masã ºi plecã. Bãiatul ºi-a termi-
nat îngheþata, a plãtit la casã ºi a ieºit din cofetãrie. Când chelneriþa s-a întors sã ºteargã masa, au podidit-o
lacrimile. Frumos aºezatã lângã farfuria goalã era o bancnotã de 1 leu. Bãiatul nu putuse sã mãnânce o îngheþatã
asortatã pentru cã trebuia sã rãmânã ceva ºi pentru ea. 

C. OBSTACOLUL DIN CALEA NOASTRÃ 
La ºcoalã am auzit aceastã povestire. În vremuri de demult, un rege a pus un bolovan mare în mijlocul unui drum.
Apoi s-a ascuns ºi a aºteptat sã vadã dacã cineva va lua din drum bolovanul. Unii dintre cei mai de vazã ºi mai
bogaþi negustori ºi curteni ai regelui au ajuns acolo ºi au ocolit bolovanul. Mulþi chiar s-au plâns cã regele nu
face nimic pentru ca drumurile sã fie curate, dar niciunul nu a pus mâna pe bolovan sã-l dea mai încolo. Apoi veni
un þãran, cu un sac de legume în spate. Apropiindu-se de bolovan, omul a pus jos sacul ºi a încercat sã împingã
bolovanul la marginea drumului. Dupã mai multe încercãri, reuºi în cele din urmã. Dupã ce þãranul îºi luã în spate
sacul cu legume, observã o punguþã de piele în locul unde fusese bolovanul. În punguþã erau mai multe monede
de aur ºi un bilet de la rege în care scria cã aurul era pentru acela care va da deoparte bolovanul din drum. 

(primit pe e-mail la 21 aprilie 2005 ºi adaptat)

b. Lucraþi în grupuri ºi identificaþi care dintre prevederile Articolului 29 din CDC sunt ilustrate de fiecare
dintre textele de mai sus.

2

1

„Dacã unui om îi este dat sã fie mãturãtor de strãzi, ar trebui sã mãture strada aºa cum Michelangelo picta sau
cum Beethoven compunea muzicã sau cum Shakespeare scria poezie. Ar trebui sã mãture strãzile aºa de bine,
încât toþi cei din cer ºi de pe pãmânt sã se opreascã ºi sã spunã: «Aici a trãit un mare mãturãtor de strãzi, care ºi-a
fãcut bine treaba.»“                 

Martin Luther King, Jr. (1929–1968) conducãtor al miºcãrii pentru drepturile civile din Statele Unite
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Lecþia 1  Eu ºi ceilalþi

a. Învãþaþi la ºcoalã despre respect de sine, iubire, datorie, consideraþie faþã de ceilalþi? Daþi exemple. 

b. Credeþi cã ºcoala are un rol în a-i învãþa pe elevi aceste valori? Credeþi cã acest rol este doar al fami-
liei? Sau al familiei ºi al ºcolii împreunã, într-un parteneriat? Dacã da, cum ar trebui sã funcþioneze
acest parteneriat?

3

1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(a) favorizarea înfloririi personalitãþii copilului ºi dezvoltarea înzestrãrii ºi aptitudinilor sale mentale ºi fizice, în deplinãtatea

posibilitãþilor lor;
(b) educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor fundamentale, precum ºi al principiilor

consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
(c) educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi valorile sale culturale, precum ºi

respectul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite
de a sa;

(d) pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un spirit de înþelegere, de pace, de tole-
ranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu persoanele
de origine autohtonã;

(e) educarea copilului în spirit de respect faþã de mediul natural.

CDC, Articolul 29
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Lecþia 1  Eu ºi ceilalþi

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Reguli ºcolare – 
între autoritate ºi democraþie

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu unele dintre regulile ºi reglementãrile din ºcoala lor.
• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu propriile reacþii faþã de aceste reguli ºi reglemen-

tãri.
• Crearea posibilitãþii ca elevii sã-ºi exprime opiniile referitoare la viaþa în ºcoalã. 
• Implicarea elevilor în stabilirea unui cod de comportament în propria ºcoalã.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Desenaþi pe tablã tabelul pentru Activitatea 1.

Desfãºurarea
activitãþilor 

Distribuiþi fotocopiile. 

Activitatea 1
Organizaþi activitatea ca lucru individual.
Conduceþi un sondaj dupã Activitatea 1: solicitaþi elevilor sã completeze tabelul de pe
tablã cu numãrul de reguli cu care fiecare este de acord ºi le respectã, este de acord, dar
nu le respectã º.a.m.d. Trageþi concluziile: de exemplu, dacã cei mai mulþi elevi sunt de
acord cu regulile ºi le ºi respectã, clasa este foarte disciplinatã, dar cu un coeficient mai
scãzut de gândire independentã. (25 de minute)

Activitatea 2
Organizaþi o discuþie frontalã. Sugeraþi elevilor posibile rãspunsuri: frustrat(ã) • bine •
revoltat(ã) • furios/furioasã • confortabil • mândru/mândrã • ruºinat(ã) • stânjenit(ã) • inde-
pendent(ã) • cu încredere în mine • laº(a) • la modã • deºtept/deºteaptã • responsabil(ã) •
îngãduitor/îngãduitoare • conformist(ã) • tocilar(ã). (5 minute)

Activitatea 3
Organizaþi lucrul în perechi. (5 minute)

Activitatea 4
Faceþi o listã cu regulile propuse de elevi (10 minute) ºi solicitaþi comentarii asupra aces-
tei liste de la colegii profesori din ºcoalã.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 12
1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernamânt dreptul de a exprima liber

opinia sa asupra oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în con-
siderare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sãu de maturitate.

2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice proce-
durã judiciarã sau administrativã care-l priveºte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau
o instituþie corespunzãtoare, în conformitate cu regulile de procedurã din legislaþia
naþionalã.

Articolul 28 (selecþie)
2. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru a veghea la aplicarea disci-

plinei ºcolare într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinþã umanã ºi în con-
formitate cu prezenta convenþie. 
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Citiþi regulile de mai jos. Pentru a arãta atitudinea pe care o aveþi faþã de aceste reguli precum ºi modul în
care vã comportaþi în ºcoalã, înscrieþi numãrul fiecãrei reguli în coloana potrivitã din tabelul de mai jos.

1. Uniforma ºcolarã / codul de culoare este obligatorie / obligatoriu.
2. Absenþa nemotivatã de la ore este interzisã. 
3. Consumul bãuturilor alcoolice este interzis în perimetrul ºcolii. 
4. Copiatul este interzis. 
5. Elevii trebuie sã fie punctuali la ore. 
6. Fumatul este interzis în perimetrul ºcolii. 
7. Elevii trebuie sã se ridice în picioare când se adreseazã unui profesor. 
8. Elevii trebuie sã foloseascã numai intrarea în ºcoalã rezervatã lor.  
9. Este interzisã folosirea de cãtre elevi a unui limbaj vulgar în relaþiile cu colegii sau cu personalul ºcolii. 

10. Se interzice aruncarea hârtiilor sau a resturilor de mâncare pe jos, în perimetrul ºcolii. 
11. Elevii pot transmite plângeri sau sugestii directorului numai prin dirigintele clasei. 
12. Piercing-urile sunt interzise în ºcoalã. 
13. Elevilor li se interzice sã-ºi vopseascã pãrul.   
14. Elevii nu vor cumpãra produse alimentare decât de la bufetul ºcolii. 
15. Elevilor le este interzisã organizarea sau participarea la grevã. 
16. Jocurile de noroc sunt interzise în perimetrul ºcolii. 
17. Portul de arme de orice fel este strict interzis în perimetrul ºcolii. 
18. Folosirea telefoanelor mobile nu este permisã în timpul orelor de curs. 
19. Animalele de companie pot fi aduse în ºcoalã numai la solicitarea unui profesor. 
20. Înregistrarea video / audio a unor activitãþi din orele de curs este permisã numai cu acordul profesorului de la clasã. 

Rãspundeþi la întrebãrile urmãtoare:  
a. Cum v-aþi simþit în timp ce completaþi tabelul? 
b. Ce aþi învãþat despre voi înºivã în timpul acestei activitãþi?

Lucraþi în perechi pentru a explica cum se aplicã articolul 12 din CDC în ºcoala voastrã. 

Alegeþi cel puþin o regulã dintre cele enumerate la Activitatea 1 (sau sugeraþi o alta) pe care aþi vrea ca
toatã lumea din ºcoalã — elevi, profesori — sã o respecte. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii
în spi-ritul cetãþeniei democratice, în special la „Exprimarea opiniei“.

4
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Reguli ºcolare –
între autoritate ºi democraþie

Elev

1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricãrei probleme
care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sãu de maturitate.

2. În acest scop, se va da copilului, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedurã judiciarã sau administrativã
care-l priveºte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau o instituþie corespunzãtoare, în conformitate cu regulile de proce-
durã din legislaþia naþionalã. 

CDC, Articolul 12
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Un talent pentru fiecare

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea de cãtre elevi a teoriei inteligenþelor multiple.
• Încurajarea dezvoltãrii conºtiinþei propriei individualitãþi.
• Recunoaºterea ºi aprecierea  diversitãþii.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Dacã planificaþi folosirea sãlii de informaticã, aveþi grijã sã faceþi toate pregãtirile nece-

sare.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitãþile 1 ºi 2 
Discutaþi cu elevii despre diversitatea inteligenþei. Subliniaþi faptul cã fiecare individ este
inteligent în felul sãu ºi cã trebuie sã identificãm aceste inteligenþe. Menþionaþi rolul ºcolii
în conturarea personalitãþii fiecãruia ºi în  ajutorul acordat descoperirii de sine. (5 minute) 

Activitatea 3 
Solicitaþi elevilor sã citeascã informaþia despre inteligenþele multiple ºi sã încerce sã-ºi
descopere  inteligenþele reprezentative. (25 de minute)
Pentru mai multe informaþii, indicaþi-le site-ul http://www.desprecopii.com/info.asp?id=485
Pentru diferite tipuri de teste de personalitate, indicaþi-le site-ul: 
http://www.didactic.ro/index.php?cid=disciplina&did=15&what=planuri&type=1.

Activitatea 4 
Organizaþi activitatea în plen, monitorizaþi discuþia ºi încurajaþi sinceritatea ºi deschiderea
spre dialog. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã: a) dezvoltarea ple-

narã a personalitãþii, a vocaþiilor ºi a aptitudinilor mentale ºi fizice ale copilului ;
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Cum comentaþi afirmaþiile de mai jos?
• „Mã numesc Ioana. Sunt bunã la fizicã.“
• „Mã numesc Mihai. Sunt bun la muzicã.“

Citiþi Articolul 29 din CDC precum ºi informaþia de mai jos ºi rãspundeþi din nou la prima întrebare.
Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la ‘Relatarea
de idei ºi informaþii’.

Pãrintele teoriei inteligenþelor multiple este Howard Gardner. Conform acesteia, nu avem numai un singur fel
de inteligenþã mãsurabilã prin testele IQ, ci mai multe. În cartea sa Frames of Mind, Gardner a identificat iniþial
7 inteligenþe, la care a adãugat ulterior încã douã. 
Acesta a mai afirmat cã:
• fiecare persoanã posedã toate tipurile de inteligenþe, dar în proporþii diferite;
• fiecare persoanã are o structurã intelectualã diferitã;
• tipurile de inteligenþe sunt localizate în diferite pãrþi ale creierului ºi pot funcþiona împreunã sau independent.

Citiþi urmãtoarele informaþii. Care dintre tipurile de inteligenþã se aplicã pentru voi ºi în ce ordine?

Persoane cu inteligenþã lingvisticã:
• înþeleg mai bine lumea prin intermediul cuvintelor vorbite ºi scrise
• le place sã scrie ºi sã citeascã, au un limbaj expresiv, le plac ghicitorile ºi jocurile de cuvinte, sunt interesaþi de

limbile strãine, memoreazã uºor ºi iau notiþe la cursuri;
• sunt de obicei jurnaliºti, poeþi, avocaþi, scriitori. 

Persoane cu inteligenþã vizualã:
• înþeleg lumea cel mai bine prin intermediul vizualizãrii ºi orientãrii spaþiale;
• le face plãcere sã demonteze obiectele ºi apoi sã le monteze la loc, sã se joace cu puzzle-uri tridimensionale;

amintirile lor sunt bazate pe imagini vizuale; înþeleg foarte bine hãrþile ºi planurile desenate;
• îºi reprezintã ideile grafic, prin desene ºi schiþe, ºi se pot orienta foarte uºor într-o lume tridimensionalã, fiind

adesea arhitecþi, fotografi, artiºti, piloþi, ingineri mecanici. 

Persoane cu inteligenþã muzicalã:
• înþeleg cel mai bine lumea prin ritmuri ºi melodii, cântã, vocal sau la un instrument; le este greu sã se concen-

treze dacã aud muzicã; le place ritmul poeziilor;
• sunt adesea compozitori, poeþi, pianiºti, staruri ale muzicii rock.

Persoane cu inteligenþã chinestezicã: 
• înþeleg cel mai bine lumea prin intermediul aspectelor concrete (prin fizicalitate);
• le plac miºcarea fizicã ºi experienþele tactile; cred cã animalele ºi mediul fizic sunt importante; le place sã

studieze biologia ºi problemele ecologice; 
• îºi pot controla foarte uºor miºcãrile trupului ºi sunt foarte îndemânatici; le place sã facã sport, sã meargã în

excursii cu cortul, reacþioneazã fizic la tot ce-i înconjoarã;
• sunt cel mai adesea atleþi, meºteºugari, mecanici, chirurgi.

3

2

1

3Lecþia Un talent pentru fiecare
Elevi

1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã: 
a) dezvoltarea plenarã a personalitãþii, a vocaþiilor ºi a aptitudinilor mentale ºi fizice ale copilului;

CDC, Articolul 29



Persoane cu inteligenþã logico-matematicã:
• înþeleg cel mai bine lumea prin cauze ºi efecte;
• le place ca obiectele sã fie curate ºi în ordine ºi sunt frustraþi de oamenii dezorganizaþi; le plac jocurile ºi pro-

blemele care necesitã raþionamente;
• au înclinaþii extraordinare pentru crearea ipotezelor, cãutarea regularitãþilor specifice modelelor ºi au o viziune

esenþialmente raþionalã asupra vieþii;
• mulþi sunt oameni de ºtiinþã, contabili, programatori; 

Persoane cu inteligenþã interpersonalã:
• înþeleg cel mai bine lumea dacã o privesc prin ochii altora;
• învaþã prin intermediul interacþiunii cu ceilalþi ºi le place aceastã interacþiune; ajung la înþelegeri, negociazã ºi

sunt empatici cu alþii; demonstreazã calitãþi de lider ºi participã la activitãþi politice;
• mulþi sunt profesori, directori sociali, administratori, lideri foarte eficienþi.

Persoane cu inteligenþã intrapersonalã:
• înþeleg cel mai bine lumea din punctul lor de vedere (care este ºi unicul);
• sunt extremi de conºtienþi de propriile convingeri, sentimente ºi motivaþii; le place sã lucreze singuri ºi ºtiu

foarte bine sã se automotiveze; sunt autocomprehensivi, introspectivi, contemplativi, independenþi, plini de
voinþã ºi foarte disciplinaþi;

• mulþi sunt avocaþi, teologi, întreprinzãtori.

Persoane cu inteligenþã naturalã:
• înþeleg cel mai bine lumea prin intermediul mediului lor;
• le place sã lucreze ºi sã-ºi petreacã timpul în aer liber, sã grupeze obiectele ierarhic;
• învaþã ºi recunosc uºor diferite specii din mediul lor;
• mulþi sunt naturaliºti, fermieri, ecologi. 

(adaptat dupã http://www.desprecopii.com/info.asp?id=485 – accesat la 17 ianuarie 2007)

Discutaþi despre influenþa pe care credeþi cã ar trebui s-o aibã aceastã teorie asupra activitãþilor din ºcoalã
(de exemplu: felul în care se predã, oferta de activitãþi extracurriculare).

4
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Lecþia 3  Un talent pentru fiecare
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Lecþia 3  Un talent pentru fiecare

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Dreptul la cetãþenie

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Sã îi ajute pe elevi sã conºtientizeze politicile legate de cetãþenie ale diferitelor state ºi
necesitatea ca naþionalitatea sã fie recunoscutã. 

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile 

Activitatea 1
Acordaþi elevilor timp pentru a citi instrucþiunile ºi apoi cereþi întregii clase sã parafrazeze
cele douã Articole din CDC. (5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi elevii în perechi, acordaþi-le timp pentru a rezolva sarcina de lucru, apoi selec-
taþi douã-trei perechi pentru a prezenta ideile în faþa clasei. (15 minute)

Activitatea 3
Acordaþi elevilor timp sã citeascã textele, apoi cereþi perechilor formate la Activitatea 2 sã
discute asemãnãrile ºi deosebirile dintre cele trei cazuri. Selectaþi douã-trei perechi pentru
a prezenta în faþa clasei. (20 de  minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 7 
1. Copilul se înregistreazã imediat dupã naºterea sa ºi are, prin naºtere, dreptul la un nume,

dreptul de a dobândi o cetãþenie ºi, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte
pãrinþii ºi de a fi îngrijit de aceºtia.

2. Statele pãrþi vor veghea ca aplicarea acestor drepturi sã respecte legislaþia lor naþionalã
ºi obligaþiile pe care acestea ºi le-au asumat în temeiul instrumentelor internaþionale
aplicabile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora ar avea ca efect
declararea copilului ca apatrid.  

Articolul 8
1. Statele pãrþi se obligã sã respecte dreptul copilului de a-ºi pãstra identitatea, inclusiv

cetãþenia, numele ºi relaþiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fãrã nici o
imixtiune ilegalã. 

2. În cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau de o parte din elementele
constitutive ale identitãþii sale, statele pãrþi vor asigura asistenþa ºi protecþia corespun-
zãtoare pentru ca identitatea acestuia sã fie restabilitã cât mai repede posibil.
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Citiþi Articolele 7 ºi 8 din Convenþia cu privire la  Drepturile Copilului ºi parafrazaþi-le: 

Citiþi urmãtorul text ºi, în perechi, gãsiþi motive pentru care statele aleg o anume politicã cu privire la
cetãþenie. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Relatarea de idei ºi informaþii“. Prezentaþi motivele în faþa clasei.

Cum îºi justificã statele politicile cu privire la cetãþenie? Cu argumente legate de preocupãrile faþã de securi-
tatea naþionalã, probleme economice ºi de sãnãtate publicã. Începând cu 11 septembrie 2001, situaþia s-a deteri-
orat ºi mai mult, guvernele folosind argumentul atacurilor teroriste. Persoanele care cer azil politic pot deveni
sau rãmâne apatride, prin propria alegere, pentru a-ºi mãri ºansele de a fi acceptaþi într-o altã þarã. 

Adesea, una dintre probleme este aceea a discriminãrii de gen. Atunci când drepturile la cetãþenie sunt limitate
pentru copiii cetãþenilor de sex masculin, femeile sunt descurajate sã se cãsãtoreascã cu bãrbaþi de o anume rasã
sau naþionalitate, deoarece copiilor lor le-ar fi refuzatã cetãþenia. Aceasta înseamnã cã în anumite þãri  jus soli
(sol, pãmânt) predominã, iar ceteþãnia este determinatã de locul naºterii. În alte þãri, cetãþenia este determinatã
potri-vit lui jus sanguinis (legãturi de sânge), ceea ce înseamnã cã un copil legitim ia cetãþenia tatãlui, iar un copil
ilegitim, pe a mamei. Se estimeazã cã anual aproximativ 50 de milioane de naºteri rãmân neînregistrate din acest
motiv. 

Probleme mai pot apãrea când copiii lucrãtorilor temporari în strãinãtate se nasc pe teritorii strãine. Autoritãþile
din þara gazdã ar putea refuza sã înregistreze naºterea, iar þara din care au plecat ar putea la rândul ei avea o
politicã de cetãþenie bazatã pe teritoriul de naºtere, caz în care copiilor lucrãtorilor migranþi li se va refuza cetãþe-
nia a doua oarã. Faptul de a fi apatrid ar putea apãrea atunci când copiii sunt abandonaþi pentru motive politice
sau economice. De exemplu, dreptul la cetãþenie al unui copil ilegitim nãscut din pãrinþi membri ai trupelor de
menþinere a pãcii ONU ºi un cetãþean din acea þarã încã nu au fost definite clar.

2

1

4Lecþia Dreptul la cetãþenie
Elev

1. Copilul se înregistreazã imediat dupã naºterea sa ºi are, prin naºtere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetãþenie
si, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte pãrinþii ºi de a fi îngrijit de aceºtia.

2. Statele pãrþi vor veghea ca aplicarea acestor drepturi sã respecte legislaþia lor naþionalã ºi obligaþiile pe care acestea ºi le-au
asumat în temeiul instrumentelor internaþionale aplicabile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora ar
avea ca efect declararea copilului ca apatrid.

1. Statele pãrþi se obligã sã respecte dreptul copilului de a-ºi pãstra identitatea, inclusiv cetãþenia, numele ºi relaþiile fami-
liale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fãrã nici o imixtiune ilegalã.

2. În cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau de o parte din elementele constitutive ale identitãþii sale,
statele pãrþi vor asigura asistenþa ºi protecþia corespunzãtoare pentru ca identitatea acestuia sã fie restabilitã cât mai repede
posibil.

CDC, Articolul 7

CDC, Articolul 8



Citiþi urmãtoarele exemple despre cum este acordatã cetãþenia în România, Regatul Unit ºi Japonia. Care
sunt asemãnãrile ºi deosebirile dintre cele trei situaþii?

3
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Lecþia 4  Dreptul la cetãþenie

România. Potrivit Legii 21 din 1991, cetãþenia românã se obþine la naºtere, prin adopþie sau la cerere. Copiii

ai cãror pãrinþi (sau doar unul dintre aceºtia) sunt cetãþeni români ºi care sunt nãscuþi în România sunt automat

cetãþeni români. Dacã se nasc în strãinãtate, copiii trebuie sã aibã cel puþin un pãrinte român pentru a primi

automat cetãþenia românã. De asemenea, dacã sunt adoptaþi de cetãþeni români (sau dacã cel puþin unul dintre

pãrinþi este român), copilul primeºte cetãþenia românã. În al treilea rând, cetãþenia se obþine dacã o persoanã

locuieºte în România timp de cel puþin ºapte ani sau dacã este cãsãtorit cu un cetãþean român ºi locuieºte în

România timp de cinci ani. Aceºtia trebuie sã demonstreze cã vorbesc limba românã, cunosc istoria ºi civiliza-

þia României, sunt loiali statului român ºi cunosc Constituþia României. 

Regatul Unit. Existã 6 tipuri de persoane care au cetãþenia britanicã. Toate aceste categorii au paºaport britanic.

Cel mai mare grup este cel al cetãþenilor britanici care au „drept de locuinþã“. Majoritatea copiilor nãscuþi în

Regatul Unit devin cetãþeni la naºtere. Pânã când s-a schimbat legea, la începutul lui 1983, toþi cei nãscuþi în

Regat deveneau cetãþeni, cu excepþia situaþiei în care pãrinþii lor lucrau în diplomaþie la naºterea lor. Totuºi, din

1983 pânã în prezent, copiii nu devin cetãþeni decât dacã pãrinþii lor sunt stabiliþi în Regatul Unit la naºterea

copilului. Dacã pãrinþii mai au un termen legal sau nu au permisiunea de a se afla acolo când se naºte copilul,

acesta nu devine cetãþean. Totuºi, copilul poate deveni cetãþean britanic dacã pãrinþii se stabilesc aici ulterior

sau dacã îºi petrece primii 10 ani în aceastã þarã. Oricine devine cetãþean britanic în Regatul Unit poate trans-

mite cetãþenia copilului sãu nãscut în strãinãtate. Cetãþenii britanici au dreptul sã cãlãtoreascã liber ºi sã lucreze

în þãrile din Uniunea Europeanã. Alte persoane care locuiesc în Regatul Unit au nevoie de permisiunea altor

þãri europene dacã doresc sã lucreze în acestea. Cei nãscuþi în strãinãtate ºi care devin cetãþeni britanici

deoarece pãrinþii lor sunt cetãþeni britanici nu-ºi pot transmite cetãþenia copiilor lor dacã aceºtia sunt nãscuþi în

strãinãtate. (www.clsdirect.org.uk/legalhelp/ leaflet21.jsp?section=11&lang=en – accesat în februarie 2006)

Japonia. Japonia urmeazã principiul biliniar jus sanguinis („legea sângelui“ în latinã). Un copil va fi cetãþean

japonez când, în momentul naºterii, tatãl sau mama sunt cetãþeni japonezi. Tatãl trebuie sã recunoascã copilul

înainte de naºtere. Legile japoneze sunt astfel fãcute încât actul de recunoaºtere al tatãlui (prin trimiterea cãtre

autoritãþi a unui document de recunoaºtere a paternitãþii) este necesar pentru a obþine cetãþenia japonezã. Mulþi

dintre bãrbaþii japonezi care au relaþii sexuale cu femei strãine refuzã sã recunoascã copiii nãscuþi din aceste

relaþii, adesea pentru cã sunt cãsãtoriþi ºi nu vor sã riºte un divorþ. Dupã cum se menþioneazã mai sus însã, chiar

dacã tatãl recunoaºte copilul dupã naºterea acestuia, este prea târziu, cu excepþia cazului în care pãrinþii se cãsã-

toresc. Dacã un copil al unui cetãþean japonez se naºte în afara Japoniei, acesta îºi va pierde automat dreptul la

cetãþenie japonezã cu excepþia cazului în care se face un act de rezervare la cel mult 3 luni de la naºtere.

Limitarea acestei perioade la 3 luni face ca mamele copiilor de origine filipinezo-japonezã sã protejeze dreptul

copiilor lor la cetãþenia japonezã. Adesea, ele nu sunt nici mãcar conºtiente de aceastã regulã strictã, iar când

aflã de ea, este deja prea târziu. Federaþia japonezã a asociaþiilor de avocaþi a recomandat extinderea perioadei

de trimitere a declaraþiei de rezervare pânã cel puþin la vârsta de 20 de ani. Grupul ONG pentru Convenþia pen-

tru drepturile copilului a recomandat ca legile sã fie revizuite pentru a extinde perioada „în acord cu realitatea“.

(www.hrschool.org/doc/mainfile.php/lesson21/85 – accesat în februarie 2006)
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Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate



5Lecþia
Profesor

23

Rãdãcini

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile 
lecþiei

• Conºtientizarea ºi sensibilizarea elevilor cu privire la situaþia copiilor/persoanelor apa-
tride ºi a necesitãþii ca statele sã recunoascã cetãþenia.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi paginile pentru elevi.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile. 

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a parafraza Articolele 7 ºi 8 din CDC. (5 minute)
Informaþii suplimentare: 
Persoanele apatride sunt doar o categorie din cei 175 milioane de aºa-numiþi non-cetãþeni ai
lumii. Alte categorii îi includ pe refugiaþi ºi pe cei care cer azil politic, pe migranþi, pe imi-
granþi care au intrat într-o þarã din alte motive decât cãutarea unui loc de muncã (de exem-
plu, reunificarea familiei), pe non-imigranþi (studenþi strãini, oameni de afaceri, muncitori
temporari ºi cei care nu obþin statutul de azilant politic), pe victimele traficului de persoane
ºi pe alte persoane fãrã documente. Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi
spune cã statisticile sunt greu de realizat deoarece: 1) cetãþenia sau naþionalitatea neclare sunt
adesea controversate; 2) conceptul de apatrid este ambiguu; 3) guvernele nu doresc sã adune
ºi sã disemineze informaþiile legate de acest subiect; 4) unele persoane preferã sã rãmânã fãrã
þarã decât sã primeascã o naþionalitate pe care nu o doresc; 5) existã puþine informaþii despre
apatrizi în centrele de detenþie; 6) Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi ºi
alte organisme au acces direct limitat ºi 7) aceastã problemã nu este consideratã una priori-
tarã pe plan internaþional. Pe baza dovezilor existente, organizaþia Refugees International
estimeazã cã cea mai micã cifrã probabilã este de peste 11 milioane. (www.refugeesinterna-
tional.org/ section/publications/stateless_nationality/ – accesat în februarie 2006)

Activitatea 2
Organizaþi elevii în perechi ºi acordaþi-le timp pentru a discuta. Apoi, cereþi elevilor sã
citeascã textul ºi sã-ºi verifice pãrerile. Verificaþi frontal înþelegerea activitãþii. (20 de minute)

Activitatea 3
În perechile organizate la Activitatea 2, cereþi elevilor sã citeascã fiecare unul dintre texte, sã
facã schimb de informaþii între ei, apoi sã se gândeascã cum ar putea fi prevenite astfel de
situaþii. În finalul activitãþii cereþi elevilor sã facã schimb de idei cu colegii. (20 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 7
1. Copilul se înregistreazã imediat dupã naºterea sa ºi are, prin naºtere, dreptul la un nume,

dreptul de a dobândi o cetãþenie ºi, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte pãrinþii
ºi de a fi îngrijit de aceºtia.

2. Statele pãrþi vor veghea ca aplicarea acestor drepturi sã respecte legislaþia lor naþionalã ºi
obligaþiile pe care acestea ºi le-au asumat în temeiul instrumentelor internaþionale aplica-
bile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora ar avea ca efect declararea
copilului ca apatrid.

Articolul 8 (selecþie)
1. Statele pãrþi se obligã sã respecte dreptul copilului de a-ºi pãstra identitatea, inclusiv cetãþe-

nia, numele ºi relaþiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fãrã nici o imixtiune
ilegalã. 
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Elev

Citiþi Articolele 7 ºi 8 din Convenþia cu privire la  Drepturile Copilului ºi parafrazaþi-le:

Arãtaþi posibile motive pentru care li s-ar putea refuza copiilor dreptul la cetãþenie sau pentru care aceºtia
ar putea deveni apatrizi. Apoi citiþi urmãtorul text pentru a verifica. 
Cuvântul naþionalitate (calitatea de a fi membrul unei naþiuni) este adesea, deºi nu întotdeauna, folosit sinonim
cu cetãþenie (calitatea de a fi membrul unui stat). 
• Acestea sunt categorii folosite de state pentru a defini calitatea de membru al lor. 
• Presupun ºi o legãturã legalã între individ ºi stat, servind ca bazã pentru anumite drepturi, inclusiv dreptul statu-

lui de a oferi protecþie diplomaticã ºi reprezentare la nivel internaþional. 

Un apatrid este o persoanã care, potrivit legilor internaþionale, nu are legãtura legalã de naþionalitate cu niciun
stat. Acolo unde este posibil, naturalizarea, procesul prin care cetãþenii primesc cetãþenie, este cheia reducerii
problemei apatrizilor. Ea permite obþinerea unui loc de muncã sigur, folosirea serviciilor publice, inclusiv acce-
sul la educaþie ºi sãnãtate, participarea la procesul politic, deplasarea liberã, evitarea exploatãrii prin muncã ºi
accesul la sistemul judecãtoresc. 

Statutul de apatrid poate interveni ca rezultat al unuia sau al mai multor factori complecºi:
• schimbãri politice; 
• discriminare, adesea pe bazã etnicã sau rasialã; 
• diferenþe în legislaþia dintre diferite þãri; 
• transfer de teritoriu; 
• legi referitoare la cãsãtorie sau înregistrarea naºterilor; 
• expulzarea unor persoane; 
• naþionalitatea bazatã doar pe descendenþã, adesea doar pe linie paternã; 
• renunþarea la cetãþenie (fãrã primirea în prealabil a altei cetãþenii); 
• condiþii de lucru; 
• abandon;
• lipsa capacitãþii financiare de a înregistra copiii la naºtere; 
• cetãþenii fostelor colonii sau protectorate care locuiau în strãinãtate în momentul obþinerii independenþei de

cãtre þãrile lor. 

(www.refugeesinternational.org/ section/publications/ stateless_nationality/ — accesat în februarie 2006)

2
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1. Copilul se înregistreazã imediat dupã naºterea sa ºi are, prin nastere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetãþenie
si, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte pãrinþii ºi de a fi îngrijit de aceºtia.

2. Statele pãrþi vor veghea ca aplicarea acestor drepturi sã respecte legislaþia lor naþionalã ºi obligaþiile pe care acestea ºi le-
au asumat în temeiul instrumentelor internaþionale aplicabile în materie, în special în cazul în care nerespectarea acestora
ar avea ca efect declararea copilului ca apatrid.

1. Statele pãrþi se obligã sã respecte dreptul copilului de a-ºi pãstra identitatea, inclusiv cetãþenia, numele ºi relaþi-
ile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fãrã nici o imixtiune ilegalã. 

2. În cazul în care un copil este lipsit în mod ilegal de toate sau de o parte din elementele constitutive ale iden-
titãþii sale, statele pãrþi vor asigura asistenþa ºi protecþia corespunzãtoare pentru ca identitatea acestuia sã fie
restabilitã cât mai repede posibil.

CDC, Articolul 7

CDC, Articolul 8



Lucraþi în perechi. Citiþi unul dintre textele despre populaþiile apatride. Apoi faceþi schimb de informaþii
cu colegul ºi discutaþi de ce unele grupuri de populaþie pot fi apatride. Cum ar putea fi prevenite / rezol-
vate astfel de situaþii? Luaþi notiþe, apoi faceþi schimb de idei cu restul clasei. Referiþi-vã la secþiunea
„Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la „Relatarea de idei ºi informaþii“
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B. Populaþia rromã
Printre populaþiile apatride ale Europei, existã aproxima-
tiv 8 milioane de persoane de etnie rromã. De la venirea
lor din est în Europa cu aproape 500 de ani în urmã, pop-
ulaþia rromã a fost persecutatã. În secolul trecut, naziºtii
au încercat exterminarea lor ca grup etnic, iar aproxima-
tiv 500 000 au fost uciºi. În timpul „rãzboiului rece“2,
guvernele comuniste au încercat sã distrugã identitatea
rromã prin folosirea diverselor metode cum ar fi ster-
ilizarea forþatã. În Bulgaria, în timpul anilor ’70 ºi ’80,
guvernul i-a forþat sã-ºi schimbe numele ºi nu le-a permis
sã foloseascã limba romani în public. La destrãmarea fos-
tei Iugoslavii, drepturile multor grupuri etnice au fost
încãlcate. Aceasta a însemnat ºi pierderea drepturilor
populaþiei rrome. Aceasta a fost evacuatã forþat ºi dusã în
lagãre. Ca urmare, rromii au fugit în statele din jur ºi au
devenit  de facto apatrizi. Acum, unii sunt nevoiþi sã se
întoarcã în republicile din care au fugit cu ani în urmã. Nu
au dreptul la servicii medicale, sociale, educaþie, locuinþã
ºi nu pot sã îºi exercite drepturi politice ºi economice, ca
rezultat al statutului lor. Actualmente existã în
Parlamentul Uniunii Europene primul parlamentar de
etnie rromã. 

(www.refugeesinternational.org/ section/publications/
stateless_nationality/ – accesat în februarie 2006)

1 Tratatul de la  Sèvres a fost semnat în 1920 între Puterile Aliate ºi Turcia ºi a dizolvat Imperiul Otoman, stabilind graniþele statului turc. 
2 „Rãzboiul rece“ a fost  confruntarea geopoliticã, ideologicã ºi economicã survenitã dupã al Doilea Rãzboi Mondial între supraputerile globale, Uniunea

Sovieticã ºi Statele Unite, susþinute de aliaþii lor. A durat din 1947 pânã la dizolvarea Uniunii Sovietice la 25 decembrie 1991.

A. Populaþia kurdã
Kurzii locuiesc preponderent în munþii ºi zonele înalte la
graniþa dintre Turcia, Irak ºi Iran. Aproape jumãtate din
cei 25–30 de milioane de kurzi locuiesc în Turcia (aproxi-
mativ 20% din populaþia Turciei); 6 pânã la 7 milioane de
kurzi locuiesc în Iran (aproximativ  10% din populaþie);
3,5 pânã la 4 milioane de kurzi locuiesc în Irak (aproxi-
mativ 23% din  populaþie) ºi 1,5 milioane locuiesc în Siria
(dintre care aproximativ 200 000–300 000 sunt lipsiþi în
mod arbitrar de cetãþenia sirianã, li se interzice sã lucreze
în sectorul public ºi sunt consideraþi strãini). Comunitãþi
de kurzi mai existã în Liban ºi Armenia, în fosta Uniune
Sovieticã (în jur de 500 000), în Europa ºi în Statele
Unite. Înainte de Primul Rãzboi Mondial, kurzii au dus o
viaþã nomadã; li s-a promis un stat independent prin
Tratatul de la Sèvres1 din 1920, dar în cele din urmã au
fost împãrþiþi între Turcia, Iran ºi Irak.



26

Lecþia 5  Rãdãcini

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Pãrinþi ºi copii

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea de cãtre elevi a unor aspecte controversate referitoare la relaþiile dintre
pãrinþi ºi copii.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Cereþi elevilor sã citeascã situaþiile prezentate. 
Împãrþiþi elevii în ºase grupuri. Distribuiþi cardurile. Daþi fiecãrui grup câte un card, cu
câte o situaþie de familie. Cereþi elevilor sã discute, fiecare în grupul sãu, despre pro-
blemele familiei descrise pe card ºi, apoi, sã scrie 3-4 însemnãri de „jurnal“ al unui copil
din familia respectivã. Din însemnãrile zilnice trebuie sã reiasã modul în care copiii sunt
afectaþi de problemele dintre pãrinþii lor sau de alte probleme de familie. Fiecare grup va
prezenta însemnãrile în faþa clasei. (25 de minute)

Activitãþile 2 ºi 3
Conduceþi o discuþie, cu întreaga clasã, despre relaþiile dintre pãrinþi ºi copii, subliniind
drepturile ºi responsabilitãþile pe care aceºtia le au acasã, unii faþã de alþii. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 9
1. Statele pãrþi vor veghea ca niciun copil sã nu fie separat de pãrinþii sãi împotriva voinþei

acestora, exceptând situaþia în care autoritãþile competente decid, sub rezerva revizuirii
judiciare ºi cu respectarea legilor ºi a procedurilor aplicabile, ca aceastã separare este
în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni necesarã în cazuri par-
ticulare cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrataþi sau neglijaþi de pãrinþi sau în
cazul în care pãrinþii trãiesc separat ºi se impune luarea unei hotãrâri cu privire la locul
de reºedinþã a copilului. 

TEMA
Comunicare

ºi abilitãþi
sociale

2
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Imaginaþi-vã cã sunteþi copil într-una dintre familiile prezentate mai jos. 

Lucrând în grup, scrieþi 3-4 însemnãri în jurnal, într-o sãptãmânã, referindu-vã, dupã caz, la unele dintre
aspectele de mai jos: 

• problemele pe care le au pãrinþii la locul de muncã;
• modificãrile care intervin în statutul profesional al pãrinþilor;
• veniturile familiei;
• responsabilitãþile pe care le aveþi acasã;
• sarcina de a avea grijã de fraþii sau surorile mai mici;
• regulile pe care trebuie sã le respectaþi acasã;
• discuþiile ºi certurile dintre pãrinþi ºi/sau dintre pãrinþi ºi copii;
• atitudinea familiei faþã de prietenii copiilor.
• atitudinea familiei faþã de viaþa de la ºcoalã. 
O persoanã din fiecare grup va citi aceste însemnãri în plen. 

Discutaþi despre realþiile dintre copii ºi pãrinþi, rãspunzând la urmãtoarele întrebãri:
• Ce desosebiri majore existã între jurnalele prezentate de grupuri? 
• Sã presupunem cã trãiþi într-o altã þarã. Cât de diferit ar fi jurnalul vostru faþã de cel realizat? Explicaþi. 
• Ce probleme existã în relaþiile dintre copii ºi pãrinþi?
Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discutarea
unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“.

Care sunt drepturile ºi îndatoririle copiilor în familie? Ce responsabilitãþi au pãrinþii faþã de copii lor?
Referiþi-vã la Articolul 9 din CDC.

3

2

1
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Familia nr. 1
Tatãl tãu vine deseori acasã bãut ºi este violent.

Familia nr. 2
De douã luni, mama ta este ºomerã

Familia nr. 3
Sora ta mai micã este rãsfãþatã de pãrinþi.

Familia nr. 4
Pãrinþii tãi câºtigã foarte mulþi bani, dar vin seara 

târziu acasã.

Familia nr. 5
Bunicii locuiesc împreunã cu voi ºi pãrinþii voºtri.

Familia nr. 6
Pãrinþii tãi lucreazã în Spania.

1. Statele pãrþi vor veghea ca niciun copil sã nu fie separat de pãrinþii sãi împotriva voinþei acestora, exceptând situaþia în
care autoritãþile competente decid, sub rezerva revizuirii judiciare ºi cu respectarea legilor ºi a procedurilor aplicabile, ca
aceastã separare este în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni necesarã în cazuri particulare cum
ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrataþi sau neglijaþi de pãrinþi sau în cazul în care pãrinþii trãiesc separat ºi se impune
luarea unei hotãrâri cu privire la locul de reºedinþã a copilului.

CDC, Articolul 9
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Cum definim familia

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea de cãtre elevi a controverselor legate de diferite modelele de familie. 
• Încurajarea unei atitudini deschise ºi echilibrate în abordarea aspectelor sociale contro-

versate.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi  materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Cereþi elevilor sã defineascã familia ºi sã discute despre diferenþele dintre cãsãtorie ºi
familie. (10 minute)

Activitatea 2
Împãrþiþi clasa în grupuri. Sarcina fiecãrui grup va fi sã sã descrie o „familie idealã“.
Grupurile vor prezenta în plen trãsãturile „familiei ideale“, aºa cum le-au considerat mem-
brii lor ºi vor stabili trãsãturile comune menþionate de elevi, precum ºi diferenþele de pãreri
în legãturã cu acest subiect. În final, vor compara modelul ideal cu familiile reale pe care
le cunosc, profesorul conducând discuþia cãtre concluzia cã nu existã familii ideale ºi cã
familiile reale sunt mai aproape sau mai departe de un ideal formulat la un moment dat.
(15 minute)

Activitatea 3
Cereþi elevilor sã analizeze situaþiile prezentate ºi sã discute despre modele de viaþã de
familie.  (20 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC (selecþie)

Articolul 7 (selecþie)
1. Copilul se înregistreazã imediat dupã naºterea sa ºi are, prin naºtere, dreptul la un

nume, dreptul de a dobândi o cetãþenie ºi, în mãsura posibilului, dreptul de a-ºi cunoaºte
pãrinþii ºi de a fi îngrijit de aceºtia. 
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Ce este o familie? Citiþi enunþurile de mai jos ºi discutaþi despre diferenþele dintre cãsãtorie ºi familie. 
• O familie este un grup format din persoane între care existã relaþii de rudenie sau de alianþã.
• Cãsãtoria este unirea legalã între un bãrbat ºi o femeie care devin soþ ºi soþie. 

Cum aþi descrie o familie idealã? Lucrând în grupuri, realizaþi o scurtã descriere a ceea ce ar putea fi o fami-
lie idealã. 
a. Care sunt trãsãturile comune pe care clasa voastrã le-a atribuit unei familii „ideale”?
b. Ce diferenþe de pãreri majore existã între voi referitor la ceea ce ar putea fi o familie? 
c. Cât de aproape sau de departe sunt familiile pe care le cunoaºteþi de o „familie idealã”?

Citiþi cazurile de mai jos. Numele menþionate sunt fictive. Pe care l-aþi numi „familie”? Explicaþi. 
Discutaþi despre opiniile cu privire la statutul ºi problemele familiilor respective comparativ cu cele ale
familiei tradiþionale. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în
special la „Discutarea unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“.

3

2

1
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Familie monoparentalã
I. S. are 34 ani. Ea îºi creºte singurã bãieþelul de 5 ani.
Lucreazã pentru o organizaþie de caritate. A rãmas sin-
gurã cu Mihai de când acesta avea 3 sãptãmâni. I. spune
cã singurul motiv pentru care a supravieþuit a fost spri-
jinul constant pe care i l-au dat pãrinþii. „Mi-a fost de
mare ajutor ºi faptul cã am locuit într-o zonã cu mulþi
prieteni ºi cu familii care se ajutã unele pe altele.“ 

Pãrinþi vitregi
S. este cãsãtoritã cu Jamal. Cei doi bãieþi ai lui Jamal,
locuiesc împreunã cu ei. 
S. are 32 de ani. Ea lucreazã în marketing. Pe copii îi
ºtie de 9 ani, dar nu au locuit întotdeauna împreunã.
„Familie nu înseamnã doar familia biologicã, ci ºi
oameni care încep o relaþie chiar ºi atunci când existã
deja copii. ªi un pãrinte vitreg este pãrinte, iar copiii,
indiferent de situaþia în care se aflã, au nevoie de îngri-
jire ºi educaþie.“

Un cuplu cãsãtorit
E. ºi B.  sunt cãsãtoriþi ºi au doi copii. Ei s-au cununat la
bisericã ºi, de când s-au nãscut copiii, ºi-au aranjat viaþa
dupã programul de grãdiniþã ºi, mai nou, dupã cel de
ºcoalã. E. are 33 de ani ºi lucreazã la primãrie. Ea crede
în cãsãtorie. „Copiii au nevoie sã fie protejaþi, iar
cercetãrile au arãtat cã, în urma cãsãtoriei, rezultã cel
mai bun mediu de creºtere a copiilor.“ E. crede cã
oamenii nu ar trebui forþaþi la un anumit tip de relaþii. 

Cuplul homosexual
V. ºi M. sunt împreunã de 20 de ani. M. are o fatã pe
care a nãscut-o în urma înseminãrii artificiale. „Locuim
într-un cartier în care majoritatea copiilor provin din
familii cu ambii pãrinþi ºi cãsãtoria are mai mult succes
decât concubinajul. Nu conteazã dacã copiii sunt cres-
cuþi de cupluri heterosexuale sau homosexuale, atât
timp cât sunt fericiþi ºi bine îngrijiþi.“ 

Cuplul necãsãtorit
S. are 36 ani. De zece ani locuieºte împreunã cu
partenerul ei R. Ei au doi copii ºi nu vãd nici un motiv
pentru care ar trebui sã se cãsãtoreascã. S. este designer
ºi lucreazã part-time. Aºa are timp sã stea ºi cu copiii.
„Suntem împreunã de mult timp ºi nu ne-a interesat
niciodatã cãsãtoria. Poate ºi pentru cã am vãzut mulþi
prieteni cãsãtoriþi care au divorþat; iar acest fapt nu ne-a
încurajat sã ne gândim la «mãritiº».“ Pentru noi, pe
primul loc sunt copiii. Ne-am construit viaþa în jurul
lor, iar cãsãtoria nu ar aduce nici un fel de schimbare în
modul nostru de viaþã. 

Pãrinþi fãrã copii
M. ºi T. sunt cãsãtoriþi de 30 de ani. Cu doi ani în urmã,
fiul lor Ioan s-a cãsãtorit ºi s-a mutat la casa lui. „Copiii
cresc prea repede“, spune Maria. „Îmi este dor de vre-
mea în care eu ºi bãiatul meu roboteam în bucãtãrie,
citeam poveºti ºi ne plimbam cu bicicletele în parc.“
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Cât de importantã este familia?

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea de cãtre elevi a controverselor legate de diferite modele de familie. 
• Analiza modalitãþilor în care pot fi interpretate datele statistice. 
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã. 

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Solicitaþi rãspunsuri de la câþiva elevi în legãturã cu importanþa familiei în viaþa lor. 
(5 minute)

Activitatea 2
Cereþi elevilor sã citeascã cele douã texte ºi sã discute despre opiniile privind importanþa
familiei exprimate în acestea ºi argumentele cu care sunt susþinute respectivele opinii. 
(15 minute)

Activitatea 3
Organizaþi o dezbatere în clasã. Cereþi elevilor sã aducã argumente pro ºi contra ideii con-
form cãreia datele statistice pot fi utilizate pentru a demonstra orice doresc oamenii. 
(25 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 18
1. Statele pãrþi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaºterii principiului potrivit

cãruia ambii pãrinþi au responsabilitãþi comune pentru creºterea ºi dezvoltarea copilu-
lui. Pãrinþii sau, dupã caz, reprezentanþii sãi legali sunt principalii responsabili de
creºterea ºi dezvoltarea copilului. Aceºtia trebuie sã acþioneze, în primul rând, în intere-
sul suprem al copilului.
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Cât de importantã este familia pentru voi?

Citiþi textele de mai jos ºi discutaþi ce imagine despre familie au autorii studiului din care a fost selectat
fragmentul respectiv.  Comparaþi cu opinia voastrã.

Dezbatere pe tema: Datele statistice sunt utilizate pentru a demonstra orice doresc oamenii. Referiþi-vã la
secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Dezbaterea unei pro-
bleme de interes general“.

3

2
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Cât de importantã este familia?
Canadienii au pãreri diferite referitoare la ce reprezin-
tã o familie ºi dacã un anumit tip de familie este mai
bun sau nu decât altul. În orice caz, ei scot în evidenþã
importanþa familiei:  
• 97% spun cã familia este esenþialã pentru bunãstarea
personalã;
• 97% sunt de acord cã familia este esenþialã pentru
viaþa interpersonalã;
• 95% spun cã familia este esenþialã pentru sãnãtatea
comunitãþii;
• 95% spun cã familia este esenþialã pentru sãnãtatea
naþiunii. 
Pentru a demonstra ce înseamnã familia pentru
oamenii din întreaga þarã, am întrebat: “Care este
lucrul cel mai important pe care familia îl adaugã
vieþii dumneavoastrã?” În ordine, primele cinci
rãspunsuri au fost: dragoste (29%), sprijin (13%), sta-
bilitate (9%), fericire (9%), companie (8%).

Mama ºi tatãl reprezintã, pentru majoritatea cana-
dienilor, elementele centrale ale vieþii de familie,
pãrinþii fiind consideraþi modele bune de urmat,
deºi nu perfecte.   
• 77% indicã mama drept model de soþie, iar 72% îl
indicã pe tatã drept un model de soþ. Aceste cifre
înseamnã, de asemenea, ºi cã 1 din 4 canadieni nu
crede cã pãrinþii lor reprezintã modele de soþ ºi soþie. 
Cercetarea conduce spre concluzii foarte diferite.
Familia tradiþionalã, formatã din pãrinþi ºi unul sau
mai mulþi copii, continuã sã fie forma de familie
recunoscutã, pe scarã largã, de majoritatea oamenilor.
În particular, trebuie spus cã, pentru majoritatea cana-
dienilor, rãspunsul la întrebarea dacã existã sau nu un
ideal de familie este „familia tradiþionalã sau nimic“.
Aproximativ 6 din 10 oameni vãd în familia tradiþio-

nalã un ideal, în timp ce restul de 4 din 10 adoptã o
poziþie pluralisticã, afirmând cã nu existã un singur
ideal de familie. Cu toate cã diferitele forme de fami-
lie sunt recunoscute ºi acceptate, foarte puþinin
oameni indicã coabitarea în afara cãsãtoriei sau fami-
lia în care existã un singur pãrinte drept un ideal. 

(Sursa: Vanier Institute of The Family 2003 survey)

Ce loc ocupã familia printre valorile tinerilor
români?
Cercetarea intitulatã „Valorile tinerilor români“, efectu-
atã în anul 2006 de asociaþia „Oricum“, a arãtat cã tine-
rii pun familia pe primul loc în ierarhia lor personalã: 
• 73,8% dintr-un grup de 99 de tineri intervievaþi au
spus cã familia reprezintã ajutor material ºi moral; 
• 23,1% considerã cã familia le-a influenþat dez-

voltarea personalã;
• 38,5% declarã cã petrec mult timp cu familia;
• 29,5% considerã cã în familiei se simt cel mai bine;
• 53,1% afirmã cã sunt alãturi de familie din respect ºi

din obligaþie. 

În raport cu pãrinþii lor, tinerii se considerã mai puþin
independenþi (55,4%). De asemenea, ei cred cã
pãrinþii îi înþeleg prea puþin (72,3%). Tinerii din
oraºele de dimensiuni medii considerã cã prietenii ºi
familia sunt cele mai importante lucruri în viaþã. Când
se gândesc la „familie“, tinerii din orasele mici se
gândesc la întemeierea propriei lor familii, pe când
tinerii din oraºele mari nu au asemenea planuri de
viitor. 

(Sursa: O perspectivã asupra valorilor tinerilor români,
2006, la www.britishcouncil.ro ºi www.oricum.ro).
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Spunem ceea ce gândim

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu nevoile lor în relaþiile cu adulþii.
• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu responsabilitãþile pe care le au faþã de adulþi.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã. 

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1 
a. Aºezaþi elevii în grupuri de 4 sau 5 ºi cereþi-le sã facã douã liste: una cu solicitãri cãtre
pãrinþi, cealaltã cu solicitãri cãtre profesori. (10 minute)

Activitatea 1 
b. Alocaþi 5 minute pentru aceastã activitate ºi discutaþi concluziile cu întreaga clasã. 
(5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi aceastã activitate ca lucru individual. Invitaþi 2-3 elevi sã citeascã în faþa cla-
sei poemele pe care le-au scris. (30 de minute) 
Expuneþi în clasã toate poemele compuse de elevi.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 12 (selecþie)
1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a exprima liber

opinia sa asupra oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în con-
siderare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sau de maturitate.

Articolul 19 (selecþie)
1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative core-

spunzãtoare pentru protejarea copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtãmare
sau de abuz fizic sau mental, de abandon sau neglijenþã, de rele tratamente sau de
exploatare, inclusiv violenþa sexualã, în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a
unuia dintre ei, a reprezentantului sau reprezentanþilor sãi legali sau a oricãrei persoane
cãreia i-a fost încredinþat.
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a. Citiþi textul de mai jos ºi lucraþi în grupuri pentru a formula solicitãrile pe care le aveþi cãtre:
• pãrinþii voºtri • profesorii voºtri.

b. Stabiliþi în ce fel poemul rãspunde la cerinþele din Articolul 12 ºi din Articolul 19 din CDC. Referiþi-vã
la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Exprimarea
opiniei“.

Scrieþi un poem similar, despre drepturile profesorilor, cu titlul: 
„CELE 10 PORUNCI ALE PROFESORULUI CÃTRE ELEVI“
2

1

Elev
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1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernamânt dreptul de a
exprima liber opinia sa asupra oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile
copilului fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul
sãu de maturitate.

1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi
educative corespunzãtoare pentru protejarea copilului împotriva oricãror
forme de violenþã, vãtãmare sau de abuz fizic sau mental, de abandon sau
neglijenþa, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv violenþa sexualã,
în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia dintre ei, a reprezen-
tantului sau reprezentanþilor sãi legali sau a oricãrei persoane cãreia i-a fost
încredinþat.

CDC, Articolul 12 (selecþie)

CDC, Articolul 19 (selecþie)

CELE 10 PORUNCI ALE COPILULUI CÃTRE ADULÞI
1. Sunt încã mic; te rog, nu te aºtepta sã fiu perfect atunci când îmi fac patul, când fac un desen sau când joc fot-

bal.  
2. Ochii mei nu au vãzut încã lumea aºa cum au vãzut-o ochii tãi; te rog, lasã-mã sã explorez lumea în felul meu.

Nu-mi pune stavile în plus.
3. Lasã-mã sã te ajut. Întotdeauna va fi ceva de fãcut. Te rog, explicã-mi ce trebuie sã ºtiu despre aceastã lume

minunatã pe îndelete, nu te grãbi ºi fã-o cu dragoste. 
4. Sentimentele mele sunt crude: te rog, fii sensibil la nevoile mele. Nu mã cicãli toata ziua. Trateazã-mã aºa

cum ºi tu ai vrea sã fii tratat. 
5. Eu sunt un dar deosebit; te rog, preþuieºte-mã; fã-mã rãspunzãtor pentru ceea ce fac ºi îndrumã-mã cum sã

trãiesc. 
6. Ca sã cresc mare, am nevoie de încurjare. Te rog, fii atent când mã critici: poþi sã critici ceea ce fac farã sã mã

critici pe mine personal.
7. Te rog, dã-mi libertatea de a lua decizii în ceea ce mã priveºte. Dã-mi voie sã greºesc, ca sã învãþ din greºelile

mele. Astfel, într-o bunã zi, voi fi în stare sã iau acele decizii pe care viaþa le aºteaptã de la mine. 
8. Te rog, nu încerca sã repari ce am fãcut greºit. Asta, cumva, mã face sã cred cã eforturile mele nu au fost la

înãlþimea aºteptãrilor tale. 
9. ªi eu am o voce ºi aº vrea sã fiu ascultat.

10. Alege pedepsele cu mare grijã.  
(Autor necunoscut, transmis pe Internet în 2004)
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Forme ale violenþei în ºcoli

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra incidenþei cazurilor de violenþã din societate ºi ºcoalã ºi
asupra diferitelor forme pe care le poate lua violenþa.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1 
Discutaþi cazurile de violenþã cunoscute de elevi. Alegeþi un caz din cele relatate ºi solici-
taþi pãrerea referitor la cauzele care au dus la aceste incidente. (20 de minute)

Activitatea 2 
Acordaþi elevilor timp sã discute cu un coleg ºi apoi solicitaþi opinii cu privire la situaþia
violenþei în ºcoli în viitorii ani. (15 minute)

Activitatea 3 
Paragraful furnizeazã date statistice, detalii referitoare la tipuri de violenþã precum ºi zone
predilecte pentru cazuri de violenþã (aglomerãri urbane mari /capitale: numãrul mai mare
de tentaþii, discrepanþa mai mare dintre sãraci ºi bogaþi, sãrãcie, ºomaj în proporþie mai
mare). (10 minute)

Activitatea 4 
Rãspunsuri posibile:
• violenþã fizicã: tâlhãrie, lovire, vãtãmare corporalã, viol, lovire cu obiecte;
• violenþã verbalã: poreclire, tachinare, ironizare;
• violenþã psihicã / mentalã: viol, ironizare, tachinare, poreclire;
Discutaþi cu elevii faptul cã anumite tipuri de violenþã intrã în mai multe categorii.
Solicitaþi enumerarea tipurilor de agresiune arãtate, într-un top al gravitãþii acestora. Nu
existã violenþã „benignã“, „în joacã“, deoarece fiecare tip de violenþã aduce atingere drep-
tului la dezvoltare liberã a celui agresat. (5 minute)

Activitatea 5
Studiul comparativ va scoate în evidenþã, fãrã îndoialã, incidenþa crescutã a cazurilor de
violenþã în societate faþã de aceeaºi perioadã în urmã cu un deceniu. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

1. Statele pãrþi vor lua toate masurile legislative, administrative, sociale ºi educative core-
spunzãtoare, în vederea protejãrii copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtã-
mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenþã, de rele tratamente sau de
exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia
dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanþilor legali sau a oricãrei persoane cãreia i-a
fost încredinþat.
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Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. V-aþi confruntat vreodatã cu cazuri de violenþã în ºcoalã? Daþi exemple / prezentaþi cazul. 
b. Consideraþi cã numãrul actelor violente în instituþiile ºcolare este în creºtere? Explicaþi.
c. Cunoaºteþi cazuri de agresivitate în ºcoalã întâmplate cunoºtinþelor / rudelor / prietenilor dumneavoastrã? Daþi

exemple.
d. Aþi auzit de incidenþa crescutã a cazurilor de violenþã în ºcoli din alte þãri? Daþi exemple.

Credeþi cã în urmãtorii 10 ani situaþia violenþei în ºcolile din România:
a. se va menþine neschimbatã?; b. se va înrãutãþi?; c. se va îmbunãtãþi?
Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Exprimarea  opiniei“.

Citiþi paragraful de mai jos ce subliniazã cazurile alarmante de violenþã din ºcolile româneºti într-o tenta-
tivã de departajare pe tipuri de agresiune. De ce credeþi cã numãrul de cazuri de violenþã este mai mare
în mediul urban decât în cel rural? 
În primele douã luni ale anului 2006 au avut loc, potrivit cifrelor adunate de Ministerul Administraþiei ºi Internelor,
980 de acte de violenþã în care au fost implicaþi elevi, atât ca victime, cât ºi ca autori. Dintre acestea, 162 sunt
cazuri de tâlhãrii, 65 sunt loviri, 15 sunt vãtãmãri corporale ºi 31 violuri. La nivel naþional, mediul urban este mai
puþin sigur pentru elevi decât cel rural. Considerate de unii acte de violenþã, poreclirea, tachinarea, ironizarea, brus-
carea, lovirea cu diverse obiecte sunt pentru alþii doar lucruri minore ºi reprezintã o refulare benignã.

Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. În ce categorie clasificaþi urmãtoarele: tâlhãrie, loviri, vãtãmãre corporalã, poreclire, viol, tachinare, ironizare,

bruscare, lovire cu obiecte. 

b. Care dintre atitudinile de violenþã mai sus menþionate consideraþi ca sunt cele mai periculoase? De ce? 
c. Explicaþi. Existã între ele tipuri de violenþã benignã?

5. Proiect. Accesaþi site-ul www.ziare.ro ºi arhiva de acum 10 ani a oricãrui ziar naþional pe o perioadã de o
sãptãmânã. Faceþi un studiu comparativ pe aceeaºi perioadã cu incidenþa actelor de violenþã prezentate în
acelaºi ziar în anul curent. Prezentaþi concluziile.
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Violenþa fizicã Violenþa verbalã Violenþa psihicã
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Cauzele violenþei în ºcoli

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Analiza cauzelor actelor de violenþã din ºcoli din perspectiva diferitelor categorii
sociale.

• Sensibilizarea elevilor asupra gravitãþii problemei violenþei în ºcoli ºi a necesitaþii unei
atitudini responsabile pentru diminuarea ºi stoparea acestui fenomen.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi materialele.

Activitatea 1
Elevii sunt rugaþi sã se gândeascã la cauzele care produc fenomenul violenþei în ºcoli.
Încurajaþi elevii sã îºi expunã liber ideile ºi atrageþi atenþia asupra aspectelor sociale,
familiale, economice implicate. Enumeraþi pe tablã 10 cauze. (10 minute)

Activitatea 2
Paragraful furnizeazã infomaþii legate de modul în care specialiºtii interpreteazã cauzele
violenþei în rândul tinerilor. Invitaþi elevii sã dezbatã, prin rãspunsurile la întrebãri, impli-
caþiile sociale, economice, familiale puse în discuþie. (15 minute)

Activitatea 3
Continuaþi, împreunã cu elevii, analiza fenomenului violenþei juvenile ºi ajutaþi-i sã
priveascã acest aspect din perspective diferite: a pãrinþilor, a profesorilor ºi a specialiºtilor.
Multitudinea de puncte de vedere deschide cãi noi de interpretare a fenomenului în cauzã,
precum ºi posibilitãþi de înþelegere mai aprofundatã a amplorii sale. Rugaþi elevii sã noteze
ideile în tabelul din manual. Încurajaþi-i sã cearã pãrinþilor, altor profesori ºi elevi pãrerea
lor, pentru a compara ideile ºi a dobândi o înþelegere mai profundã a fenomenului.
(25 de minute)

Activitatea 4
Încurajaþi elevii sã cerceteze ºi alte surse ºi sã-ºi formeze o imagine cât mai realã ºi obiec-
tivã. Aceºtia pot folosi resursele ºcolii sau pot accesa Internet-ul acasã. Solicitaþi-le datele
obþinute în urmãtoarea orã de curs.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 28 
2. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura aplicarea mãsurilor

de disciplinã ºcolarã într-un mod compatibil cu demnitatea copilului ca fiinþã umanã ºi
în conformitate cu prezenta convenþie.
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Gândiþi-vã la unele acþiuni violente în ºcoli, despre care aþi auzit sau cu care v-aþi confruntat. Care sunt,
în opinia voastrã, cauzele acesteia?

Citiþi textul de mai jos ºi analizaþi cauzele considerate de specialiºti ca fiind responsabile pentru incidenþa
crescutã a actelor de violenþã în ºcoalã. Rãspundeþi la întrebãrile de mai jos.

a. Sunteþi de acord cã NU expunerea copiilor la emisiuni ori filme cu conþinut ridicat de violenþã este vinovatã de
agresivitatea din ºcoli?

b. La ce se referã autorul articolului prin „nesiguranþa oferitã de societate“?
c. Analizaþi paragraful referitor la dezmembrarea familiei formate din trei generaþii (atât în România, cât ºi în

strãinãtate) ºi expuneþi-vã punctul de vedere.
d. Credeþi cã instituþiile de învãtãmânt preºcolar (creºa, grãdiniþa) pot suplini grija parentalã ºi influenþa pãrintelui

asupra copilului? Daþi argumente.
e. Este posibil astãzi ca unul dintre pãrinþi sã stea acasã cu fiul / fiica sa, renunþând la beneficiile salariale date de

un loc de muncã stabil? Explicaþi.
f. Sunteþi de acord cu afirmaþia cã orice act de violenþã este o tentativã din partea agresorului de a „afirma“ /

„demonstra“ ceva?

Analizaþi afirmaþiile de mai jos. Pe baza acestora ºi adãugând opiniile ºi cunoºtinþele voastre, încercaþi sã
completaþi tabelul cu diferite perspective (ale elevilor, pãrinþilor, profesorilor ºi specialiºtilor) asupra
fenomenului violenþei. 

Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Exprimarea
opiniei“.
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Indisciplina din ºcoli duce la violenþã.

Specialiºtii sunt de pãrere cã nu expunerea copiilor la emisiuni ori filme cu un conþinut ridicat de violenþã este
vinovatã de agresivitatea din ºcoli, ci nesiguranþa oferitã de societate. Iar blamarea violenþei din producþiile TV
este doar un mod de „a arunca pisica în curtea vecinului“.  „Încerc sã afirm ceva“ este expresia care poate
reprezenta motorul violenþei din ºcoli. Ca un câine vagabond care muºcã de fricã. Cauza primarã pentru violenþa
extremã din ºcolile este dispariþia familiei formate din trei generaþii: copil, pãrinþi, bunici. Copilul se naºte cu
nevoia de a avea în jurul lui aceastã ierarhie. Când ceva lipseºte, totul se transformã în traumã. ªi o astfel de
traumã este cã din ce în ce mai mulþi copii sunt crescuþi de la vârste fragede de societate: în creºe, grãdiniþe, apoi
în ºcoli. „Nu se mai ocupã de ei pãrinþii, ci alþii“, spune psihoterapeutul Cosmin Zidurean.

(Elena Stãnescu, Cosmin Zidurean, „De ce a ajuns ºcoala un loc al violenþei“, 
Evenimentul zilei de duminicã, 17 septembrie 2006)

Manifestãrile violente sunt specifice adolescenþilor.
Violenþa ca fenomen se dezvoltã în ºcoli, acolo unde tine-
rii violenþi îºi gãsesc lumea cu care, de altfel, se „luptã“:
semenii, pe cei „dinãuntru“, de regulã pe cei faþã de care
se simt inferiori.

Societatea este de vinã pentru violenþa în ºcoli în
mãsura în care delincvenþa la nivelul societãþii creºte.



Verificaþi-vã ideile cerând opiniile pãrinþilor, unor profesori ºi unor specialiºti (consilier ºcolar, psiholog).

Proiect
• Accesaþi site-ul www.ziare.ro ºi alegeþi un cotidian central.
• Cãutaþi cinci cazuri de comportament violent în societate, cu agresor tânãr, ºi identificaþi motivele / cauzele aºa

cum sunt prezentate ele de agresor ºi de ziarist. Comparaþi-le cu ideile expuse în lecþie.

4
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Violenþa perceputã de
elevi

Violenþa perceputã de
profesori

Violenþa perceputã de
pãrinþi

Violenþa perceputã de
specialiºti

Participanþii la un studiu realizat în liceele din 6 judeþe în anul 2006 au considerat cã
în ºcoli existã un nivel de indisciplinã inerent, ca rezultat al faptului cã elevii sunt la o
vârstã la care sunt tentaþi sã treacã peste reguli, iar aceastã indisciplinã poate duce la
violenþã. 

Situaþia devine problematicã atunci când actele de violenþã se
manifestã asupra profesorilor.

Violenþa în ºcoalã este privitã diferit de elevi, profesori, pãrinþi ºi
specialiºti. Conform unui studiu realizat în mai multe licee din
þarã de „Centrul Educaþia 2000+“, unii o considerã un fenomen
izolat, care a fost amplificat de media, alþii o vãd ca pe o proble-
mã acutã, ce poate influenþa comportamentul elevilor. 



40

Lecþia 11 Cauzele violenþei în ºcoli

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Roluri în echipã

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Analiza abilitãþilor de lucru în echipã.
• Conºtientizarea elevilor în ceea ce priveºte varietatea abilitãþilor necesare într-o echipã.
• Cunoaºterea propriei personalitãþi.
• Încurajarea cooperãrii ºi muncii în echipã.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Organizaþi clasa pentru lucrul în grupuri de 6 elevi.
• Aduceþi câte 2 foi de hârtie format A4, 4 paie de plastic colorate, bandã adezivã, câte 5

agrafe de hârtie, câte 2 fâºii de hârtie creponatã pentru fiecare echipã din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitãþile 1 ºi 2
Organizaþi activitãþile în plen. Rãspunsul pentru întrebarea 1 este „psihologia echipei“; la
întrebarea 2, citiþi elevilor articolul 13 din CDC pentru o mai bunã argumentare. 
(5 minute)

Activitatea 3 
Organizaþi activitatea pe grupe de 6 elevi. Distribuiþi fiecãrei echipe materialele pregãtite.
Dacã nu le aveþi, cereþi elevilor sã foloseascã materialele pe care le au ei. Rugaþi-i sã
aleagã un elev pe echipã care sã urmãreascã implicarea celorlalþi membri în rezolvarea
sarcinii de lucru pentru ca la finalul activitãþii sã dea feedback. Solicitaþi câteva comen-
tarii ale observatorului. Încurajaþi membrii echipelor sã analizeze procesul prin care au
trecut.
Lãudaþi fiecare construcþie la final, gãsind câte un punct bun fiecãreia. (25 de minute)

Activitãþile 4 ºi 5
În aceleaºi grupuri se continuã procesul de identificare ºi analizare a rolurilor fiecãruia în
echipã. (10 minute)

Activitatea 6 
Organizaþi discuþii în plen. (10 minute)

Articole relevante
din CDC 

Articolul 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta,

de a primi ºi de a difuza informaþii ºi idei de orice naturã, indiferent de frontiere, sub
formã oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilu-
lui. 

2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restricþiilor, dar numai al acelor restricþii
expres prevãzute de lege ºi absolut necesare pentru:

(a) respectarea drepturilor sau a reputaþiei altora; sau
(b) protejarea securitãþii naþionale, a ordinii publice, a sãnãtãþii publice ºi a bunelor

moravuri. 
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Citiþi titlurile cãrþilor de specialitate scrise de Raymond Meredith Belbin (n. 1926). Care credeþi cã a fost
obiectul preocupãrilor acestuia?

• Managementul echipei. De ce reuºesc ºi de ce eºueazã? (1981)
• Promotorii slujbelor. O cãlãtorie spre o nouã profesie (1990)
• Rolurile din echipã în acþiune (1993)
• Forma viitoare a organizaþiilor (1996)
• Sã schimbãm felul în care muncim (1997)
• Deasupra echipei (2000)
• Conducerea fãrã de putere (2002)

De ce credeþi cã oamenii sunt interesaþi de felul în care se lucreazã în echipã? Existã vreo legãturã între
aceasta ºi dreptul la libertatea de exprimare? Explicaþi.

a. Lucraþi în grupuri. Va trebui sã realizaþi o construcþie folosind materialul primit de la profesor. Aveþi
cinci minute. Echipa care construieºte cea mai înaltã ºi solidã „clãdire“ va fi câºtigãtoare. Alegeþi un
coleg din grup care sã fie observator. 

b. La sfârºitul activitãþii veþi discuta procesul de lucru ºi „observatorul“ vã va da feedback despre felul în
care aþi lucrat în echipã. Referiþi-vã la secþiunea „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democ-
ratice“, în special la „Modalitãþi de oferire si primire de feedback“. Prezentaþi concluziile în plen. 

c. Explicaþi cum v-aþi simþit lucrând în echipã la aceastã activitate. 

Citiþi informaþia de mai jos ºi identificaþi contribuþia fiecãrui membru al echipei conform celor aflate. 

TIPOLOGII

Meredith Belbin a analizat comportamentul pe care îl au indivizii în cadrul unei negocieri de grup. A identificat
nouã astfel de roluri dupã cum urmeazã:

1. COORDONATORUL. Acest tip este descris ca fiind dominant, dar nu agresiv. El are încredere în alþi indivizi ºi
valorizeazã datoria, vrea sã facã totul cât mai bine (conform regulilor). Este orientat spre latura practicã a
lucrurilor ºi este mai puþin creativ, inovativ. Este obiectiv ºi precaut. Poate fi ales datoritã detaºãrii ºi calmului
sãu. 

2. INIÞIATORUL. Iniþiatorul este o persoanã dinamicã, se strãduieºte sã-ºi promoveze propriile idei, îºi cautã
suporteri în echipã, îi plac acþiunea ºi rezultatele imediate. Modelatorului îi displac constrângerile formale (regu-
lile ºi procedurile), are multã energie creativã. El are tendinþa de a fi nerãbdãtor ºi intolerant. Modelatorul vrea
sã-ºi punã ideile în practicã ºi poate fi un bun lider. Nu-i este teamã sã ia decizii nepopulare, dacã acest lucru
este necesar în atingerea scopurilor. 

3. INOVATORUL. Inovatorul este o persoanã care are multe idei ºi respect faþã de sine. Ideile sale par a fi mult
mai importante decât oamenii. Inovatorul nu este frecvent o persoanã practicã ºi poate fi nevoie ca ideile sale sã
fie temperate de cãtre ceilalþi membri ai echipei. 
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4. EVALUATORUL. Evaluatorul tinde sã joace rolul „avocatului diavolului“, este serios, obiectiv ºi prevãzãtor. Îi
place sã combatã ideile altora ºi poate pãrea dispreþuitor. Este un tip util în cadrul negocierilor care implicã pre-
luarea unor riscuri înalte. 

5. IMPLEMENTATORUL. Dispune de simþ practic, îi place rigoarea, traduce teoria în practicã. Nu agreeazã
schimbãrile rapide ºi care îl forþeazã sã se adapteze. Este mai puþin eficient în situaþii care necesitã imaginaþie ºi
flexibilitate. 

6. LUCRÃTORUL. Omul de echipã cautã armonie, este preocupat de sentimentele ºi buna dispozi-þie a membrilor
grupului. ªtie sã delege sarcini, întãreºte coeziunea grupului. 

7. EXPLORATORUL. Este orientat spre relaþiile umane. El manifestã o curiozitate nestinsã faþã de tot ceea ce-l
înconjoarã. Are tendinþa de a fi impulsiv ºi de a renunþa la sarcina în curs în favoarea alteia care îl intereseazã
pe moment mai mult. Cãutãtorul de resurse cautã varietatea ºi competiþia. Are nevoie sã fie reorientat din exte-
rior cãtre ceea ce este important pentru grup. Este un bun negociator. 

8. PERFECÞIONISTUL. Acest tip de individ tinde a fi mai tensionat ºi a avea o dorinþã intensã de a termina o
acþiune în modul cel mai bun. Este atent la detalii, îºi respectã programul. Un perfecþionist poate acþiona împotri-
va încheierii acþiunii deoarece întotdeauna existã o îmbunãtãþire care poate fi fãcutã. Nu poate delega sarcini,
deoarece alte persoane nu au aceleaºi standarde ca ale sale. 

9. SPECIALISTUL. Acest tip este descris ca fiind preocupat de obþinerea de cunoºtinþe specializate. Deciziile luate
pe baza cunoºtinþelor pe care le posedã sunt dintre cele mai bune. Deºi îºi apãrã ºi îºi dezvoltã domeniul de
cunoaºtere, manifestã prea puþin interes faþã de alte domenii. Nu mulþi oameni sunt atât de perseverenþi (tenaci-
tate ºi pregãtire) încât sã devinã specialiºti, dar cei care devin sunt foarte valoroºi. Deciziile care se bazeazã pe
cunoºtinþele lor sunt, în general, corecte. 

(adaptat dupã Ruxandra Rãºcanu,
http://www.unibuc.ro/eBooks/psihologie/rascanu/6-1.htm — accesat în 15 ianuarie 2007)

Fiecare rol este la fel de important într-o echipã.
Discutaþi ce s-ar întâmpla dacã:
a. unul dintre roluri nu este asumat de nimeni;
b. mai multe persoane îºi asumã acelaºi rol;
c. toþi îºi asumã acelaºi rol;
d. cineva primeºte un rol pe care însã nu ºi-l asumã.

5
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Lucrul în echipã 

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra relaþiilor lor cu ceilalþi membri ai echipei.
• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu drepturile ºi responsabilitãþile lor ca membri ai

unei echipe.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi  materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1 ºi Activitatea 2 (a. + b.)
Activitãþi frontale. Solicitaþi rãspunsuri din clasã. (15 minute)

Activitatea 3
Organizaþi lucrul în perechi ºi monitorizaþi sesiunea de feedback. (20 minute)
Cheia rãspunsurilor: Formarea — 4, Zbaterea — 5, Normarea — 2, Performarea — 3,
Separarea — 1

Activitatea 4
Activitate frontalã. Încurajaþi elevii sã-ºi analizeze comportamentul, reacþiile ºi modul de
comunicare atunci când lucreazã în echipã. Insistaþi asupra necesitãþii de autocunoaºtere
ºi de îndreptare a eventualelor puncte slabe în comunicare. (15 minunte)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 15
1. Statele pãrþi vor recunoaºte drepturile copilului la libertatea de asociere ºi la libertatea

de reuniune paºnicã.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect decât al acelor limitãri care sunt pre-

vãzute de lege ºi care sunt necesare într-o societate democraticã, în interesul securitãþii
naþionale, al siguranþei publice sau al ordinii publice, sau pentru a proteja sãnãtatea sau
moralitatea publicã sau drepturile ºi libertãþile altora.
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Citiþi aceste definiþii ºi stabiliþi ce este clasa voastrã: un grup sau o echipã.

a. Citiþi aceastã anecdotã ºi spuneþi dacã ea se referã la un grup sau la o echipã.
Toatã-lumea, Cineva, Oricine ºi Nimeni lucrau împreunã. Trebuia rezolvat un lucru de mare importanþã, aºa
cã Toatã-lumea a fost chematã la treabã. Toatã-lumea era convinsã cã Cineva va face ce era de fãcut. Oricine
ar fi putut face treaba ºi Nimeni n-a miºcat un deget. De aceea, Cineva s-a supãrat rãu pentru ca Toatã-lumea
ar fi trebuit sã se apuce de muncã. De fapt, toþi au crezut cã Oricine va fi în stare; Nimeni nu a ºtiut cã Toatã-
lumea va gãsi o scuzã pentru a nu munci. În final, Toatã-lumea a dat vina pe Cineva, în timp ce Nimeni nu
a fãcut nimic din ceea ce Oricine putea face. (Sursã necunoscutã)

b. Care este mai eficient, grupul sau echipa? De ce?

Formarea unei echipe trece, de obicei, prin 5 etape, aºa cum se aratã în diagrama de mai jos. Lucraþi în
perechi ºi stabiliþi care dintre textele 1–5 de mai jos se potriveºte cu fiecare dintre etape, dupã exemplul dat:
Performare — Text 3. La sfârºitul activitãþii oferiþi-vã reciproc opinii asupra modului de lucru în echipã.
Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Modalitãþi
de oferire ºi primire de feedback“. 

1. Membrii echipei, uneori, nu mai ajung la întâlnirile echipei. Discuþiile devin lungi, plictisitoare ºi fãrã obiect. Unii
membri pãrãsesc echipa. Din când în când, atmosfera este încordatã.

2. Toatã lumea are un sentiment de echilibru interior: ºtii acum care va fi rolul fiecãruia ºi care este identitatea
echipei. Deciziile sunt întotdeauna luate împreunã. Dacã mai sunt conflicte, ele se pot rezolva între voi. Eºti per-
fect conºtient de regulile echipei ºi lucrezi în conformitate cu ele.

3. Echipa are reguli clare ºi un plan bine stabilit. A devenit eficientã în rezolvarea sarcinilor pe care le are.
4. Ajungeþi sã vã cunoaºteþi, decideþi care va fi rolul fiecãruia, ce sarcini aveþi de rezolvat, care sunt regulile ºi cum

veþi lucra împreunã. S-ar putea încã sã nu ºtii care sunt paºii concreþi de urmat în rezolvarea sarcinii. Unul dintre
voi începe sã se comporte ca lider.

5. Acum nu sunteþi de acord unul cu altul ºi vã certaþi pentru cã mulþi aveþi puncte de vedere diferite asupra aceleiaºi
probleme. Se mai dã o luptã ºi pentru cine va fi lider. Unii dintre voi ar putea sã aibã izbucniri emoþionale ori s-ar
putea sã refuze sã coopereze fãrã un motiv aparent. Totuºi, devine tot mai clar care va fi contribuþia fiecãruia din-
tre voi în echipã. 

a. Când aþi lucrat ultima datã într-o echipã? A fost cu succes? De ce / de ce nu? Ce aþi descoperit despre
voi înºivã ºi despre ceilalþi?

b. Care sunt responsabilitãþile celor care lucreazã într-o echipã?

4
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grupul — mai multe persoane care se aflã împreunã în
acelaºi loc, au unele caracteristici comune ºi un con-
ducãtor 

echipa — un grup de persoane care au fost alese sã
lucreze împreunã sub conducerea unui conducãtor, pen-
tru a realiza o anume sarcinã de lucru într-un timp dat 

FORMAREA ( _ )

ZBATEREA ( _ )

NORMAREA ( _ )

PERFORMAREA ( Text 3 )

SEPARAREA ( _ ) 
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Medierea conflictelor

Timp de lucru 80 de minute (40 minute + 40 minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra faptul cã violenþa nu duce la soluþionarea situaþiilor con-
flictuale, ci la escaladarea lor.

• Înþelegerea responsabilitãþii de a cãuta soluþii amiabile / cãi de compromis care sã ducã
la stingerea stãrilor conflictuale.

• Formarea la elevi a deprinderilor de negociere ºi mediere eficiente în rezolvarea
cazurilor de conflict din mediul lor.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.  

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Încurajaþi elevii sã discute liber atât despre cazuri cunoscute de violenþã domesticã, cât ºi
despre experienþa proprie. Atrageþi atenþia asupra faptului cã un copil obiºnuit din familie
cu abuzul fizic are mult mai multe ºanse sã devinã un adult violent. Scoateþi în evidenþã
faptul cã nu prin violenþã, ci prin comunicare se rezolvã orice situaþie conflictualã.
Discutaþi posibilele cauze ale violenþei în familie: educaþie carenþialã, lipsuri financiare,
lipsa de supraveghere parentalã, filme, TV. (25 de minute)

Activitatea 2
Discutaþi cele douã modalitãþi de soluþionare paºnicã a conflictelor: negocierea ºi
medierea; arãtaþi diferenþele dintre ele, discutaþi avantajele, ºi posibil dezavantajele, uneia
faþã de cealaltã. Rugaþi un elev sã noteze pe tablã calitãþile unui mediator. (15 minute)

Activitatea 3
Invitaþi elevii sã foloseascã informaþia din lecþie ºi sã discute, întâi în principiu ºi apoi în
vederea soluþionãrii, un caz de situaþie conflictualã încã nesoluþionat în propria clasã.
Încurajaþi-i sã aleagã un mediator potrivit ºi sã fie deschiºi dialogului ºi soluþiilor realiste.
Sugeraþi elevilor sã aleagã de fiecare datã alt mediator. Alternând mediatorii ºi asigurân-
du-se buna înþelegere a regulilor de mediere / negociere se poate stabili un climat benefic
ºi de cooperare între membrii colectivului. (30 de minute)

Activitatea 4
Schimbarea de la mediul familiar al clasei la cel social mai larg va ajuta elevii sã aibã o
mai bunã cunoaºtere a problemelor vieþii cotidiene. Abordarea diversificatã a medierii
conflictului îi pregãteºte pentru viaþa din afara ºcolii. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 19 (selecþie)
Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative cores-
punzãtoare, în vederea protejãrii copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtãmare
sau abuz, fizic sau mental [...].
2. Aceste mãsuri de protecþie vor cuprinde, dupã caz, proceduri eficiente pentru stabilirea

de programe sociale care sã asigure sprijinul necesar copilului ºi celor cãrora le-a fost
încredinþat, precum ºi pentru instituirea altor forme de prevenire ºi pentru identificarea,
denunþarea, acþionarea în instanþã, anchetarea, tratarea ºi urmãrirea cazurilor de rele
tratamente aplicate copilului, descrise mai sus, ºi, dacã este necesar, a procedurilor de
implicare judiciarã.
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Citiþi rezultatele studiilor efectuate în ultimii ani, referitoare la modul în care sunt respectate drepturile
copilului în România, pentru a rãspunde urmãtoarelor întrebãri:
a. Credeþi sau nu în veridicitatea datelor ºi a informaþiilor prezentate în aceste studii?
b. Aþi fost vreodatã sancþionat de pãrinþi cu bãtaie pentru neascultare?

Dacã da, a fost aceastã pedeapsã beneficã, în sensul cã nu aþi mai repetat respectivul act de  indisciplinã? De
ce / de ce nu?
Dacã nu, credeþi cã ar fi fost mai bine sã fi fost pedepsit pentru a nu repeta greºeala sau credeþi cã pãrinþii au
procedat bine nepedepsindu-vã?

c. Cunoaºteþi cazuri de tineri pedepsiþi regulat de pãrinþi / familie prin abuz verbal, fizic ºi / sau psihic? Care este
atitudinea lor faþã de colegi / prieteni atunci când cineva li se opune?

d. Care credeþi cã sunt urmãrile violenþei în familie asupra psihicului copilului ºi a acþiunilor sale?
Încã din anul 2000, un studiu realizat de o asociaþie de ONG-uri interesate de modul în care sunt respectate
drepturile copilului arãta cã 75% dintre copii au suferit o formã de abuz fizic în care era inclusã ºi bãtaia. 
Tot în anul 2000, un studiu naþional realizat sub coordonarea Bãncii Mondiale, la care au participat ºi
specialiºti ai organizaþiei Salvaþi Copiii, evidenþiazã faptul cã, în timp ce 47,2% dintre pãrinþi declarã cã utili-
zeazã bãtaia ca metodã de disciplinare a copilului, 84% dintre copii declarã cã sunt pedepsiþi fizic de cãtre
pãrinþi, cu bãtaie. 
Pentru a cunoaºte opiniile copiilor cu privire la folosirea pedepsei fizice ca modalitate de educare ºi discipli-
nare, Salvaþi Copiii a realizat în anul 2002 un sondaj de opinie pe un numãr de 1 200 de copii cu vârste cuprinse
între 8 ºi 13 ani din mediul urban ºi rural. Potrivit opiniei copiilor, 80,9% considerã cã bãtaia este cea mai utili-
zatã metodã pentru corectarea greºelilor, dar aceasta nu este o metodã eficientã de educare ºi 82,3% conside-
rã cã bãtaia trebuie interzisã prin lege.

(www.drepturilecopilului.ro — accesat în 7 mai 2007) 

Majoritatea actelor anti-sociale, în ºcoalã, pe stradã, pornesc de la inexistenþa educaþiei necesare rezolvãrii pe cale
amiabilã a neînþelegerilor care apar în viaþa de zi cu zi, iar faptul cã anumiþi tineri sunt crescuþi într-un mediu vio-
lent îi face sã se comporte la fel.

Citiþi definiþia de mai jos pentru a decide:
a. Ce alte calitãþi în afara celor menþionate în definiþie trebuie sã aibã un mediator. Enumeraþi-le pe tablã.
b. Care sunt trãsãturile unei persoane care nu are calitãþi de mediator? 
c. Pe cine aþi desemna mediator într-o situaþie conflictualã ivitã în clasa dumneavoastrã? Datoritã cãror trãsãturi

de caracter? 

„Medierea ºi negocierea reprezintã modalitãþi facultative de soluþionare a conflictelor pe cale amiabilã.
Negocierea este modalitatea directã, paºnicã, de reconciliere în cazul unui conflict, procedeu prin care se obþine
pentru ambele pãrþi implicate o soluþionare parþialã a doleanþelor acestora.  Medierea este modalitatea asistatã
de soluþionarea paºnicã a unui conflict cu ajutorul unei terþe persoane specializate în calitate de mediator, în
condiþii de neutralitate, imparþialitate ºi confidenþialitate.“ (adaptat dupã www.dex.ro)

a. Puneþi în discuþie un conflict apãrut în clasa voastrã ºi încã nesoluþionat. Decideþi asupra conflictului în
discuþie, a sursei conflictului ºi a posibilelor modalitãþi de rezolvare paºnicã a acestuia prin negociere
sau mediere. Folosiþi informaþia de mai jos.

b. Discutaþi un alt conflict cunoscut întregului colectiv, desemnând pe cineva drept MEDIATOR între cele
douã pãrþi implicate. Clasa poate fi împãrþitã în douã tabere. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comu-
nicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discutarea unor aspecte controversate sau a unei
situaþii de drepturi în conflict“ ºi „Medierea“.
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Alegeþi din presa localã / naþionalã un caz cunoscut de situaþie conflictualã. Utilizând jocul de rol, împãrþiþi
clasa în douã grupuri, alegeþi un mediator ºi încercaþi sã soluþionaþi conflictul cu ajutorul acestuia astfel
încât ambele pãrþi sã fie mulþumite.
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Conflictul este o stare tensionatã creatã de interferenþa dintre douã sau mai multe situaþii contrare. El implicã o
ciocnire de interese, dezacorduri, certuri, confruntãri violente.

Surse ale conflictelor:
1. valori diferite;
2. interese diferite;
3. preocupãri diferite;
4. probleme financiare;
5. nevoi spirituale / psihologice (gelozie, fericire, iubire, corectitudine etc.).

Rezolvarea conflictelor se poate face prin diferite metode:
1. apelând la putere — violenþã fizicã, putere administrativã, economicã, politicã;
2. apelând la sprijin legislativ — proces în instanþã;
3. apelând la interese comune — negociere / mediere.

Reguli pentru mediator
Mediatorul nu poate þine partea nimãnui. Se adreseazã cu acelaºi respect ambelor pãrþi. Pondereazã ieºiri violente,
într-o manierã identicã în cazul ambelor grupuri. Încearcã sã ajungã la o soluþie corectã, de compromis, care sã
avantajeze în egalã mãsurã ambele pãrþi.
ATENÞIE! Eficienþa limbajului trupului (expresie facialã, contact din priviri, poziþie, semnale ºi gesturi) este
extrem de importantã în cazul unei situaþii tensionate.
Mediatorul trebuie sã întocmeascã o listã cu reguli generale (tipurile de comportamente pe care le aºteaptã de la
cei implicaþi într-o neînþelegere), sã justifice importanþa respectãrii acestor reguli; sã aminteascã ori de câte ori
este nevoie, calm ºi prompt, regulile stabilite; sã controleze politicos, eficient ºi prieteneºte grupul turbulent.
Decizia finalã a mediatorului trebuie respectatã de ambele pãrþi. 
Respectarea tuturor acestor reguli va duce la menþinerea unui mediu pozitiv propice comunicãrii civilizate. 
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Ora de curs idealã

Timp de lucru 60 de minute (30 minute + 30 minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu drepturile ºi responsabilitãþile lor în timpul orelor
de curs.

• Evidenþierea unora dintre standardele educaþiei de calitate.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1 (a. ºi b.)
Organizaþi grupuri de 5 sau 6 elevi. (30 de minute)

Activitatea 2
Solicitaþi elevilor sã se ofere pentru a compila listele primite de la grupuri pentru urmã-
toarea orã de curs.

Activitatea 3
Invitaþi elevii sã se ofere pentru a face un sondaj în rândul elevilor din alte clase (în tim-
pul pauzelor).
Discutaþi cu elevii rezultatele acestei lecþii în urmãtoarea orã de curs. (15 minute)

Activitatea 4
Discutaþi cu elevii posibilitatea prezentãrii rezultatelor sondajului în afara cadrului clasei.
Ajutaþi elevii în planul de prezentare ºi de redactare a scrisorii, dându-le, în acelaºi timp,
posibilitatea de a-ºi exprima liber opiniile. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 12 (selecþie)
1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a exprima liber

opinia sa asupra oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în con-
siderare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sãu de maturitate.

Articolul 13
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta,

a primi ºi a difuza informaþii ºi idei de orice naturã, fãrã sã þinã seama de frontiere, sub
forma oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã, sau prin oricare alte mijloace, la alegerea
copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate fi supusã restricþiilor, dar numai acelora care sunt pre-
vãzute de lege ºi care sunt necesare:

(a) pentru respectul drepturilor sau reputaþiei altora, sau
(b) pentru protecþia securitãþii naþionale, ordinii publice, sãnãtãþii ºi moralei publice. 

TEMA
Managementul
informaþiilor ºi

al învãþãrii

3
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a. Gândiþi-vã la o orã idealã ºi lucraþi în grupuri pentru a completa tabelul de mai jos.
Referiþi-vã la urmãtoarele aspecte. Adãugaþi altele care credeþi cã sunt importante.

b. Citiþi Articolele 12 ºi 13 din CDC ºi lucraþi în grupuri pentru a explica în ce fel listele voastre de CERINÞE
ºi de PROMISIUNI  sunt legate de aceste articole.

Numiþi un coleg care sã adune toate listele de la grupuri ºi sã prezinte listele finale în viitoarea orã de diri-
genþie. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Relatarea de idei ºi informaþii“.

Faceþi un sondaj printre elevii de la alte clase pentru a vedea în ce mãsurã sunt de acord cu listele voastre.

a. Intenþionaþi sã prezentaþi listele finale în faþa Consiliului elevilor? De ce? / De ce nu?
b. Intenþionaþi sã trimiteþi versiunea în limba românã a listelor clasei voastre cãtre Consiliul de administraþie

al ºcolii? De ce? / De ce nu? Dacã da, redactaþi scrisoarea de prezentare cãtre Consiliul de administraþie
ºi semnaþi-o cu toþii.

4
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• procesul de a da ºi primi feedback
• tema pentru acasã (prezentare ºi verificare) 
• respect
• interacþiune

• notiþe sub dictare
• atmosferã relaxatã (exemplu, glume)
• folosirea aparaturii multimedia
• prelegeri  

A. CERINÞE
Am dori ca profesorii noºtri sã (nu)…

B. PROMISIUNI
Noi trebuie sã… 

1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a exprima liber opinia sa asupra oricãrei probleme
care îl priveºte, opiniile copilului fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa ºi gradul sãu de maturitate.

1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta, a primi ºi a difuza informaþii ºi
idei de orice naturã, fãrã sã þinã seama de frontiere, sub formã oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã, sau prin oricare alte
mijloace, la alegerea copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate fi supusã restricþiilor, dar numai acelora care sunt prevãzute de lege ºi care sunt necesare:
a. pentru respectul drepturilor sau reputaþiei altora, sau
b. pentru protecþia securitãþii naþionale, ordinii publice, sãnãtãþii ºi moralei publice.

CDC, Articolul 12 

CDC, Articolul 13
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O lume violentã: cine e responsabil?

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Analiza ºi recunoaºterea  responsabilitãþii sociale cu privire la violenþã în rândul tinerilor.
• Definirea unor aspecte ale ºcolii democratice.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Împãrþiþi clasa în 4 grupe, alocând fiecãreia câte un paragraf de citit. Un purtãtor de cuvânt
pentru fiecare grupã va prezenta rezumatul paragrafului.
Notaþi pe tablã factorii consideraþi responsabili pentru incidenþa crescutã a cazurilor de
violenþã. Aceºtia vor fi de cele mai multe ori: societatea, familia, ºcoala, televiziunea, sãrã-
cia. (10 minute)

Activitatea 2
Organizaþi dezbaterea. Elevii pot opta pentru sau împotriva ideilor. Arãtaþi cã nu orice
comportament poate sã îºi gãseascã justificarea în ideea cã fiecare „trebuie sã trãiascã.”
Încurajaþi elevii sã discute aspectele sociale, familiale, educaþionale care par a fi princi-
palele vinovate pentru starea de fapt. Soluþiile oferite de elevi vor fi trecute pe tablã în
dreptul factorilor menþionaþi în Activitatea 1. (25 de minute)

Activitatea 3
Solicitaþi pãrerile elevilor despre ceea ce înseamnã model de viaþã,  caracteristicile aces-
tuia, factorii care îl fac demn de urmat. Notaþi-le pe tablã.
Eliminaþi rând pe rând acele caracteristici care nu sunt în asentimentul clasei. Discutaþi
caracteristicile îndoielnice (are bani, are maºinã ultimul tip).
Pe tablã vor rãmâne doar acele caracteristici care formeazã profilul modelului de viaþã.
Rugaþi elevii sã dea exemple care se conformeazã acestui profil. Încheiaþi ora în acest spirit,
arãtând care sunt valorile pe care aceºti oameni le reprezintã, cum se poartã ei în societate,
familie, la serviciu. Încurajaþi elevii sã urmeze astfel de exemple. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 3
3. Statele pãrþi vor veghea ca instituþiile, serviciile ºi aºezãmintele care rãspund de pro-

tecþia ºi îngrijirea copiilor sã respecte standardele stabilite de autoritãþile competente, în
special cele referitoare la securitate ºi sãnãtate, la numãrul ºi calificarea personalului din
aceste instituþii, precum ºi la asigurarea unei supravegheri competente.
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Cu clasa împãrþitã în 4 grupuri, citiþi câte un paragraf dintre cele de mai jos. Un purtãtor de cuvânt al
fiecãrui grup va prezenta ideea de bazã a paragrafului grupului ºi legãtura acestuia cu titlul lecþiei. 

Dezbateþi urmãtoarele afirmaþii din paragrafele de mai jos. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comu-
nicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Dezbaterea unei probleme de interes general.“

a. „De 16 ani biºniþarii devin practic eroi... cum e societatea, aºa suntem ºi noi. Toþi trebuie sã trãim, nu?“

b. „Dacã nu captivezi elevul, ãsta e plictisit ºi are rezultate slabe, apoi simte nevoia sã evite ºcoala care îl umileºte
ºi în care nu crede — ºi alege strada… ºi strada are capcanele ei.“

c. Discutaþi cauzele comportamentului violent din citatele menþionate în paragrafele 3 ºi 4. Daþi soluþii pentru
evitarea situaþiilor cauzatoare de comportament violent în aceste cazuri.

2
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1. Problema cu violenþa în ºcoli mi se pare mai mult o
problemã de societate... Dacã de 16 ani biºniþarii
devin practic eroi ºi, pe lângã asta, învãþãmântul este
deconectat de realitãþi, iar pãrinþii vor mai degrabã
copii care fac un ban la cãpºuni ºi care îºi cumpãrã o
maºinã, pentru cã ce se predã în învãþãmânt nu mai
are valoare pentru cã nu duce nicãieri (uitã de acei
ingineri supracalificaþi care primesc salarii de 10 ori
mai mici ca în Occident…), cum e societatea, aºa
suntem ºi noi. Toþi trebuie sã trãim, nu?

(BLOG — http://www.violentasicauze.ro*/ 
— accesat în 4 februarie 2007) 

2. Ore de civism ca sã stopãm violenþa? De ce nu, dar
atunci sã fie gândite bine, nu sã fie ore de cursuri, în
care nu se face nimic, ºi unde copiii stau ºi dorm, sau
pur ºi simplu nu vin, ºi nici cu teme teoretice lipsite
de interes pentru ei… sã fie capabile sã îi captiveze,
nu sã fie încã o orã din cele multe, inutile, care nu îi
intereseazã ºi nu îi ajutã în viaþã dar pe care sunt siliþi
sã le facã. Dacã nu captivezi elevul, ãsta e plictisit ºi
are rezultate slabe, apoi simte nevoia sã evite ºcoala
care îl umileºte ºi în care nu crede — ºi alege stra-
da… ºi strada are capcanele ei… ºtiþi voi…

(BLOG — http://www.violentasicauze.ro*/ 
— accesat în 4 februarie 2007

3. „ªi societatea este de vinã pentru violenþa copiilor.
Fiecare copil are dreptul la o viaþã, la o profesie, la un
trai decent, iar societatea nu oferã nimic“, crede un
pãrinte de 45 de ani, inginer, din Slatina. „Depinde
foarte mult de echilibrul care se stabileºte sau nu
între pãrinte ºi copil în familie. Pãrintele trebuie sã
stea cu copilul sãu, sã-i ofere alternative pentru tim-
pul liber de care dispune. Astfel sã nu aibã timp sã
umble pe strãzi sau sã stea toatã ziua în faþa televi-
zorului. Îl poate înscrie la cursuri de varã sau îl poate
trimite în tabere“, spune acesta. Copiii trebuie
supravegheaþi, ei nu cresc ca buruienile, cum dã
Domnul…

(BLOG — http://www.violentasicauze.ro*/ 
— accesat în 4 februarie 2007)

4. „Filmele vizionate ºi spectacolul strãzii au ºi ele o
anumitã contribuþie, dar ponderea influenþei asupra
caracterului tânãrului depinde de educaþia acestuia,
de înclinaþia lui spre violenþã. Pãrinþii trebuie sã aibã
discuþii deschise cu copilul, pentru cã el are nevoie
cel mai mult de sfaturile acestora. Despre orice…
chiar ºi despre certuri. Violenþa în familie este însã
exclusã… sunt lucruri care nu se pot ierta… Sau edu-
caþia sexualã, de exemplu, poate fi învãþatã doar de la
pãrinþi sau de la specialiºti, ºi asta pentru ca el sã nu
rãmânã cu traume. Pentru cã, pânã una-alta, acestea
sunt cele care îl fac sã fie violent“, spune tatãl unui
adolescent din Alba.

(BLOG — http://www.violentasicauze.ro*/ 
— accesat în 4 februarie 2007)

* Data de gãzduire a site-ului a expirat.



Societatea, familia, ºcoala apar ca principali factori care modeleazã tânãrul ºi comportamentul acestuia.
Citiþi paragraful de mai jos ºi discutaþi ce aduce nou. Exprimaþi-vã poziþia în legãturã cu problema mode-
lelor de viaþã.

„Prima mãsurã pe care o cred mai bunã pentru stoparea violenþei în ºcoli este reîntoarcerea la modelul normal de
viaþã, adicã studii => loc de muncã => salariu (sau studii => întreprindere => bani), ... sã le trimitem autoritãþile
fiscale celor care au vile, sã îºi justifice provenienþa banilor... Sã spargem în opinia publicã ideea cã doar mafioþii
fac bani, ºi sã se vadã cã România este o þarã normalã, în care munca este rãsplãtitã, nu furtul... Poate sunã un pic
a radical, dar, în fond, eu cred cã o primã mãsurã poate fi crearea de modele… noi nu avem modele sau avem
modelele greºite…“ 

(BLOG — www.cedeviolenta.ro* — accesat la 27 ianuarie 2007)

a. Care sunt modelele greºite la care face aluzie vorbitorul? Enumeraþi modele pe care le consideraþi greºite ºi
aduceþi argumente în susþinerea opþiunilor voastre. Discutaþi.

b. Enumeraþi trãsãturile pe care credeþi cã un model de viaþã trebuie sã le posede. Negociaþi acolo unde nu întreaga
clasã este de acord. Cãdeþi de acord asupra unui profil de model de viaþã. 

c. Daþi nume de persoane care credeþi cã se se potrivesc cu schiþa de profil de model de viaþã  pe care aþi negociat-o.
Negociaþi acolo unde credeþi cã un exemplu sau altul nu este demn de urmat.
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* Data de gãzduire a site-ului a expirat.
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Lecþia 16  O lume violentã: cine e responsabil?

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Curriculum-ul ascuns

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu drepturile lor.
• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu valorile ºi standardele învãþate în ºcoalã.
• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu regulile informale / nescrise ale ºcolii.
• Responsabilizarea elevilor faþã de mediul lor social.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã. 

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Solicitaþi elevilor sã citeascã textul ºi apoi iniþiaþi o discuþie cu întreaga clasã, în care ele-
vii sã explice în ce fel textul se referã la ei. (10 minute)

Activitatea 2 (a + b) 
Organizaþi elevii în grupuri de 4 sau 5. Cereþi elevilor sã citeascã textele A–C ºi sã
îndeplineascã sarcinile de lucru a. ºi b. Solicitaþi purtãtorilor de cuvânt ai grupurilor sã
prezinte concluziile grupului lor în faþa clasei. (20 minute)
Cheia rãspunsurilor pentru Activitatea 2.b.:
- text A: CDC, Articolul 29 (a) ºi (d);
- text B: CDC, Articolul 29 (d);
- text C: CDC, Articolul 29 (d).

Activitatea 3
Organizaþi aceastã activitate ca pe o discuþie cu întreaga clasã. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29 (selecþie) 
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(b) educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor fun-

damentale, precum ºi al principiilor consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
(c) educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi

valorile sale culturale, precum ºi respectul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care
trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite de a sa;

(d) pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un
spirit de înþelegere, de pace, de toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate
popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu persoanele de origine autoh-
tonã;  
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Citiþi Articolul 29 din CDC ºi definiþia curriculum-ului ascuns, iar apoi lucraþi în grupuri pentru a identi-
fica elementele pe care cele douã texte le au în comun.

Lucraþi în grupuri ºi rãspundeþi la unul dintre seturile de întrebãri de mai jos despre curriculum-ul ascuns
din ºcoala voastrã: 
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1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
b. educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor fundamentale, precum ºi al principi-

ilor consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
c. educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi valorile sale culturale, precum ºi

respectul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite
de a sa;

d. pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un spirit de înþelegere, de pace, de
toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu per-
soanele de origine autohtonã;  

CDC, Articolul 29 (selecþie)

Modul 
de relaþionare

1. Existã profesori la care puteþi apela în probleme personale? 
2. Cunoaºteþi numele dirigintelui? Dar numãrul de telefon? 
3. Profesorii vi se adreseazã cu numele mic sau cu numele de familie? Cum vã simþiþi în

legãturã cu acest lucru? 
4. Ce vedeþi pe pereþii clasei voastre? Hãrþi? Portrete de oameni celebri? Proiecte ale

elevilor? 
5. ªcoala este curatã? Cine face curãþenia? ªtiþi numele persoanelor care se ocupã de

curãþenie? 
6. Este hãrþuirea o problemã în ºcoala voastrã? Cine ar trebui sã rezolve problemele de

hãrþuire?    

Curriculum 1. Simþiþi cã este în regulã dacã spuneþi cã nu aþi înþeles ceva la o lecþie ºi dacã cereþi
explicaþii suplimentare sau clarificãri de la profesor? De ce (nu)? 

2. Sunteþi încurajat sã puneþi întrebãri? La care ore? 
3. Primiþi întotdeauna rãspunsuri la întrebãrile puse profesorului la ore?  
4. Sunt testele / extemporalele anunþate din vreme? 
5. Este tema pentru acasã obligatorie?
6. Cine a ales disciplinele opþionale pe care le studiaþi?  
7. Simþiþi cã unele discipline pe care le studiaþi sunt considerate mai importante decât

altele? Explicaþi.  

Standarde duble 1. Sunt unii elevi trataþi altfel decât alþii? În ce fel? 
2. Sunt minoritãþile de gen (bãieþi vs. fete) sau minoritãþile etnice (de exemplu, elevii de

etnie rroma) tratate diferit?
3. Dacã aþi întârziat la o orã, ce se întâmplã? Dacã un profesor întârzie la orã, ce se întâm-

plã? 

Curriculum-ul ascuns este alcãtuit din valorile ºi standardele pe care elevii le adoptã ca rezultat al frecventãrii unei anumite
unitãþi de învãþãmânt. Întrucât ºcoala adoptã în activitatea de zi cu zi anumite valori ºi standarde, ea trimite mesaje (in)directe
cãtre elevi. Mesajele astfel primite pot avea un impact major asupra ideilor în care credeþi ºi asupra comportamentului vostru.
Aceste mesaje (nu) vã vor învãþa ,,respectul de sine“, ,,respectul pentru ceilalþi“ ºi ,,bunele maniere“.  



Are Consiliul elevilor un cuvânt de spus în problemele ºcolii? Care este cea mai recentã solicitare sau pro-
punere a Consiliului elevilor care a fost adusã la îndeplinire? 

Faceþi o listã cu propunerile clasei pe care aþi dori sã le supuneþi discuþiei în Consiliul elevilor. Care cre-
deþi cã va fi rezultatul? Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democrat-
ice“, în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“. 
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Standarde
duble 

4. Vorbesc profesorii la telefonul mobil în timpul orei? Dar voi?
5. Stai întotdeauna la coadã la bufetul ºcolii? Toata lumea stã la coadã, inclusiv profesorii? 
6. Cum se referã profesorii, de faþã cu voi, la femeile de serviciu? Cum li se adreseazã acestora? 
7. Cum vorbeºte directorul cu elevii ºi cu angajaþii ºcolii? La fel? Diferit?
8. Cum vorbesc femeile de serviciu cu elevii?
9. Existã intrãri separate pentru elevi ºi pentru profesori? Aþi schimba aceastã stare de fapt? De

ce?  

Lista de propuneri pentru a fi discutatã în Consiliul elevilor
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate



18Lecþia
Profesor

61

Educaþie pentru viaþã

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu unele dintre criteriile de evaluare a sistemului de
educaþie din care fac parte.

• Conºtientizarea elevilor în legãturã cu dreptul lor la o educaþie de calitate.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Fotocopiaþi rezultatele sondajului Gallup, câte un exemplar pentru fiecare grup.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile 

Activitatea 1
Organizaþi activitatea ca lucru individual. (5 minute)

Activitatea 2.a.
Organizaþi activitatea ca lucru individual. (5 minute)

Activitatea 2.b.
Organizaþi activitatea ca lucru în grupuri. Încurajaþi participarea tuturor elevilor din grup ºi
exprimarea opiniilor în mod deschis, cu argumente bine formulate ºi în spiritul dialogului.
(15 minute)

Activitatea 3
Organizaþi activitatea ca discuþie frontalã. (5 minute)

Activitatea 4
Organizaþi activitatea ca discuþie frontalã. Încurajaþi analiza criticã ºi obiectivã ºi formu-
larea unor soluþii constructive. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29 (selecþie)
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(a) favorizarea înfloririi personalitãþii copilului ºi dezvoltarea înzestrãrii ºi aptitudinilor

sale mentale ºi fizice, în deplinãtatea posibilitãþilor lor;
(b) educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor

funda-mentale, precum ºi al principiilor consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
(c) educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi

valorile sale culturale, precum ºi respectul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care
trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite de a sa;

(d) pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un
spirit de înþelegere, de pace, de toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate
popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu persoanele de origine autoh-
tonã;

(e) educarea copilului în spirit de respect faþã de mediul natural.
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Citiþi Articolul 29 (1) din CDC ºi subliniaþi acele sintagme ºi fraze care, conform acestui docu-
ment, evidenþiazã conþinuturile unei educaþii de calitate.

a. Bifaþi ( ) opinia dumneavoastrã legatã de afirmaþiile 1–5 din tabelul de mai jos, afirmaþii extrase dintr-un
sondaj Gallup asupra educaþiei din România.

b. În cadrul grupului vostru, explicaþi de ce aþi dat rãspunsurile de mai sus. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte
ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Exprimarea opiniei“.

Convenþia cu privire la drepturile copilului este un document universal, în timp ce sondajul Gallup oferã o
perspectivã naþionalã asupra educaþiei. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri: 
• Care dintre ideile exprimate în afirmaþiile 1–5 de la activitatea 2.a. se aflã printre expresiile / frazele subliniate

în Articolul 29 din CDC? 
• Care dintre ideile exprimate în afirmaþiile 1–5 nu se regãseºte în Articolul 29 din CDC?

Comparaþi rãspunsurile voastre de la Activitatea 2 cu cele date de 1 004 respondenþi români, cu vârste
cuprinse între 15 ºi 35 de ani, la sondajul intitulat A FI TÂNÃR ÎN ROMÂNIA, un sondaj de piaþã efec-
tuat de Organizaþia Gallup în anul 2004 (vezi pagina urmãtoare) ºi rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
• În ce fel sunt diferite opiniile voastre de opiniile respondenþilor? 
• Cum este educaþia pe care VOI o primiþi comparativ cu aceea a majoritãþii respondenþilor în sondajul Gallup? 
• Ce îmbunãtãþiri propuneþi? 

4

3

2

1
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1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
a. favorizarea înfloririi personalitãþii copilului ºi dezvoltarea înzestrãrii ºi aptitudinilor sale mentale ºi fizice, în deplinã-

tatea posibilitãþilor lor;
b. educarea copilului în spiritul respectului faþã de drepturile omului ºi al libertãþilor fundamentale, precum ºi al principi-

ilor consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
c. educarea copilului în spirit de respect faþã de pãrinþi, faþã de identitatea sa, limba sa ºi valorile sale culturale, precum ºi respec-

tul faþã de valorile naþionale ale þãrii în care trãieºte, ale þãrii din care poate fi originar ºi ale civilizaþiilor diferite de a sa;
d. pregãtirea copilului sã-ºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un spirit de înþelegere, de pace, de

toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate popoarele ºi grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu per-
soanele de origine autohtonã;

e. educarea copilului în spirit de respect faþã de mediul natural.

CDC, Articolul 29

Dezacord 
total

Dezacord
parþial

Acord 
parþial

Acord 
total

1. Ceea ce se predã în ºcolile din România este folositor în viaþã. 

2. Activitãþile extracurriculare organizate de ºcoalã sunt intere-
sante ºi utile.

3. Conþinutul manualelor ºi al programelor ºcolare este modern ºi
bine adaptat nevoilor pieþii (muncii).

4. Sistemul de notare evalueazã corect cunoºtinþele elevilor de
liceu.

5. Metodele de predare îi implicã în mod activ pe elevi în proce-
sul de învãþare. 
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Vreau sã fiu în siguranþã

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Încurajarea discuþiei asupra imaginii personale ca o componentã a personalitãþii.
• Sublinierea nevoii de mediu sigur în care sã ne desfãºurãm activitatea.
• Conectarea ideilor din CDC la propriul sistem de valori.
• Analiza legãturii dintre imaginea adolescenþilor, opþiunile lor de viaþã ºi responsabili-

tãþile lor.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi activitatea în plen, monitorizând discuþiile.
Sugeraþi elevilor cã felul în care ne îmbrãcãm poate fi ºi o formã de respect faþã de noi
înºine ºi faþã de ceilalþi. (10 minute)

Activitatea 2
Discutaþi în plen. Puteþi organiza activitatea ca pe o dezbatere de idei, în care elevii adop-
tã poziþii diferite. Monitorizaþi discuþia cu tact. (30 de minute)

Activitatea 3
Organizaþi activitatea în grupe de câte 4–6 elevi, în funcþie de aranjamentul clasei.
Sugeraþi elevilor sã scrie o listã cu tipurile de comportamente violente întâlnite în ºcoli,
luând în considerare ºi ºcoli din alte pãrþi ale þãrii. Cereþi-le sã ierarhizeze comporta-
mentele în funcþie de gravitatea lor, apoi sã aleagã unul pe care îl considerã a fi cel mai
frecvent. Pentru punctul 3b. sugeraþi-le sã aleagã modalitatea de exprimare pe care o
doresc: cuvinte sau desen. (30 de minute)

Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã completeze tabelul dupã cum cred ei de cuviinþã. Încurajaþi discuþii
deschise ºi bine argumentate. Puteþi sã rugaþi elevii sã dea exemple de situaþii în care drep-
turile lor nu au fost respectate (dacã aceste situaþii existã). (10 minute) 

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 19
1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative core-

spunzãtoare în vederea protejãrii copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtã-
mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenþã, de rele tratamente sau de
exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia
dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanþilor legali sau a oricãrei persoane cãreia i-a
fost încredinþat. 

2. Aceste mãsuri de protecþie vor cuprinde, dupã caz, proceduri eficiente pentru stabilirea
de programe sociale care sã asigure sprijinul necesar copilului ºi celor cãrora le-a fost
încredinþat, precum ºi pentru instituirea altor forme de prevenire ºi pentru identificarea,
denunþarea, acþionarea în instanþã, anchetarea, tratarea ºi urmãrirea cazurilor de rele
tratamente aplicate copilului, descrise mai sus, ºi, dacã este necesar, a procedurilor de
implicare judiciarã.
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„Haina îl face pe om. Fãrã haine, oamenii au prea puþinã, sau chiar nicio influenþã în societate.“
Mark Twain (1835–1910), scriitor ºi umorist american

Discutaþi urmãtoarele:
a. Care sunt factorii care compun personalitatea umanã? Explicaþi.
b. Care sunt primele lucruri pe care le remarcaþi la o persoanã?
c. În ce mãsurã vã influenþeazã prima impresie pe care v-o faceþi despre o persoanã? Cât de des se întâmplã sã

vã schimbaþi pãrerea?
d. Ce credeþi cã a vrut sã spunã Mark Twain în citatul de mai sus? Sunteþi de acord? Argumentaþi-vã rãspunsul.

La ce credeþi cã se referã inspectorul ºcolar I. Toma (nu este numele real), atunci când afirmã cã „este
adepta introducerii unor forme distinctive în þinuta elevilor deoarece hainele libertine purtate de elevi dau
naºtere la comportamente violente“.  Care este poziþia voastrã referitoare la acest subiect? Referiþi-vã la
secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Dezbaterea unei probleme
de interes general“.

Lucraþi în grupuri pentru a rezolva urmãtoarele sarcini:
a. Alcãtuiþi o listã cu cele mai frecvente comportamente violente

întâlnite în ºcolile din România, apoi ierarhizaþi-le ºi selectaþi
unul pe care îl consideraþi ca fiind cel mai frecvent.

b. Realizaþi portretul-robot al victimei ºi al agresorului ºi prezen-
taþi-le în plen. Urmaþi instrucþiunile suplimentare ale profesoru-
lui. 

c. Credeþi cã existã o legãturã între aspectul exterior ºi comporta-
ment? Argumentaþi-vã rãspunsul.

Citiþi Articolul 19 din CDC ºi discutaþi despre felul în care aceste drepturi ale voastre sunt sau nu respec-
tate în ºcoala în care învãþaþi.

4
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1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative corespunzãtoare în vederea protejãrii
copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtãmare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenþã, de rele
tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia dintre ei, a
reprezentantului ori reprezentanþilor legali sau a oricãrei persoane cãreia i-a fost încredinþat. 

2. Aceste mãsuri de protecþie vor cuprinde, dupã caz, proceduri eficiente pentru stabilirea de programe sociale care sã asigu-
re sprijinul necesar copilului ºi celor cãrora le-a fost încredinþat, precum ºi pentru instituirea altor forme de prevenire ºi
pentru identificarea, denunþarea, acþionarea în instanþã, anchetarea, tratarea ºi urmãrirea cazurilor de rele tratamente apli-
cate copilului, descrise mai sus, ºi, dacã este necesar, a procedurilor de implicare judiciarã.

CDC, Articolul 19

DREPTURI NERESPECTATE DREPTURI NERESPECTATE
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Spaþiul meu

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Introducerea ideii de drept la viaþã privatã, ca parte din drepturile omului.
• Crearea unui context de discuþie pentru înþelegerea acestui drept.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a citi ºi sublinia cuvintele-cheie din Articolele 12, 15,
16 ºi 19 din CDC. (10 minute)

Activitatea 2
Organizaþi elevii în grupuri de lucru de câte patru pentru a citi articolele din CDC ºi a
rãspunde la întrebãri. Monitorizaþi discuþiile din grupuri încurajând elevii sã-ºi exprime
ideile clar ºi în spiritual dialogului chiar atunci când au pãreri diferite.  (15 minute)

Activitatea 3
În aceleaºi grupuri, cereþi elevilor sã discute pentru a vedea ce acþiuni pot întreprinde ele-
vii dacã nu sunt de acord cu hotãrârile luate de conducerea ºcolii lor. (15 minute)

Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã ia interviuri unui numãr de 8–10 colegi din clasã, apoi sã prezinte
rezultatele în plen. (10 minutes)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 12
1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a-ºi exprima liber

opinia asupra oricãrei probleme care îl priveºte, opiniile copilului urmând sã fie luate în
considerare þinându-se seama de vârsta sa ºi de gradul sãu de maturitate.

2. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice proce-
durã judiciarã sau administrativã care îl priveºte, fie direct, fie printr-un reprezentant
sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedurã din legislaþia
naþionalã.

Articolul 15
1. Statele pãrþi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere ºi la libertatea de

întrunire paºnicã. 
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngrãditã decât de restricþiile prevãzute în mod

expres de lege ºi care sunt necesare într-o societate democratic, în interesul securitãþii
naþionale, al siguranþei sau ordinii publice ori pentru a proteja sãnãtatea publicã sau
bunele moravuri ori pentru a proteja drepturile ºi libertãþile altora.

Articolul 16
1. Niciun copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaþa sa privatã, în

familia sa, în domiciliul sãu ori în corespondenþa sa, precum ºi niciunui fel de atac ile-
gal la onoarea ºi reputaþia sa. 

2. Copilul are dreptul la protecþia garantatã de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau
atacuri.
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Citiþi ºi subliniaþi cuvintele-cheie din urmãtoarele Articole din Convenþia cu privire la drepturile copilului. 

Lucraþi în grupuri de patru elevi. Citiþi urmãtoarele articole, apoi discutaþi despre ce drepturi e vorba în
textele de mai jos. Sunt acestea drepturi conflictuale? Apoi rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. Care sunt drepturile ºi responsabilitãþile elevilor din articol?
b. Ce ar putea face elevii pentru a contracara creºterea ratei criminalitãþii, dacã se opun soluþiei gãsite în ºcoala

lor? Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Discutarea unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“.

2

1

Elev
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1. Statele pãrþi vor garanta copilului capabil de discernãmânt dreptul de a-ºi exprima liber opinia asupra oricãrei probleme
care îl priveºte, opiniile copilului urmând sã fie luate în considerare þinându-se seama de vârsta sa ºi de gradul sãu de matu-
ritate. 

2. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedurã judiciarã sau administrativã
care îl priveºte, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedurã
din legislaþia naþionalã. 

1. Statele pãrþi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere ºi la libertatea de întrunire paºnicã. 
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi îngrãditã decât de restricþiile prevãzute în mod expres de lege ºi care sunt necesare

într-o societate democratic, în interesul securitãþii naþionale, al siguranþei sau ordinii publice ori pentru a proteja sãnãtatea
publicã sau bunele moravuri ori pentru a proteja drepturile ºi libertãþile altora.

1. Niciun copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaþa sa privatã, în familia sa, în domiciliul sãu ori în
corespondenþa sa, precum ºi niciunui fel de atac ilegal la onoarea ºi reputaþia sa. 

2. Copilul are dreptul la protecþia garantatã de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri.

1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile legislative, administrative, sociale ºi educative corespunzãtoare, în vederea protejãrii
copilului împotriva oricãror forme de violenþã, vãtãmare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenþã, de rele
tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se aflã în îngrijirea pãrinþilor sau a unuia dintre ei, a
reprezentantului ori reprezentanþilor legali sau a oricãrei persoane cãreia i-a fost încredinþat.

CDC, Articolul 12

CDC, Articolul 15

CDC, Articolul 16 (selecþie)

CDC, Articolul 19 (selecþie)

1. Vedeam deunãzi, la o emisiune de ºtiri, un primar dintr-un sat uitat din România, care declara cã a montat 12
camere de supravegere pe uliþele din localitate. Motivul invocat de el era prevenirea infracþionalitãþii într-un
loc unde ºi aºa nu se întâmpla nimic.
În realitate, trebuia sã cheltuiascã niºte bani primiþi de la Uniunea Europeanã ºi s-a gândit cã respectivul sistem
de supraveghere ar fi o investiþie foarte bunã. În fine, mai nou, au început sã fie instalate camere de supraveghe-
re în liceele bucureºtene. 
Potrivit autoritãþilor, începând de anul acesta, elevii bucureºteni vor fi supravegheaþi cu ajutorul unor camere
de luat vederi instalate în unitãþile ºcolare, municipalitatea fiind cea care va achiziþiona tehnica de specialitate.
Montarea sistemului de supraveghere a fost decisã ca urmare a numeroaselor incidente care au avut loc în ulti-
ma perioada în ºcolile din municipiul Bucureºti. 

(Bogdan Panþuru, „Þara «Big Brother»“, 7 Plus, 10 august 2006)



Citiþi Articolul 97 din Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Învãþãmântului Preuniversitar din
România ºi Articolele 12, 15, 16 ºi 19 din CDC, apoi discutaþi ce mãsuri pot lua elevii dacã nu sunt de acord
cu o decizie luatã în ºcoala lor?

Intervievaþi 8–10 elevi din clasã ºi cereþi-le sã numeascã douã sau mai multe drepturi ºi responsabilitãþi pe
care le au, potrivit Regulamentului intern al ºcolii. Prezentaþi rezultatele în faþa colegilor.

4
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(1) Elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat ºi particular le este garantatã, conform legii, libertatea de asociere în cer-
curi ºi asociaþii ºtiinþifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizeazã ºi funcþioneazã pe baza unui statut
propriu, aprobat de directorul unitãþii de învãþãmânt.

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenþia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi
supusã decât acelor limitãri care sunt prevãzute de lege ºi care sunt necesare într-o societate democraticã, în interesul sigu-
ranþei naþionale, al ordinii publice, pentru a proteja sãnãtatea ºi moralitatea publicã sau drepturile ºi libertãþile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercitã în afara orarului zilnic, iar activitãþile pot fi susþinute în unitatea de învãþãmânt numai cu
aprobarea directorului, la cererea grupului de iniþiativã. Aprobarea pentru desfãºurarea acþiunilor va fi condiþionatã de
acordarea de garanþii privind asigurarea securitãþii persoanelor ºi a bunurilor de cãtre organizatori.

(4) În cazul în care conþinutul activitãþilor care se desfãºoarã în unitatea de învãþãmânt de stat ºi particular contravine prin-
cipiilor susmenþionate, directorul unitãþii de învãþãmânt poate suspenda sau interzice desfãºurarea acestor activitãþi.

Secþiunea a 3-a: Drepturile elevilor, Articolul 97

2. La Colegiul Tehnic „Petru Muºat“, pe lîngã suplimentarea efectivului de gardieni care asigurã paza în ºcoalã,
conducerea unitãþii „stã cu ochii“ pe elevi, nu numai la figurat, ci ºi la propriu, deoarece a „împînzit“ instituþia
de învãþãmînt cu camere de luat vederi care supravegheazã pas cu pas liceenii. […] ªi la Colegiul Economic
„Dimitrie Cantemir“ elevii sînt urmãriþi pas cu pas de camere de luat vederi. Cu toate cã elevii de aici benefi-
ciazã de supraveghere prin sisteme video ºi de pazã cu gardieni, directorul ºcolii, C.R., a declarat „cã proble-
ma mare nu e în ºcoalã, ci dupã ce elevul a ieºit de aici, pentru cã atunci se petrec incidentele neplãcute. Am
avut ºi noi parte de ele, nu majore, dar am primit reclamaþii din partea pãrinþilor ºi a cadrelor didactice, care
spuneau cã au fost agresaþi verbal de cãtre elevi, în preajma instituþiei de învãþãmânt“. Acesta este de pãrere
însã cã „cele mai multe incidente de acest fel se petrec totuºi în ºcolile care nu au pazã, nimeni nu ºtie cine intrã
ºi cine iese din ºcoalã, ºi de aceea cred cã ar trebui ca acest serviciu de protecþie a elevilor sã nu fie finanþat de
pãrinþi, pentru cã nu toþi au posibilitatea sã o facã, ºi ar trebui gãsitã o soluþie de finanþare de la nivel local sau
central”. ªi la Grupul ªcolar nr. 1 din Suceava, sâmbãtã a fost organizatã o ºedinþã cu pãrinþii ºi profesorii, iar
tema discuþiei a fost aceeaºi, siguranþa elevilor în ºcoalã. Aici, aºa cum a declarat directorul adjunct al insti-
tuþiei, M.C., „s-a hotãrât sã se angajeze un serviciu de pazã autorizat, care sã asigure protecþia elevilor“. Mai
mult decât atât, elevii de la Grupul ªcolar nr. 1 nu vor mai putea intra în ºcoalã decât dacã poartã uniformã ºi
dacã au la ei carnetul de elev prin care sã dovedeascã cã învãþã acolo. 

3. 30 de camere de luat vederi cu infraroºu, sistem antiefracþie în cancelarie ºi interfoane la fiecare etaj. Acestea
sunt dotãrile ªcolii 56 „Jose Marti“ din Capitalã, începând de ieri. Sistemul integrat de securitate al ºcolii a
costat 1,8 miliarde de lei vechi, prin generozitatea a trei firme private. Conform Inspectoratului ªcolar General
al Capitalei, alte 35 de unitãþi ºcolare din Bucureºti au sisteme de supraveghere. Asta în timp ce, conform unui
raport al Inspectoratului General de Poliþie Bucureºti, dat publicitãþii în contextul violenþei din ºcoli, se aratã
cã 72 de unitãþi ºcolare din Capitalã se aflã în zone de risc. Sistemul video de la „Jose Marti“ monitorizeazã
interiorul ºi exteriorul ºcolii. 20 de camere sunt instalate în interior, iar zece sunt montate în exterior pentru
vizualizarea curþii ºcolii. La fiecare etaj sunt instalate interfoane pentru a se putea comunica cu profesorul de
serviciu. În cancelarie se va intra pe bazã de carduri. „Acest sistem înregistreazã pe bandã video ºi poate fi
folosit ca probã în instanþã“, a declarat comisarul-ºef din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei Romane,
G.P. Pe de altã parte, comisarul a precizat cã toate filmuleþele cu elevi care se bat la ºcoalã, care au apãrut în
ultima vreme în mass-media, nu sunt semne de violenþã. Acesta a spus cã se poate vorbi de violenþã atunci când
au loc furturi, violuri. Directorul Liceului „Iulia Hasdeu“ din Bucureºti, D. M., este ºi ea interesatã de un ast-
fel de sistem de supraveghere: „Vom strânge bani de la pãrinþii elevilor, Primãrie ºi de la alþi sponsori pentru a
putea beneficia ºi liceul nostru de acest sistem de supraveghere.“ 

(Eugenia Mihalcea, Petru Zoltan, „Big Brother“. ªcoala supravegheatã, Jurnalul naþional, 2 martie 2006, 
text accesat la 6 noiembrie 2006)
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Aspectul fizic ºi moda

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute) in doua ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Sensibilizarea elevilor asupra controversei legate de aspect fizic ºi modã în contextul
mediatizãrii concursurilor de frumuseþe.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a parafraza Articolul 17 din CDC ºi, ulterior, decide
asupra unei versiuni a clasei. (10 minute)

Activitatea 2
Organizaþi elevii pentru a citi textele ºi a le discuta în grupuri de lucru. Monitorizaþi lucrul
în grupuri ºi modalitatea în care se face confruntarea de idei. (25 de minute)

Activitatea 3
Organizaþi elevii în grupuri pentru a realiza discuþia pe baza celor douã texte. (15 minute)

Activitatea 4
Invitaþi elevii sã-ºi organizeze ideile despre tema propusã într-un plan pentru un discurs de
trei minute. Selectaþi ºi ascultaþi douã-trei planuri de discurs. (20 de minute). 

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 17 (selecþie)
Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în
masã ºi vor asigura accesul copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse
naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc promovarea bunãstãrii sale
sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale. În acest scop statele pãrþi:
(a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masã, de informaþii ºi materiale

de interes social ºi educativ pentru copil […]; 
(b) vor încuraja cooperarea internaþionalã în producerea, schimbul ºi difuzarea de astfel de

informaþii ºi materiale provenind din surse culturale, naþionale ºi internaþionale […].  
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Citiþi urmãtorul articol din Convenþia cu privire la drepturile copilului ºi parafraza lui, apoi
discutaþi în perechi asupra unei variante mai bune de parafrazã. 

Citiþi urmãtoarele pãreri ale unor persoane care au luat parte la concursuri de frumuseþe, apoi discutaþi-
le în grup. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Discutarea unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“.

Care este pãrerea voastrã despre concursurile de frumuseþe?

Citiþi cele douã texte ºi discutaþi urmãtoarele puncte:
a. cât din aspectul fizic este creaþie mediaticã ºi cât reprezintã alegerea personalã?
b. cât din aspectul fizic este legat de gen?
c. cât din aspectul fizic este legat de dorinþa de a rãmâne sãnãtoºi? 

3

2

1
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1. Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în masã ºi vor asigura accesul
copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc pro-
movarea bunãstãrii sale sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale. În acest scop statele pãrþi:

a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masã, de informaþii ºi materiale de interes social ºi educativ pen-
tru copil […]; 

b) vor încuraja cooperarea internaþionalã în producerea, schimbul ºi difuzarea de astfel de informaþii ºi materiale provenind
din surse culturale, naþionale ºi internaþionale […].

CDC, Articolul 17 (selecþie)

Statele pãrþi îi vor încuraja pe copii sã ia cunoºtinþã de mass-media internaþionale ºi în acest scop mass-media tre-
buie sã includã materiale relevante pentru copii.

Cred cã aceste concursuri de frumuseþe nu
fac decât sã îi încurajeze pe elevi sã lipseascã
de la ore. Nu pot gãsi nici un argument în
favoarea lor.

Am câºtigat premiul întâi („Mister
Boboc“) ºi pot sã spun cã toatã lumea a muncit
din greu. Au fost multe lucruri de fãcut, chiar ºi
pe ultima sutã de metri. Am fost foarte încântaþi
de concurs ºi am fãcut abstracþie de juriu ºi de
spectatori, ne-am dat toatã silinþa. Pregãtirile au

fost cu folos.
Am þinut curã de slãbire timp de trei luni pentru con-

cursul de frumuseþe din ºcoala mea ºi tot n-am câºtigat; în
schimb, am început sã am probleme de sãnãtate…

Cred cã îi încurajeazã pe
oameni sã îi judece pe ceilalþi doar

pe baza fizicului. Nu e corect.

Revoluþie în lumea modei 
Traian Danciu, Raluca Moisã

La marile manifestãri de modã din lume vor fi interzise manechinele slabe. […] Pasarela Cibeles este primul
eveniment de modã din lume la care aºa-numitele „manechine size 0“ (mãrimea 0 — n.r.) nu mai au voie sã
defileze pe podium. Decizia a fost luatã de guvernul regional din Madrid, organizatorul evenimentului, în urma
unei recomandãri din anul 1999 din partea parlamentului spaniol ºi în urma protestelor organizaþiilor de pro-
tecþie a consumatorului. 
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Pagubã de zeci de mii de euro
Noua lege prevede cã un manechin nu trebuie sã aibã indicele masei corporale mai mic de 18 (de exemplu, 56
de kilograme la o înãlþime de 1,75 metri). Argumentul invocat de spanioli a fost faptul cã tinerele sunt influ-
enþate de imaginea promovatã de modelele foarte slabe ºi cã obsesia pentru propria greutate le face sã ajungã
bolnave de anorexie. […]

„Soluþia spaniolã“, ecouri la Londra, Paris ºi New York
Cum era de aºteptat, reacþiile la „soluþia spaniolã“ sunt dintre cele mai diverse: organizaþiile de sãnãtate o
salutã, iar industria modei se înfioreazã. New Yorkul, unde tocmai s-a încheiat sãptãmâna modei, a ignorat
argumentul invocat de spanioli, cã tinerele sunt influenþate de imaginea promovatã de modelele foarte slabe ºi
cã obsesia pentru propria greutate le face sã ajungã la anorexie. 
Cathy Gould, directoarea Agenþiei „Elite“, spune cã în cazul acestei interdicþii, industria modei a fost doar un
þap ispãºitor pentru boli ca anorexia ºi bulimia, potrivit The Sydney Morning Herald. „Este scandalos. Ce se
întâmplã cu discriminarea modelelor ºi cu libertatea creatorilor?“, se întreabã Gould.
Asemãnãtoare este ºi reacþia din Paris, unde industria modei evocã ºi susþine libertatea creatorilor. „Dacã s-ar
cere ºi aici o asemenea reglementare, cu toþii ar râde“, declara preºedinta federaþiei industriei modei, Didier
Grumbach. „Dacã Jean Paul Gaultier va vrea femei grase pentru defilãrile sale, nimeni nu i-o va interzice“, con-
tinua Didier, citatã de AFP. 

Londra spune „da“
Tessa Jowell, secretarul britanic al Culturii, le-a cerut organizatorilor Fashion Week din Londra sã interzicã
apariþia pe podiumurile de defilare a modelelor exagerat de slabe, transmite Reuters. „Industria modei trebuie
sã promoveze frumuseþea, iar utilizarea de manechine extrem de slabe este de naturã sã aducã atingere încrede-
rii tinerelor fete în ele însele“, a declarat Jowell, care a cerut organizatorilor versiunii britanice a evenimentu-
lui sã ia aceleaºi mãsuri ca ºi Madridul. The British Fashion Council (BFC), care coordoneazã London Fashion
Week, a anunþat însã cã nu le va spune designerilor cum sã-ºi organizeze prezentãrile. 
Tabloidul The Sun se arãta îngrijorat de soarta manechinelor „subnutrite“, amintind de cazul sud-americanei
Luisel Ramos, care a murit pe podium, slãbindu-ºi extrem organismul. Industria britanicã, în schimb, este opti-
mistã. „Fetele prea slabe nu sunt niciodatã angajate“, spune Sarah Doukas, ºefa agenþiei Storm. „Fetele trebuie
sã se hrãneascã sãnãtos, sã facã sport ºi sã fie normale“, continua aceasta. 

Germania susþine Madridul
Reacþii adverse au venit din partea primarului din Milano, Letizia Moratti, care a declarat cã va încerca sã
impunã o interdicþie similarã celei din Spania pentru Milan Fashion Week. Organizaþiile de sãnãtate din
Germania susþin hotãrârea madrilenilor. 
„În lupta împotriva anorexiei, ne bazãm pe colaborarea medicilor, a cadrelor didactice, a bisericii ºi, în primul
rând, a mass-media“, spune Annelies Ilona Klug de la Ministerul Sãnãtãþii, citatã de Ärzte Zeitung. „Aceastã
regulã ar împiedica leºinul pe podium al manechinelor înfometate“, afirmã Centrala de informare ºi prevenire
a anorexiei („Magersucht-Online“), citatã de cotidianul Expres, care precizeazã cã „Naomi ºi Kate sunt prea
«slabe» pentru podiumul de defilare“. 
„Sunt surprinsã de ceea ce se întâmplã în Spania. Nu cred cã va continua acest trend de îngrãºare forþatã a
manechinelor ºi nu cred cã situaþia se va repeta la Milano sau Paris”, spune Elena Baguci, manechin.

Mai urcã pe podium?
Presupunând cã o asemenea interdicþie s-ar generaliza, la umãtoarele prezentãri de modã, Naomi Campbell sau
Kate Moss nu ar mai fi prezente. Lor li s-ar alãtura unele dintre cele mai cunoscute „imagini“ din lume. Dupã
indicele masei corporale impus la Madrid, minimum 18 (de exemplu, 56 de kilograme la o înãlþime de 1,75
metri), Naomi Campbell (1,76 m/53 kg) ar fi sub limita admisã, iar brazilianca Gisele Bündchen (1,80 m/49 kg)
ar defila doar prin casã. 
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M DE LA MINUNAT

Atunci când l-am cunoscut în luna mai a acestui an (pe D.G., câºtigã-
torul concursului „Dã jos burta!“, ediþia 2006), cântãrea 100 kg, ceea
ce la înãlþimea sa de 1,75 metri nu însemna altceva decât obezitate.
Nimic nu prevestea deznodãmântul concursului ºi nimeni nu îl putea
indica pe el drept câºtigãtor. Ba chiar din contrã, aº putea spune, pen-
tru cã e mai probabil ca o persoanã cu greutate mai mare sã slãbeascã
mai mult într-un timp dat, decât altcineva mai slab […].

„Nu mã aºteptam la rezultate aºa spectaculoase, deºi îmi propusesem
sã câºtig concursul. Nu pentru premii — nici nu ºtiam ce premii sunt
puse în joc“, povesteºte Gabriel. „Sincer sã fiu, m-am înscris la concurs
gândindu-mã cã voi, la Men’s Health, cunoaºteþi ceva tehnici «voodoo»
prin care îi scãpaþi pe oameni de burtã…“

Ei bine, aºa cum a arãtat Gabriel alãturi de ceilalþi concurenþi, nu avem
astfel de metode, nici nu facem magie neagrã, nici diete dupã culoarea
ochilor sau lungimea pãrului, aºa cum sunt la modã acum, ci aplicãm o
serie de principii simple, recunoscute de toatã lumea medicalã, ºi din acest
motiv infailibile. Bineînþeles, dacã sunt urmate corect ºi conºtiincios.

Gabriel a ales calea sigurã — a urmat indicaþiile primite ºi s-a þinut de treabã, decis sã-ºi dovedeascã în primul
rând lui cã poate. Concursul „Dã jos burta!“ a fost exact ceea ce a avut nevoie, acel moment-cheie care i-a schim-
bat întreg cursul vieþii. Încrederea în sine pe care a cãpãtat-o odatã cu revenirea la greutatea normalã l-a ajutat sã-ºi
gãseascã un job nou, mai interesant ºi mai bine plãtit. […]

Mai mult decât atât, prin exemplul sãu, Gabriel a creat printre colegi ºi prieteni un adevãrat curent healthy
lifestyle. […]
Studiile cercetãtorilor care se ocupã cu obezitatea vin sã confirme cã ceea ce i s-a întâmplat lui Gabriel nu este un
caz izolat. Cei mai mulþi dintre oamenii care reuºesc sã scadã semnificativ în greutate beneficiazã ºi de o
îmbunãtãþire a stãrii psihice ºi sociale. […]

Pânã acum am vorbit numai de beneficiile de care s-a bucurat câºtigãtorul nostru, însã trebuie sã fim corecþi ºi sã
spunem cã acest concurs i-a provocat ºi unele… neplãceri. „Singura problemã pe care mi-a pus-o acest concurs
are legãturã cu garderoba mea — pe care a trebuit sã o schimb complet“, spune Dan Gabriel.

„Am plecat de la mãrimea XXL. Acum port haine mãrimea M. «M» de la minunat.“
(Men’s Health, noiembrie 2006)

Pregãtiþi un discurs de trei minute care sã conþinã propriile pãreri asupra acestei probleme, apoi prezen-
taþi-l în faþa colegilor. 

4

Kate Moss nu ar fi vãzut niciodatã podiumul de sus, cu dimensiunile ei din anii ’90: 1,70 m ºi 44 kg. Alte le-
gende ale podiumului ar fi trebuit sã opteze ºi ele pentru meserii diferite. Christy Turlington (1,78 m/51 kg),
Cindy Crawford (1,77 m/54 kg) sau Heidi Klum (1,78 m/ 54 kg) nu ar fi fost ceea ce sunt. O excepþie fericitã
ar fi frumoasa franþuzoaicã Laetitia Casta, care mãsoarã 1,70 metri ºi cântãreºte 57 de kilograme. 

(Evenimentul Zilei, 19 septembrie 2006 — accesat în 3 noiembrie 2006)
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Reclama – realitate sau iluzie?

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Familiarizarea elevilor cu aspecte legate de societatea de consum ºi impactul publicitãþii.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã. 

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a citi Articolul 17 din CDC ºi a sublinia cuvintele-cheie.
(5 minute)

Activitatea 2.a.
Organizaþi elevii în perechi pentru a completa spaþiile cu cuvintele-cheie (Rãspunsuri: a–1,
b–8, c–6, d–2, e–3, f–5, g–4, h–7). (15 minute)

Activitatea 2.b.
Extindeþi discuþia la exemple concrete de reclame — cereþi elevilor sã vinã cu douã-trei
exemple ºi sã discute în ce mãsurã acestea respectã principiile de la subpunctul a. 
(20 minute)

Activitatea 3
Împãrþiþi elevii în douã echipe. Fiecare echipã pregãteºte argumente pro ºi contra moþiu-
nii, apoi elevii vor alege trei reprezentanþi din fiecare echipã ºi vor susþine dezbaterea,
urmatã de o discuþie în clasã asupra celor mai bune argumente. (30 de minute)

Activitatea 4
Organizaþi discuþia în grupuri de trei-patru elevi, apoi cereþi purtãtorului de cuvânt din
fiecare grup sã prezinte pãrerile în clasã. (10 minute)

Informaþie suplimentarã
William Jefferson „Bill Clinton (nãscut la 19 august, 1946) a fost al 42-lea preºedinte al
Statelor Unite între anii 1993–2001.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 17 (selecþie)
Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în
masã ºi vor asigura accesul copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse
naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc promovarea bunãstãrii sale
sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale. În acest scop statele pãrþi:
(a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masã, de informaþii ºi materiale

de interes social ºi educativ pentru copil […]; 
(b) vor încuraja cooperarea internaþionalã în producerea, schimbul ºi difuzarea de astfel de

informaþii ºi materiale provenind din surse culturale, naþionale ºi internaþionale. […]
(e) vor favoriza elaborarea unor principii cãlãuzitoare adecvate, destinate protejãrii copilului

împotriva informaþiilor ºi materialelor care dãuneazã bunãstãrii sale. […]
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Citiþi Articolul 17 din Convenþia cu privire la Drepturile Copilului ºi subliniaþi cuvintele-cheie:

a. Completaþi spaþiile cu cuvintele-cheie pentru a obþine definiþiile principiilor de publicitate:
a. adevãrul; b. sã se bazeze; c. comparaþii; d. reclamã-manipulatorie; e. termenii de garanþie; f. informaþii despre

preþ; g. mãrturii; h. gust ºi decenþei.
1. Publicitatea trebuie sã spunã ………………… ºi trebuie sã prezinte fapte semnificative, a cãror omisiune ar

duce publicul în eroare.
2. Publicitatea nu trebuie sã prezinte produse sau servicii decât dacã este de bunã credinþã ºi se face în scopul

vânzãrii acelor produse ºi servicii. Publicitatea nu trebuie sã îi îndrepte pe consumatori spre alte bunuri ºi ser-
vicii, adesea mai scumpe. Acest tip de reclamã se numeºte ………………………..

3. …………………………. ai produsului din reclamã trebuie sã fie clar formulaþi, atunci când existã restricþii de
spaþiu ºi de timp care nu permit acest lucru, reclamele trebuie sã indice unde poate fi gãsitã aceastã informaþie. 

4. Publicitatea care conþine ……………….. trebuie sã se limiteze la martori credibili care sã reflecte o pãrere sau
o experienþã realã ºi corectã. 

5. Publicitatea trebuie sã evite ……………………… care sunt false, care induc în eroare sau care nu pot fi
dovedite. 

6. Publicitatea nu trebuie sã facã aserþiuni false, care induc în eroare, care nu se bazeazã pe realitate sau
……………………. cu un competitor sau cu produsele / serviciile acestuia.

7. Publicitatea nu trebuie sã conþinã aserþiuni, ilustraþii sau aluzii care sã fie ofensatoare la adresa bunului
………………………….. 

8. Publicitatea trebuie ………………. pe dovezile aflate în posesia celui care face reclama ºi a agenþiei de publi-
citate.

(adaptat dupã http://www.aaf.org/about/principles.html — accesat în 7 februarie 2006)

b. Gândiþi-vã la una sau mai multe reclame ºi discutaþi în ce mãsurã respectã principiile publicitãþii pe care
le-aþi studiat în activitatea precedentã.

Dezbatere.
a. Împãrþiþi în douã echipe, citiþi urmãtorul text ºi pregãtiþi argumente pro sau contra recunoaºterii pub-

licitãþii ca limbaj comercial. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei demo-
cratice, în special la „Dezbaterea unei probleme de interes general“.

Constituþia Statelor Unite, prin Primul Amendament, obligã guvernul sã nu reprime dreptul la opinie. Publicitatea
este recunoscutã de tribunale ca formã „limbajului comercial“, adicã a limbajului care „nu face mai mult decât sã
propunã o tranzacþie comercialã“. 

3

2

1

1. Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în masã ºi vor asigura accesul
copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc pro-
movarea bunãstãrii sale sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale. În acest scop statele pãrþi:
a) vor încuraja difuzarea, prin mijloacele de informare în masã, de informaþii ºi materiale de interes social ºi educativ pen-

tru copil […]; 
b) vor încuraja cooperarea internaþionalã în producerea, schimbul ºi difuzarea de astfel de informaþii ºi materiale

provenind din surse culturale, naþionale ºi internaþionale. […]
e) vor favoriza elaborarea unor principii cãlãuzitoare adecvate, destinate protejãrii copilului împotriva informaþiilor ºi

materialelor care dãuneazã bunãstãrii sale. […]

CDC, Articolul 17 



Deºi guvernul poate impune restricþii asupra reclamelor, Curtea Supremã a Statelor Unite a declarat cã discursul
comercial poate fi reglementat în felul urmãtor:
1. Trebuie spus adevãrul fãrã a induce în eroare consumatorii.
2. Reclamele trebuie sã se bazeze pe realitate.
3. Reclamele nu trebuie sã conþinã practici necinstite — cum ar fi publicitate sau marketing care sã aducã daune

majore, fãrã a acorda beneficii compensatorii pentru competitori sau consumatori.

b. Dezbateþi apoi urmãtoarea moþiune: 
„Publicitatea este legalizarea minciunii.“ 
(H.G. Wells, citat în Michael Jackman, Crown’s Book of Political Quotations, 1982, New York: Crown Publishing Inc., p. 2) 

Citiþi despre acþiunile preºedintelui Clinton în legãturã cu publicitatea. Discutaþi dacã exemplele date, pre-
cum ºi altele de care aþi auzit, în care politicienii ºi guvernele au intervenit pentru reglementarea indus-
triei publicitare, pot fi considerate cenzurã sau preocupare pentru binele public. 

• Preºedintele Clinton a condamnat companiile de produse alcoolice pentru reclamele la televiziune. Le-a cerut sã
opreascã acest lucru ºi a comandat un studiu care sã arate dacã aceste reclame îi pot duce pe tineri la consumul
de bãuturi alcoolice (1997).

• Preºedintele Clinton a lansat un atac la adresa industriei modei pentru cã foloseºte manechine care au aspectul
unor consumatoare de droguri, un aspect cunoscut sub numele de heroin chic. Clinton a arãtat cã aceastã atitu-
dine reprezintã o „glorificare a heroinei“, ceea ce produce daune la adresa culturii ºi societãþii americane (1997). 

• Preºedintele Clinton a propus reglementarea severã a reclamelor la tutun, ca mijloc de protecþie a copilului.
Propunerile sale includ interzicerea tricourilor ºi a ºepcilor cu inscripþii ale companiilor producãtoare de tutun
Acestea, împreunã cu companiile de publicitate, au rãspuns imediat cu procese care sã atragã atenþia asupra drep-
turilor înscrise în Primul Amendament, care ar fi afectate de planul Preºedintelui (1995).

4
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Reality shows

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Încurajarea elevilor sã reflecteze asupra opþiunilor de viaþã.
• Explorarea relaþiei dintre „viaþã privatã“ ºi „celebritate“.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi activitatea în plen (10 minute)

Activitatea 2
• Organizaþi activitatea în grupe de 4. Încurajaþi elevii la un schimb de idei în spiritul dia-

logului chiar ºi atunci când au pãreri diferite.
• Discutaþi concluziile în plen.
• Folosiþi Articolul 16 din CDC pentru o mai bunã înþelegere a problemei exprimate. 

(25 de minute)

Activitatea 3
• Solicitaþi elevilor sã citeascã articolul individual.
• Discutaþi în plen.
• Încurajaþi diversitatea opiniilor. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 16 (selecþie)
1. Niciun copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaþa sa privatã, în

familia sa, în domiciliul sãu ori în corespondenþa sa, precum ºi niciunui fel de atac ile-
gal la onoarea ºi reputaþia sa. 

2. Copilul are dreptul la protecþia garantatã de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau
atacuri.
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„Acceptãm realitatea aºa cum ne este ea oferitã.“ 
Christof, personaj din Truman Show

Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. Credeþi cã tinerii sunt influenþaþi de ceea ce vãd pe ecran? Explicaþi în ce fel. Dar voi, cum sunteþi influenþaþi?
b. Ce sunt Reality show-urile? Daþi exemple de astfel de programe.
c. Cât de autentic este comportamentul celor care iau parte la astfel de show-uri? Argumentaþi.
d. Dacã aþi fi invitaþi sã participaþi la un Reality show, aþi face-o? Argumentaþi-vã rãspunsul.

Citiþi câteva dintre opiniile despre Reality show-uri ale unor tineri de 15–16 ani de la Colegiul Naþional
Bilingv „George Coºbuc“ ºi rãspundeþi la întrebãri. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în
spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discutarea unor aspecte controversate sau a unei situaþii de
drepturi în conflict“.

a. Identificaþi ideea care apare de cele mai multe ori. Care este libertatea la care se face referire direct sau indi-
rect? 

b. În ce fel diferã aceste opinii de ale voastre? De ce?

2

1
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Mie chiar îmi plac unele. E distractiv ºi
înveþi multe. Cunoºti lume nouã ºi te descoperi
pe tine. Ioana C. 

Cred cã oamenii acceptã sã participe pen-
tru celebritate. Vor sã fie recunoscuþi pe stradã,
sã li se cearã autografe. Nu-ºi dau seama însã ce
ridicoli sunt. Roxana B.

Sunt mulþi disperaþi dupã bani sau dupã
celebritate sau oameni cu influenþã. N-au proble-
me sã renunþe la intimitate. Sorana D.

Reality show-urile sunt populare, dar n-aº
participa pentru cã sunt în contradicþiecu valo-
rile mele. Anumite situaþii trebuie sã rãmânã pri-

vate. Diana S.

N-aº participa niciodatã! Este stupid ºi o pierdere de
timp. Nu înveþi nimic, n-ai cum sã te distrezi pe bune, e
numai falsitate. Sau poate îþi face plãcere sã te expui în

public. Nebunie! Sabina L.

Nu prea îmi plac… Nici „Big
Brother“ nu mi-a plãcut. Cred cã nu þi
se respectã intimitatea ºi d-asta n-aº
participa. Din afarã, e cool sã vezi
pe X în baie, sau fãcând cine ºtie ce.
Doar pentru faimã, nu-mi ajunge.

Alina L.

Reality show-urile sunt mai comune dacât
cãrþile azi. De ce? Oamenii tânjesc dupã ce nu au:
aventurã,  dragoste, extravaganþã… Iulia V.



Citiþi articolul de mai jos. 
a. În ce mãsurã sunteþi de acord cu ideile enunþate? Argumentaþi.
b. Explicaþi citatul de la începutul lecþiei pe baza ideilor din text ºi a opiniilor voastre.   

Show-ul de televiziune, între visul american ºi coºmarul românesc
Diana Popescu

Sãptãmâni la rând, un show a þinut lipiþi de micile ecrane telespectatorii „din lumea bunã“, oameni cu pretenþii, cãro-
ra umorul grosier nu le lumineazã vieþile, iar aºa-ziºii comici, prestatori de mãscãri, nu le sunt cei mai buni prieteni.
Pentru cã Antena 3 a difuzat, în douã rânduri, primele douã serii ale unui reality show care a livrat cãtre populaþie ºi
divertisment, ºi ceva în plus. Ceva mai mult, întrucât programul în cauzã, botezat „Ucenicul“, a îndeplinit mai multe
funcþii concomitent. ªi-a distrat privitorii, la modul inteligent, prezentându-i un grup de inºi deloc obiºnuiþi, puºi în
situaþii cât se poate de neobiºnuite. Apoi, ºi-a familiarizat publicul cu lumea bogaþilor, prin intermediul boss-ului care
a coordonat întreaga tãrãºenie.
O introducere în mediul corporatist, cu toate cele pe care le implicã; o lecþie de psihologie — de-a lungul unei înfrun-
tãri crâncene pentru un post de conducere într-o companie faimoasã; ceva distracþie „pe picior mare“, în universul
posesorilor de elicopter personal, cu acces la rãsfãþuri ca în visele cele mai frumoase. ªi o foarte bunã mostrã de com-
portament în afaceri, venitã de la un învingãtor: multimiliardarul Donald Trump. Omul nostru a pãrãsit pentru ceva
vreme birourile ºi partenerii clasici, pentru un show de televiziune de-a lungul cãruia ºi-a ales un învãþãcel. Miza
înfruntãrii dintre 16 tineri ambiþioºi ºi excelent pregãtiþi a fost o funcþie înaltã într-una dintre companiile deþinute de
Trump. Miza spectacolului a fost, evident, audienþa, iar SUA au fost de-a dreptul cucerite de acest format.

Ce ºanse ar avea un astfel de program, dacã s-ar realiza în România? Probabil cã micul procent de „elitiºti“ din
rândul consumatorilor de producþii televizate ar acorda credit încercãrii cu pricina. Pãstrând proporþiile, ar fi
interesant de vãzut cum s-ar descurca niscaiva români destoinici într-o situaþie similarã. Problema ar fi alegerea
protagonistului. A magnatului care sã-ºi doreascã un nou angajat capabil ºi sã fie dispus sã ºi-l recruteze în cadrul
unui show de televiziune. ªi, mai important, sã fie în stare sã „ducã“ o asemenea misiune, pentru care e nevoie nu
doar de abilitãþi financiare ºi de strategie, ci ºi de ceva carismã pentru „sticlã“. I-ar face trebuinþã un discurs coer-
ent ºi captivant, umor ºi dezinvolturã. ªi, peste toate astea, sã fie suficient de important, de demn de încredere ºi
admiraþie, pentru a convinge lumea sã-i urmãreascã aventura televizatã. „Ucenicul“ neaoº n-are nicio ºansã sã fie
decent, profesionist, respectabil, dacã-ºi propune rezultate notabile printre români. Majoritatea reality-show-urilor
noastre au drept punct comun vulgaritatea, stupizenia ºi umilirea protagoniºtilor. Emisiunile decente n-au o spe-
ranþã de viaþã prea grozavã. Sã aºteptãm, aºadar, urmãtoarele serii din producþiile americanilor. I-or huli
naþionaliºtii de pe-aici, dar, pânã una-alta, sunt mult mai buni decât noi. Dacã la ei poþi vedea cu ochii tãi cum
visul american se împlineºte, sub oblãduirea unui capitalist faimos, la noi, cu aportul diverºilor „experþi“ în tele-
viziune, eºti adesea martorul unui coºmar catodic.

(http://gandul.info/articol_26342/show_ul_de_televiziune__intre_visul_american_si_cosmarul_romanesc.html  ; 
diana.popescu@gandul.info)

Cine credeþi cã este responsabil pentru ceea ce vizionãm pe micile
ecrane: telespectatorul, acþionarii principali ai postului TV, direc-
torul de programe, Consiliul Naþional al Audiovizualului, sau
alþii? Explicaþi.

4
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Reguli pentru libertate?

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 17–18 ani  

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor în legãturã cu înþelesul noþiunii de „libertate“ ºi cu restricþiile în
exercitarea libertãþii în viaþa socialã.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Iniþiati o discuþie cu întreaga clasã. (10 minute) 

Activitatea 2
Cereþi elevilor sã citeascã Articolul 13 din CDC ºi iniþiaþi o discuþie cu întreaga clasã pe
baza întrebãrilor. (10 minute)

Activitatea 3
Organizaþi discuþia cu întreaga clasã pornind de la întrebãrile 3.a. si 3.b. Monitorizaþi dis-
cuþiile ºi încurajaþi elevii sã-ºi exprime ideile ferm ºi sã respecte opiniile celorlalþi chiar ºi
atunci când diferã de ale lor. (20 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 13. 
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta,

a primi ºi a difuza informaþii ºi idei de orice naturã, fãrã sã þinã seama de frontiere, sub
formã oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã, sau prin oricare alte mijloace, la alegerea
copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate fi supusã restricþiilor, dar numai acelora care sunt pre-
vãzute de lege ºi care sunt necesare:

(a) pentru respectul drepturilor sau reputaþiei altora, sau
(b) pentru protecþia securitãþii naþionale, ordinii publice, sãnãtãþii ºi moralei publice.
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Explicaþi titlul lecþiei.
• Ce înþelegeþi prin „libertate“? Dar prin „reguli“? 
• În ce situaþii „libertatea“ ºi „regulile“ sunt de neseparat? Explicaþi.

Citiþi Articolul 13 din Convenþia cu privire la drepturile copilului ºi rãspundeþi la aceste întrebãri:
• Ce spune Articolul 13 (1) despre „libertate“? 
• Ce restricþii sunt menþionate în Articolul 13 (2)? Sunteþi de acord cu aceste restricþii? De ce (nu)?
• Care dintre aceste restricþii asupra libertãþii ar putea fi aplicate în ºcoalã? Daþi exemple.

a. Rãspundeþi la aceste întrebãri: 
• Ce se întâmplã atunci când cineva îºi exercitã libertatea în exces? Daþi exemple.
• Ce se întâmplã atunci când existã reguli în exces? Daþi exemple.

Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discutarea unor
aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“ ºi „Medierea“.

b. Citiþi textul care urmeazã. La care dintre întrebãrile de mai sus rãspunde textul ºi în ce fel?

3
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1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta, a primi ºi a difuza infor-
maþii ºi idei de orice naturã, fãrã sã þinã seama de frontiere, sub formã oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã, sau
prin oricare alte mijloace, la alegerea copilului.

2. Exercitarea acestui drept poate fi supusã restricþiilor, dar numai acelora care sunt prevãzute de lege ºi care sunt
necesare: pentru respectul drepturilor sau reputaþiei altora, sau pentru protecþia securitãþii naþionale, ordinii
publice, sãnãtãþii ºi moralei publice.  

CDC, Articolul 13 

Mituri despre mass-media

Mit: Violenþa din mass-media afecteazã pe toatã lumea la fel.

Adevãrul: Violenþa din mass-media are numeroase efecte documentate ºtiinþific.

Dovezi: Deºi au fost depistate ºi documentate ºtiinþific peste 14 tipuri diferite de efecte, atât asupra copiilor, cât
ºi asupra adulþilor, aceste efecte pot fi reduse la 4 tipuri majore, numite:  
1. Efectul de agresor: cei care privesc numeroase emisiuni ce conþin violenþa devin mai rãutãcioºi, mai agresivi

ºi chiar mai violenþi faþã de alþii. 

2. Efectul de victimã: cei care privesc numeroase emisiuni ce conþin violenþa sunt mai temãtori, mai neîncrezã-
tori ºi manifestã, în mai mare mãsurã, atitudini de autoapãrare. 

3. Efectul de spectator: cei care privesc numeroase emisiuni ce conþin violenþã sunt mai insensibili, mai nepãsã-
tori ºi mai apatici faþã de victimele unor agresiuni. 

4. Efectul de creºtere a apetitului: cei care privesc numeroase emisiuni ce conþin violenþã simt o dorinþã mai
mare de a vedea ºi alte materiale / emisiuni care conþin violenþã.

Medicii ºi oamenii de ºtiinþã au arãtat cã existã dovezi clare cã violenþa în mass-media are efecte reale. Nu aceas-
ta este acum problema. Problema acum este cum va fi afectat fiecare individ, iar cele patru efecte descrise mai sus
aratã cã violenþa poate avea numeroase ºi variate efecte. 

(http://www.mediafamily.org/newsletter/v26.shtml#mm — accesat la 7 noiembrie 2006)
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Gânduri de viitor

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra importanþei alegerii profesiei viitoare.
• Sublinierea necesitãþii autoevaluãrii în deciziile referitoare la alegerea carierei.
• Analizarea diferitelor criterii în alegerea carierei.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi materialele.

Activitatea 1
Organizaþi discuþia cu întreaga clasã. Discutaþi înþelesurile sintagmei „managementul cari-
erei“ ºi explicaþi modul în care ne urmãrim þintele propuse. Discutaþi necesitatea flexibilitãþii
ºi deschiderii spre nou ºi adaptarea la o piaþã a forþei de muncã în permanentã schimbare.
Arãtaþi cã un management corect depinde de: suma autoevaluãrii corecte a rezultatelor +
evaluarea trãsãturilor caracteriale ce te recomandã pentru o anumitã carierã. Evidenþiaþi
riscurile evaluãrii greºite ºi urmãrile sale (insatisfacþia la locul de muncã / nemulþumirea
angajatorilor / eficienþa redusã / pierderea locului de muncã). (10 minute)

Activitatea 2. a.
Discutaþi cu elevii termenii: meserie, profesie, carierã ºi solicitaþi inserarea în tabelul alã-
turat a calitãþilor / aptitudinilor necesare pentru acestea. 
Posibile rãspunsuri: meserie — îndemânare, meticulozitate; profesie — interes pentru un
anumit domeniu aprofundat, caracter studios; carierã — minte iscoditoare, caracter studios
ºi performant.

Activitatea 2. b.
Rugaþi elevii sã se autoevalueze prin includerea lor în cele trei rubrici. Solicitaþi elevilor
sã aducã în faþa clasei argumentele care au dictat decizia luatã. (10 minute)

Activitatea 3
Discutaþi cu elevii importanþa factorilor nonpersonali (societate, familie, piaþa forþei de
muncã) în alegerea drumului în viitor. Faceþi o clasificare a acestora în ordinea impactu-
lui asupra deciziei personale. Comparaþi rezultatele. (10 minute).

Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã completeze tabelul. Rugaþi 3–4 elevi sã prezinte rezultatele lor.
Solicitaþi clasei feedback în legãturã cu corectitudinea evaluãrii ºi a rezultatelor. Încurajaþi
o atitudine deschisã ºi politicoasã ºi exprimarea unor idei constructive de ambele pãrþi: a
celor care dau ºi a celor care primesc feedback. (20 minute).

Activitatea 5
Solicitaþi elevilor sã acceseze site-ul nomenclatorului de meserii ºi sã caute 20 de meserii
care sã se potriveascã profilului rezultat în urma autoevaluãrii de la punctele anterioare.
Atenþionaþi elevii cã rezultatele acestei cãutãri vor fi reluate într-o lecþie ulterioarã. Elevii
pot sã lucreze în laboratorul de informaticã sau sã preia proiectul ca temã pentru acasã.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(a) dezvoltarea plenarã a personalitãþii, a vocaþiilor ºi a aptitudinilor mentale ºi fizice ale

copilului;

TEMA
Planificarea

carierei

4
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Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri despre relaþia dintre autocunoaºtere ºi managementul corect al pro-
priei cariere.
a. Credeþi cã autocunoaºterea este utilã în alegerea corectã a drumului vostru în viaþã? Dacã „da“, de ce?
b. Care sunt pericolele ce planeazã asupra planurilor de viitor în cazul unei autoevaluãri greºite? 
c. În cazul unei alegeri greºite a meseriei, optaþi pentru continuarea demersului odatã început sau pentru o

revenire definitivã asupra deciziei anterioare ºi o reevaluare a prioritãþilor voastre? De ce / de ce nu?
d. Este performanþa ºcolarã factorul cel mai important în alegerea drumului vostru de viitor? Explicaþi.

a. Citiþi definiþiile pentru MESERIE, PROFESIUNE, CARIERÃ. În coloana din dreapta inseraþi calitãþile
necesare pentru fiecare dintre ele. 

b. În care dintre cele trei rubrici ale tabelului vã includeþi ca opþiune de viitor? Explicaþi.

În afara capacitãþilor voastre intelectuale, a abilitãþilor ºi aptitudinilor personale, de care dintre factorii
de mai jos credeþi cã trebuie sã þinem seama în alegerea drumului în viaþã? 
Faceþi o clasificare a acestora; confruntaþi cu listele colegilor. Discutaþi rezultatele ºi / sau combateþi
diversele clasificãri. 

• dorinþele familiei • cerinþele pieþei forþei de muncã • sugestiile prietenilor • consilierea profesionalã • pasiunea
pentru un anumit domeniu

3

2

1

Elev
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MESERÍE, meserii, s.f. Profesiune sau îndeletnicire bazatã pe un
complex de cunoºtinþe obþinute prin ºcolarizare ºi prin practicã,
care permit celui care le posedã sã execute anumite operaþii de
transformare ºi de prelucrare a obiectelor muncii sau sã presteze
anumite servicii; îndeletnicirea meseriaºului; calificarea profesio-
nalã a meseriaºului; meºteºug, meºterie. ªcoalã de meserii =
ºcoalã în care se pregãteau în trecut cadre de muncitori calificaþi.
Sursa: Dicþionarul explicativ al limbii române, 1998 (DEX).
NIVEL EDUCAÞIONAL — liceu / ºcoalã profesionalã 

APTITUDINI / 
ABILITÃÞI PRACTICE 
NECESARE 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

PROFESIÚNE, profesiuni, s.f. 1. Ocupaþie, îndeletnicire cu
ca-racter permanent, pe care o exercitã cineva în baza unei cal-
ificãri corespunzãtoare; complex de cunoºtinþe teoretice ºi de
deprinderi practice care definesc pregãtirea cuiva. Sursa: DEX.
Profesiune liberã — profesie bazatã pe munca intelectualã ºi
exercitatã de persoane neaflate în serviciu plãtit (scriitori, pic-
tori etc.). 
NIVEL EDUCAÞIONAL — facultate 

APTITUDINI / 
ABILITÃÞI PRACTICE NECESARE 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

CARIÉRÃ, cariere, s.f. Profesiune, ocupaþie; domeniu de
activitate; timp cât cineva lucreazã într-un anumit domeniu.
Etapã, treaptã în ierarhia socialã sau profesionalã. Poziþie în
societate, situaþie bunã. 
A face carierã — a-ºi asigura o situaþie bunã în societate. 
Sursa: DEX. 
NIVEL EDUCAÞIONAL — post-universitar, doctoral.

APTITUDINI / 
ABILITÃÞI PRACTICE NECESARE
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 



Testarea psihologicã este o modalitate de autocunoaºtere bazatã pe: a) autoevaluarea realizãrilor, b) eva-
luarea personalitãþii.
Prin compararea cu rezultatele altor persoane, subiectul se poate cunoaºte mai bine. 

a. Completaþi tabelul de mai jos:

b. Aveþi o personalitate puternicã? Confirmaþi (1 punct) / infirmaþi (0 puncte) aserþiunile de mai jos cu ma-
ximã obiectivitate.

Scala de evaluare: 
Punctaj între 8–12: personalitate foarte puternicã, agresivã, nepotrivitã pentru munca în grup.
Punctaj între 6–8: personalitate puternicã, dar echilibratã, potrivitã pentru posturi-cheie, muncã în grup.
Punctaj între 1–6: personalitate mai puþin puternicã, calmã, fãrã dorinþã de promovare sau de a supãra pe cineva,
posturi de executant, bunã comunicare în grup.

Prezentaþi clasei rezultatul ºi argumentaþi-vã rãspunsurile pentru a vedea dacã abordarea voastrã este în conformi-
tate cu ceea ce gândeºte clasa despre voi. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþe-
niei democratice, în special la „Modalitãþi de oferire ºi primire de feedback“.

Proiect. Accesaþi www.mimmc.ro/info ºi listaþi nomenclatorul de meserii. Faceþi o listã cu 20 meserii pe
care, în urma autoevaluãrii, credeþi cã le-aþi putea practica.

5

4
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Realizãri de pânã acum (în
ºcoalã ºi în afara ºcolii)

Preocupãri Aptitudini 

1. Menþineþi o decizie luatã chiar dacã e greºitã. 7. Puteþi exprima pãreri opuse celorlalþi în public, cu autoritate.

2. Sunteþi (non)conformist. 8. Stabiliþi uºor relaþii interumane.

3. Sunteþi mulþumit de persoana dumneavoastrã. 9. Aveþi potenþial asemãnãtor celorlalþi.

4. Vã cereþi scuze deseori. 10. Îi lãsaþi pe ceilalþi sã decidã pentru dumneavoastrã.

5. Spuneþi ceea ce gândiþi fãrã reþineri. 11. Evitaþi confruntarea chiar dacã aveþi dreptate.

6. Vã pierdeþi rãbdarea cu persoane lente. 12. Vã menþineþi calmul în momente dificile.
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Profesor
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Un viitor pentru fiecare

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Evaluarea ºansele tinerilor în ceea ce priveºte educaþia, cariera ºi timpul liber.
• Conºtientizarea de cãtre elevi a drepturilor ºi responsabilitãþilor lor în legãturã cu pro-

pria realizare profesionalã în contextul unei multitudini de ºanse oferite în prezent.
• Încurajarea elevilor în a oferi soluþii realiste la problemele dezvoltãrii comunitare care le

influenþeazã viaþa.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.
Activitatea 1 ºi Activitatea 2
Discutaþi în plen. (5 minute + 5 minute)
Activitatea 3
Solicitaþi elevilor sã lucreze în perechi pentru completarea tabelului. Reveniþi în plen pen-
tru rezolvare. (15 minute)
Activitatea 4
Organizaþi grupe de câte 4–5 elevi. Pentru o mai eficientã utilizare a timpului, distribuiþi
fiecãrei grupe câte o singurã problemã. În plen discutaþi rãspunsurile. (15 minute)
Activitatea 5
Solicitaþi elevilor sã lucreze în grupe de 4–5. Oferiþi-le timp pentru pregãtire. Îndrumaþi-i
sã foloseascã Articolele din CDC pentru pregãtire. Încurajaþi elevii sa fie creativi ºi în
acelaºi timp realiºti. La punctul b. îndrumaþi-i sã alcãtuiascã o prezentare convingãtoare.
(40 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 28 (selecþie)
1. … statele membre vor avea obligaþia: 
(a) de a asigura învãþãmântul primar obligatoriu ºi gratuit pentru toþi; 
(b) de a încuraja crearea diferitelor forme de învãþãmânt secundar, atât general, cât ºi profe-

sional ºi de a le pune la dispoziþia tuturor copiilor ºi de a permite accesul tuturor copiilor
la acestea, de a lua mãsuri corespunzãtoare, cum ar fi instituirea gratuitãþii învãþãmântu-
lui ºi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;

(c) de a asigura tuturor accesul la învãþãmântul superior, în funcþie de capacitatea fiecãruia,
prin toate mijloacele adecvate;

(d) de a pune la dispoziþie copiilor ºi de a permite accesul acestora la informarea ºi orien-
tarea ºcolarã ºi profesionalã;  …

(3) Statele pãrþi vor promova ºi vor încuraja cooperarea internaþionalã în domeniul educaþiei,
mai ales în scopul de a contribui la eliminarea ignoranþei ºi a analfabetismului în lume ºi
de a facilita accesul la cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice ºi la metode de învãþãmânt moderne.
În aceastã privinþã se va þine seama, în special, de nevoile þãrilor în curs de dezvoltare. 

Articolul 31 
1. Statele pãrþi recunosc copilului dreptul la odihnã ºi la vacanþã, dreptul de a practica

activitãþi recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã.
2. Statele pãrþi respectã ºi promoveazã dreptul copilului de a participa pe deplin la viaþa

culturalã ºi artisticã ºi încurajeazã punerea la dispoziþia acestuia a mijloacelor adecvate
de petrecere a timpului liber ºi de desfãºurare a activitãþilor recreative, artistice ºi cul-
turale, în condiþii de egalitate.   
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Explicaþi înþelesul citatului din Francis Bacon. Sunteþi de acord cu aceastã afirmaþie? Argumentaþi.

Credeþi cã este viaþa voastrã este diferitã de cea a pãrinþilor voºtri? Daca da, explicaþi în ce fel. 

Completaþi tabelul urmãtor.

Lucraþi în grupuri. Discutaþi despre:
a. felul în care credeþi cã se va modifica concepþia asupra urmãtoarelor valori în viitor;
b. cum credeþi cã aceste schimbãri vor influenþa ºansele voastre în viitor;

• Egalitatea între toþi oamenii 
• Respectul pentru lege 
• Drepturile minoritãþilor 
• Egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei 
• Toleranþã faþã de oamenii care sunt diferiþi sau gândesc altfel decât majoritatea
• Demnitatea umanã — asigurarea unor condiþii demne de viaþã
• Solidaritatea cu persoanele defavorizate
• Sprijinul economic pentru regiuni mai puþin dezvoltate

Ce aþi dori sã schimbaþi în localitatea voastrã în ceea ce priveºte ºansele oferite tinerilor? 

a. Lucraþi în grupuri la un plan de schimbare, folosind tabelul de mai jos ºi Articolele 28 ºi 31 din
Convenþia privind drepturile copiilor.

5

4

3
2
1

Elev
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ÎN PREZENT CU 40-50 DE ANI ÎN URMÃ

PETRECEREA TIMPULUI
LIBER

EDUCAÞIA

CARIERA

Numele proiectului

Durata

Scurtã descriere 

Persoane ºi organizaþii implicate 

Costuri

Riscuri posibile 



b. Pregãtiþi schiþa unei prezentãri a planului de schimbare a localitãþii în faþa unor reprezentanþi ai primãriei.
Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discursul
persuasiv pentru o cauzã publicã“. 
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2. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului la educaþie ºi, în vederea asigurãrii exercitãrii acestui drept în mod progresiv ºi pe
baza egalitãþii de ºanse, în special, statele membre vor avea obligaþia: 

a. de a asigura învãþãmântul primar obligatoriu ºi gratuit pentru toþi; 
b. de a încuraja crearea diferitelor forme de învãþãmânt secundar, atât general, cât ºi profesional ºi de a le pune la dispoziþia

tuturor copiilor ºi de a permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua mãsuri corespunzãtoare, cum ar fi instituirea
gratuitãþii învãþãmântului ºi acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;

c. de a asigura tuturor accesul la învãþãmântul superior, în funcþie de capacitatea fiecãruia, prin toate mijloacele adecvate;
d. de a pune la dispoziþie copiilor ºi de a permite accesul acestora la informarea ºi orientarea ºcolarã ºi profesionalã; 

3. Statele pãrþi vor promova ºi vor încuraja cooperarea internaþionalã în domeniul educaþiei, mai ales în scopul de a contribui
la eliminarea ignoranþei ºi a analfabetismului în lume ºi de a facilita accesul la cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice ºi la metode
de învãþãmânt moderne. În aceastã privinþã se va þine seama, în special, de nevoile þãrilor în curs de dezvoltare. 

1. Statele pãrþi recunosc copilului dreptul la odihnã ºi la vacanþã, dreptul de a practica activitãþi recreative proprii vârstei sale,
de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã.

2. Statele pãrþi respectã ºi promoveazã dreptul copilului de a participa pe deplin la viaþa culturalã ºi artisticã ºi încurajeazã
punerea la dispoziþia acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber ºi de desfãºurare a activitãþilor recre-
ative, artistice ºi culturale, în condiþii de egalitate. 

CDC, Articolul 28

CDC, Articolul 31

Plan de schimbare a localitãþii în care trãiesc
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Ce drum aleg?

Timp de lucru 50 de minute 

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Familiarizarea cu nomenclatorul de meserii.
• Reflectarea asupra alegerii corecte a profesiei, fãcutã ca urmare a autoevaluãrii ºi a feed-

back-ului celorlalþi.
• Conºtientizarea elevilor asupra importanþei managementului învãþãrii.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.
Activitatea 1
Reveniþi la nomenclatorul de meserii pe care elevii l-au consultat în lecþia 25. Rugaþi mai
mulþi elevi sã aleagã 10 meserii pe care le-ar putea / ar dori sã le practice. Solicitaþi pãre-
rea clasei referitoare la corectitudinea alegerii. Monitorizaþi procesul de oferire ºi primire
de feedback. Încurajaþi elevii sã reducã la 5 numãrul meseriilor alese ca urmare a
negocierii dintre cei ce citesc opþiunile ºi pãrerile clasei. Solicitaþi ca din lista de 5 meserii
rãmase, elevii sã se opreascã asupra uneia. Într-o discuþie frontalã solicitaþi cã elevii sã sin-
tetizeze demersul anterior ºi sã listeze motivele pentru care au selecþionat anumite meserii
sau pentru care (nu) au recomandat altele în cazul colegilor lor. (25 de minute)
Activitatea 2
Conºtientizaþi elevii cu privire la importanþa ºi multitudinea de aspecte ale consilierii
ºcolare. Încurajaþi elevii sã apeleze la consilierea ºcolarã ca la o sursã informatã ºi obiec-
tivã care îi va ajuta sã facã alegeri potrivite pentru meseria viitoare. (5 minute)
Activitatea 3
Explicaþi elevilor cã în domeniul pieþei muncii  existã  terminologie în limba englezã con-
sacratã internaþional. Cunoaºterea termenilor ajutã procesul de alegere a locului de muncã
ºi a poziþiei în instituþie.  
Cheia activitãþii: 1–d, 2–e, 3–g, 4–a, 5–f, 6–h, 7–b, 8–c. (5 minute)
Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã citeascã opiniile unui manager de companie transnaþionalã referitoare
la atitudinile ºi modul de abordare a problemelor profesionale pentru a asigura dezvoltarea
firmei ºi promovarea profesionalã. Subliniaþi ideea necesitãþii existenþei unei strategii ºi
tactici pe termen lung, a unei viziuni echilibrate / obiective. Subliniaþi necesitatea
implicãrii profunde ºi serioase a fiecãrui angajat la locul de muncã ºi importanþa dez-
voltãrii managementului învãþãrii sau a capacitãþii de „a învãþa sã înveþi“.
Rugaþi elevii sã-ºi exprime punctele de vedere asupra propoziþiei din paragraf ºi sugeraþi
sã facã o analogie cu propria situaþie ºcolarã, specificându-ºi strategiile pe termen lung ºi
scurt, tactica abordatã ºi obiectivele pe care mizeazã sã le atingã. (20 de minute) 

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 28
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului la educaþie ºi, în vederea asigurãrii exercitãrii

acestui drept în mod progresiv ºi pe baza egalitãþii de ºanse, în special, statele membre
vor avea obligaþia: 

(c) de a asigura tuturor accesul la învãþãmântul superior, în funcþie de capacitatea
fiecãruia, prin toate mijloacele adecvate; 

(d) de a pune la dispoziþie copiilor ºi de a permite accesul acestora la informarea ºi ori-
entarea ºcolarã ºi profesionalã;
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a. Citiþi cu voce tare denumirea a 10 meserii din nomenclatorul de meserii pentru România care credeþi cã
vi se potrivesc ºi le-aþi putea practica în funcþie de abilitãþile, aptitudinile ºi interesele voastre
(www.mimmc.ro/info).

b. Solicitaþi feedback din partea clasei în legãturã cu fiecare dintre opþiunile voastre. Referiþi-vã la secþi-
unea: „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la „Modalitãþi de oferire ºi
primire de feedback“.

c. Cu ajutorul clasei, reduceþi lista la 5 opþiuni  care vi se potrivesc cel mai bine. 

d. Din cele 5 meserii rãmase pe listã, care credeþi cã se coreleazã cel mai bine cu solicitãrile pieþei forþei de
muncã? Ce studii presupun acestea? 

e. Care credeþi cã este criteriul determinant în alegerea carierei? Cum aþi acþionat în cazul demersului
anterior, care au fost motivele care v-au fãcut sã selecþionaþi un set de meserii ºi nu altul?

a. Existã în ºcoala voastrã consilier ºcolar? Dacã da, aþi apelat vreodatã la acesta / aceasta? În ce scop?

Consilier ºcolar — educator însãrcinat într-o instituþie de profil sã-i ghideze pe elevi în studiile lor 
(www.didactic.ro/files — accesat în 27 ianuarie 2007).

b. Citiþi lista serviciilor oferite de instituþiile ºcolare prin consiliere. Care dintre aspectele urmãtoare vã
intereseazã?

• Consiliere pentru întocmirea CV-ului (conform standardelor europene)

• Consiliere pentru realizarea Scrisorii de intenþie / motivaþie

• Consiliere individualã pentru prezentarea la un interviu de selecþie

• Aplicarea de teste psihologice (teste de personalitate, de inteligenþã, de aptitudini, testarea abilitãþilor, ches-

tionare de interese etc.); orientare ºi consiliere vocaþionalã

• Documentarea privind profilele ocupaþionale (descrierea ocupaþiei, conþinutul muncii,  atribuþii ºi responsa-

bilitãþi, cerinþele de exercitare, cerinþele de educaþie ºi pregãtire profesionalã)

• Informaþii privind programele de studii existente în cadrul instituþiei de învãþãmânt

• Informare cu privire la obþinerea de atestate profesionale sau de competenþã 

• Organizarea de examene simulate în vederea testãrii cunoºtinþelor teoretice

• Organizarea de schimburi de experienþã interºcolare (în þarã ºi strãinãtate)

• Colaborare cu diferite asociaþii ºi organizaþii profesionale naþionale ºi internaþionale

• Identificarea / explicarea cerinþelor aferente diverselor profesiuni

2
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Alegeþi explicaþia corectã în limba românã, din coloana B, pentru cuvintele în limba englezã, din coloana
A, pentru a vã familiariza cu diferiþi termeni moderni utilizaþi pe piaþa forþei de muncã.  

Citiþi ceea ce spune un manager român al unei companii transnaþionale de mare succes despre competitiv-
itãþi pe piaþa muncii la începutul secolului 21. 
a. Cum vi se pare tonul autorului: cinic, realist, optimist, dur? Discutaþi.
b. Credeþi cã vã puteþi conforma acestui ritm /tip de solicitãri ºi atitudini? 

c. Comentaþi afirmaþia subliniatã din text.
Definiþi ce înþelegeþi prin: strategie, termen lung sau termen scurt, tacticã, obiective. 
Referindu-vã la situaþia voastrã ºcolarã, explicaþi termenii din punctul vostru de vedere.

4
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A B

1. EXECUTIVE COACH a. poziþie / job  la baza scãrii profesionale

2. TOP MANAGEMENT b. acord în avantajul ambelor parþi

3. MIDDLE  MANAGEMENT c. persoana responsabilã cu: obiectivele departamen-
tale, standardele de calitate, definirea sarcinilor, dez-
voltarea ºi formarea angajaþilor existenþi ºi cu rolul de
canal de comunicare între management ºi angajaþi

4. ENTRY LEVEL d. specialist în pregãtirea directorilor executivi pentru
a descoperi ºi folosi potenþialul angajaþilor 

6. HEAD HUNTING f. surplus bãnesc pe lângã drepturile salariale sau în
naturã: telefon, maºinã, cãlãtorii, vacanþe

7. SISTEM DE TIP WIN-WIN g. manageri din prima linie (MPI), cei care conduc
nemijlocit procesul ºi personalul operaþional, sunt
interfaþa dintre conducere ºi execuþie
(www.accelera.ro)

8. DIRECTOR HUMAN RESOURCES (HR) h. identificare de specialiºti cu potenþial 

„Nouã, românilor, ne lipseºte experienþa în a ne crea ºi a stabili viziuni. Durerea cea mai mare nu e cã nu ai o
viziune, ci cã, dacã nu o ai, nu-þi poþi crea o strategie. Dacã nu ai o strategie, nu trãieºti decât pe termen scurt,
adicã azi. Eu nu vãd nici la nivel naþional strategia. Cineva poate spune cã viziunea a fost sã intrãm în NATO
ºi în UE. Greºit! Accederea în aceste organisme nu este decât mijlocul, nu ºi scopul în sine! Eu înþeleg cã vrem
sã intrãm în UE pentru cã vrem sã muncim mai eficient, sã trãim mai bine etc. Dacã intrarea a fost scopul, ce vom
face de la 1 ianuarie 2007? În business-ul meu nu îmi permit aºa ceva. Dacã în acest moment eu nu am o viziune
care sã atragã dupã ea o strategie ºi care sã-mi acopere mãcar trei ani de aici încolo, n-am fãcut nimic. Oamenii
mei trebuie sã-ºi depãºeascã permanent nivelul din acest moment. Nu-þi poþi dezvolta calitatea activitãþii decât
dacã te dezvolþi singur. Pentru cã la anul vei primi niºte obiective calitative mai mari decât cele de anul acesta.
Oamenii trebuie sã se dezvolte ºi pentru cã ºtiu cã nu vor cãpãta ajutor din afarã. 

(„Un munte de oprimism“, interviu realizat de R. Nicolae, Cariere, nr. 89/16 noiembrie 2006)



9696

Lecþia 27  Ce drum aleg?

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Educaþia continuã

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra conceptului de „educaþie continuã/permanentã“ ºi a
implicaþiilor sale.

• Încurajarea unei  atitudini responsabile, de deschidere ºi flexibilitate cãtre învãþare ºi
alegerea carierei.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Permiteþi elevilor câteva minute de gândire ºi solicitaþi câteva rãspunsuri din clasã:
definiþii sau idei asociate cu conceptul de educaþie continuã. Apoi rugaþi elevii sã citeascã
explicaþia din text ºi sã o compare cu ideile lor. (10 minute)

Activitatea 2
Pornind de la paragraful din documentele Comisiei Europene, elevii sunt rugaþi sã discute
profilul „cetãþeanului secolului 21“, cu abilitãþile, cunoºtinþele ºi competenþele profesiona-
le necesare cu referire la profilul lor.  Solicitaþi elevilor sã listeze abilitãþile / deprinderile
ºi competenþele necesare ºi sã bifeze pe acelea pe care deja considerã cã le posedã.
Subliniaþi necesitatea învãþãrii permanente, a adaptãrii la solicitãrile pieþei forþei de muncã.
Explicaþi conceptul de piaþã „vie“ a forþei de muncã — autoregulatoare /ajustabilã —, în
funcþie de realitãþile economice, de contextul naþional, dar ºi cel internaþional ºi global.
Din aceasta rezultã necesitatea unor planuri de perspectivã, nu o abordare pripitã a proble-
maticii carierei. 
Posibile rãspunsuri:
Întrebarea d. se poate solda cu rãspunsul conform cãruia tinerii români nu au abilitãþi prac-
tice. Discutaþi problema / practicilor profesionale (internship) în alte þãri din Europa ºi în
SUA, a abordãrii paralele a studiilor universitare ºi a unui part-time job. Întrebarea e.:
competenþe ca de exemplu, creativitate, gândire criticã. Întrebarea f.: prelungirea vieþii
active presupune  un numãr mai mic de slujbe disponibile pentru tineri, cu avantaj pentru
cei cu o foarte bunã pregãtire profesionalã. Rezultã necesitatea învãþãrii continue.
Permiteþi elevilor exprimarea liberã a ideilor referitoare la problematica discutatã, dar insis-
taþi asupra obligativitãþii educaþiei continue ca premisã a unui trai decent ºi a unor retribuþii
salariale diferenþiate, în funcþie de nivelul pregãtirii fiecãruia. (20 de minute)

Activitatea 3
Reia ideile din lecþie din perspectiva reuºitei în societate ca factor motivant al activitãþii
umane. Pe baza textului, rugaþi elevii sã discute înþelesul „succesului în viaþã“ din punc-
tul lor de vedere. Monitorizaþi discutarea ideilor care pot fi diferite. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 28 
3. Statele pãrþi vor promova ºi vor încuraja cooperarea internaþionalã în domeniul edu-

caþiei, mai ales în scopul de a contribui la eliminarea ignoranþei ºi a analfabetismului în
lume ºi de a facilita accesul la cunoºtinþe ºtiinþifice ºi tehnice ºi la metode de învãþãmânt
moderne. În aceasta privinþã se va þine seama, în special, de nevoile þãrilor în curs de
dezvoltare.
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Ce înþelegeþi prin „educaþie continuã“?

a. Citiþi explicaþia de mai jos ºi comparaþi cu rãspunsul vostru.
Educaþia continuã/permanentã este un concept integrator care înglobeazã toate dimensiunile actului educaþional
atât sub aspect temporal (educaþie pe toatã durata vieþii — lifelong education), cât ºi sub aspect spaþial, articulând
toate influenþele ºi acþiunile exercitate asupra educabililor într-o structurã formalã (ºcoalã, universitate), nonfor-
malã ºi informalã (life-wide education).
Universitãþile trebuie sã îºi adapteze curricula la nevoile educabililor, oferind programe de formare iniþialã, dar
ºi de formare continuã, asigurând astfel, continuitatea pregãtirii ºi a perfecþionãrii omului de-a lungul carierei lui
profesionale ºi pe toatã durata vieþii acestuia (www.porterow.cc.upv.es — accesat la 20 iulie 2007).

b. Cunoaºteþi persoane care au început programe de învãþare mult dupã ce au terminat studiile sau dupã
ce au ieºit la pensie?

Citiþi paragraful de mai jos, care schiþeazã profilul profesionistului în secolul 21, pentru a rãspunde la
urmãtoarele întrebãri:
a. Care sunt competenþele ºi deprinderile din lista de mai jos pe care credeþi cã le aveþi deja? Credeþi cã ele vor

rãmâne la stadiul de dezvoltare actual sau vor progresa în funcþie de circumstanþele vieþii voastre ºi de impul-
surile externe?

b. Care dintre competenþele ºi deprinderile menþionate în text vã lipseºte acum?
c. Explicaþi legãtura existentã între necesitatea permanentã a dezvoltãrii de abilitãþi suplimentare ºi fenomenul

competitivitãþii acute de pe piaþa muncii?
d. În ce mãsurã învãþãmântul românesc ajutã tinerii sã-ºi dezvolte abilitãþile necesare integrãrii reale în piaþa

forþei de muncã din Uniunea Europeanã. Discutaþi.
e. Existã competenþe care credeþi cã lipsesc din lista Comisiei Europene? Notaþi pe tablã sugestiile clasei. 
f. Sunteþi de acord cu afirmaþia din paragraf conform cãreia îmbãtrânirea populaþiei Europei va face ca viaþa

activã a fiecãruia sã fie prelungitã? Dacã „da“, ce obligaþii credeþi cã decurg pentru noi, ca angajaþi într-un
domeniu oarecare?

g. Sunteþi de acord cu ultima afirmaþie din paragraful de mai jos? Explicaþi.

3
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Comisia Europeanã crede cã ar trebui sã stãpânim: comunicarea în limba maternã, capacitatea de a comunica în
limbi strãine, cunoºtinþe de bazã în matematicã, ºtiinþã ºi tehnologie; abilitãþi de lucru cu calculatorul,
deprinderea celor mai eficiente tehnici de învãþare, competenþe de comunicare interpersonalã, socialã ºi abilitãþi
civice: spirit de iniþiativã ºi capacitate de comunicare a culturii proprii. Toate acestea contribuie la creºterea
capacitãþii unei persoane de a-ºi gãsi un loc de muncã. În condiþiile în care populaþia Uniunii Europene
îmbãtrâneºte, este necesar ca vârsta activã sã fie cât mai ridicatã. În consecinþã, învãþarea continuã este o nece-
sitate. De asemenea, dobândirea de noi abilitãþi este esenþialã pentru gãsirea unui loc de muncã. În plus, per-
soanele care au mai multã educaþie au, în general, ºi salarii mai bune. În general, o mai bunã educaþie duce la
creºterea economicã. Unele studii au arãtat cã educaþia iniþialã creºte predispoziþia oamenilor pentru educaþie
continuã.

(Comisia Europeanã, Lifelong learning and key competences for all: 
vital contributions to prosperity and social cohesion — http://europa.eu/rapid/pressReleases

(Comisia Europeanã, Making a European area of lifelong learning a reality —
http://ec.europa.eu/education/policies/III/life/communication/com_en.pdf)



Lucraþi în perechi. Citiþi textul de mai jos ºi rãspundeþi la întrebãri. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale
comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Exprimarea opiniei“.

a. Ce opinii referitoare la modul de a percepe succesul depistaþi în text: la autor ºi la cei descriºi în articol?
b. Cu care dintre aceste atitudini  (nu) sunteþi de acord? Explicaþi de ce.
c. Ce credeþi voi cã înseamnã succesul în viaþã?

3
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Dupã mintea mea, nu poate fi vorba de împlinire sau succes, cum vreþi sã-i spuneþi, fãrã o minimalã culturã gene-
ralã. Adicã se poate, ce spun eu?!, dacã acceptãm genunchiul broaºtei ca nivel maxim de instruire. Dar nu per-
sonajele cu astfel de standarde mã preocupã. Nu-mi bat capul cu cei care-ºi ating limitele efortului intelectual
numãrând cifrele din cont, silabisind scorul de pe tabela de marcaj a stadionului sau citind tabloul de bord al
maºinii. Din punctul meu de vedere, sunt pierduþi. La scarã istoricã, în urma lor va rãmâne un numãr.
Cei care mã intereseazã… sunt ceilalþi. Cei care citesc, cei care îºi pun probleme, cei care vor sã înþeleagã lumea,
cei care mai deschid un dicþionar… Cei care gândesc, pânã la urmã. 

(R. Nicolae, „Încercaþi, nu doare“, Cariere, nr. 89/16 noiembrie 2006)

Aº vrea sã am 

un spaþiu 

în care sã lucrez singur.

Îmiplace atât de mult celucrez cã restul nu mãprea intereseazã.

Aº vrea sã am 
o slujbã bunã ºi sã câºtig bine.

Aº vrea sã lucrez 

într-o echipã în care sã mã

simt bine.

Nu

mã intereseazã ce fac,

banii sã iasã.

Aº vrea sã lucrez la computer.

E doar o slujbã, aºa

cã nu mã implic.

Aº vrea sã cãlãtoresc.
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Lanþul corupþiei

Timp de lucru 90 de minute (45 de minute + 45 de minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea elevilor asupra efectelor dezastruoase ale corupþiei.
• Discutarea responsabilitãþilor legate de corupþie ºi a necesitãþii combaterii fenomenului. 
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Scrieþi mare, cu un marker, cuvântul CORUPÞIE pe mai multe coli A4, apoi decupaþi-le

pe fiecare în 4 bucãþi, care se întrepãtrund ca piesele unui puzzle. Asiguraþi-vã, atunci
când tãiaþi coala, cã pe fiecare din cele 4 bucãþi apare câte un fragment din cuvântul
CORUPÞIE. Confecþionaþi un numãr de bucãþi de hârtie, multiplu de 4, care sã cores-
pundã numãrului de elevi din clasã (de exemplu, pentru 32 elevi trebuie decupate 8 coli
A4). Pãstraþi separat cele 4 piese rezultate din decuparea fiecãrei coli, pentru a fi dis-
tribuite câte unui grup.

• Pregãtiþi bandã adezivã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.
Activitatea 1
Organizaþi clasa pentru lucrul în grupuri de câte 4 elevi. 
Distribuiþi elevilor din fiecare grup câte una dintre cele 4 piese care au format o coalã ºi
cereþi sã-ºi scrie pe partea albã numele însoþit de un desen care simbolizeazã situaþia
relatatã. Acordaþi timpul necesar pentru relatarea povestirilor în interiorul grupurilor, apoi
selectaþi 1-2 povestiri pentru a fi prezentate întregii clase. În final, cereþi fiecãrui grup sã
lipeascã cu bandã adezivã fragmentele pentru a forma un întreg (CORUPÞIE). (15 minute)
Activitatea 2
Cereþi elevilor sã facã conexiuni cu situaþii similare de care au cunoºtinþã. Subliniaþi
impactul corupþiei asupra nivelului de trai ºi privarea tinerilor de drepturile prevãzute în
lege. (10 minute)
Activitatea 3
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Rãspunsuri posibile:
(a) nivelul scãzut al conºtiinþei civice, inechitate socialã, legislaþie deficitarã;
(b) persoanele care abuzeazã de funcþie pentru a face trafic de influenþã în vederea obþine-

rii de foloase necuvenite;
(c) cetãþeni nevoiþi sã apeleze la funcþionari publici corupþi; cetãþeni care nu-ºi cunosc

drepturile sau nu au curaj sã solicite respectarea legii; tineri ale cãror familii sunt afec-
tate de sãrãcie ca o consecinþã directã a corupþiei. (10 minute)

Activitatea 4
Cereþi elevilor sã aprecieze care dintre cele douã feluri de corupþie are consecinþe mai
grave ºi sã ofere justificãri în acest sens. Subliniaþi legãtura dintre cele douã tipuri de
corupþie ºi fapul cã ambele au impact negativ asupra valorilor etice ºi a nivelului de trai.
(10 minute)
Activitatea 5
Cele patru fragmente completeazã imaginea interdependenþelor dintre corupþia „mare“ ºi
„micã“, precum ºi a efectului lor nociv asupra cetãþeanului de rînd. (15 minute)
Activitatea 6
Organizaþi clasa pentru lucrul în grupuri. Subliniaþi importanþa „toleranþei zero“ faþã de
actele/tentativele de corupþie, precum ºi faptul cã tinerii pot contribui decisiv la combate-
rea fenomenului. Monitorizaþi pregãtirea planului discursului ºi folosirea limbajului
potrivit. (30 de minute)

TEMA
Calitatea 

stilului 
de viaþã

5
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Lucraþi în grupuri. Relataþi pe scurt o situaþie în care aþi luat atitudine sau aþi fost martorul unei luãri de
poziþie împotriva unui act de corupþie. Precizaþi în ce a constat actul de corupþie ºi ce efect a avut inter-
venþia.

Citiþi povestirea de mai jos si, împreunã cu un coleg, decideþi:
a. cine sunt cei afectaþi de faptele de corupþie;
b. în ce mod sunt afectaþi.

Lucraþi în perechi. Discutaþi urmãtoarele aspecte:
a. Care credeþi cã sînt cauzele acestei stãri de lucruri?
b. Cine are de câºtigat?
c. Cine are de pierdut?

Consideraþi cã textul se referã la corupþia „mare“ sau la corupþia „micã“? 
Informaþiile alãturate vã pot ajuta.

4
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O zi din viaþa…

Victor But are 42 de ani ºi trãieºte într-o þarã din sud-estul continentului. 
În fiecare dimineaþã, la ora 5, Victor este trezit de strigãtul unui copil care vinde apã. Soþia sa, Meda, iese în
stradã cu o bancnotã de 100 de dinari ºi cu un bidon pentru a cumpãra cei doi litri de apã necesari traiului zil-
nic al familiei cu cinci copii care trãieºte într-o construcþie improvizatã din tablã ºi cartoane. 
La 5.30, fiica cea mare, Marta, în vîrstã de 12 ani, adunã câteva surcele de prin curte ºi face focul. Dureazã pânã
începe apa sã fiarbã, iar fata ºi tatãl ei trebuie sã plece în fugã pentru a prinde autobuzul. Înghesuiþi, laolaltã cu
alþi o sutã într-un spaþiu de numai cincizeci de pasageri, sperã sã nu le disparã totul din buzunare.
La 7 ajung la ºcoala Martei, unde tatãl solicitã o întrevedere cu directoarea pentru a afla dacã fata are ºanse sã
meargã la gimnaziu. Trebuie sã fie la lucru la 7.30, totuºi sperã cã ºeful lui nu va bãga de seamã întârzierea.
Directoarea îl þine la uºã mai bine de o orã pentru a-i spune apoi pe ºleau cã fata prinde un loc la gimnaziu doar
dacã Victor face rost de 10 000 de dinari pentru directorul respectivei ºcoli. Disperat, pleacã din ºcoalã la ora 9,
ajunge la serviciu la 9.45, ºeful observã bineînþeles întârzierea ºi-i comunicã cã va fi penalizat dacã nu-i dã 1 000
de dinari. Victor promite sã plãteascã când îºi primeºte salariul de 5 000 de dinari la sfârºitul lunii.
Când se terminã ziua de muncã, hotãrãºte sã facã pe jos cei aproape 5 km pânã acasã, la periferie, pentru a
economisi 50 de dinari, costul biletului de autobuz. Ajunge acasã la 6 seara ºi constatã cã toate locuinþele
improvizate din zonã fuseserã demolate. Cu ochii în lacrimi, soþia, copiii ºi vecinii îi povestesc cã primarul
hotãrâse sã radã acest „cartier ilegal“ de pe faþa pãmântului pentru a face loc unui „proiect nou“. În timp ce
dãdea ordine buldozerelor, trimisul primarului pomenise de o altã zonã unde urmau sã fie mutaþi chiar a doua zi
cei care puteau plãti 5 000 de dinari de familie. 
Victor, care-ºi convinsese soþia sã pãrãseascã casa de la þarã acum cinci ani, nu mai ºtie încotro s-o apuce.

(adaptat dupã Laurence Cockcroft, Corruption and Human Rights: A Crucial Link. Working Paper, 
Transparency International - Otto-Suhr-Allee 97 - 99 - 10585 Berlin, 19 October, 1998)

Corupþia „micã“ se manifestã ori de cîte ori un
funcþionar public solicitã ori aºteaptã ºpagã pentru a
face un lucru care þine de atribuþiunile postului sau
atunci când se dã mitã pentru a beneficia de servicii pe
care respectivul funcþionar nu este îndreptãþit sã le
furnizeze. 

Corupþia „mare“, de obicei mai puþin vizibilã, se mani-
festã la nivel înalt atunci când o persoanã aflatã într-o
poziþie-cheie solicitã ºi/sau primeºte foloase materiale
pentru a influenþa luarea unor decizii în favoarea unor
grupuri de interese din anumite domenii.



Citiþi fragmentele de mai jos ºi specificaþi domeniul în care poate fi încadrat respectivul act de corupþie.
Utilizaþi urmãtoarele categorii: economie, politicã, viaþã publicã, administraþie, educaþie.

Lucraþi în grupuri. 
a. Citiþi articolele 27 ºi 28 din CDC ºi discutaþi legã-

tura dintre acestea ºi tema lecþiei. 
b. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri ºi apoi

pregãtiþi un discurs de câteva minute în care sã
convingeþi asistenþa sã combatã corupþia.
Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii
în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la
„Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.
a. Cum ar trebui sã reacþioneze societatea la

fenomenul corupþiei?
b. Unde trebuie începutã lupta împotriva corupþiei,

de jos ori la vârf?
c. Cine sunt cei mai în mãsurã sã acþioneze?

Explicaþi. 
d. Ce factori ar putea acþiona ca o frânã în lupta

împotriva corupþiei?

6

5
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a. Ciºmeaua care furniza gratis apã tuturor celor din zonã nu mai funcþiona dupã ce lucrãtorii de la întreþinere
au vândut piesele de schimb unui antreprenor local…

b. Lemnele pentru foc nu erau suficiente fiindcã Victor nu-ºi putea permite sã cumpere altele… preþul a cres-
cut întrucât distribuitorii trebuiau sã plãteascã mai mult pãdurarilor pentru a „închide ochii“…

c. Directoarea „colabora“ cu directorul de gimnaziu în a „vinde“ locurile elevilor, deoarece în ultimii cinci ani
pu-terea de cumpãrare a salariului ei scãzuse de trei ori ºi trebuia gãseascã o sursã de câºtig suplimentar…

d. Primarul hotãrâse demolarea locuinþelor ilegal construite fiindcã un ministru cumpãrase o mare suprafaþã de
teren chiar în acea zonã ºi-i oferise primarului 15 000 de dinari pentru a scãpa de respectivele locuinþe.

Ce poþi sã faci?!
Aºa merg lucrurile la noi…
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Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Traficul de persoane

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Sensibilizarea elevilor asupra gravitãþii fenomenului traficului de persoane ºi al prosti-
tuþiei juvenile ºi încurajarea metodelor de prevenire a acestor fenomene.

• Conºtientizarea de cãtre elevi a flagelului prostituþiei ºi a efectelor distructive ale aces-
tui fenomen în plan moral, psihic ºi fizic.

• Sã sublinieze legãtura dintre sãrãcie ºi exploatarea umanã.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi activitatea  în plen. (5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi grupuri de 4–6 elevi pentru a rezolva cerinþa. Rugaþi fiecare grup sã îºi aleagã
un purtãtor de cuvânt pentru a prezenta concluziile discuþiei. În discuþii subliniaþi gravi-
tatea fenomenului ºi încãlcarea drepturilor copilului în cazul traficului de persoane. De
asemenea, subliniaþi necesitatea ca tinerii sã acþioneze cu responsabilitate ºi precauþie în
orice situaþie care poate duce spre sechestrarea ºi traficul de persoane în care sunt impli-
caþi ei înºiºi sau persoane cunoscute lor.
Discutaþi cu elevii problemele sociale grave asociate prostituþiei: violenþa, agresiunea,
exploatarea economicã ºi sexualã, trauma psihicã ºi mai ales rãspândirea unor boli ca de
exemplu: sifilisul ºi SIDA.  (20 minute)

Activitatea 3
Elevii vor lucra în aceleaºi grupuri. Solicitaþi prezentarea discursului de cãtre reprezentanþi
ai cât mai multor grupuri. (25 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 34 
Statele pãrþi se angajeazã sã protejeze copilul contra oricãrei forme de exploatare sexualã
ºi de violenþã sexualã. În acest scop, statele vor lua, în special, toate mãsurile corespunzã-
toare pe plan naþional, bilateral ºi multilateral, pentru a împiedica: 
(a) incitarea sau constrângerea copiilor sã se dedea la activitãþi sexuale ilegale; 
(b) exploatarea copiilor în scopul prostituþiei sau al altor practici sexuale ilegale; 
(c) exploatarea copiilor în scopul producþiei de spectacole sau de materiale cu caracter

pornografic. 

Articolul 35 
Statele pãrþi vor lua toate mãsurile necesare, pe plan naþional, bilateral ºi multilateral, pen-
tru a preveni rãpirea, vânzarea ºi traficul de copii în orice scop ºi sub orice formã. 

Articolul 36
Statele pãrþi vor proteja copilul contra oricãrei forme de exploatare dãunãtoare oricãrui
aspect al bunãstãrii sale. 
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„Moralitatea  unei societãþi constã în felul în care îºi trateazã copiii.“ 
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), pastor ºi teolog luteran german

Explicaþi citatul de mai sus. În ce fel credeþi cã se asociazã cu titlul lecþiei? Argumentaþi.

Citiþi studiile de caz de mai jos ºi discutaþi urmãtoarele:
a. credibilitatea situaþiilor;
b. cauze care au fãcut posibile aceste situaþii;
c. cine ar fi putut interveni pentru a nu se ajunge în situaþiile date;
d. posibile soluþii pentru a preveni astfel de situaþii.

2

1

Elev

Traficul de persoane30Lecþia

A. Elena se afla la mare când un fost coleg de ºcoalã ºi bun prieten, Ciprian, a sunat-o ºi i-a propus sã plece împre-
unã cu el sã lucreze pentru 800 euro pe lunã într-o þarã din vestul Europei. Costi, vãrul lui Ciprian, tocmai pleca
ºi el cãtre respectiva þarã ºi le-a promis cã îi ajutã cu transportul ºi sã-ºi gãseascã de lucru. Elena urma sã spele
vase în restaurantul unde lucra ºi concubina lui Costi, iar dupã ce învãþa limba trecea pe postul de barman-ospã-
tar, iar Ciprian se putea angaja ca bodyguard.
Iniþial, Elena a refuzat, pentru cã nu avea paºaport ºi pãrinþii nu ar fi fost de acord sã plece. Costi a asigurat-o
însã cã o poate ajuta sã-ºi facã paºaport repede, ceea ce s-a ºi întâmplat. Astfel, direct de la mare, ca sã nu afle
pãrinþii ei,  Elena a plecat în Spania, însoþitã de Ciprian ºi de Costi. Cei doi au fost sfãtuiþi de Costi sã spunã
cã merg în vacanþã. Când au ajuns la destinaþie, au fost cazaþi în apartamentul închiriat de Costi, în care aces-
ta locuia  împreunã cu concubina sa, Gina. Vãzând cã deja anumite aspecte povestite de Costi în România nu
corespund realitãþii, Elena a sunat acasã sã le spunã pãrinþilor unde se aflã. În aceeaºi searã, concubina lui Costi
a întrebat-o pe Elena dacã ºtie pentru ce a venit, iar aceasta i-a dat rãspunsul pe care îl ºtia de la Costi. Gina i-a
rãspuns cã va face sex pentru bani, într-un club din oraº. Elena a fost ºocatã ºi a spus cã nu va face acest lucru,
ci cã doreºte sã munceascã pentru bani, ca apoi sã le trimitã ºi pãrinþilor din ceea ce va câºtiga.
Însã situaþia a fost cu totul alta. Dupã câteva zile, Elena a fost dusã într-un club ºi timp de o lunã a fost obliga-
tã sã se prostitueze. A fost bãtutã, ameninþatã, sechestratã ºi i s-a luat paºaportul. A fost dusã prin diferite
cluburi, pentru a nu vorbi cu alte românce. Costi o ducea dupã-amiaza la club ºi o lua dimineaþa. Când urca în
maºinã, i se luau banii primiþi de la clienþi, sub pretext cã datora bani pentru transport ºi confecþionarea
paºaportului ºi i se verifica telefonul mobil. Era lãsatã sã sune acasã, dar toate convorbirile erau ascultate ºi
aveau acelaºi scop: sã le spunã pãrinþilor cã este bine ºi cã mai rãmâne, pentru cã nu a reuºit sã strângã prea
mulþi bani. Între timp, Ciprian a fost forþat sã fure împreunã cu Costi ºi Gina, ºi, din cauzã cã refuza, era bãtut
ºi ameninþat.
Elenei i s-a propus sã se drogheze, prezentându-i-se o serie de avantaje, dar a refuzat.  De asemenea, a fost
obliga-tã sã o sune pe sora ei ºi sã o convingã sã vinã sã munceascã împreunã cu ea. Ciprian i-a spus Elenei cã
îl auzise pe Costi povestind cuiva de la club cã avea de gând sã le vândã pe amândouã. 
Într-o zi, când era acasã doar cu Ciprian, s-au hotãrât sã fugã cu cei 200 euro pe care Elena reuºise sã îi ascundã
de Costi ºi cu paºaportul pe care îl recuperase cu o sãptãmânã înainte. Astfel, într-o dimineaþã, când Gina ºi
Costi s-au întors de la furat, Elena a spus cã vrea sã iasã sã îºi ia þigãri. Pentru cã o gãsiserã certându-se cu
Ciprian, aceºtia au fost de acord sã o lase sã iasã pânã în faþa blocului, doar însoþitã de Ciprian. Când au coborât
din bloc, au fugit pânã la prima staþie de taxi ºi apoi au schimbat mai multe autobuze ºi trenuri. Între timp,
pãrinþii Elenei fuseserã contactaþi de Costi pentru a le comunica faptul cã Elena îi furase 300 de euro ºi cã o va
omorî. Elena ºi-a sunat ºi ea pãrinþii, le-a spus adevãrul ºi cã urma sã se întoarcã în þarã singurã, pentru cã
Ciprian nu mai avea bani pentru drum. Tatãl Elenei a anunþat poliþia, iar Ciprian s-a întors dupã aproximativ
douã sãptãmâni cu ajutorul unor prieteni din þara respectivã. 
Deºi speriatã ºi ameninþatã de cãtre traficanþi, Elena s-a hotãrât sã-i facã sã plãteascã pe cei care i-au distrus
viaþa ºi, susþinutã de familie, colaboreazã în acest moment cu poliþia pentru prinderea acestora.



Folosind urmãtoarele informaþii, scrieþi un discurs prin care sã determinaþi cât mai mulþi tineri sã se
implice activ în diminuarea acestui flagel al traficului de persoane. Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale
comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.

Diferenþa dintre traficul de fiinþe umane ºi prostituþie
Victimele traficului de fiinþe umane — femei, bãrbaþi ºi copii — sunt înrobite. Deseori ameninþate cu moartea, ele
sunt forþate sã ofere servicii sexuale. Plata însã merge direct la stãpân; victima nu primeºte nimic. Uneori, trafi-
canþii reuºesc sã le convingã pe femei sã plece peste hotare sã lucreze ca prostituate, asigurându-le cã vor fi bine
remunerate. Aparent, ele pleacã de bunãvoie. Însã ulterior ele sunt brutalizate ºi înrobite. În contrast, prostituþia
este o îndeletnicire în care femeile îºi vând corpul pentru a genera profit. Prostituatele nu sunt sclave ºi nu sunt
controlate de traficanþi. Acestea pot fi însã sub influenþa proxeneþilor, persoane care le gãsesc clienþi ºi le iau o
parte din câºtig.

(preluat de pe http://www.migratie.md/antitraffic/ — accesat în 17 ianuarie 2007)
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1. Statele pãrþi se angajeazã sã protejeze copilul contra oricãrei
forme de exploatare sexualã ºi de violenþã sexualã. În acest
scop, statele vor lua, în special, toate mãsurile corespunzãtoare
pe plan naþional, bilateral ºi multilateral, pentru a împiedica: 
a. incitarea sau constrângerea copiilor sã se dedea la activi-

tãþi sexuale ilegale;
b. exploatarea copiilor în scopul prostituþiei sau al altor

practici sexuale ilegale; 
c. exploatarea copiilor în scopul producþiei de spectacole

sau de materiale cu caracter pornografic. 

Statele pãrþi vor lua toate mãsurile necesare, pe plan naþional,
bilateral ºi multilateral, pentru a preveni rãpirea, vânzarea ºi
traficul de copii în orice scop ºi sub orice formã.

Statele pãrþi vor proteja copilul contra oricãrei forme de
exploatare dãunãtoare oricãrui aspect al bunãstãrii sale.

CDC, Articolul 34

CDC, Articolul 35

CDC, Articolul 36

B. Rãmasã fãrã mamã, Cristina a locuit de la vârsta de 3 ani  pânã la 18 ani în diverse centre de plasament dintr-un
judeþ din nord-estul þãrii, tatãl recãsãtorindu-se foarte curând dupã decesul soþiei. 
Când avea 19 ani, într-o searã, a fost rãpitã de pe stradã ºi sechestratã timp de 5 zile într-un apartament, unde,
din cauzã cã a refuzat un client adus de cãtre rãpitori, a fost bãtutã crunt. În aceeaºi noapte a fost transportatã,
din oraº în oraº, împreunã cu alte fete, pânã la o localitate de pe malul Dunãrii. Traficanþii le-au trecut Dunãrea
într-o barcã, cu faþa acoperitã, pe celãlalt mal fiind preluate de cãtre noii lor stãpâni. Ajunsã în Serbia, fãrã sã
ºtie limba, a fost violatã, maltratatã ºi vândutã de mai multe ori. Prima datã a lucrat ca stripteuzã ºi era pãzitã
permanent. Apoi a fost vândutã ºi obligatã sã practice prostituþia, fiind bãtutã ºi umilitã în mod constant. A
reuºit sã scape cu ajutorul unei fete, care, datoritã faptului cã se prostitua voluntar, nu era supravegheatã.
Aceasta i-a dat bani ºi a reuºit sã ajungã cu un taxi pânã într-un oraº învecinat, unde a anunþat poliþia. Nu a
îndrãznit sã solicite sprijinul poliþiei din oraºul unde fusese abuzatã, din cauzã cã tot timpul trãise cu impresia
ºi sub teroarea faptului cã poliþiºtii din zona de unde venea colaborau cu traficanþii. Timp de douã sãptãmâni,
Cristina a stat în adãpostul poliþiei, dupã care cu ajutorul acesteia a fost repatriatã, iar traficanþii au fost arestaþi. 

(Sursa: Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane, Compartimentul de
Relaþii Publice, Tel: +40 21  311 89 72, fax: +40 21 319 01 83,  e-mail: anitp.presa@mai.gov.ro)
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Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Corupþie ºi sãrãcie 

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute)

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Explorarea cauzelor corupþiei ºi a consecinþelor grave asupra tuturor aspectelor exis-
tenþei umane. 

• Conºtientizarea relaþiei dintre corupþie ºi sãrãcie.
• Adoptarea unei atitudini pro-active ºi identificarea modalitãþilor de combatere a corupþiei

în viaþa de zi cu zi.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.
Activitatea 1
Organizaþi clasa pentru lucrul în grup. Subliniaþi cã persoana care dã / oferã mitã este la
fel de culpabilã în faþa legii ca ºi cea care primeºte / solicitã. Cereþi elevilor ca, prin argu-
mente ºi exemple, sã ajungã la consens în privinþa rãspunsului grupei. (10 minute)
Activitatea 2
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Solicitaþi elevilor sã argumenteze poziþia aleasã
în „clasament“ pentru fiecare dintre cele 9 categorii de consecinþe ale corupþiei. Arãtaþi cã
aceste consecinþe se manifestã în toate sectoarele vieþii sociale. Ierarhizarea poate fi con-
semnatã pe tablã ori într-un poster, astfel încât elevii sã poatã compara ºi discuta rezul-
tatele. (10 minute)
Activitatea 3
Organizaþi clasa pentru lucrul în grup. Solicitaþi elevilor sã ia în considerare atât situaþii
aparent mãrunte, de zi cu zi, cât ºi cazuri „grele“, cu acoperire mediaticã (inter)naþionalã.
Arãtaþi cã tinerii trebuie sã fie realiºti în lupta împotriva corupþiei, alegând domenii „acce-
sibile“ lor ºi forme de acþiune adecvate. (10 minute)
Activitatea 4
Atrageþi atenþia asupra transmiterii mesajului prin combinaþia de text ºi imagine ºi solici-
taþi pãreri despre gradul de impact al campaniei la nivelul opiniei publice. (10 minute)
Activitatea 5
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Citatul subliniazã faptul cã fiecare are o rãspundere
în privinþa combaterii corupþiei, atitudinile ºi reacþiile noastre la acest fenomen fiind un indi-
cator al valorilor  dominante din societate. Încurajaþi elevii sã genereze idei referitoare la
modalitãþile aflate la îndemâna tinerilor în lupta împotriva corupþiei. Insistaþi pe specificul ºi
eficacitatea acþiunii tinerilor prin comparaþie cu alte categorii de cetãþeni. (10 minute)
Activitatea 6
Organizaþi clasa pentru lucrul în grup. Insistaþi asupra combinaþiei slogan + o imagine /
desen de efect. Cele douã citate ºi spotul campaniei „Nu da ºpagã“ ajutã elevii sã înþeleagã
cã lupta împotriva corupþiei nu este doar un exerciþiu de imagine, ci un efort al întregii
societãþi ºi al fiecãruia în parte în vederea prevenirii încãlcãri ale drepturilor omului.
Expuneþi posterele ºi cereþi autorilor sã comenteze pe scurt semnificaþia acestora. Ca alter-
nativã, puteþi organiza o mini-expoziþie de postere pe tema „ªcoala împotriva corupþiei“
în colaborare cu alþi profesori interesaþi. (20 de minute)
Activitatea 7
Comentaþi conceptul de „serviciu public“ ºi cereþi elevilor sã dea exemple de activitãþi ºi
persoane, din România ºi / ori din alte þãri, care (nu) se încadreazã în aceastã categorie.
(10 minute)
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Lucraþi în grupuri pentru a discuta ºi rãspunde la urmãtoarele întrebãri:
a. Existã situaþii în care mita este justificatã ºi scuzabilã?
b. Cea mai mare parte din vinã trebuie sã revinã celui care primeºte mitã?
c. Este cel care oferã mitã adevãratul vinovat, deoarece instigã la încãlcarea legii?
d. Este mita, datã ori luatã, consideratã pe drept cuvânt infracþiune?
Comparaþi cu rãspunsurile altor grupe. 

Lucraþi în perechi. Iatã câteva dintre cele mai frecvente consecinþe ale corupþiei. Alcãtuiþi un „clasament“
al acestora de la cele mai severe la cele mai puþin grave, apoi comparaþi rezultatul cu cel al unei alte perechi
ºi discutaþi diferenþele în apreciere.
a. bunuri ºi servicii de proastã calitate ºi scumpe
b. servicii publice ineficiente
c. scãderea efortului productiv
d. mediu social instabil
e. achiziþii publice inutile
f. selectarea unor furnizori ºi contractanþi nepotriviþi
g. finanþarea unor proiecte inadecvate
h. abuzul funcþiei publice
i. valori morale în declin

Tabelul de mai jos ilustreazã legãtura dintre corupþie ºi încãlcarea drepturilor omului, oferind câte un
exemplu. Lucraþi în grupuri pentru a gãsi ºi alte exemple pentru fiecare categorie. În care din aceste situ-
aþii consideraþi cã este mai important pentru tineri sã ia atitudine?

Care credeþi cã este scopul campaniei definite prin anunþul ºi imaginile de mai jos? Ce grad de eficienþã
acordaþi campaniei? Explicaþi.

4

3

2

1

Elev
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• perpetueazã discriminarea
Când cineva dã mitã unui funcþionar public, iar mita este acceptatã, respectivul
dobândeºte prin aceasta un statut privilegiat faþã de alte persoane, aflate în situaþii ase-
mãnãtoare, care nu au „dat“.

• Împiedicã exercitarea drepturilor economice, sociale ºi culturale 
Când se creeazã în mod artificial o piaþã pentru bunuri ºi servicii care nu sunt de fapt nece-
sare, de pildã construirea unei reþele de autostrãzi într-o þarã cu trafic auto foarte redus.

• duce la îngrãdirea unor drepturi civile ºi politice
Când una dintre pãrþile implicate într-un proces dã mitã pentru a obþine acces la docu-
mente inaccesibile celeilalte pãrþi ori pentru a face sa „disparã“ anumite documente din
dosar. 

CORUPÞIA

„Pentru ca rãul sã înfloreascã e suficient ca oamenii de treabã sã nu facã nimic.“
Edmund Burke (1729–1797), om de stat irlandez, analist politic ºi filozof  



Cetãþenii vor gãsi în instituþiile publice bancnota de 0 lei conceputã special „pentru a fi datã ca ºpagã“.

Cum pot lupta tinerii împotriva corupþiei? Împreunã cu un coleg, alcãtuiþi o listã de posibile direcþii de
acþiune. 

Lucraþi în grupuri pentru a realiza un poster pentru o campanie a tinerilor împotriva corupþiei. Includeþi
un slogan de efect ºi un desen care sã potenþeze mesajul. Citatele de mai jos ºi site-ul www.nudaspaga.ro pot
fi utile în acest sens. Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“,
în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.

Corupþia se traduce prin sãrãcie, investiþii reduse ºi slaba calitate a produselor ºi serviciilor. Primul pas în
direcþia unei schimbãri de atitudine este conºtientizarea legãturii directe dintre corupþie ºi sãrãcie.

Când guvernul unei þãri nu este capabil ori nu se preocupã îndeajuns sã stãpâneascã ori sã stopeze corupþia,
acel guvern nu-ºi respectã obligaþia de a promova ºi proteja drepturile fundamentale ale cetãþenilor þãrii
respective.

Spotul campaniei „Nu da ºpagã“

Comentaþi urmãtoarea afirmaþie: „Cariera politicã este va sã zicã serviciu public1, iarã nu o cale spre
înavuþire.“ (Alexandru Marghiloman (1854–1925), politician conservator român, prim-ministru al
României în anul 1918)

7

6

5
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Lecþia 32  Corupþie ºi sãrãcie 

1. Statele pãrþi vor lua toate mãsurile de protejare a copilului împotriva oricãrei forme de discriminare sau de sancþionare pe
considerente þinând de situaþia juridicã, activitãþile, opiniile declarate sau convingerile pãrinþilor, ale reprezentanþilor sãi
legali sau ale membrilor familiei sale.

2. Statele pãrþi recunosc dreptul oricãrui copil de a beneficia de un nivel de trai care sã permitã dezvoltarea sa fizicã, men-
talã, spiritualã, moralã ºi socialã.

CDC, Articolul 2 (selecþie)

CDC, Articolul 27 (selecþie)

1serviciu public — activitatea organizatã sau desfãºuratã de o autoritate a administraþiei publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public.
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Lecþia 32  Corupþie ºi sãrãcie 

SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Drumul spre ºcoalã

Timp de lucru 50 de minute 

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea efectelor benefice ale mersului pe jos la ºcoalã la nivel personal, al
comunitãþii ºi global.

• Sublinierea legãturii dintre mersul pe jos ºi mediului înconjurãtor.
• Conºtientizarea elevilor asupra necesitãþii respectãrii regulilor de circulaþie ºi siguranþa

traficului.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Fotocopiaþi hãrþi ale oraºului / cartierului în care se aflã ºcoalã.

Desfãºurarea 
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Cereþi elevilor sã citeascã textul ºi, în perechi, sã alcãtuiascã liste cu beneficiile mersului
pe jos la ºcoalã.
Pentru verificarea cu întreaga clasã perechile vor citi listele alcãtuite ºi le vor completa cu
idei pertinente de la alte perechi. (10 minute)
Posibile beneficii ale mersului pe jos:
- te menþine în formã;
- îþi oferã ºansa de a achiziþiona deprinderi de a circula în siguranþã;
- reduce poluarea ºi încurajeazã un comportament ecologic;
- ajutã persoanele suferind de astm bronºic sã respire un aer mai curat;
- poþi observa ºi lua parte la viaþa comunitãþii.

Activitatea 2
Cereþi elevilor, organizaþi în grupuri alcãtuite dupã criteriul domiciliului (4–5 elevi din
acelaºi cartier), sã identifice posibile locuri periculoase în drumul lor spre ºcoalã (treceri
de pietoni nesemaforizate sau nemarcate, locuri unde trecerea drumului este periculoasã
din cauza vizibilitãþii reduse, porþiuni insuficient iluminate seara) ºi sã le marcheze pe
hartã. Încurajaþi elevii sã foloseascã acelaºi simbol / culoare de fiecare datã când identi-
ficã acelaºi tip de pericol. Afiºaþi hãrþile marcate. (20 de minute)

Activitatea 3
Cereþi elevilor din grupele formate pentru exerciþiul anterior sã discute cum ar putea sã îºi
prezinte cauza în fata autoritãþilor. Monitorizaþi lucrul în grupuri ºi prezentarea punctelor
de discuþie sugerând o abordare fermã ºi nejignitoare. Evitaþi sã interveniþi în conþinutul
ideilor. (20 de minute)
Ca variantã de lucru puteþi solicita elevilor ca,  pe baza planului de discuþie, sã alcãtuiascã
o scrisoare cãtre autoritãþi prin care solicitã mãsuri pentru eliminarea pericolelor. Dacã
este cazul, recapitulaþi cerinþele redactãrii unei scrisori oficiale.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 24 (selecþie)
2. Statele pãrþi vor depune eforturi […] ºi, în mod deosebit, vor lua mãsurile corespunzã-

toare pentru:
(e) asigurarea cã toate segmentele societãþii, în mod deosebit pãrinþii ºi copiii, sunt infor-

mate, au acces la educaþie ºi sunt sprijinite în folosirea cunoºtinþelor de bazã […] în
prevenirea accidentelor.
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Citiþi urmãtorul text ºi, în perechi, alcãtuiþi o listã a beneficiilor mersului pe jos la ºcoalã.
Adãugaþi propriile idei bazate pe experienþa voastrã ºi pe alte surse. Completaþi tabelul.

Cu toþii am observat cât de mult se îmbunãtãþesc condiþiile de trafic pe timpul vacanþelor ºcolare: nu mai sunt
atât de multe blocaje de circulaþie ºi poluarea este sensibil diminuatã. Totuºi maºinile care transportã ºcolari
reprezintã doar o parte dintre maºinile aflate în trafic, ceea ce demonstreazã cã ºi o micã schimbare de compor-
tament poate determina o îmbunãtãþire vizibilã.

Beneficiile mersului pe jos 

Lucraþi în grupuri de 4–5 elevi dupã criteriul domiciliului. Elevii din acelaºi cartier vor lucra împreunã.
Desenaþi o hartã a cartierului în care locuiþi ºi arãtaþi drumul spre ºcoalã. Identificaþi posibile locuri periculoase
în drumul vostru spre ºcoalã: treceri de pietoni nesemaforizate sau nemarcate, locuri unde trecerea drumului este
periculoasã din cauza vizibilitãþii reduse, porþiuni insuficient iluminate seara. Marcaþi-le pe hartã, folosind acelaºi
simbol sau culoare pentru un tip de pericol identificat. Expuneþi hãrþile ºi comparaþi-le cu cele ale colegilor.

a. În grupurile formate anterior, pregãtiþi un plan de discuþii pentru o întâlnire cu autoritãþi din ºcoalã,
cartier sau localitate în care vreþi sã atrageþi atenþia asupra siguranþei traficului ºi sã cereþi sã fie luate
mãsuri pentru reglementarea situaþiei.  Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul
cetãþeniei democratice, în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.

b. Redactaþi o scrisoare cãtre autoritãþile locale, solicitând mãsuri pentru îndepãrtarea pericolelor identifi-
cate.

3

2

1
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Pentru persoana respectivã Pentru comunitate Pentru planetã



33Lecþia
Profesor

115

Mersul pe bicicletã –
sãnãtos, dar ºi periculos!

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute+ 40 de minute) în douã ore de curs

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea asupra regulilor mersului pe bicicletã.
• Încurajarea comportamentului responsabil al bicicliºtilor faþã de siguranþa traficului.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Discuþie introductivã bazatã pe întrebãrile propuse. (5minute)

Activitatea 2
Cereþi elevilor sã completeze tabelul în perechi. Organizaþi feedback-ul cu întreaga clasã.
Organizaþi, la sfârºitul exerciþiului de completare, o discuþie cu întreaga clasã despre pre-
venirea accidentelor în timpul mersului pe bicicletã. (15 minute) 

Activitatea 3
Explicaþi sarcina de lucru ºi monitorizaþi activitatea de grup. Rugaþi elevii sã-ºi aleagã câte
un mediator în fiecare grup. Acesta va modera discuþiile care pot fi în contradictoriu. Apoi
va prezenta concluziile, precum ºi procesul de lucru în faþa clasei. (20 de minute)

Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã discute aspectul pistelor pentru bicicliºti ºi sã construiascã un argu-
ment puternic pentru a convinge autoritãþile sã acþioneze pentru crearea de spaþii speciale
pentru bicicliºti. Subliniaþi ideea cã acest lucru este un drept al cetãþenilor. Dacã timpul
permite, organizaþi elevii în grupuri pentru a alcãtui o paginã cu reguli de circulaþie pen-
tru pietoni, motocicliºti ºi conducãtori auto în relaþie cu bicicliºtii. Explicaþi cã punctele
de vedere ale acestor grupuri nu trebuie sã fie antagoniste ºi cã este nevoie de înþelegere
ºi responsabilitate comunã. (40 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 3 (selecþie)
1. În toate acþiunile care privesc copiii, întreprinse de instituþiile de asistenþã socialã pu-

blice sau private, de instanþele judecãtoreºti, autoritãþile administrative sau de organele
legislative, interesele copilului vor prevala.

3. Statele pãrþi vor veghea ca instituþiile, serviciile ºi aºezãmintele care rãspund de pro-
tecþia ºi îngrijirea copiilor sã respecte standardele stabilite de autoritãþile competente, în
special cele referitoare la securitate ºi sãnãtate, la numãrul ºi calificarea personalului din
aceste instituþii, precum ºi la asigurarea unei supravegheri competente.
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Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. Câþi dintre voi au biciclete?
b. Unde ºi când le folosiþi? De ce?
c. Puteþi enumera câteva dintre regulile pe care trebuie sã le respectaþi când circulaþi cu bicicleta?
d. Enumeraþi câteva dintre pericole posibile la care vã expuneþi când mergeþi cu bicicleta precum ºi modul în care

vã puteþi feri de ele.

Citiþi urmãtoarele informaþii despre vreme ºi condiþii de trafic care pot afecta bicicliºtii. În perechi, com-
pletaþi urmãtorul tabel. Apoi completaþi tabelul împreunã cu un coleg. Folosiþi, de asemenea, experienþa ºi
cunoºtinþele voastre. 

2

1

Elev

Mersul pe bicicletã –
sãnãtos, dar ºi periculos!33
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Nisipul ºi pietriºul pot determina pierderea echilibrului. Þineþi ambele mâini pe ghidon.

Sticla ºi molozul pot sã producã spãrturi în pneuri sau pot provoca pierderea controlului asupra bicicletei.

Bãltoacele pot fi mai adânci decât par ºi pot provoca obiecte periculoase.

Capacele de canal pot provoca înþepenirea roþilor

Crãpãturile din drum ºi denivelãrile pot provoca pierderea controlului bicicletei.

Maºinile parcate pot constitui un pericol. Lãsaþi întotdeauna un spaþiu egal cu o lãþime de portierã între bicicletã
ºi maºinã pentru cã în orice moment cineva poate deschide uºa maºinii.

ªinele de cale feratã trebuie traversate perpendicular.

Conducãtorii auto furioºi/deranjaþi trebuie trataþi cordial, chiar dacã ei sunt cei vinovaþi. Nu folosiþi niciodatã
gesturi obscene pentru cã acestea vor agrava conflictul.

Zãpada poate solicita un efort de pedalare ºi virare foarte mare.

Gheaþa poate fi, uneori, greu de detectat din timp. Nu rula pe ºosele, dacã sunt alunecoase. Chiar dacã tu poþi con-
trola bicicleta, conducãtorii vehiculelor pot sã piardã controlul asupra volanului. Dacã trebuie sã mergi pe gheaþã,
redu presiunea aerului din pneuri.

Vânturile puternice pot face menþinerea echilibrului deosebit de grea sau pot face chiar ca bicicliºtii sã zboare de
pe suprafaþa drumului. Camioanele de mare tonaj pot avea acelaºi efect.

Fulgerul poate atinge ºi bicicliºtii. Adãpostiþi-vã imediat în caz de furtunã, dar nu sub copaci. Pãstraþi tot timpul
contactul picioarelor cu pãmântul.

Pericol posibil Efect asupra mersului pe bicicletã Comportament recomandat

nisip ºi pietriº pierderea controlului Þineþi ambele mâini pe ghidon.

sticlã ºi moloz 

bãlþi 

grãtare de canal

crãpãturi ºi denivelãri 

maºini parcate Pãstraþi întotdeauna o distanþã egalã
cu lãþimea portierei maºinii. 



Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri. Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþe-
niei democratice“, în special la „Medierea în cazul unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drep-
turi în conflict“.

a. Cum vã comportaþi pentru a proteja drepturile pietonilor / celorlalþi bicicliºti / conducãtorilor auto?
b. Existã piste pentru bicicliºti în localitatea voastrã?
c. Ce impact ar avea existenþa lor asupra siguranþei traficului?

În grupuri de câte patru, realizaþi una dintre sarcini.
a. Scrieþi o scrisoare adresatã reprezentanþilor primãriei ºi poliþiei din zonã, solicitând construirea unei piste pen-

tru bicicliºti în localitatea voastrã. Argumentaþi necesitatea unei astfel de piste ºi faceþi referiri la drepturi ºi
responsabilitãþi.

b. Redactaþi o paginã cu informaþii pentru bicicliºtii începãtori referitoare la siguranþa mersului pe bicicletã.
Includeþi drepturile ºi îndatoririle tuturor participanþilor la trafic, precum ºi pe cele ale pietonilor.

4
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ºine de cale feratã 

conducãtori auto furioºi

zãpadã

gheaþã 

vânturi puternice

fulgere Cãutaþi adãpost; pãstraþi contactul
cu pãmântul.

lipsa luminilor pe întuneric

Start într-o acþiune de marcare a pistei pentru
bicicliºti în oraº. (Bicicliºti au uitat însã casca
de protecþie!)  

Loc de parcare pentru biciclete

Bandã pentru bicicliºti în Bucureºti
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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NU conducerii 
sub influenþa alcoolului

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Exersarea comportamentului asertiv în situaþii concrete.
• Conºtientizarea elevilor asupra pericolelor conducerii sub influenþa alcoolului.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Citiþi lista cu diferitele reacþii comportamentale ºi cereþi elevilor sã: ridice ambele mâini / o
singurã mânã / sã nu ridice mâna deloc, corespunzãtor tipului lor predominant de comporta-
ment. Lista de mai jos reprezintã doar douã tipuri de comportament, agresiv ºi pasiv. Ea tre-
buie cititã selectând, la întâmplare, manifestãri din ambele tipuri de comportament.
Se întâmplã sã:
• ridicaþi tonul la cei din jur?
• insistaþi întotdeauna sã obþineþi ceea ce doriþi?
• ameninþaþi cu represalii?                                     
• vã rãzbunaþi?
• îi insultaþi pe cei care vã enerveazã?
• ironizaþi pe cei care au altã pãrere
• corectaþi exprimarea celorlalþi?

• vã plângeþi cã aþi fost trataþi incorect?
• încercaþi sã nu vã mai gândiþi la problemele care vã apasã?
• vã plângeþi de milã?
• sã vã simþiþi stânjeniþi?
• fiþi deprimaþi?

Cereþi elevilor sã asocieze diferitele tipuri de comportament anumitor elemente din naturã:
culori, animale. Exemplu: comportamentul agresiv îl asociez culorii ......., animalului ......... 
Introduceþi noþiunea de comportament asertiv, un al treilea mod de comportament, superi-
or celor pasiv ºi agresiv. Comportamentul asertiv dovedeºte încrederea în forþele proprii ºi
capacitatea de a-þi exprima convingãtor opiniile ºi sentimentele. (10 minute)
Activitatea 2
Cheie: A — c), g), f), k); B — b), d), h), i); C — a), e), j), l). (5 minute)
Activitatea 3
Organizaþi ºi monitorizaþi jocul de rol. În cadrul feedback-ului cereþi fiecãrei grupe sã repete
dialogul, iar „spectatorilor“ sã spunã dacã „ºoferul“ s-a comportat asertiv, luând în conside-
rare replicile, limbajul trupului, intonaþia. Finalizaþi cu o discuþie în plen pornind de la între-
bãrile propuse. (30 minute)
Activitatea 4
Discutaþi cu clasa alternativa sugeratã: „ºofer de serviciu“. (5 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 6
1. Statele pãrþi recunosc dreptul la viaþã al fiecãrui copil.
Articolul 31
1. Statele pãrþi recunosc dreptul la odihnã ºi la vacanþã, dreptul de a practica activitãþi recre-

ative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã.

Comportament agresiv

Comportament pasiv
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Profesorul vã va citi o listã cu diferite reacþii pe care le puteþi avea în anumite situaþii.
a. Ridicã ambele mâini dacã te comporþi astfel în mod frecvent.
b. Ridicã o mânã dacã te comporþi astfel numai uneori.
c. Nu ridica mâna dacã nu te comporþi astfel niciodatã.
Care sunt cele douã tipuri de comportament care cuprind reacþiile din listã? Existã ºi un al treilea mod de a te
comporta?

Cum aþi caracteriza persoanele care au urmãtoarele reacþii? Introduceþi literele în coloana corespunzã-
toare.
a. vorbesc despre drepturile lor, dar nu acþioneazã niciodatã
b. ascultã pãrerea celorlalþi ºi apoi ºi-o exprimã pe a lor
c. îºi ating scopurile, dar în detrimentul celorlalþi
d. îºi exprimã atât emoþiile pozitive, cât ºi pe cele negative
e. se scuzã în mod frecvent
f. îºi exprimã sentimentele într-un mod ameninþãtor
g. considerã cã drepturile lor sunt mai importante decât drepturile celorlalþi
h. spun celorlalþi oameni exact ceea ce doresc, fãrã sã-i rãneascã
i. manifestã respect faþã de sine ºi faþã de ceilalþi
j. pãstreazã tãcerea când ceva îi deranjeazã
k. þipã, dau ordine ºi aruncã vina pe ceilalþi
l. permit celorlalþi sã ia decizii pentru ei

• Cunoaºteþi astfel de oameni? 
• Cum vã simþiþi când aveþi de a face cu oameni agresivi, asertivi sau pasivi?

Joc de rol
Formaþi ºase grupe. Existã trei situaþii diferite care vor fi atribuite celor ºase grupe. Fiecãrui grup îi va reveni
responsabilitatea de a interpreta un dialog între un ºofer ºi grupul sãu de prieteni. ªoferul trebuie sã se comporte
asertiv atunci când refuzã sã conducã sub influenþa alcoolului, în ciuda insistenþelor prietenilor. Limbajul corpu-
lui ºi tonul vocii sunt la fel de importante ca ºi cuvintele folosite. La sfârºit veþi interpreta jocul de rol în faþa celor-
lalte grupe. „Spectatorii“ vor analiza în special comportamentul asertiv al „actorului-ºofer“. Referiþi-vã la secþi-
unea: Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Modalitãþi de oferire ºi primi-
re de feedback“.
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A. Persoanele agresive 
îºi exprimã sentimentele 
într-un mod ameninþãtor.

B. Persoanele asertive spun 
celorlalþi oameni exact ceea ce

doresc, fãrã sã-i rãneascã.

C. Persoanele pasive permit 
celorlalþi sã ia decizii pentru ei.



Situaþia 1: „Banchetul absovenþilor“ a luat sfârºit. Ai bãut o bere. Continuarea petrecerii are loc într-o cabanã din
munþi. Câþiva colegi te roagã sã-i duci acolo cu maºina ta nouã, primitã cadou de la pãrinþi cu ocazia majoratului.
Refuzi în mod asertiv.

Situaþia 2: Eºti la o petrecere acasã la un prieten. Tocmai þi-ai luat carnet de conducere ºi sãrbãtoreºti acest eveni-
ment. Câþiva prieteni te îndeamnã sã bei alcool pentru cã, deºi eºti cu maºina pãrinþilor, este o sâmbãtã ploioasã ºi
rece ºi, spun ei, poliþiºtii nu ies pe strãzi pe o astfel de vreme. Refuzi în mod asertiv, iar prietena ta te susþine.

Situaþia 3: „Balul bobocilor“ s-a terminat. Împreunã cu alþi colegi din clasa a XII-a aþi organizat concursul de fru-
museþe „Miss Boboc“ ºi acum sãrbãtoriþi succesul acþiunii într-un club din localitate. La sfârºitul petrecerii unii cole-
gi te roagã sã-i duci cu maºina acasã, deºi ai bãut alcool. Refuzi în mod asertiv.

Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. Cum v-aþi simþit când v-aþi comportat asertiv?
b. A fost dificil? De ce / de ce nu?
c. Cum v-aþi simþit când aþi primit mesaje asertive?

O alternativã — „ºoferul de serviciu“. Citiþi urmãtoarele
informaþii. Ce pãrere aveþi despre aceastã alternativã?

„ªoferul de serviciu“ este persoana care este de acord sã nu consume alcool pentru a-i putea duce cu maºina acasã
pe ceilalþi. „ªoferul de serviciu“ nu este aceeaºi persoanã de fiecare datã, rolul poate fi jucat, într-un grup de prieteni,
prin rotaþie. El/ea îºi ajutã prietenii sau familia sã nu fie amendaþi ori sã li se suspende carnetele de conducere sau,
mai grav, sã nu se accidenteze.

4
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Consecinþa tragicã a conducerii sub influenþa alcoolului 
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Dilema unui medic

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Abordarea problemei asigurãrilor sociale ºi a sistemului de sãnãtate publicã ca drepturi
ale omului.

• Conºtientizarea faptului cã valori liber asumate ca: altruismul, empatia ºi simþul obli-
gaþiei morale pot aduce satisfacþii personale ºi profesionale.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Încurajaþi elevii sã-ºi motiveze opiniile, scoþând în evidenþã valorile ºi credinþele pe care
le-ar evidenþia fiecare dintre posibilele opþiuni ale medicului în cauzã. (10 minute)

Activitatea 2
Organizaþi clasa pentru lucrul în grup. Cereþi elevilor sã discute opþiunile A–D ºi sã facã
o listã a punctelor forte, respectiv slabe ale fiecãreia. 
Rãspunsuri posibile:
Opþiunea a): o clientelã formatã exclusiv din pacienþi defavorizaþi poate fi o sursã de sa-
tisfacþie pentru medic, dar, având în vedere cã va câºtiga mult mai puþini bani ca înainte,
trebuie sã fie conºtient cã va fi necesar sã-ºi mute cabinetul într-o zonã mai modestã, unde
chiriile sînt mici.
Opþiunea b): medicul decide cã nu-ºi poate permite sã deserveascã doar pacienþi din cate-
gorii defavorizate, însã acceptã o micºorare a venitului sãu în ideea de a-ºi rezerva o zi pe
sãptãmânã pentru pacienþi fãrã asigurare medicalã. Ca alternativã, ar putea lucra o zi pe
sãptãmânã ca voluntar într-o clinicã care deserveºte acest tip de populaþie.
Opþiunea c) ºi d): medicul ajunge la concluzia cã l-au costat cam scump cele douã luni de
muncã dedicate pacienþilor defavorizaþi. Deºi doreºte sã îi ajute, nu-ºi poate sacrifica atât
timp pentru ei. Se gândeºte sã atingã o oarecare stabilitate financiarã mai întâi, dupã care
va relua efortul altruist în beneficiul pacienþilor sãraci ºi fãrã asigurare. (15 minute)

Activitatea 3
Discutaþi cu elevii actualitatea Jurãmântului lui Hippocrate în secolul al XXI-lea, în con-
textul în care gradul de satisfacþie al unei profesiuni se mãsoarã mai degrabã în succesul
financiar decât în opþiuni etice. 
(http://www.univermed-cdgm.ro/img/cnt/jurHipocrate.html) (10 minute)  

Activitatea 4
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Activitatea dezvoltã capacitatea elevilor de a
aborda critic o problemã complexã ºi de a oferi cãi de rezolvare. Cereþi elevilor sã facã o
listã cu propunerile lor pentru a putea fi ulterior comparate ºi discutate la nivelul clasei.
(10 minute)

Activitatea 5
Solicitaþi elevilor prezentarea unor cazuri similare de pe site-ul organizaþiei Médecins sans
Frontières ori de pe site-uri de eticã medicalã.



124

Lucraþi cu un coleg. Citiþi textul ºi discutaþi în ce constã dilema medicului.

Iatã câteva dintre opþiunile luate în considerare de medicul din textul de mai sus. Lucraþi în grupuri pen-
tru a identifica punctele tari ºi pe cele slabe ale fiecãrei opþiuni. Referiþi-vã la secþiunea: Aspecte ale comu-
nicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discutarea unor aspecte controversate sau a unei
situaþii de drepturi în conflict“ ºi „Medierea“. 
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Doctorul Titus Cornea lucreazã într-o clinicã medicalã privatã. Pacienþii sãi au, de regulã, o stare materialã
înfloritoare. 
Într-o zi, ieºind în pauza de prânz, doctorul a observat cã Marcel, vânzãtorul de la chioºcul de unde-ºi cumpãra
regulat ziarele, respira ºuierat. L-a invitat sã vinã la cabinet dupã orele de serviciu ºi suspiciunea i s-a confir-
mat imediat: avea astm. 
Fiindcã nu-ºi plãtea contribuþia la asigurãrile de sãnãtate, Marcel nu putea beneficia de tratamente gratuite ori
de medicamente compensate. De aceea, doctorul i-a dat un inhalant dintre cele pe care le primea gratuit ca
eºantioane. 
În zilele urmãtoare, dr. Cornea a trecut regulat pe la chioºc, constatând cã „pacientul“ respira mult mai bine.
Marcel îi era foarte recunoscãtor, iar medicul era ºi el bucuros cã fãcuse o faptã bunã, pe potriva aspiraþiilor
sale din tinereþe, când fãcuse legãmânt cu sine însuºi sã-i ajute pe cei nevoiaºi. Se ºi întreba uneori cum
ajunsese sã aibã doar pacienþi înstãriþi…
„Vino din nou când se terminã inhalantul“, i-a spus lui Marcel, iar luna urmãtoare i-a mai dat un eºantion gra-
tuit. La scurt timp, au început sã-ºi facã apariþia la uºa cabinetului ºi alte persoane defavorizate din zonã, în spe-
cial copii ai strãzii. Era, fãrã îndoialã, „mâna“ lui Marcel…
Medicul îi primea între programãri, uneori în pauza de prânz, îi consulta gratuit ºi le dãdea eºantioane ori de
câte ori putea. Celor care aveau nevoie de medicamente pe care nu le avea, le scria reþete, sperând cã le vor
putea plãti cumva, ori le dãdea trimitere la o clinicã gratuitã din apropiere. Nu-i întreba de ce nu aveau asigu-
rare medicalã sau de ce au plecat de acasã. Deºi nu le putea oferi un tratament corespunzãtor, era convins cã,
pe ansamblu, ajutorul sãu pentru aceºti pacienþi neaºteptaþi era mai mult decât binevenit.
La circa douã luni de când începuse sã-l ajute pe Marcel, nu era zi în care dr. Cornea sã nu aibã astfel de pacienþi
neprogramaþi la uºa cabinetului, iar afluxul n-a contenit nici dupã ce l-a atenþionat pe Marcel sã nu mai rãspân-
deascã vorba. 
Doctorul era dispus sã-i ajute pe cât îi stãtea în puteri, însã pur ºi simplu nu-i mai ajungea timpul, iar unii din-
tre pacienþii plãtitori începuserã sã facã remarci despre „clientela diferitã“ care umplea sala de aºteptare. Deºi
dr. Cornea dorea sã se ocupe în continuare de aceastã nouã categorie de pacienþi, mai ales de copii, îi venea din
ce în ce mai greu s-o facã.

(Opinion E-9.065 Caring for the poor. American Medical Association. Code of Medical Ethics and
Current Opinions. Available at: http://www. ama-assn.otg/ama/pub/category/8538.html)

Opþiunea a): Transferã colegilor pacienþii cu situaþie financiarã bunã, iar el se ocupã de cei care au nevoie
acutã de servicii medicale dar nu ºi le pot permite.

Opþiunea b): Încearcã sã trateze în continuare pacienþi din ambele categorii.

Opþiunea c): Încearcã sã convingã un coleg, eventual pe cineva care urmeazã sã iasã la pensie, sã primeascã
pacienþii fãrã asigurare medicalã.

Opþiunea d): Afirmã în faþa asociaþiei locale a medicilor ºi a autoritãþilor locale necesitatea de a oferi servicii
medicale mai bune pacienþilor fãrã asigurare.



Consideraþi cã Jurãmântul lui Hippocrate oferã rãspunsul în astfel de cazuri? Explicaþi.

Jurãmântul lui Hippocrate, un adevãrat codice moral al unui medic în exercitarea profesiunii sale, este prestat ºi
în zilele noastre în multe universitãþi de absolvenþii facultãþilor de medicinã.           

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Hippocrate)

Lucraþi cu un coleg. Ce soluþie aþi alege dacã aþi fi voi în locul medicului?

Identificaþi studii de caz pe teme de eticã medicalã pe site-ul organizaþiei Médecins Sans Frontières
(www.msf.org). Arãtaþi legãtura dintre acestea ºi Articolul 24 din Convenþia cu privire la drepturilor
copilului. 
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„Voi prescrie tratamentul pentru binele bolnavilor mei dupã capacitatea ºi priceperea mea ºi niciodatã nu voi
vãtãma pe nimeni. Ca sã fiu pe placul cuiva nu voi prescrie un medicament ucigãtor ºi nu voi da un sfat care
poate sã-i cauzeze moartea.” 

(fragment din Jurãmântul lui Hipppocrate — www.univermed-cdgm.ro/img/cnt/jurHipocrate – accesat la 30-01-2007)

1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate posibilã ºi de a beneficia de ser-
viciile medicale. Ele vor depune eforturi pentru a garanta cã nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aces-
te servicii. 

2. Statele pãrþi vor depune eforturi pentru a asigura aplicarea efectivã a acestui drept ºi, în mod deosebit, vor lua mãsurile
corespunzãtoare pentru:
(b) asigurarea asistenþei medicale ºi a mãsurilor de ocrotire a sãnãtãþii pentru toþi copiii.
(c) combaterea maladiilor ºi a malnutriþiei.

CDC, Articolul 2 (selecþie)
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Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Adevãrul mai presus de HIV / SIDA

Timp de lucru 80 de minute (40 de minute + 40 de minute) in douã ore de curs

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea faptului cã ignoranþa poate conduce la prejudecãþi ºi discriminare faþã de
persoanele infectate cu HIV/SIDA. 

• Explorarea modalitãþilor de combatere a prejudecãþilor ºi discriminãrii faþã de persoanele
infectate cu HIV/SIDA.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Activitatea 1
Solicitaþi elevilor sã citeascã cele douã articole din CDC ºi sã enumere aspectele referi-
toare la „dreptul la sãnãtate“, aºa cum apar menþionate în Articolul 23. Solicitaþi elevilor
sã identifice în fiecare din textele a)– f) în ce constã încãlcarea drepturilor menþionate în
cele douã Articole din CDC. Rãspunsuri posibile: a), d) dreptul la confidenþialitate; b), e)
dreptul la muncã/ angajare; c), f) dreptul la asistenþã medicalã. (10 minute)

Activitatea 2
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Acordaþi timp pentru enumerarea celor mai
frecvente reacþii faþã de persoanele infectate cu HIV/SIDA ºi pentru discutarea posibilelor
cauze ale acestora. (5 minute).
Rãspunsuri posibile: Reacþii —  blamare, respingere, discriminare, compãtimire, ignorare.
Explicaþii —  ignoranþã, teamã, autoapãrare. (10 minute)

Activitatea 3
Posterul face parte dintr-o campanie de sensibilizare a opiniei publice la situaþia per-
soanelor infectate cu HIV/SIDA (www.deschidetiinima.ro). (5 minute)

Activitatea 4 
Cereþi elevilor sã identifice ce drept(uri) nu a(u) fost respectat(e), care a fost justificarea
ºi în ce mãsurã o considerã întemeiatã. Încurajaþi-i sã discute din perspectiva pacientului
ºi din cea a doctorului. Abordaþi ºi aspectul responsabilitaþii pacienþilor seropozitivi.
Solicitaþi opinii privind modalitãþi de acþiune la îndemâna persoanelor infectate cu
HIV/SIDA din situaþiile prezentate. (15 minute)

Activitatea 5
Aceastã activitate are scopul de a arãta cã atitudinile „extremiste“, prejudecãþile ºi dis-
criminarea faþã de persoanele infectate cu HIV/SIDA provin cu precãdere din ignoranþã ºi
indiferenþã. Cereþi elevilor sã citeascã cele trei comentarii pe marginea unui editorial
despre situaþia celor infectaþi cu virusul HIV ºi apoi sã precizeze dacã (ºi pe ce conside-
rente) sunt de acord cu poziþia exprimatã de autori. (20 de minute)

Activitatea 6
Organizaþi clasa pentru lucrul în perechi. Solicitaþi elevilor abordarea fiecãrui caz din per-
spectiva drepturilor ºi obligaþiilor persoanelor infectate cu HIV/SIDA, iar apoi reparti-
zarea cazurilor în categoria pe care o considerã adecvatã. În ipoteza în care acelaºi argu-
ment se regãseºte repartizat în categorii diferite, solicitaþi de fiecare datã motivarea
alegerii. (20 de minute)
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Citiþi Articolul 23 din Convenþia cu privire la drepturilor copilului, informaþia despre
infectarea cu HIV ºi textele a–f Care dintre drepturile stipulate nu sunt respectate în cazul
tinerilor infectaþi cu HIV? 

a. „Am avut un caz al unei fete care nu îºi ºtia diagnosticul, dar care l-a aflat atunci când a vãzut scris «HIV» pe uºa
camerei ei. De asta a încercat sã se sinucidã. Când am mers acolo douã sau trei luni mai târziu am vãzut cã pe uºi
încã mai era scris «HIV»“.

b. „Am lucrat în Europa [bazar din Bucureºti], în pieþele de fructe, de obicei am lucrat la negru. Este singurul loc
unde nu îþi cer examene medicale, aºa cã am cãutat de lucru pe piaþa neagrã, chiar dacã asta însemna sã lucrez în
frig.“  (Andreea L. — nu este numele sãu real, 25 ani, Bucureºti)

c. Olga E. (nu este numele sãu real) ne-a spus: „Am mers sã iau medicamentele de la o farmacie ºi când farmacista
a vãzut diagnosticul mi-a cerut buletinul ºi se tot uita la mine, repeta întrebarea «Asta eºti tu?» Apoi s-a uitat în
calculator ºi mi-a spus cã medicamentele nu sunt pe stoc. Nu ºtiu dacã era adevãrat sau nu. M-a întrebat de trei
ori «Asta eºti tu?»“

d. Laura S. (nu este numele sãu real), în vârstã de 18 ani, a declarat celor de la Human Rights Watch cã timp de luni
de zile a suferit ridiculizarea din partea colegilor de ºcoalã ºi apoi din partea altor sãteni dupã ce directorul de
ºcoalã a dezvãluit statutul sãu unui profesor care apoi a spus altor elevi, în clasa a ºaptea. „Hãrþuiala a încetat în
cele din urmã, a spus ea, dar acum întregul sat ºtie cã sunt bolnavã.

e. „E prea mult sã îþi doreºti sã lucrezi într-un magazin, pentru cã oriunde aº merge mi-ar cere sã le arãt examenele
medicale. Asta este o loviturã sub centurã. De ce am nevoie de examen medical ca sã vând pantofi?” — Anemona
D. (nu este numele sãu real), 17 ani, Bucureºti

f. „Ai nevoie de relaþii serioase, dacã un copil seropozitiv necesitã o intervenþie chirurgicalã, iar dacã are apendicitã
— oooo! Ce problemã.” — Ernestina Rotariu, director executiv, Health Aid Romania

(fragmente din Raportul Human Rights Watch, 2 august 2006,
http://hrw.org/romanian/reports/2006/romania0806/ – accesat 25 ianuarie 2007)
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1. Statele pãrþi recunosc cã pentru copiii cu dizabilitãþi
fizice ºi mentale trebuie sã se asigure o viaþã împlin-
itã ºi decentã, în condiþii care sã le garanteze demni-
tatea, sã le favorizeze autonomia ºi sã le faciliteze
participarea activã la viaþa comunitãþii. 

3. Statele pãrþi recunosc dreptul copiilor cu dizabilitãþi
de a beneficia de îngrijiri speciale. […]

4. Recunoscând nevoile speciale ale copiilor cu dizabil-
itãþi, […] ajutorul acordat va fi destinat asigurãrii
accesului afectiv la educaþie, formare profesionalã,
servicii medicale, recuperare, pregãtire în vederea
ocupãrii unui loc de muncã, activi-tãþi recreative, de
o manierã care sã asigure deplina integrare socialã ºi
dezvoltare individualã a copiilor, inclusiv dez-
voltarea lor culturalã ºi spiritualã. 

Informaþii suplimentare
Principalele cãi pe care se poate produce infectarea cu
HIV: relaþii sexuale neprotejate cu o persoanã infec-
tatã; transfuzie cu sânge contaminat; utilizarea
seringilor folosite anterior la o persoanã infectatã;
transplant de organe de la o sursã infectatã; pe parcur-
sul sarcinii, de la mamã infectatã la fãt; la naºtere ºi
prin alãptare.

CDC, Articolul 23



Lucraþi cu un coleg. Citiþi textul de mai jos. Enumeraþi câteva dintre reacþiile cele mai rãspândite faþã de
persoanele infectate cu HIV. Care credeþi cã este explicaþia?

Priviþi imaginea alãturatã. Consideraþi cã reacþia voastrã
ar fi influenþatã în cazul în care persoana bolnavã v-ar fi
cunoscutã ori chiar din familie? Explicaþi. Încãlcãri
aparent minore ale dreptului persoanelor infectate cu HIV
/ SIDA pot evolua în direcþia negãrii dreptului acestora la
muncã, la întemeierea unei familii, atacuri la adresa dem-
nitãþii ºi reputaþiei persoanei, restricþionarea  libertãþii de
miºcare, tratamente inumane sau degradante. 

Cum credeþi cã ar trebui sã acþioneze: pacientul ºi doctorul în situaþii precum cele de mai jos? Referiþi-vã
la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la „Discutarea unor
aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict“ ºi „Medierea“.

„Prima datã când am mers acolo [la stomatolog] a fost bine. Apoi i-am spus cã trebuie sã îºi punã mãnuºi pentru
cã sunt pozitivã ºi ea mi-a spus cã trebuie sã se protejeze ºi a refuzat sã mã mai trateze.“ (Anica M. — nu este
numele sãu real — în vârstã de 19 ani)

„Am avut probleme cu doctorul ORL. A strigat la noi când eram în sala de aºteptare ºi le-a spus tuturor celorlalþi
pacienþi sã plece pentru cã noi avem HIV. Asta s-a întâmplat anul trecut. Evit sã merg la alþi doctori. Am avut
multe experienþe similare. Pentru doctorul ORL aveam trimitere de la clinicã. Ori cei de la clinicã, ori noi trebuie
sã aducem echipamentul necesar pentru precauþii universale ºi trebuie sã mergem numai la sfârºitul orelor de pro-
gram. Nu conteazã cã este o urgenþã. Noi trebuie sã aºteptãm.“ (Lina A. — nu este numele sãu real, o mamã
seropozitivã a unui adolescent cu HIV)

Care dintre urmãtoarele pãreri despre persoanele infectate cu HIV vi se pare mai convingãtoare?
Explicaþi.

A. „Eu nu cunosc «sidoºii» din hârtii sau TV. Eu lucrez cu ei, am lucrat ºi îmi doresc sã o fac atât timp cât boala
aceasta ºi virusul ãsta vor continua sã facã victime, indiferent pe ce cale. Vãd cã vã pricepeþi sã judecaþi per-
soanele infectate cu HIV, ºi mai ciudat, sã vã feriþi de ele. Celor care fac asta le transmit cã mult mai multe boli
pot rãspândi ei decât persoanele infectate, iar cei infectaþi sunt de fapt cei vulnerabili în prezenþa lor. Dacã eraþi
deºtepþi, vã puteaþi da seama cã boala constã de fapt în ineficienþa sistemului imunitar ºi nu are legãturã cu
transmiterea în sine, aºa cum mulþi cred. ªi tot acelora care cred cã a ocoli un „sidos“ presupune viaþã lungã ºi
fericitã feritã de o eventualã… infectare cu HIV le transmit cã oricând se pot infecta, dacã nu cumva ºi sunt.
Câþi dintre DUMNEAVOASTRÃ ºi-au fãcut testul HIV în ultimul timp???? Arãtaþi cã sunteþi oameni. Cât
despre acel raport, marja de eroare este foaaaaarte micã, iar în spatele sãu nu stau nicicum interese meschine,
aºa dupã cum susþin unii. Eventual trage un semnal de alarmã pentru ca DISCRIMINAREA este cea mai acutã
problemã a persoanelor cu HIV, o vãd la voi, nu trebuie sa caut în altã parte.“

B. „Bombe umblãtoare, asta sunt bolnavii de HIV/SIDA. Dacã o singurã picãturã de secreþii sau sânge de la un
sidos te poate infecta cu o boalã INCURABILA ºi MORTALÃ, e de bun simþ sã ocoleºti cât mai de departe un
asemenea individ. NU E DISCRIMINARE, e doar instinctul de autoconservare. Cât despre ãºtia cu „Drepturile
sidoºilor“ ºi „promovarea integrãrii ºi a ºanselor egale“, au vãzut bolnavi de HIV/SIDA doar în hârtii sau la TV.“

C. „Nu cred cã îºi poate dori cineva sã se infecteze cu HIV ºi sã nu uitãm cã un sistem cretin a dus la rãspândirea
virusului la atâþia copii prin refuzul de a folosi seringi de unicã utilizare. Aceeaºi îngustare la minte ne face
acum sã nu îi acceptãm pentru cã nu vrem sã înþelegem ce înseamnã boala… cã un tratament necorespunzãtor
la un medic poate sã fie riscant, cã un contact neprotejat e un mod de a contacta boala ºi ceea ce fiecãruia din-
tre noi nu i se poate întâmpla… se întâmplã. Aºa cã e bine sã gândim înainte sã aruncãm cu pietre.”

(Gândul, www.gandul.info, 23 octombrie 2006)

5

4

3

2

129

Lecþia 36  Adevãrul mai presus de HIV / SIDA



130

Lucraþi cu un coleg. Citiþi urmãtoarele opinii despre problema tinerilor infectaþi cu HIV. Identificaþi argu-
mentele utilizate în fiecare text, discutaþi-le ºi apoi plasaþi-le în categoria pe care o consideraþi potrivitã în
tabelul de mai jos.

„Respingerea este umanã. Existã trainiguri pentru personalul medical, dar nu un plan pentru sancþiuni. Medicul are
alegerea de a trata sau nu un pacient seropozitiv. Dacã un doctor este forþat sã trateze un pacient, pot apãrea cazuri
de malpraxis.“ (dr. Adrian Streinu-Cercel, Preºedintele comisiei de experþi a Ministerului Sãnãtãþii pe HIV/SIDA)

„Mi-aº încuraja pacienþii sã se implice în îngrijiri la domiciliu ºi pot sã facã asta ºi ca muncã. Aº trimite o tânãrã
care a pãrãsit ºcoala profesionalã unde studia cosmeticã, dupã ce elevii ºi profesorii au început sã punã întrebãri
privind statutul sãu HIV, sã lucreze ca îngrijitor la domiciliu pentru persoanele cu HIV, am vãzut cã modelul aces-
ta funcþioneazã.” (dr. Dan Duiculescu, Institutul „Victor Babeº“)

„Ordinul Ministerului Sãnãtãþii spune cã o persoanã seropozitivã trebuie sã informeze doctorul atunci când solici-
tã îngrijiri medicale, dar marea majoritate a persoanelor nu o mai fac dupã ce li se refuzã tratarea din cauza statu-
tului lor. Permanent existã cazuri de refuzare a tratamentului în întreaga þarã, nu numai în oraºele mici. De ce se
întâmplã asta? Ministerul Sãnãtãþii a elaborat un ordin privind precauþiile universale, dar nu existã standarde clare
sau acreditare în aºa fel încât ordinul nu poate fi pus în aplicare. Iar pentru unii oameni, este vorba de o chestiune
care þine de bani — se tem cã îºi vor pierde alþi pacienþi. ªi apoi existã ºi teama: când nu eºti pregãtit ca doctor
sã înþelegi HIV ºi care sunt modalitãþile de transmitere ºi eºti conºtient cã spitalul la care lucrezi nu foloseºte pre-
cauþiunile universale, instinctul îþi spune sã te preocupe numai propria persoanã — deºi raþionamentul nu se aplicã
ºi cazul Hepatitei B sau al Hepatitei C.“ (Eduard Petrescu, reprezentant UNAIDS, Bucureºti)

(fragmente din Raportul Human Rights Watch, 2 august 2006,
http://hrw.org/romanian/reports/2006/romania0806/ – accesat 25 ianuarie 2007)

6

Total de acord Rezonabil în contextul
actual

Neconvingãtor Inacceptabil

CELEBRITÃÞILE SE IMPLICÃ

Claudia Schiffer
Supermodelul Claudia Schiffer a devenit Ambasador al UNICEF în 1997. În aceastã calitate, Claudia s-a implicat
nemijlocit în campania numitã Unite for Children, Unite against AIDS.

Susan Sarandon
Renumita actriþã Susan Sarandon ºi-a pus talentul în slujba susþinerii eforturilor dedicate ajutorãrii persoanelor
infectate cu HIV/SIDA pe plan mondial. În anul 2000 a deschis un centru pentru tineret în Tanzania, unde s-a întâl-
nit cu tineri activiºti care militeazã pentru protejarea copiilor împotriva HIV/SIDA.

Whoopi Goldberg
În anul 2003, talentata actriþã Whoopi Goldberg a fost numitã de UNICEF Ambasador al Bunãvoinþei. De atunci,
a sprijinit fãrã încetare eforturile umanitare în favoarea copiilor ºi a celor fãrã locuinþã, drepturile omului, cu
precãdere dreptul la educaþie, precum ºi lupta împotriva HIV/SIDA. 

Recomandaþi accesarea unor site-uri dedicate luptei împotriva maladiei SIDA (ex: www.eldis.org/hivaids/hivaid-
slinks.htm) ori care oferã informaþii referitoare la personalitãþi din diferite domenii implicate în efortul de comba-
tere a maladiei.
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Alimentaþia sãnãtoasã

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Explorarea legãturii existente între respectarea drepturilor tinerilor ºi o alimentaþie sãnãtoasã.
• Conºtientizarea impactului unei alimentaþii sãnãtoase asupra stãrii generale de sãnãtate

a oamenilor.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã. 

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.
Activitatea 1
Cereþi elevilor sã-ºi compare rezultatele cu un coleg ºi sã discute eventualele deosebiri
semnificative. Solicitaþi identificarea unor variabile care ar putea influenþa opþiunile în
privinþa alimentaþiei, de pildã vârsta, situaþia financiarã, stilul de viaþã. (5 minute)
Activitatea 2
Încurajaþi opinii personale asupra motivelor care îi fac pe tineri sã prefere anumite tipuri
de alimente ºi bãuturi în pofida efectelor lor negative asupra stãrii de sãnãtate. (10 minute)
Activitatea 3
Organizarea sondajului de opinie. Împãrþiþi clasa în numãrul de grupuri necesar pentru a
intervieva 150 de elevi din ºcoalã ºi distribuiþi cele 150 de copii ale Activitãþii 1. Sprijiniþi
elevii în identificarea grupului-þintã care le revine ºi stabilirea unui orar de realizare a
interviurilor (maximum 10–12 zile). Explicaþi cã datele vor fi coroborate în vederea
obþinerii unui „profil al ºcolii“ care va fi fãcut public (în revista ºcolii, în spaþiile de afiºaj)
cu scopul de a conºtientiza elevii în legãturã cu obiceiurile lor alimentare ºi impactul aces-
tora asupra sãnãtãþii lor. (15 minute)
Monitorizaþi efectuarea sondajului ºi discutaþi, într-o orã de curs, rezultatele sondajului
dupã adunarea datelor.
Activitatea 4
Arãtaþi cã iniþiativele lui Jamie Oliver (www.jamieoliver.com) promoveazã nemijlocit
drepturile tinerilor privind sãnãtatea ºi educaþia (citiþi cu voce tare selecþiunile din
Articolele 24 ºi 28 ale CDC). Cereþi elevilor sã caute ºi alte exemple de „bune practici”.
(10 minute)
Activitatea 5
Organizaþi clasa pentru lucrul în grup. Cereþi elevilor sã identifice ºi sã noteze pe douã
coloane avantajele ºi dezavantajele unui asemenea proiect de lege. Centralizaþi datele pen-
tru a obþine „votul“ clasei. Dacã votul este în favoarea proiectului, solicitaþi alternative
pentru satisfacerea trebuinþelor alimentare ale elevilor pe perioada cât sunt în ºcoalã; dacã
votul este împotrivã, încurajaþi sugestii de modificare a ofertei în sensul unei alimentaþii
sãnãtoase. (10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 24 (selecþie)
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate

posibilã.
2. Statele pãrþi se vor strãdui sã asigure realizarea integralã a dreptului sus-menþionat ºi,

în mod deosebit, vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru: 
(e) asigurarea cã toate grupurile societãþii, în mod deosebit pãrinþii ºi copiii, sunt informaþi

cu privire la sãnãtatea ºi alimentaþia copilului.
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Notaþi cu ( ) preferinþele în materie de alimentaþie ºi cu (X) cele pe care de obicei le evitaþi.
Câte aþi obþinut din fiecare categorie?

Citiþi descrierea corespunzãtoare fiecãrui tip de aliment/bãuturã din tabel. Consideraþi cã ar trebui sã vã
modificaþi obiceiurile alimentare? În ce sens? 

2

1

Elev
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10. iaurt

11. îngheþatã

12. lapte degresat

13. copturi, prãjituri

14. prune uscate

15. smochine

16. sucuri de fructe cu arome sintetice

17. sucuri gen cola

18. fibrã   

1. apã

2. ardei iuþi

3. banane

4. brânzã

5. castraveþi

6. chipsuri

7. fulgi de cereale în zahãr caramel

8. orz

9. hrean

1. apã
Cea mai indicatã bãuturã, purificã sîngele ºi curãþã 
celulele ºi þesuturile.

2. ardei iuþi Buni pentru bronºitã, rãceli, sinuzitã.

3. banane Conþin potasiu ºi previn ulcerul.

4. brânzã Previne cariile, deoarece conþine calciu.

5. castraveþi Dizolvã depunerile de colesterol.

6. chipsuri Sunt prãjiþi în ulei ºi au multã sare ºi grãsimi.

7. fulgi de cereale în zahãr caramel Jumãtate fulgi de cereale, jumãtate zahãr.

8. orz
Scade colesterolul, deoarece conþine lipoproteine de mare 
densitate.

9. hrean
Acþioneazã împotriva rãcelii; rãdãcina conþine un antibiotic 
ºi vitamina C.

10. iaurt Acþioneazã împotriva infecþiilor micotice ºi intestinale.

11. îngheþatã Are substanþe hrãnitoare, dar ºi mult zahãr ºi grãsimi.

12. lapte degresat Are calciu, ajutã la soliditatea dinþilor ºi a oaselor.

13. copturi, prãjituri Conþin mult zahãr ºi prea puþine vitamine ºi minerale

14. prune uscate Laxativ natural datoritã conþinutului ridicat de fibrã.

15. smochine
Stabilizeazã zahãrul din sânge, ajutã la menþinerea unui nivel de
energie ridicat.



(adaptat dupã “Smart Food, Junk Food.” Fact Monster. © 2000–2007 Pearson Education, publishing as Fact Monster. 24 Jul.
2007 <http://www.factmonster.com/ipka/A0768674.html> — accesat în 24 iulie 2007)

Obiceiuri alimentare — sondaj de opinie. Lucraþi în grupuri pentru a organiza ºi a analiza statistic son-
dajul de opinie bazat pe chestionarul de la Activitatea 1. La încheierea activitãþii, aduceþi rezultatele pen-
tru a fi discutate în clasã. Referiþi-vã la secþiunea „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democra-
tice“, în special la „Relatarea de idei ºi informaþii“.

ªcoli sãnãtoase. Citiþi cele douã texte ºi explicaþi în ce constau iniþiativele lui Jamie Oliver. La care dintre
drepturile copilului fac trimitere iniþiativele sale? 
Jamie Oliver este un celebru bucãtar britanic care promoveazã alimentele organice ºi încearcã sã educe pãrinþii
ºi pe cei responsabili de alimentaþia copiilor în legãturã cu necesitatea înlãturãrii alimentaþiei junk food din
meniul acestora. 

Lucraþi in grupuri. Citiþi textul. Consideraþi cã acest proiect de lege ar trebui adoptat? Discutaþi avanta-
jele, respectiv dezavantajele sale. Referiþi-vã la secþiunea „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei
democratice“, în special la „Dezbaterea unei probleme de interes general“.

Fãrã dulciuri în ºcoli?
Tentaþia pentru un copil de a-ºi lua de la chioºcul din curtea ºcolii câteva dulciuri ºi alte produse de tip junk food
este mare, cu atât mai mult cu cât acestea sunt promovate pe toate canalele media. Însã este deja cunoscut faptul
cã medicii nutriþioniºti nu recomandã sub nicio formã acest tip de mâncare, despre care spun cã afecteazã atât
copilul, cât ºi adultul. Un consum zilnic de alimente de la fast-food duce la dezechilibre nutriþionale, care pot
atrage dupã sine degradarea stãrii de sãnãtate, cu efecte pe toatã viaþa. Iar primul efect ar fi obezitatea, dupã care
urmeazã carenþele nutriþionale. Comisia de Sãnãtate din Senat pregãteºte o lege care sã interzicã comercializarea
unor astfel de produse în incintele ºi cantinele ºcolare. Astfel, dulciurile, sucurile acidulate ºi produsele de tip fast-
food ar putea rãmâne opþiunea elevilor numai dupã terminarea programului. 

(Curentul, 28 iunie 2007, http://www.curentul.ro/curentul.php?numar=20070628&cat=10&subcat=100&subart=58742 —
accesat în 10 iulie  2007)
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16. sucuri de fructe cu arome sintetice Fãcute din apã ºi zahãr, cu arome ºi coloranþi artificiali

17. sucuri gen cola
Mult zahãr, puþine substanþe nutritive; conþin cofeinã, ceea ce poate
crea dependenþã.

18. fibrã
Curãþã organismul ºi dã senzaþia de saþietate; se gãseºte în fructe,
legume ºi cereale boabe; nu este digestibilã.  

Jamie’s School Dinners

În 2005, Jamie Oliver a realizat un serial TV despre starea deplorabilã
a meniului din ºcolile britanice. Elevii mâncau junk food în cantitãþi
industriale ºi refuzau legumele proaspete, ceea ce echivala cu amor-
sarea unei adevãrate bombe cu ceas: o ratã crescândã a obezitãþii, risc
sporit de atac cardiac ºi alte maladii mortale în rândul tinerilor britani-
ci. În aceastã situaþie, Jamie a încercat sã convingã autoritãþile de
necesitatea îmbunãtãþirii standardelor ºi, urmare a unei campanii care
a mers de la titluri de ziar pînã la o petiþie semnatã de peste 300 000
de persoane, Guvernul a alocat 280 de milioane de lire sterline pentru
cumpãrarea de alimente ºi echipament adecvate, precum ºi pentru
pregãtirea celor care lucreazã în acest domeniu. 
(http://www.channel4.com/life/microsites/J/jamies_school_dinners/index.ht

ml — accesat în 10 iunie 2007)

Jamie’s Kitchen

Jamie Oliver ºi-a propus ca într-un
interval de 9 luni de zile sã trans-
forme un grup de tineri ºomeri cu
vârste cuprinse între 16 ºi 24 de ani,
practic lipsiþi de orice experienþã în
ale gãtitului, în bucãtari de top care
sã lucreze în restaurantul sãu, recent
deschis la Londra, Fifteen. 

(http://www.channel4.com/life/micros
ites/J/jamie/ — accesat în 10 iunie

2007)
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Tulburãri de alimentaþie

Timp de lucru 45 de minute 

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Sã sensibilizeze elevii cu privire la problemele de nutriþie ºi efectele acestora asupra
sãnãtãþii.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a sublinia cuvintele cheie din Articolul 24 din CDC, 
(5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi elevii în grupuri pentru a completa spaþiile din text. (10 minute)
Cheie: 1–d; 2–a; 3–e; 4–b; 5–c.
Subliniaþi legãtura dintre imaginea corporalã ºi metabolism ºi necesitatea ca orice tul-
burãri metabolice sã fie în observaþia medicului. Încercarea — din proprie iniþiativã sau
din sfatul unor prieteni neavizaþi — de a ajunge la o greutate idealã poate fi dãunãtoare
organismului ºi poate atinge forme foarte grave. Abordaþi cu tact aspectul componentei
psihice  a aspectului fizic ºi a tulburãrilor de alimentaþie.

Activitatea 3
În aceleaºi grupuri, elevii vor discuta, vor stabili cele mai bune fotografii ºi motivele
alegerii, apoi vor crea un poster ºi îl vor prezenta în clasã. Monitorizaþi lucrul în grupe ºi
folosirea în mod convingãtor a mijloacelor vizuale ºi a elementelor lingvistice.  
(30 de minute) 

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 24 (selecþie)
1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate

posibilã ºi de a beneficia de serviciile medicale ºi de recuperare. Ele vor depune efor-
turi pentru a garanta cã nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aceste
servicii. 
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Citiþi Articolul 24 din Convenþia privind drepturile copilului ºi subliniaþi cuvintele-cheie:

a. Pentru fiecare spaþiu, alegeþi una dintre urmãtoarele probleme de nutriþie: 
1. Anorexia atleticã (obsesia de a face sport)
2. Anorexia Nervosa 
3. Cura de slãbire
4. Bulimia Nervosa
5. Mâncatul fãrã oprire

a) …………………………. este  caracterizatã de o teamã intensã ºi iraþionalã de îngrãºare, chiar atunci când eºti
cu mult sub greutatea normalã, o hotãrâre continuã de a slãbi tot mai mult ºi o percepþie greºitã asupra greutãþii
corporale ºi a formei corpului. 

b) …………………………. este caracterizatã de cicluri de mâncat fãrã oprire, urmate de provocarea eliminãrii
mâncãrii. Se manifestã prin consumul rapid ºi automat, fãrã a se putea abþine, al unei cantitãþi mari de mâncare
(sau a ceea ce considerã respectivul a fi o cantitate mare) într-o perioadã de timp. Aceasta poate duce la lipsa
foamei, supãrãrii, tristeþii ºi a altor sentimente, dar creeazã ºi disconfort fizic, ºi anxietate privind luarea în greu-
tate.  E urmatã de încercãri de a elimina mâncarea prin provocarea vomei, laxative, clisme, diuretice, sport exce-
siv, abþinerea de la mâncare sau cure de slãbire. Toate acestea sunt dãunãtoare organismului ºi neproductive. 

c) Persoanele care suferã de sindromul …………………………. simt nevoia sã mãnânce tot timpul, dar nu folo-
sesc în mod regulat comportamente compensatorii de control al greutãþii, cum ar fi provocarea vomei, sãritul
peste mese, practicarea excesivã a sportului sau abuzul de laxative. Persoanele cu aceastã problemã sunt predis-
puse genetic sã cântãreascã mai mult decât e „normal“, ca sã nu mai vorbim de un ideal cultural nerealist.
Datoritã unei insatisfacþii faþã de propriul corp, indusã cultural, þine diete, se înfometeazã, apoi mãnâncã fãrã
oprire. Poate mânca ºi din motive emoþionale: sã se liniºteascã, sã evite situaþiile complicate, sã-ºi inhibe senti-
mentele. Jena ºi ruºinea predominã. Programele de slãbit nu constituie o soluþie ºi adesea înrãutãþesc lucrurile. 

d) …………………………. nu este recunoscutã ca diagnostic în acelaºi fel ca ºi anorexia, bulimia ºi mâncatul
fãrã oprire. Totuºi, mulþi dintre cei preocupaþi de mâncare ºi greutate, fac sport obsesiv în încercarea de a-ºi
controla greutatea, pentru a obþine un sentiment fals de putere, control ºi respect de sine. 

e) …………………………. este un proces  fãrã sens, adesea dureros, de a-þi restricþiona mâncarea; este adesea
cauzat de nemulþumire ºi preocuparea de a slãbi ºi de falsa idee cã valoarea personalã þine de  greutatea cor-
pului. Creeazã o preocupare psihologicã de a mânca  ºi poate avea rezultate devastatoare, cum ar fi tulburãri
de alimentaþie, operaþii estetice sau chiar suicid. Curele de slãbire se þin în general de persoane care nu înþeleg
cã oamenii au diferite siluete ºi mãrimi ºi care cred cã toþi putem fi slabi, ceea ce este fals. 

b. Citiþi urmãtoarea definiþie a metabolismului, apoi discutaþi relaþia dintre metabolism ºi imaginea corporalã.
Metabolismul este suma proceselor chimice ºi fizice care au loc permanent în corpul omenesc. Nu toate organismele
vii proceseazã continuu în acelaºi fel, unii au un metabolism rapid, alþii lent. Ritmul variazã de la o persoanã la
alta ºi este influenþat de sex, vârstã ºi de cantitatea de masã muscularã. 

2

1
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1. Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate posibilã ºi de a beneficia de ser-
viciile medicale ºi de recuperare. Ele vor depune eforturi pentru a garanta cã nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea
acces la aceste servicii.

(fragment)  

CDC, Articolul 24



Lucraþi în grup. Priviþi urmãtoarele fotografii ºi discutaþi care ar fi cele mai bune pentru a-i convinge pe
tineri de pericolele tulburãrilor alimentare; motivaþi alegerea. Apoi, creaþi un poster care sã îi sensibilizeze
pe tinerii din ºcoala voastrã în legãturã cu aceastã problemã. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comu-
nicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.

a. Fear of Fat Eats Us Alive 10’×22’ billboard, March/April 1999, Toledo, Ohio 
b. Michelle, 10’×22’ billboard, March/April 1999, Toledo, Ohio 
c. “Wasting Away-Urban Design,” 2001, 60”×30” 
d. Peter, 21”× 72”, bus exterior, March/April 1999, Toledo, Ohio
(www.eating.ucdavis.edu/  – accesat în 7 februarie 2006)

3
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„Unele femei nu þin curã, 
pur ºi simplu mor“ 

(Anorexia Nervosa)

„Înainte mâncam în secret ºi vomi-
tãm în tãcere. Pãrinþii mei n-au auzit
niciodatã nimic.“ 

(Michelle – Bulimia Nervosa)

„Bãrbaþii au avut mereu un ideal
fizic. Dar eu trebuie sã mor de foame
ca sã arãt ca Adonis ºi sã fiu privit ca
Superman.“ 

(Peter – tulburãri alimentare)

„Þin cura de slãbire, deci nu exist.“

a.

b.

c.

d.
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Dacã nu acþionãm acum, 
vom plãti mai târziu

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea faptului cã practicile prezente pot afecta în mod ireparabil viitorul medi-
ului înconjurãtor.

• Identificarea unor soluþii la problemele mediului.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Acordaþi elevilor timp pentru a citi rubrica „ªtiaþi cã?“ ºi apoi cereþi întregii clase sã
rãspundã la întrebãri. (5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi clasa în grupe de 4 elevi ºi invitaþi membrii grupelor sã concureze pentru
gãsirea celui mai mare numãr de soluþii posibile. Într-un timp-limitã, discutaþi soluþiile
oferite de fiecare grup. Invitaþi elevii sã-ºi completeze tabelele cu soluþiile oferite de cele-
lalte grupe. Stabiliþi grupa câºtigãtoare. (20 de minute)

Posibile soluþii:
Reducem:
• cumpãrãm bunuri care au o duratã de întrebuinþare lungã, de exemplu baterii reîncãrcabile;
• evitãm produsele de unicã folosinþã, de exemplu farfuriile ºi paharele de plastic; • mai
bine cumpãrãm un produs de care avem nevoie în cantitate mare într-un singur ambalaj,
decât în mai multe ambalaje mici; • cumpãrãm produse concentrate ºi reumplem ambala-
jele originale când avem aceastã posibilitate; • folosim ambele pagini ale foilor ºi
refolosim hârtia scrisã pentru diferite însemnãri; • cumpãrãm produse comercializate în
ambalaje reciclabile, returnabile sau refolosibile; • evitãm produse ambalate în mod exce-
siv; • evitãm cumpãrarea produselor de unicã folosinþã, în special a celor nonbiodegrada-
bile, de exemplu a aparatelor de ras din plastic.
Refolosim:
• pungi ºi saci de plastic; • sticle, borcane ºi alte containere (de exemplu, pentru a depozi-
ta sau conserva alimente pentru iarnã); • mobilã sau haine vechi (dacã nu ne mai trebuie,
le putem oferi altora).
Reparãm: • aparate de uz casnic • haine • mobilã • hârtie ºi carton.
Reciclãm: • sticle ºi borcane • bidoane de plastic • doze de metal • hârtie, carton ºi textile.

Activitatea 3
Distribuiþi fiºa „Lucruri pe care le putem face zilnic“ ºi organizaþi grupurile de elevi. 
(10 minute)

Activitatea 4
Explicaþi etapele proiectului, stabiliþi responsabilitãþile ºi termenele-limitã. Monitorizaþi
desfãºurarea proiectului în toate etapele sale. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29 (selecþie)
Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
(e) educarea copilului în spiritul respectului faþã de mediul natural.  
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„Creativitatea, idealurile ºi curajul tineretului lumii trebuie obilizate pentru a crea un parteneriat global în vederea
dezvoltãrii durabile ºi asigurãrii unui viitor mai bun pentru toþi.“ 

(Principiul 21, Agenda 21 Localã — plan de dezvoltare la nivel local, promovat de Organizaþia Naþiunilor Unite 
în 1992 la Rio de Janeiro, în cadrul Conferinþei Mondiale pentru Mediu ºi Dezvoltare)

Citiþi datele din rubrica „ªtiaþi cã?“ ºi apoi rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri:
a. Cum pot deºeurile afecta mediul înconjurãtor?
b. Cum putem diminua efectul lor negativ?

În grupuri, completaþi tabelul urmãtor cu exemple de cât mai multe  metode de a aborda problema
deºeurilor. Citiþi-le întregii clase. 

Citiþi fiºa „Lucruri pe care le putem face zilnic“ de la pagina urmãtoare ºi spuneþi colegului de bancã dacã:
a. le faceþi deja;
b. intenþionaþi sã le faceþi;
c. le gãsiþi inaplicabile.

Proiect
• Colectaþi hârtia folositã de elevii din clasã (maculatura) timp de o sãptãmânã ºi cântãriþi-o
• Calculaþi cantitatea medie de maculaturã  care poate fi adunatã de toate clasele  din ºcoalã timp de un semestru.
• Discutaþi metode de reducere a maculaturii (exemplu: folosirea ambelor feþe ale unei foi, economisirea spaþiu-

lui pe o paginã, folosirea maculaturii pentru însemnãri neimportante).
• Alegeþi 6 metode de a reduce cantitatea de maculaturã. 
• Stabiliþi un plan de acþiune pentru clasa voastrã.

4
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Lecþia

ªtiaþi cã?

• Practic tot ceea ce folosim creeazã deºeuri. De exemplu, maºinile folosesc ulei, jucãriile folosesc baterii care tre-
buie schimbate. Existã deºeuri ce provin din extragerea, recoltarea, prelucrarea ºi transportul oricãrui material,
existã deºeuri asociate cu întrebuinþarea oricãrui produs ºi, nu în ultimul rând, existã consecinþele negative ale
depozitãrii tuturor deºeurilor.

• Materia nu poate fi creatã sau distrusã. Putem sã-i schimbãm forma fizicã, dar nu o putem face sã disparã.
• Deºeurile pot fi arse, dar vor continua sã existe sub formã de cãldurã, gaze, cenuºã.
• Dacã adunãm în containere toate deºeurile produse într-un an, acestea se vor întinde de la Pãmânt la Lunã.
• Reciclarea unei singure doze de aluminiu salveazã suficientã energie pentru funcþionarea unui televizor timp de

trei ore.
• Cinci sticle de plastic reciclate sunt suficiente pentru a furniza umplutura unui costum de schior.
• Uleiul de motor nu se consumã niciodatã, doar se murdãreºte. Dupã curãþare ar putea fi refolosit.
• Reducerea consumului de materiale este cea mai bunã mãsurã de protecþie a mediului înconjurãtor.
• Repararea produselor economiseºte materii prime, energie, bani ºi spaþiu de depozitare.

Reducem Refolosim Reparãm Reciclãm

Exemplu: întrebuinþarea arti-
colelor de unicã folosinþã

Exemplu: pungi ºi saci de
plastic

Exemplu: aparate de uz
casnic

Exemplu: sticle 
ºi borcane 



• Acþionaþi pentru reducerea cantitãþii de maculaturã în urmã-
torul semestru.

• Dacã aþi reuºit sã reduceþi cantitatea folositã de clasã, calcu-
laþi economia care ar putea fi fãcutã de întreaga ºcoalã ºi
prezentaþi rezultatele proiectului Consiliului Consultativ al
Elevilor pentru a recomanda proiectul ºi celorlalte clase. 
Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul
cetãþeniei democratice, în special la „Discursul persuasiv
pentru o cauzã publicã“.
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Lucruri pe care le putem face zilnic
1. Faceþi duº, nu baie. Fãcând duº, consumaþi aproximativ 50 litri de apã, fãcând baie, consumaþi aproximativ 80

litri. În plus, duºul vã ia mai puþin timp.
2. Când vã spãlaþi pe dinþi, nu lãsaþi robinetul sã curgã, folosiþi un pahar.
3. Folosiþi ambele pagini ale unei foi de hârtie. Când e posibil, folosiþi hârtie reciclatã. Hârtia se face din lemn,

deci cu cât folosiþi mai puþinã hârtie, cu atât vor trebui tãiaþi mai puþini copaci.
4. Când mergeþi la cumpãrãturi, încercaþi sã nu folosiþi pungi de plastic pentru cã acestea sunt greu de reciclat.

Sunt fãcute din petrol, un combustibil fosil, care, în cele din urmã, va dispãrea. Pungile de plastic dãuneazã
mediului pentru cã nu sunt biodegradabile. 

5. Ajustaþi draperiile sau obloanele astfel încât sã folosiþi cât mai multã luminã naturalã. Stingeþi lumina când
pãrãsiþi o încãpere. Astfel, veþi economisi energie, care se produce prin arderea combustibililor fosili (petrol ºi
cãrbune), proces care duce la crearea bioxidului de carbon, rãspunzãtor pentru încãlzirea globalã.

6. Nu supraîncãlziþi camerele. Orice grad economisit reduce factura de încãlzire cu 10%. Centralele termice folo-
sesc petrol, gaz sau electricitate, surse de energie ce nu pot fi reînnoite

7. Mergeþi la ºcoalã pe jos, cu bicicleta sau cu autobuzul. Maºinile folosesc mult combustibil (benzina ºi motori-
na sunt derivate ale petrolului) care polueazã atmosfera. Poluarea nu afecteazã numai mediul, ci ºi sãnãtatea
omului.

8. Încercaþi sã transformaþi resturile menajere (coji de fructe ºi legume) în gunoi natural pe care sã îl folosiþi la
plantele din grãdinã sau din ghivece.

9. Nu aruncaþi gunoi pe stradã. Folosiþi coºurile de gunoi. Localitatea voastrã va fi mai curatã ºi mai civilizatã.

Colectare diferenþiatã a deºeurilor în trenuri Intercity,
România
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Amprenta ecologicã

Timp de lucru 50 minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Mãsurarea impactului stilului nostru de viaþã asupra mediului înconjurãtor.
• Exersarea deprinderilor interdisciplinare: informaticã-englezã-românã.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Rezervaþi laboratorul de informaticã ºi asiguraþi-vã cã urmãtorul site este accesibil:
http://www.globalfootprints.org/issues/footprint/councquiz1.htm. 

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile

Activitatea 1
Invitaþi elevii sã citeascã textul ca punct de plecare al discuþiei frontale bazate pe între-
bãrile propuse. (10 minute)

Informaþii suplimentare
Educaþia pentru o dezvoltare durabilã ne permite sã transmitem cunoºtinþe, valori ºi sã
formãm deprinderi de a participa la deciziile privind modul în care acþionãm individual
ºi colectiv, local ºi global, pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în prezent, fãrã a  afecta
viitorul planetei. Cuvântul-cheie este educaþia pentru o dezvoltare durabilã ºi nu despre
o dezvoltare durabilã, care ar conduce spre acumularea de cunoºtinþe. Ca ºi educaþia pen-
tru democraþie, educaþia pentru o dezvoltare durabilã cere o abordare holisticã ºi croscu-
rricularã ce nu poate fi realizatã într-o singurã disciplinã. Ca ºi în educaþia pentru cetãþe-
nie democraticã, este nevoie de reflecþie din partea profesorului asupra conþinutului ºi
modului de a preda pentru: 
• a clarifica conceptele ºi a dezvolta deprinderea elevilor de a lua decizii informate;
• a încuraja elevii sã reflecteze asupra problemelor ºi sã le dezbatã, astfel încât sã poatã

sã-ºi formeze propriile opinii;
• a favoriza învãþarea prin descoperire ºi învãþarea activã.
Acþiunea este alt cuvânt-cheie al educaþiei pentru o dezvoltare durabilã. Elevii trebuie sã
realizeze cã viitorul planetei se aflã în mâinile mele ºi ale noastre, nu în ale lor. De aceea,
tinerii sunt încurajaþi sã acþioneze în conformitate cu ceea ce au învãþat ºi nu sã se limi-
teze la acumularea de informaþii. 

(www.globalfootprints.org —accesat la 10 iunie 2007)

Activitatea 2
Cereþi elevilor sã parcurgã testul de pe Internet  — testul poate fi fãcut ºi acasã. În acest
caz, Activitatea 3 se parcurge în ora urmãtoare. (20 minute)

Activitatea 3
Organizati discuþia, mai întâi în grupuri ºi apoi cu întreaga clasã. (20 minute) 

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 29 (selecþie)
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie îndreptatã spre:
(e) dezvoltarea respectului faþã de mediul înconjurãtor
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„Cea mai mare provocare a noastrã în acest nou secol este de a lua o idee ce pare abstractã — dez-
voltarea durabilã — ºi de a o transforma într-o realitate a oamenilor din întreaga lume.“ 

(Kofi Annan, fost Secretar General al ONU, martie 2001)
Citeºte textul ºi rãspunde la întrebãri.

a. Ce materii ºcolare includ aspecte ale dezvoltãrii durabile?
b. Este suficient sã ne limitãm la a învãþa despre dezvoltarea durabilã? De ce? Vã puteþi referi ºi la mottoul lecþiei.
c. Ce efecte are stilul vostru de viaþã asupra planetei?

Cât de mare este amprenta ta ecologicã?
a. În ºcoala ta se promoveazã ideea cetãþeniei globale? În ce mod?
b. Sunt colegii tãi ºi personalul ºcolii conºtienþi de responsabilitãþile ce le revin ca cetãþeni ai planetei, nu numai

ai localitãþii, þãrii, Europei?
c. Ce acþiuni s-ar putea întreprinde în ºcoala ta pentru o implicare mai activã în protejarea mediului înconjurãtor?

a. Formaþi perechi ºi accesaþi site-ul http://www.globalfootprints.org/issues/footprint/councquiz1.htm. 
Calculaþi mãrimea amprentei voastre ecologice.

b. În grupuri de 4:
• Comparaþi scorurile.
• Spuneþi celorlalþi cum vi se pare mãrimea amprentei voastre ecologice. 
• Discutaþi posibile acþiuni care ar conduce la micºorarea amprentei voastre ecologice. Împãrtãºiþi concluziile

întregii clase subliniind eficienþa planului vostru de acþiune. Referiþi-vã la secþiunea: „Aspecte ale comunicãrii
în spiritul cetãþeniei democratice“, în special la „Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“.

• Aplicaþi aceste mãsuri pentru o perioadã de timp, dupã care recalculaþi mãrimea amprentei voastre ecologice.
• Comunicaþi întregii clase / ºcoli rezultatul acþiunilor. 

ªtiaþi cã…
• dacã fiecare cetãþean al planetei ar avea stilul de viaþã al unui cetãþean

obiºnuit al Statelor Unite, ne-ar trebui 5 planete pentru a supravieþui?
• dacã fiecare cetãþean al planetei ar avea stilul de viaþã al unui cetãþean

obiºnuit al Europei, ne-ar trebui 2,5 planete pentru a supravieþui?
• dacã fiecare cetãþean al planetei ar avea stilul de viaþã al unui cetãþean

obiºnuit al Boliviei, ne-ar trebui mai puþin decât 1 planetã pentru a
supravieþui?

În prezent, populaþia globului are nevoie de 1,2 planete, ceea ce înseamnã
cã în viitorul apropiat planeta nu va mai putea susþine acelaºi stil de viaþã.
Avem doar o planetã la dispoziþie, deci va trebui sã învãþãm sã trãim în acest
cadru limitat!
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Ce este dezvoltarea durabilã?
Sunt aproximativ 300 de definiþii ale dezvoltãrii durabile. Cea mai frecvent citatã aparþine lui Gro Harlem
Bruntland, fost prim-ministru al Norvegiei, în prezent Director General al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii: „dez-
voltare care rãspunde cerinþelor prezente, fãrã a compromite cerinþele dezvoltãrii viitoarelor generaþii”. Summit-ul
Pãmântului de la Rio din 1992 a recunoscut cã protecþia mediului înconjurãtor ºi dezvoltarea umanã sunt strâns
legate ºi, în consecinþã, „dezvoltarea durabilã“ are o cuprindere mai largã decât grija pentru mediu. Ea include
probleme sociale ºi economice precum interdependenþa, dreptatea socialã, diversitatea culturalã ºi echitatea.

Care este locul ºcolii?
La Summit-ul de la Rio, locul educaþiei în promovarea dezvoltãrii durabile a fost explicat în Agenda 2, planul de
acþiune globalã pentru secolul 21: „Educaþia trebuie recunoscutã ca un proces prin care fiinþele umane ºi societãþile
pot sã-ºi dezvolte potenþialul… Educaþia are un rol crucial în promovarea dezvoltãrii durabile ºi creºterea capa-
citãþii oamenilor de a rezolva problemele mediului ºi ale dezvoltãrii.“ 
(www.globalfootprints.org — accesat la 10 iunie 2007)
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Dezvoltare economicã cu orice preþ?

Timp de lucru 50 de minute 

Grup þintã 17–18 ani 

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea impactului unor reforme economice ºi al privatizãrii unor obiective
asupra mediului înconjurãtor ºi al generaþiilor viitoare.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.
• Asiguraþi-vã cã fiºa de evaluare a participanþilor la dezbatere este copiatã pe o foaie sepa-

ratã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi materialele elevilor.

Activitatea 1
Cereþi elevilor sã rãspundã la întrebãri ca  introducere la text. (5 minute)

Activitatea 2
Solicitaþi elevilor sã citeascã textul ºi sã împãrtãºeascã colegilor informaþii suplimentare
pe care pot sã le deþinã din mass-media. (5 minute)

Activitatea 3
Împãrþiþi clasa în ºase grupe pentru pregãtirea dezbaterii; fiecãrei grupe i se repartizeazã
un rol ºi i se cere sã pregãteascã argumente în sprijinul poziþiei stabilite; fiecare grupã îºi
alege un reprezentant care sã ia parte la dezbaterea formalã. Stabiliþi o limitã de timp de
10 minute. Permiteþi celor trei reprezentanþi ale aceleaºi echipe sã se consulte pentru a-ºi
armoniza argumentele înaintea dezbaterii. În acest timp familiarizaþi restul elevilor cu fiºa
de evaluare a participanþilor la dezbatere. (10 minute)

Activitatea 4
Dezbatere — echipele „pentru“ ºi „împotrivã“ prezintã, pe rând,  câte un argument, per-
miþând echipei opuse sã-i adreseze câte o întrebare când timpul pentru expirarea fiecãrui
argument a fost epuizat (1 minut). Întrebãrile ºi rãspunsurile trebuie adresate pe loc, fãrã
timp de gândire. Ele nu trebuie sã depãºeascã 30 secunde. Desemnaþi o  persoanã sã con-
ducã dezbaterea ºi o persoanã sã pãstreze discuþiile în limita timpului acordat. Cereþi
„spectatorilor“ sã evalueze performanþa colegilor folosind fiºa de evaluare ºi considerând
criteriile: claritatea argumentelor, corectitudinea limbii folosite, abilitãþile de argu-
mentare/dezbatere. Totalul scorurilor va stabili echipa câºtigãtoare. (30 de minute)
Dacã timpul permite, întrebaþi elevii cum s-au simþit în rolurile de participant la dezbatere,
membru al grupului de lucru, evaluator, conducãtor / moderator de dezbatere.

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 13 (selecþie)
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cãuta,

de a primi ºi difuza informaþii ºi idei de orice naturã, indiferent de frontiere, sub formã
oralã, scrisã, tipãritã sau artisticã ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.
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Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri.
a. Aþi auzit despre privatizarea minelor de aur de la Roºia Montanã?
b. Ce ºtiþi despre acest subiect?

Citiþi textul urmãtor pentru a avea informaþii de bazã.
Ca urmare a procesului de privatizare în România, douã companii canadiene — Gabriel Resources ºi European
Goldfields — au achiziþionat pachetul majoritar în privatizarea minelor de aur de la Roºia Montanã. Companiile
amintite plãnuiesc sã transforme trei dintre munþii din zonã în cratere de unde sã extragã 330 tone de aur.

În grupuri pregãtiþi câte un argument în sprijinul urmãtoarelor roluri :

Echipa „Pentru“ Echipa „Împotrivã“

3

2

1

Dezvoltare economicã cu orice preþ?

Reprezentatul companiei canadiene: Credem
cu tãrie cã avem soluþia pentru aceastã zonã. Gabriel
va aduce în zonã tehnologie de ultimã orã pentru a
extrage aurul. Pânã acum am achiziþionat 44% din
proprietãþile regiunii afectate proiectului. Gabriel va
plãti pentru restaurarea galeriei romane de minã ºi

pentru construirea unui muzeu.

Directorul minei de stat: Fãrã investiþii, mina
se va închide. În prezent, în minã lucreazã 500 de
muncitori, dar aurul extras poate acoperi doar jumã-
tate din costurile de operare. Statul român sub-
venþioneazã restul. Acest lucru nu va mai fi posibil
dupã ianuarie 2007, când, potrivit normelor europene,
statul nu mai poate acorda subvenþii mineritului.

Reprezentantul agenþiei de mediu: Încã nu s-a
luat o decizie privind data- limitã a acordãrii avizului
de mediu. Ultima cerere din partea companiei este
datatã decembrie 2004, când compania a înaintat-o
Agenþiei Pentru Protecþia Mediului Alba. O misiune
de experþi de la Comisia Europeanã va superviza
întregul proces de evaluare a impactului ecologic al

proiectului.

Un profesor de istorie de la o universitate din
Germania: 1 000 de profesori ºi oameni de ºtiinþã
din Europa au semnat o petiþie adresatã Guvenului
României pentru a nu permite demararea proiectului.
Dacã se permite distrugerea patrimoniului cultural
reprezentat de minele romane, se va crea un prece-
dent periculos. Minele romane sunt recunoscute mon-
dial, iar tãbliþele de cearã descoperite acolo oferã
indicii despre modul de viaþã în Roma anticã.

Directorul unui muzeu de istorie: Este un
adevãrat scandal…  Ministerul Culturii a eliberat
certificate care atestã cã majoritatea suprafeþei nu
reprezintã interes patrimonial. Trei dintre cele patru
exploatãri propuse nu reprezintã interes arheologic,
în spusele experþilor plãtiþi din banii companiei, ca
parte a celor 7 milioane de dolari plãtite de Gabriel
pentru cercetãri arheologice ºi etnologice în zonã.

Un locuitor de 20 de ani din Roºia Montanã:
Nu consider distrugerea peisajului idilic, chiar cu
preþul promisiunii unei slujbe, o opþiune pentru mine.
Nu-mi pot imagina viaþa fãrã aceºti munþi. Cel mai
mult am lipsit din Roºia o sãptãmânã — dupã câteva
zile m-a cuprins dorul ºi a trebuit sã mã întorc acasã.
În ziua în care îi alungãm pe cei de la Gabriel din

Roºia am sã dau o petrecere de pominã.

Elev
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Dezbatere. 
Profesorul vã va explica regulile dezbaterii. Fiecare veþi lua parte la ea ca moderator, participant la dezbatere sau
evaluator al performanþei colegilor. Referiþi-vã la secþiunea „Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei demo-
cratice“, în special la „Dezbaterea unei probleme de interes general“.

Numele..............................................
Fiºã de evaluare

2 — foarte bun
1 — bun
0 — nesatisfãcãtor

4

Argumente/întrebãri
Scor

Echipa „Pentru“ Echipa „Împotrivã“

Argumentul 1 (pro)

Întrebarea (contra)

Rãspuns

Argumentul 1 (contra)

Întrebare (pro)

Rãspuns

Argumentul 2 (pro)

Întrebare (contra)

Rãspuns

Argumentul 2 (contra)

Întrebare (pro)

Rãspuns

Argumentul 3 (pro)

Întrebare (contra)

Rãspuns

Argumentul 3 (contra)

Întrebare (pro)

Rãspuns
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate
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Comerþ echitabil ºi dezvoltare

Timp de lucru 45 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Familiarizarea ºi înþelegerea conceptelor de Fair Trade ºi Community Trade.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile. 

Activitatea 1
Organizaþi elevii în perechi pentru a citi ºi sublinia cuvintele-cheie din Articolul 17 din
CDC. (5 minute)

Activitatea 2
Organizaþi elevii în grupuri pentru a discuta semnificaþia conceptelors Fair Trade ºi
Community Trade, apoi cereþi-le sã citeascã definiþiile pentru a verifica înþelegerea con-
ceptelor. (10 minute)

Activitatea 3
Organizaþi elevii în grupuri pentru a citi unul dintre exemple. Monitorizaþi discuþiile în
grup ºi organizaþi prezentarea în plen a ideilor din texte. Rugaþi elevii sã sublinieze
impactul planului de dezvoltare localã asupra comunitãþii. (30 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 17 (selecþie)

Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în
masã ºi vor asigura accesul copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse
naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc promovarea bunãstãrii sale
sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale.
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Citiþi Articolul 17 din Convenþia cu privire la Drepturile Copilului ºi subliniaþi cuvintele-cheie:
Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în masã ºi vor asigura acce-
sul copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse naþionale ºi internaþionale, în special cele care
urmãresc promovarea bunãstãrii sale sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale.

Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri
a. Aþi auzit de Fair Trade and Community Trade? 
b. Ce credeþi cã înseamnã?
c. Acum citiþi urmãtoarele definiþii pentru a înþelege conceptele de Fair Trade ºi Community Trade.

Lucraþi în grupuri, citiþi unul dintre urmãtoarele exemple de Fair Trade sau Community Trade ºi discutaþi
impactul acestora asupra comunitãþilor locale. Numiþi un purtãtor de cuvânt care sã prezinte exemplele în
clasã. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Relatarea de idei ºi informaþii“.

3

2

1

Elev
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Fair Trade se referã la preþuri mai bune, condiþii
decente de lucru, sustenabilitate localã ºi termeni
corecþi de comerþ pentru fermierii ºi muncitorii din
þãrile în curs de dezvoltare. Cerând companiilor sã
plãteascã peste preþul pieþei, Fair Trade se adreseazã
injustiþiilor din comerþul tradiþional, care discrimi-
neazã pe producãtorii mai sãraci  ºi mai slabi. Acesta le
permite sã îºi îmbunãtãþeascã condiþiile de lucru ºi sã
aibã mai mult control asupra propriei vieþi. Standarde
comerciale stipuleazã ca aceºti comercianþi sã
plãteascã producãtorilor un preþ care sã acopere  cos-
turile de sustenabilitate ºi de trai; sã plãteascã o sumã
pe care producãtorii sã o poatã investi în dezvoltare, sã
facã plãþi parþiale în avans atunci când li se cere de
cãtre producãtori; sã semneze contracte care sã le per-
mitã sã facã planuri pe termen lung ºi sã dezvolte prac-
tici de producþie sustenabile.

(www.fairtrade.org.uk — accesat în 10 februarie 2006)

Community Trade este un program special adresat
cumpãrãrii de accesorii ºi de ingrediente naturale de la
comunitãþile dezavantajate din lume. Este angajamen-
tul firmei Body Shop pentru Fair Trade. Se obþin pro-
duse de calitate la un preþ corect care sã acopere pro-
ducþia, salariile ºi sã le permitã comunitãþilor locale sã
investeascã în propriul viitor. Astfel, se obþine o sursã
permanentã de venit care poate fi folositã pentru
îmbunãtãþirea educaþiei sau sistemului sanitar, la con-
strucþia de case ºi la modernizarea agriculturii, ca sã
numim doar câteva.  Dar acest concept se referã la mult
mai multe decât la schimbul bani–produse, se referã ºi
la calitatea relaþiilor inter-umane. Aceste relaþii de
afaceri se bazeazã pe încredere ºi respect ºi sunt
îndreptate cãtre capacitarea comunitãþilor în vederea
atingerii scopurilor sociale ºi economice. De aseme-
nea, Community Trade are scopul de a restabili legãtu-
ra dintre producãtor ºi cumpãrãtor, dintre provenienþã
ºi destinaþie, dintre comunitãþile locale ºi magazinele
din centrul marilor oraºe.  

(www.thebodyshop.com — accesat în 10 februarie 2006)

A. Bogãþia unei cafele premium, onest împãrþitã. Intelligentsia Coffee vinde cafea premium în Chicago ºi
se dezvoltã destul de bine, deºi are în vedere profitul producãtorilor direcþi, latino-americani. Nord-americanul
Geoff Watts are 32 de ani ºi pânã acum ºi-a petrecut o parte din ei pe drumurile cafelei din America de Sud.
Participã în fiecare an la competiþiile cafelei din America Latinã, gãseºte cele mai bune boabe ºi stabileºte relaþii
de duratã cu producãtorii lor, cãrora le plãteºte cu 25% mai mult chiar ºi decât reþeaua Fair Trade — deºi certifi-
catele Fair Trade, monitorizate de organizaþia nonprofit internaþionalã, au rostul de a garanta plata ºi condiþiile de
muncã oneste pentru fermierii din þãrile în curs de dezvoltare. Modelul de afaceri al companiei Intelligentsia
Coffee nu este buy low, sell high, ci buy high, sell high — arãta NY Times. Pe viitor, Geof Watts ºi asociatul sãu,
Doug Zell, doresc sã ajungã la preþuri chiar cu 200% mai mari decât ale Fair Trade. Pe moment, cei doi sunt cotaþi
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drept „stupizii ºi naivii care plãtesc ºi se îndatoreazã prea mult“. Chiar ºi ei constatã adesea cã supraliciteazã în
altruism ºi îºi subestimeazã afacerea. În 2005, compania a început sã aibã pro-fit, cu vânzãri de 9,5 milioane de
dolari, iar anul acesta aºteaptã o creºtere de 20% a cifrei de afaceri. […] E drept cã Intelligentsia Coffee investeºte
în afacere, întrucât doreºte sã conºtientizeze consumatorii ºi fermierii de nevoile fiecãruia dintre aceºtia. În primul
rând, doreºte sã plãteascã diferenþiat în funcþie de calitate. În mod obiºnuit, miile de cultivatori latino-americani,
reuniþi în cooperative, încaseazã cam aceiaºi bani, indiferent de calitatea boabelor recoltate, dar Intelligentsia
plãteºte un plus pentru excelenþã. 

(adaptat dupã www.imagoo.ro/2006/metropolitank/idei-din-afaceri/bogatia-unei-cafele-premium-onest-impartita.html —
accesat la 5 noiembrie 2006)

B. Children On The Edge România (COTE România) desfãºoarã activitãþi de intervenþie socialã în vede-
rea sprijinirii copiilor ºi tinerilor asistaþi sau foºti asistaþi de instituþiile de ocrotire din judeþul Iaºi, încã din 1990,
odatã cu venirea în aceastã parte a României în scopuri caritabile a soþilor Anita ºi Gordon Roddick, fondatorii
concernului internaþional The Body Shop. Dupã iniþierea de cãtre aceºtia a unor activitãþi de îmbunãtãþire a
condiþiilor de viaþã a copiilor din leagãnul ºi din cele douã case de copii din Hãlãuceºti, atenþia s-a focalizat asupra
tinerilor strãzii din Iaºi, care proveneau în mare parte din instituþii de ocrotire ºi familii dezorganizate. Pentru spri-
jinirea acestor tineri, începând cu anul 1992, s-au pus bazele primului proiect concret de intervenþie adresat aces-
tui grup þintã, S.T.A.R.T. — Socialisation, Training and Aid for Romanian Teenagers; în cadrul acestuia ei bene-
ficiau de consiliere, ajutor material ºi financiar, asistenþã socialã, medicalã ºi igienicã º.a., în vederea reintegrãrii
lor sociale. Activitãþile s-au diversificat pe parcurs pentru întâmpinarea nevoilor tinerilor, însã experienþa a
demonstrat cã sprijinul acordat nu era suficient în vederea asigurãrii unui trai independent, reliefându-se probleme
precum: nerespectarea regulilor acceptate social, stigmatizarea de cãtre comunitate ºi implicit marginalizarea lor,
neadaptarea la condiþiile de lucru impuse de angajatori etc. Toate acestea au dus la dezvoltarea unor servicii mai
concentrate de intervenþie la nivelul lor ºi a celor care pãrãseau an de an instituþiile de ocrotire. Focalizarea tre-
buia îndreptatã asupra marii majoritãþi a problemelor pe care aceºtia le întâmpinau în procesul de integrare în
comunitate, ca un tot cauzal. Pornind de la aceste considerente, a fost conceput ºi pus în aplicare în 1996 proiec-
tul „ABSOLVENT“, în care unii tineri care pãrãseau instituþiile beneficiau de ajutor susþinut din partea echipei pe
parcursul unui an, prin: asigurarea unor spaþii adecvate de locuit, monitorizare ºi îndrumare zilnicã, accesarea unor
cursuri de recalificare existente, exersarea ºi îmbunãtãþirea abilitãþilor de trai independent, activitãþi de socializare
etc. Rezultatele nu s-au lãsat deloc aºteptate. 

(chicerea.scoli.edu.ro/children_edge.html — accesat la 5 noiembrie 2006)

C. Children On The Edge România (COTE România) desfãºoarã activitãþi de intervenþie socialã în vede-
rea sprijinirii copiilor ºi tinerilor asistaþi sau foºti asistaþi de instituþiile de ocrotire din judeþul Iaºi, încã din 1990,
odatã cu venirea în aceastã parte a României în scopuri caritabile a soþilor Anita ºi Gordon Roddick, fondatorii
concernului internaþional The Body Shop. […] În ultimii ani însã s-a acutizat problema gãsirii ºi pãstrãrii locurilor
de muncã de cãtre tineri, din cauza creºterii ºomajului ºi a concurenþei pe piaþa forþei de muncã, angajatorii soli-
citând experienþã sau abilitãþi profesionale dovedite în cadrul unor probe de lucru. Acest context cumulat cu abili-
tãþi practice reduse, împreunã cu o imagine de sine scãzutã ºi marginalizarea pe care tinerii o resimt aproape zilnic,
duc la creºterea dificultãþii obþinerii unor locuri de muncã remunerate corespunzãtor, care sã le asigure satisfa-
cerea nevoilor individuale. Astfel, a prins contur ideea creãrii unui program în cadrul cãruia sã se asigure o
pregãtire practicã în diverse domenii solicitate de piaþa forþei de muncã atât tinerilor pentru care aveam experienþa
necesarã, cât ºi tinerilor cu uºoare dizabilitãþi, în vederea sporirii ºanselor de ocupare a unor locuri de muncã în
cadrul unor firme de profil. În 2002, Children on the Edge Romania a achiziþionat o casã cu aproximativ 4 000
mp2 teren agricol aferent în satul Goruni, Comuna Tomeºti, iar în august 2003 au început lucrãrile de amenajare
ale „Centrului de training profesional ºi reintegrare socialã Goruni“. În cadrul acestuia a fost construit ºi echipat un
atelier-ºcoalã protejat de confecþii textile ºi s-au desfãºurat activitãþi de sistematizare a terenului agricol în vederea
instruirii tinerilor în aceste domenii. Ulterior a mai fost cumpãratã o proprietate învecinatã centrului, ceea ce a
contribuit la extinderea suprafeþei totale de teren la aproximativ 7 500 mp ºi lãrgind astfel posibilitãþile de dez-
voltare ulterioarã a centrului. 

(chicerea.scoli.edu.ro/children_edge.html — accesat 5 noiembrie 2006)
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Calamitãþi naturale: efecte

Timp de lucru 50 de minute
Grup-þintã 15–16 ani
Scopurile lecþiei • Conºtientizarea de cãtre elevi a efectelor pe care le au diferite catastrofe naturale ºi

modul în care acestea le pot afecta drepturile.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitatea 1
Cereþi clasei sã prezinte date referitoare la victimele calamitãþilor naturale. Comparaþi
numãrul victimelor fãcute de calamitãþile naturale cu numãrul victimelor provocate de
accidentele rutiere de exemplu, subliniaþi caracterul surprinzãtor al acestor date ºi con-
cluzionaþi cã, atunci când este vorba despre oameni, niciun numãr nu poate fi considerat
mic. (10 minute)

Activitãþile 2 ºi 3
Conduceþi o discuþie despre efectele calamitãþilor naturale. Cereþi elevilor sã enumere
câteva efecte ale calamitãþilor naturale pe baza ilustraþiei care înfãþiºeazã persoane afec-
tate de dezastre.
Apoi, lucrând în perechi, cereþi-le sã stabileascã corespondenþe între cauze ºi efecte,
trasând linii între acestea, ºi sã diferenþieze între diferite categorii de efecte, precum
efectele imediate ºi efectele de duratã. Subliniaþi cã rãzboaiele pot avea efecte imediate
similare cu cele ale calamitãþilor naturale. Discutaþi cu elevii despre drepturile persoanelor
afectate de calamitãþile naturale. (10 minute + 15 minute)

Activitatea 4
Solicitaþi elevilor sã citeascã textele prezentate. Iniþiaþi o discuþie despre efectele dezas-
trelor ºi influenþa pe care o are presa în adoptarea unor mãsuri de întrajutorare a per-
soanelor afectate de calamitãþile naturale. (15 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 6 (selecþie)
1. Statele pãrþi recunosc dreptul la viaþã al fiecãrui copil. 
2. Statele pãrþi vor face tot ce le stã în putinþã pentru a asigura supravieþuirea ºi dez-

voltarea copilului.
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Ce vã surprinde în informaþiile prezentate mai jos? Calculaþi numãrul total al victimelor
menþionate în text. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei
democratice, în special la „Relatarea unor idei ºi informaþii“.

Tsunami este un val uriaº provocat de cutremure sau de erupþii vulcanice subacvatice.
Pe hârtie, numãrul victimelor pe care le-au produs inundaþiile, cutremurele, tsunami, vulcanii ºi ciclonii este rela-
tiv mic — în medie, circa 80 000 pe an. Chiar ºi cu recenta avalanºã de catastrofe, despre care s-a spus cã repre-
zintã „biciul lui Dumnezeu“ abãtut peste oameni, acest numãr se menþine la un nivel surprinzãtor de scãzut. Cele
mai multe victime din 1970 încoace, ºi anume peste 400 000, s-au înregistrat în 2005, anul cutremurelor din Caºmir
ºi al distrugãtorului tsunami din Oceanul Indian. Dar, în aceeaºi perioadã, numãrul victimelor care au murit în acci-
dente rutiere a fost de trei ori mai mare, iar al copiilor seceraþi de boli a fost de douãzeci de ori mai mare.

(Quirin Schiermeier, Nature 438, 15 decembrie 2005)

Priviþi ilustraþia alãturatã ºi indicaþi ce efecte pot avea calamitãþile naturale?

Trasaþi linii între cauze ºi efecte posibile:

a. Ce alte cauze pot provoca aceleaºi efecte imediate ca ºi calamitãþile naturale? 
Explicaþi.

b. Ce alte efecte pe termen lung pot avea calamitãþile naturale?
c. Ce drepturi le sunt afectate victimelor în condiþii de calamitãþi naturale?

Citiþi cazurile prezentate mai jos ºi discutaþi despre efectele valului ucigaº tsunami, rãspunzând la între-
bãrile care urmeazã. 

Lângã Batticaloa, Sri Lanka
• Kanthasami S. stã împreunã cu soþia la umbra acoperiºului de tablã al locuinþei lor temporare. Cuplul a supravieþuit

ucigaºului tsunami, dar valul le-a smuls copilul din braþe. Apa a luat ºi casa, ºi barca ºi toate lucrurile lor. 
• „În prima sãptãmânã dupã dezastru, am locuit într-o tabãrã de evacuaþi ridicatã în apropierea templului ºi am

trãit din donaþii”, îºi aduce aminte Kanthasami.
• „La începutul lui februarie, ne-am mutat aici, la Paddiyadichenai, în tabãra construitã din fondurile Comisiei

Europene. Tabãra gãzduieºte mii de familii din satul de pescari devastat de ape de lângã Batticaloa, pe coasta de
est a statului Sri Lanka. Am fost una dintre primele familii care a primit o locuinþã în Paddiyadichenai. Nu aveam
unde sã ne ducem în altã parte.“

În Lhoknga, Sumatra
• Valul care a lovit Lhoknga avea 20 metri înãlþime. Au supravieþuit mai puþin de jumãtate dintre locuitori.

Cooperativa din sat a pierdut jumãtate dintre pescari ºi a rãmas doar cu douã bãrci, din cele 50 pe care le avea.
• „În hangarul pe care-l aveam pe malul mãrii, în apropierea portului, am construit bãrci timp de 34 de ani.

Tsunami mi-a luat atelierul, cu tot cu echipamente ºi materiale, ºi cu o barcã de 15 metri pe care tocmai o termi-
nasem“, îºi aduce aminte unul dintre pescari. Am aflat cã ºi-a mai pierdut fiul, pãrinþii, fraþii ºi surorile.

a. Care sunt efectele valului tsunami? Ce dezastre au efecte similare? Ce drepturi nu mai pot fi asigurate copiilor
în satul afectat de tsunami?

b. Care dintre cauze ºi efecte sunt prezentate, într-o mãsurã mai mare, în presã? De ce? 
c. Cum poate influenþa presa deciziile oamenilor / guvernanþilor?
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Calamitãþi naturale
cutremure 
uragane 
inundaþii 
tornade 
secete
tsunami

Efecte imediate
victime omeneºti 
pierderi materiale
terenuri distruse 
recolte distruse
animale ucise
întreruperi de curent
electric ºi gaz

Efecte de duratã
boli 
foamete ºi malnutriþie
oameni fãrã adãpost 
eroziunea solului
ºomaj

(Quirin Schiermeier, Nature
438, 15 decembrie 2005, AFP
collection)
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Calamitãþi naturale: 
în sprijinul victimelor

Timp de lucru 40 de minute

Grup-þintã 15–16 ani

Scopurile lecþiei • Explorarea reacþiilor provocate de inundaþii.
• Reflectarea la posibilitãþile pe care le au oamenii de a acþiona în condiþii de calamitãþi

naturale.
• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã. (10 minute)

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile.

Activitãþile 1 ºi 2
Cereþi elevilor sã indice cuvinte care exprimã sentimente ºi sã explice motivele pentru care
avem sentimentele respective. Scrieþi pe tablã cuvintele pe care le-au indicat elevii.
Pe baza ilustraþiei, iniþiaþi o discuþie despre trãirile pe care le au oamenii afectaþi de dezas-
trele naturale ºi motivele care genereazã aceste trãiri. (10 minute)

Activitatea 3
Cereþi elevilor sã completeze diagrama ºi sã explice emoþiile ºi sentimentele pe care le au
atunci când se gândesc la inundaþii. Discutaþi despre empatia cu victimele afectate de aces-
te dezastre naturale. (10 minute)

Activitatea 4
Cereþi elevilor sã citeascã textul ºi sã identifice sentimentele pe care le au oamenii afectaþi
de inundaþii ºi grijile lor. Apoi, cereþi-le sã indice acþiuni pe care le pot iniþia pentru a-i ajuta
pe cei care suferã de pe urma inundaþiilor ºi a altor dezastre naturale. 
Conduceþi o discuþie despre reacþiile elevilor referitoare la calamitãþile naturale, subliniind
modul în care emoþiile ºi sentimentele puternice îi pot determina pe oameni sã acþioneze.
(20 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul  22
Statele pãrþi vor lua mãsurile necesare pentru ca un copil care cautã sã obþinã statutul de
refugiat sau care este considerat refugiat în conformitate cu reglementãrile ºi procedurile
internaþionale ºi naþionale aplicabile, fie cã este singur sau însoþit de mama ori de tata sau
de orice altã persoanã, sã beneficieze de protecþia ºi asistenþa umanitarã corespunzãtoare,
pentru a se putea bucura de drepturile recunoscute de prezenta convenþie ºi de celelalte
instrumente internaþionale privind drepturile omului sau ajutorul umanitar la care respec-
tivele state sunt pãrþi.   
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Indicaþi cuvinte care exprimã emoþii ºi sentimente (de exemplu, tristeþe, supãrare etc.). 

Priviþi ilustraþia de la pagina urmãtoare ºi spuneþi ce emoþii ºi sentimente credeþi cã au oamenii afectaþi de
calamitãþi. Explicaþi motivele posibile.

De exemplu, disperare — au rãmas fãrã locuinþe.

a. Din exemplele date în diagrama de mai jos, alegeþi douã emoþii ºi sentimente pe care credeþi cã le trãiþi
când vã gândiþi la inundaþii ºi explicaþi de ce. Completaþi diagrama cu alte exemple de asemenea trãiri
ºi explicaþi-le.

b. Ce aþi învãþat din aceastã activitate? 
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tristeþe — 
au murit oameni iritare

mânie

neajutorareîngrijorare 

Ce simti când 
te gândesti 

la inundaþii? 
De ce?

mândrie



Despãrþirea de Rast
25 aprilie 2006, adaptare dupã Yrsa Grüne

„Nu ºtim cum s-a rupt digul. Într-o dimineaþã ne-am
trezit cu apa în grãdinã. ªi creºtea în permanenþã. Aºa
cã, duminicã, am fost nevoiþi sã plecãm de acasã.
Luni, apa ajunsese la nivelul acoperiºului.“ B. îºi
ºterge lacrimile din ochi. S-a nãscut acum 52 de ani pe
malul Dunãrii, în satul Rast din judeþul Dolj. 
„În satul nostru nu s-a mai întâmplat niciodatã aºa
ceva“, spune ea.
Evacuatã temporar din cauza inundaþiilor, I. stã împre-
unã cu fiica ei, A., ºi bãieþelul acesteia de 3 ani, S., în
sala de sport a ºcolii aflate la câþiva kilometri distanþã
de Rast. 
Pe mãsurã ce înaintãm, de-a lungul drumului, ici ºi colo,
se pot vedea corturi ºi adãposturi temporare. La exact 3
km de Rast, pe stânga, zãrim o tabãrã de corturi.
M.V., directoarea Societãþii de Cruce Roºie din
România, ne spune cã oamenii din Rast care au fost
evacuaþi — conform autoritãþilor locale, aproximativ
1 400 de persoane dintr-o populaþie de 4 000 de
locuitori — au ales ei înºiºi acest loc. Terenul este al
localnicilor. De-o parte a drumului, oamenii ºi-au
mânat vitele la pãscut, iar, pe partea cealaltã, ºi-au
ridicat adãposturi din ce au avut — rogojini, folii de
plastic sau pãturi.
Crucea Roºie din România a oferit 50 de corturi din
depozitele proprii, iar armata a furnizat ºi ea 20 de
corturi care se pot adãposti câte 3–4 familii fiecare.
Inundaþiile au devastat rãu, în special, aceastã zonã
fierbinte a României, iar suferinþa oamenilor este
uriaºã. 

Prin apã
Pe mãsurã ce ne apropiem de Rast, drumul este
acoperit de ape ºi înaintãm tot mai greu cu maºina.
Începem sã realizãm cât de gravã este situaþia. Avem
noroc cu niºte þãrani care, amabili, se oferã sã ne
tracteze cu tractorul. Se întorc în sat sã vadã ce mai
pot salva de prin case ºi sã-i ajute pe oamenii rãmaºi
sã plece. 
Încet, convoiul înainteazã de-a lungul drumului inun-
dat. Marginile drumului sunt marcate cu steguleþe gal-
bene; numai aºa ºtim ce cale sã urmãm. Primul lucru pe
care îl vedem pe partea stângã, la intrarea în Rast, este
cimitirul, inundat ºi el. Oamenii au feþele crispate ºi
nimeni nu spune nimic. În sfârºit, convoiul iese din
apã. Ne întâlnim cu oamenii care s-au strâns ºi aºteap-
tã camioanele militare sau tractoarele cu care sã plece
din sat. Oprim ºi, dupã ce îi luãm, pornim din nou. Mai
facem câþiva metri ºi drumul dispare din nou sub ape. 
Un om îºi ºterge ochii cu batista. „Asta-i casa lui“,
spune cineva ºi aratã cu degetul spre dreapta, unde se
vede o casã mistuitã de foc. Omul plânge în tãcere ºi
nu se poate opri sã nu mai priveascã câteva clipe
prãpãdul. 
De noi se apropie o barcã cu trei bãrbaþi.  În barcã au
un televizor, mobilã ºi alte lucruri pe care le-au luat
de-acasã.
La câþiva kilometri depãrtare, G. V., nãscut în Rast ºi,
de 25 de ani, preot în sat, se pregãteºte sã oficieze slu-
jba de Înviere. „Ieri, când þineam slujba în cortul unde
am amenajat un altar, am plâns. De obicei, erau atât de
multe flori încât ne temeam sã nu se rãstoarne de grele
ce erau. Dar ieri, nu era nici o floare“, a remarcat el. 

(IFRC, 25 aprilie 2006, www.reliefweb.int  — accesat în 15
septembrie 2006)
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Citiþi ºi textul de mai jos ºi indicaþi ce credeþi cã ar trebui fãcut pentru oamenii care suferã de pe urma
inundaþiilor. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special
la „Discurs persuasiv pentru o cauzã publicã“.
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Calamitãþi naturale: ce e de fãcut?

Timp de lucru 35 de minute

Grup-þintã 17–18 ani 

Scopurile lecþiei • Conºtientizarea modalitãþilor de a acþiona pentru ajutorarea victimelor dezastrelor natu-
rale.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile

Activitatea 1
Împãrþiþi clasa în trei grupuri. Repartizaþi fiecãrui grup unul dintre cele trei texte ºi cereþi
elevilor sã citeascã textul ºi sã identifice modalitãþile în care oamenii pot reacþiona la
calamitãþile naturale. O persoanã din fiecare grup va rezuma discuþiile ºi le va prezenta în
faþa clasei. (15 minute)

Activitatea 2 
Conduceþi o discuþie despre modalitãþile eficiente de a acþiona în caz de calamitãþi natu-
rale, stabilind o relaþie între acestea ºi sãrãcie. (20 de minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 17
Statele pãrþi vor recunoaºte importanþa funcþiei îndeplinite de mijloacele de informare în
masã ºi vor asigura accesul copilului la informaþie ºi materiale provenind din surse
naþionale ºi internaþionale, în special cele care urmãresc promovarea bunãstãrii sale
sociale, spirituale ºi morale ºi a sãnãtãþii sale fizice ºi morale.
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Lucraþi în grupuri. Citiþi fragmentele de mai jos ºi identificaþi modalitãþile în care oamenii
pot reacþiona la producerea unor calamitãþi naturale. Numele menþionate nu sunt reale.

Dezastrele naturale: haosul care vine

„Meteorologia nu înseamnã nimic pentru 99% dintre telespectatorii care mã urmãresc”, spune S. L., expert în ura-
gane. „Trebuie sã traducem informaþiile meteorologice în termeni de impact. Adicã sã le spunem oamenilor foarte
direct: «O sã-þi ia casa pe sus, aºa cã mai bine fugi.»  Dar nu este suficient sã te uiþi la televizor. Dacã oamenii ar
învãþa sã observe semnalele date de naturã — de exemplu, miºcãrile de teren sau retragerea apelor — multe vieþi
ar putea fi salvate de urgia calamitãþilor naturale.“

Alte mãsuri, relativ simple, includ proiectarea unor cãi de evacuare în caz de urgenþe ºi reconsiderarea modului de
utilizare a terenului în regiunile ameninþate de inundaþii, furtuni, alunecãri de teren sau avalanºe. Un raport al Bãncii
Mondiale din 2004 privind pagubele produse de calamitãþile naturale, estima cã, cu o investiþie de 40 miliarde
dolari în prevenirea ºi reducerea riscurilor acestor calamitãþi, nota finalã putea fi mai micã de jumãtate, de la 535
miliarde dolari la 255 miliarde. (Q. Schiermeier, Nature 438, 15 decembrie 2005)

Dupã tsunami din decembrie 2004

Ajutorul umanitar de urgenþã trimis de Comisia Europeanã a contribuit la salvarea supravieþuitorilor din
Indonezia, Sri Lanka ºi Maldive.  Aceºtia au primit apã, alimente, medicamente ºi adãposturi temporare. Dar, pânã
sã ajungã din nou pe propriile lor picioare, multe victime au avut nevoie de asistenþã umanitarã pe întreg parcur-
sul anului 2005. Comisia Europeanã a oferit, în total, 123 de milioane de euro pentru a acoperi varietatea de nevoi
ale victimelor lovite de tsumani.  

Pentru a reface Lhoknga, o localitate de pescari distrusã de tsumani, din fondurile comunitare au fost achiziþio-
nate 50 de bãrci confecþionate de localnici, care, apoi, au fost donate pescarilor. Prin aceasta, meºterii au realizat
câºtiguri din care ºi-au putut repara atelierele, iar pescarii, care au primit bãrci ºi alte ajutoare, au putut sã-ºi
recapete independenþa economicã.

Concluzie la inundaþiile din România: asigurarea obligatorie a locuinþelor

Ca urmare a distrugerilor provocate de inundaþiile din acest an, Guvernul României a decis sã oblige populaþia la
asigurarea locuinþelor, începând chiar din anul urmãtor. Conform proiectului de lege discutat în Parlament în
toamna acestui an, valoarea asiguratã a locuinþei trebuie sã fie aceeaºi cu valoarea ei fiscalã, dar nu mai mare de
15 000 de euro. 

„În acest fel, primele de asigurare nu vor depãºi 30 de euro“ a declarat la o emisiune radio Radu M. P. Cum aceastã
sumã este mare într-o þarã unde salariul mediu lunar este de 200 de euro, iar pensia medie de 80 de euro, statul va
subvenþiona primele de asigurare în cazul persoanelor cu venituri mici. 

Spre deosebire de reglementãrile privind asigurãrile auto, legea nu va prevedea amenzi pentru persoanele care nu
vor asigura locuinþele. „Vor exista însã anumite constrângeri. De exemplu, locuinþele neasigurate nu vor putea fi
vândute“, spunea d. N. C., Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.  

Propunerea nu este primitã cu bucurie de toatã lumea. De exemplu, unele societãþi de asigurare nu vor fi dispuse
sã asigure miile de clãdiri vechi din Bucureºti sau cele aproximativ douã milioane de cocioabe ºi case din paiantã
de la sate. Existã ºi voci care spun cã mãsura propusã nu este corectã. „Statul oferã societãþilor de asigurare con-
tracte care le aduc profituri. În mod normal, Consiliul Concurenþei ar trebui sã intervinã“, spune Artur S., analis-
tul în probleme de piaþã imobiliarã al ziarului Adevãrul. 

Mulþi oameni cred cã proiectul de lege ar trebui sã fie mai concret. „Locuiesc în Bucureºti, la etajul al ºaptelea.
Ies din discuþie inundaþiile ºi alunecãrile de teren, dar, cu toate acestea, ar trebui sã plãtesc ºi pentru acest tip de
calamitãþi naturale”, ne spune profesorul Dan T. de 35 de ani. 

(Rãzvan Amariei, Southeast European Times in Bucharest, 29 august 2005)
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Ce putem face în cazul calamitãþilor naturale? Ghidaþi-vã dupã întrebãrile de mai jos.
a. Care dintre acþiunile urmãtoare sunt mai eficiente pentru ajutorarea oamenilor afectaþi de calamitãþi naturale?

Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei democratice, în special la
„Exprimarea opiniei“.

b. Ce alte acþiuni ar mai putea fi adãugate?
c. Care dintre acþiuni contribuie la reducerea sãrãciei, în general?
d. Care dintre acestea sunt acþiuni de caritate ºi care contribuie la realizarea unei lumi mai drepte?

2
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• Colectarea unor sume de bani 
• Donaþii în obiecte de îmbrãcãminte
• Donaþii bãneºti
• Anularea datoriilor externe 

• Trimiterea de voluntari în zonele afectate 
• Impunerea unor reguli de comerþ echitabil 
• Creºterea cheltuielilor guvernamentale pentru ajutor în caz de

urgenþe la 0,5% din Produsul Intern Brut
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Cât de ieftin înseamnã ieftin?

Timp de lucru 50 de minute

Grup-þintã 17–18 ani

Scopurile lecþiei • Înþelegerea cauzelor pentru care oamenii sãraci sunt afectaþi într-o mãsurã mai mare de
calamitãþile naturale decât cei înstãriþi.

• Dezvoltarea deprinderilor de comunicare în situaþii de interacþiune socialã.

Pregãtirea 
activitãþilor

• Fotocopiaþi materialul pentru toþi elevii din clasã.

Desfãºurarea
activitãþilor

Distribuiþi fotocopiile

Activitatea 1
Puneþi în relaþie calamitãþile naturale ºi drepturile omului. Cereþi elevilor sã identifice
drepturile care pot fi încãlcate în cazul oamenilor afectaþi de dezastre. Distribuiþi exem-
plare din Convenþia privind drepturile copilului ºi cereþi elevilor sã caute articole care se
referã la drepturile respective ºi sã identifice persoanele sau instituþiile responsabile cu
protejarea lor. Explicaþi cã prin „persoanã evacuatã“ se înþelege persoana care a fost
nevoitã sã îºi pãrãseascã temporar locul de reºedinþã din cauza unor calamitãþi naturale ºi
subliniaþi diferenþa dintre o persoanã evacuatã ºi o persoana refugiatã. (10 minute)

Activitatea 2
Explicaþi elevilor cã vor participa la un experiment. Sarcina lor este sã cumpere materiale
necesare pentru a construi o casã într-un oraº situat într-o regiune unde se resimt frecvent
cutremure. Împãrþiþi clasa în cinci grupuri ºi stabiliþi suma de bani de care dispune fiecare
grup. Apoi, cereþi grupurilor sã decidã ce fel de materiale vor cumpãra ºi sã calculeze cos-
tul casei. Demonstraþi elevilor cum se calculeazã costul unei construcþii. Apoi daþi-le timp
de lucru, iar, la final, cereþi-le sã prezinte, în faþa clasei, casa pe care au decis sã o constru-
iascã. Spuneþi-le sã se refere la costuri, rezistenþã, mãrime ºi alte caracteristici relevante. 
Discutaþi despre modul în care vor fi afectate locuinþele în caz de cutremure, evidenþiind
faptul cã oameni sãraci sunt mai vulnerabili în caz de cutremure decât cei înstãriþi.
Subliniaþi ºi cã acelaºi lucru este valabil dacã ne referim la þãri: þãrile mai sãrace sunt mai
afectate de calamitãþi decât cele dezvoltate. (30 de minute)

Activitatea 3
Cereþi elevilor sã citeascã ºi sã explice regulile care se aplicã în caz de cutremure. 
(10 minute)

Articole 
relevante 
din CDC 

Articolul 4
Statele pãrþi se angajeazã sã ia toate mãsurile legislative, administrative ºi de orice altã
naturã necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în prezenta con-
venþie. În cazul drepturilor economice, sociale ºi culturale statele pãrþi se obligã sã adopte
aceste mãsuri, fãrã a precupeþi resursele de care dispun ºi, dacã este cazul, în cadrul coope-
rãrii internaþionale.
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Oamenii afectaþi de calamitãþi naturale, ºi în mod special copiii, sunt mai vulnerabili; drep-
turile lor pot fi încãlcate mai uºor. 
a. Care drepturi sunt cel mai greu de asigurat copiilor evacuaþi datoritã calamitãþilor naturale? Alegeþi din lista

de mai jos ºi explicaþi alegerea fãcutã.
b. Identificaþi articole din Convenþia privind drepturile copilului care se referã la aceste drepturi. 
• dreptul la viaþã ºi securitate personalã
• reunirea familiei 
• servicii medicale
• alimente de bazã ºi apã potabilã
• adãpost ºi locuinþã
• educaþie
• îmbrãcãminte adecvatã
• condiþii sanitare ºi de igienã elementare

Lucraþi în grupuri. Decideþi ce teren ºi ce fel de materiale veþi cumpãra, respectiv ce fel de casã veþi con-
strui. 
Deºi în presã putem întâlni cazuri în care o persoanã evacuatã este consideratã drept „refugiat“, termenul legal
este de „persoanã evacuatã". Autoritãþile statului trebuie sã ia mãsuri pentru ca persoanele evacuate sã se poatã
întoarce, de bunã voie, în siguranþa ºi cu demnitate la casele lor sau sã se stabilieascã, dacã doresc, într-o altã
loca-litate din þarã.

Sã presupunem cã locuiþi într-un oraº aflat într-o regiune vulcanicã, aproape de epicentrul faliei. Vreþi sã vã con-
struiþi o casã. Pentru aceasta trebuie sã vã cumpãraþi teren ºi materiale. Preþul terenului este de 90 lei/m2. Preþurile
materialelor de construcþie sunt urmãtoarele: ciment — 20 lei/m3, lemn — 10 lei/m, uºi — 400 lei/buc., ferestre
— 300 lei/buc., structurã de metal simplã — 30 lei/m, structurã de metal dublã — 50 lei/m, vopsea — 100 lei/5 l
(suficientã pentru 25 m2). 

O casã cu o structurã de metal simplã ºi cu o fundaþie solidã va rezista la cutremure de 5 grade pe scara Richter. O
casã cu o structurã metalicã dublã ºi o fundaþie solidã va rezista la cutremure de 6 grade pe scara Richter. Pentru a
realiza o fundaþie solidã trebuie sã cumpãraþi cel puþin 2 000 m3 de ciment ºi 100 m de structurã metalicã. Fundaþiile
mai puþin solide vor rezista la cutremure între 3–5 grade pe scara Richter, dacã sunt realizate în combinaþie cu struc-
turi metalice simple, sau la 5–6 grade pe scara Richter în combinaþie cu structuri metalice duble.  
Pentru a construi casa, Grupul 1 dispune de 50 000 lei, Grupul 2 dispune tot de 50 000 lei, Grupul 3 dispune de
75 000 lei, Grupul 4 dispune de 100 000 lei, iar Grupul 5 dispune de 200 000 lei.

De exemplu, un grup ar dori sã construiascã o casã solidã ºi confortabilã, cu o camerã de zi, trei dormitoare,
o bucãtãrie ºi douã bãi. Pentru a construi o asemenea casã, grupul ar trebui sã cumpere 200 m2 de teren. Casa
ar trebui sã aibã cel puþin 7 ferestre ºi 8 uºi. Suprafaþa totalã care ar trebui acoperitã cu lemn (podeaua) ar putea
ajunge la 150 m2. Casa trebuie vopsitã, ceea ce înseamnã cã trebuie vopsitã o suprafaþã tot de 150 m2, adicã va tre-
bui sã cumpãraþi 30 l de vopsea. ªi, desigur, casa va avea nevoie de o fundaþie solidã, ceea ce înseamnã 2 000 m3

de ciment ºi 100 m structurã metalicã dublã. Pentru a construi aceastã casã, grupul trebuie sã cheltuiascã cel puþin
70 400 lei (200 m2 teren × 90 lei/m2 + 7 ferestre × 300 lei/fereastra + 8 uºi × 400 lei /uºa + 150 m2 lemn × 10
lei/m2 + 30 l vopsea × 20 lei/l + 2 000 m3 ciment × 20 lei/m3 + 100 m structurã metalicã dublã × 50 lei/m = 70
400 lei). În funcþie de suma de bani de care dispune grupul, casa va fi mai mare sau mai micã, mai solidã sau mai
puþin solidã. Grupul trebuie sã decidã. 

a. Prezentaþi casa voastrã în faþa clasei. Referiþi-vã la secþiunea Aspecte ale comunicãrii în spiritul cetãþeniei
democratice, în special la „Relatarea de idei ºi informaþii“.

2

1

Elev

Cât de ieftin înseamnã ieftin?46Lecþia



b. Ce credeþi cã se va întâmpla cu casa dacã va avea loc un cutremur de 5 grade pe scara Richter? Dar dacã ar
avea loc un cutremur de 6 grade pe scara Richter? 

c. Ce credeþi cã se va întâmpla dacã, în timpul cutremurului, va izbucni ºi un incendiu? 
d. Dacã aþi fi membrii ai comisiei de urbanizare a oraºului sau constructori, ce mãsuri aþi adopta pentru a asigu-

ra securitatea locuitorilor?
e. Ce relaþie putem stabili între sãrãcie ºi consecinþele calamitãþilor naturale?

Citiþi ºi explicaþi regulile de securitate în caz de cutremure.

REGULI DE SECURITATE ÎN CAZ DE CUTREMURE

NU INTRAÞI ÎN PANICÃ. Puteþi sã vã rãniþi mai mult.

DACÃ VÃ AFLAÞI ÎN INTERIORUL UNEI CLÃDIRI, RÃMÂNEÞI ACOLO ºi adãpostiþi-vã în

locuri ferite.

DACÃ VÃ AFLAÞI AFARÃ, depãrtaþi-vã rapid de lângã clãdiri, copaci înalþi ºi fire de curent

electric. 

NU ALERGAÞI PE LÂNGÃ SAU PRIN CLÃDIRI. Cel mai mare pericol îl reprezintã obiectele

grele care cad pe lângã ziduri.

DACÃ VÃ AFLAÞI ÎN MAªINÃ, opriþi maºina ºi rãmâneþi în interiorul ei.

DUPÃ ÎNCETAREA CUTREMURULUI. Verificaþi posibilele surse de incendiu. Verificaþi insta-

laþia electricã ºi instalaþia sanitarã ºi, dacã este cazul, întrerupeþi furnizarea electricitãþii, a gazu-

lui ºi a apei. Uitaþi-vã dupã posibile fire de curent electric desprinse din zid. Verificaþi dacã existã

fisuri la structura clãdirii, în special, pe casa scãrilor. Nu folosiþi telefonul, decât în caz de nece-

sitate (evitaþi sã solicitaþi inutil linia telefonicã). Nu vã duceþi sã vedeþi ce s-a întâmplat în oraº ºi

nu vã apropiaþi de clãdirile afectate sau de crãpãturile de teren. Cutremurul se poate repeta. 
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SPAÞIUL MEU, SPAÞIUL TÃU, LUMEA NOASTRÃ

Idei, opinii ºi planuri de acþiune în legãturã cu temele studiate



ASPECTE ALE COMUNICÃRII ÎN SPIRITUL CETÃÞENIEI DEMOCRATICE 

Aceastã secþiune include sugestii de comportament, atitudine ºi limbaj în situaþii de interacþiune socialã cu scopul de
a stabili linii de comunicare între vorbitori, interlocutori ºi asistenþã. Felul în care ne exprimãm ideile ºi sentimentele
ºi transmitem informaþia nu este doar o modalitate de a consolida democraþia ºi spiritul cetãþenesc, ci un aspect dis-
tinct ºi esenþial al cetãþeniei democratice. Succesul actului de comunicare implicã respect ºi înþelegere pentru cealaltã
parte, gândire criticã, evaluarea contextului, autoevaluare, negociere, realizarea consensului ºi deschiderea spre
realizarea unui dialog constructiv. Alegerea ºi folosirea elementelor de exprimare verbalã ºi non verbalã în situaþii
de interacþiune socialã este foarte importantã. Conceptul de „comunicare în spiritul cetãþeniei democratice“ pe care
îl introducem în aceastã secþiune se referã la dezvoltarea unei competenþe specifice, esenþiale în realizarea comu-
nicãrii, în prevenirea ºi rezolvarea conflictelor ºi în identificarea soluþiilor.   
Urmãtoarele situaþii de interacþiune socialã sunt selectate pentru relevanþa lor la activitãþile din acest manual.
Definiþiile pentru cuvintele-cheie contribuie la o mai bunã înþelegere a scopului ºi contextului pentru fiecare situaþie.
Listele de sugestii pentru comportamentul verbal ºi nonverbal nu sunt exhaustive. Acestea pot fi completate de cei
care participã la situaþiile de interacþiune respective cu idei ºi elemente lingvistice din experienþa proprie.

În mod evident, existã o convergenþã între aceste situaþii. De exemplu „discursul persuasiv pentru o cauzã publicã“
implicã „exprimarea opiniei“, iar „medierea“ implicã „oferirea ºi primirea de feedback“. Acest fapt duce la o con-
vergenþa de sugestii de abordare ºi elemente lingvistice. De aceea, vã sugerãm sã citiþi toate listele 1–7 ºi sã folosiþi
într-o anume situaþie toate elementele de comportament verbal ºi nonverbal din aceastã secþiune pe care le conside-
raþi potrivite. 

1. Discursul persuasiv pentru o cauzã publicã    

DEFINIÞIE
Persuasiv = care urmãreºte sau are darul sã convingã pe cineva sã creadã, sã gândeascã sau sã facã un anumit lucru.*

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

analizaþi cauza pe care o susþineþi
stabiliþi care sunt pãrþile implicate ºi în ce mod beneficiazã de aspecte ale situaþiei date.
identificaþi valorile cetãþeniei democratice în pauza pe care o susþineþi. Care este poziþia pãrþilor implicate faþa
de acestea?
construiþi-vã cazul cu claritate ºi fermitate
folosiþi în mod adecvat limbajul corpului ºi contactul vizual 
pãstraþi echilibrul între exprimarea emoþiilor ºi o atitudine calmã
vã concentraþi pe tema discursului
exprimaþi principii care susþin cauza voastrã
legaþi principiile de exemple
menþionaþi planul de acþiune
mulþumiþi asistenþei pentru atenþie, exprimându-vã  speranþa cã vor susþine cauza pe care aþi prezentat-o

Evitaþi sã:
ignoraþi alte puncte de vedere diferite de al vostru
folosiþi un limbaj agresiv
folosiþi un limbaj prea familiar
vorbiþi prea mult
repetaþi ideile inutil
daþi detalii neimportante
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2. Dezbaterea unei probleme de interes general     

DEFINIÞIE
Dezbatere = analizã amãnunþitã, discutare, deliberare; discuþie largã asupra unei probleme de interes general.

A dezbate = a discuta pe larg ºi adesea în contradictoriu, o chestiune, o problemã cu una sau mai multe persoane; a
supune ceva discuþiei; a examina o cauza, un proces (cu participarea ambelor pãrþi).

Dezbaterea în educaþie este o formã de dezbatere structuratã cu scopul de a dezvolta gândirea criticã ºi atitudinea
participativã a elevilor.

Participanþii într-o dezbatere sunt: vorbitorii care exprimã pãreri pentru ºi împotriva moþiunii ºi un moderator /
„judecãtor“ care controleazã etapele dezbaterii, durata intervenþiilor ºi declarã dezbaterea închisã dupã ce observa-
torii ºi-au exprimat punctele de vedere ºi au votat.
Echipele „pentru“ ºi „împotriva“ iau cuvântul pe rând aprobând / dezaprobând ideea moþiunii cu scopul de a
convinge moderatorul / „judecãtorul“ ºi asistenþa.

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

pregãtiþi cu atenþie cazul / argumentul pe care echipa voastrã îl susþine 
identificaþi ideile principale pe care vreþi sã le transmiteþi în timpul pe care îl aveþi la dispoziþie
planificaþi ideile pe care vreþi sã le repetaþi ºi ideile noi pe care le vor expune diferiþi membri ai echipei voastre
explicaþi poziþia pe care o aveþi faþã de aspectul dezbãtut 
prezentaþi clar argumentele pentru poziþia pe care aþi luat-o
aduceþi argumente realiste ºi nepãrtinitoare
vã exprimaþi clar
aduceþi exemple
legaþi principiile de exemple concrete
vã exprimaþi hotãrât ºi  politicos
rãspundeþi în mod neofensiv la argumentele celeilalte echipe 
vã adresaþi în special moderatorului
vã încadraþi în timpul alocat
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1 Registrul de limbaj în casetele cu  „Sugestii de exprimare verbalã“ din aceastã secþiune este cel formal, politicos. Genul substantivelor, adjectivelor ºi pronu-
mele personal — persoana a III-a —  sunt masculine cu sens general. În practica comunicãrii, vorbitorii pot adapta expresiile la situaþia respectivã cu pãstrarea
sensului.

Sugestii de exprimare verbalã1

Cred cã meritã sã sprijinim aceastã cauzã, pentru cã…
Dorim sã vã aducem la cunoºtinþã cã…
Dacã aº fi în locul tãu, aº…
Cred cã trebuie sã facem tot posibilul pentru a…
Înþeleg ce vreþi sã spuneþi, dar aceastã cauzã este mai presus de problemele noastre personale.
Vom vedea rezultatele, dacã acþionãm imediat.
Acest lucru ne va da posibilitatea sã…
Examinând toate riscurile, pot sã afirm cã…
Am convingerea cã aceasta ne va duce pe drumul cel bun.
Dacã nu luãm atitudine acum, consecinþele pot fi grave.
Susþin cu tãrie ideea cã…
În concluzie, cred cã ar trebui sã…



Evitaþi sã:
citiþi sau sã memoraþi discursul
întrerupeþi pe ceilalþi vorbitori

3. Discutarea unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict   

DEFINIÞIE
Conflict = neînþelegere, ciocnire de interese, dezacord; antagonism, cearta, diferend, discuþie (violentã); contradicþie
între ideile, interesele sau sentimentele diferitelor personaje care determinã desfãºurarea acþiunii într-o opera epicã
sau dramaticã.

Controversã = discuþie în contradictoriu (asupra unei chestiuni principale ) discuþie aprinsã, ceartã, neinþelegere.

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

explicaþi atitudinea pe care o aveþi ºi sã exprimaþi motivele pentru care o sprijiniþi
arãtaþi respect pentru pãrerile celorlalþi
confruntaþi ideile, nu persoanele care le expun
semnalaþi intenþia de a termina intervenþia pentru ca celãlalt vorbitor sã preia discuþia
semnalaþi intenþia de a interveni în discuþie printr-un gest / o expresie facialã
înþelegeþi punctele de vedere diferite de al vostru 
oferiþi soluþii constructive pentru rezolvarea conflictului

Evitaþi sã:
folosiþi limbaj sau gesturi jignitoare 
ridicaþi tonul vocii
întrerupeþi brutal pe ceIãlalt vorbitor
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Sugestii de exprimare verbalã

Susþin aceastã  idee.
Suntem pentru / împotriva moþiunii… [se exprimã moþiunea]
Motivele poziþiei noastre sunt…
Deºi existã pãreri diferite cu privire la aceasta, noi credem…
Se afirmã adesea cã… dar nu se ia totdeauna în consideraþie…
Dorim sã subliniem…
Când cei din echipa cealaltã afirmã aceasta, ei trec cu vederea…
Echipa noastrã susþine / nu este de acord cu aceastã idee pentru cã…
În încheierea dezbaterii, declarãm urmãtoarele…
Sperãm ca cei prezenþi sã sprijine punctul nostru de vedere.

Sugestii de exprimare verbalã

În ceea ce mã priveºte…
Din punctul meu de vedere…
Din poziþia în care mã aflu…
Contrar pãrerii general exprimate, eu susþin cã…
Înþeleg ce spuneþi, cu toate acestea, cred cã… pentru
cã…
Sper cã înþelegeþi punctual meu de vedere…
Situaþia este mai complicatã decât la prima vedere. 
Mã scuzaþi, o sã încerc sã explic cu alte cuvinte.
ªtiu cã pare complicat la prima vedere, dar ce-aþi zice
sã încercãm…

Nu e intenþia mea sã…
Iatã o sugestie. Am putea sã…
Sã ne gândim împreunã la o soluþie…
Nu m-aþi convins total, dar înþeleg punctul dumnea-
voastrã de vedere.
E posibil sã aveþi dreptate în privinþa aceasta, dar tre-
buie sã mã mai gândesc.
S-ar putea sã aveþi dreptate în ceea ce spuneþi.
Ce-ar fi sã încercãm?
O sã mã mai gândesc.
Sunt de acord dacã ºi dumneavoastrã sunteþi de acord.



4. Medierea în cazul unor aspecte controversate sau a unei situaþii de drepturi în conflict     

DEFINIÞIE
Mediere = mijlocire, mediaþie.

A media = a mijloci o înþelegere între douã sau mai multe pãrþi adverse, a face demersuri oficiale  pentru a preveni
sau pentru a pune capãt ostilitãþilor dintre douã sau mai multe state; a face un act de mediaþie.

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

explicaþi pãrþilor cã obþinerea unui consens ar fi în folosul tuturor
explicaþi în ce constã conflictul pentru a înlãtura neînþelegerile
aveþi în vedere interesul tuturor pãrþilor implicate 
structuraþi discuþia
ajutaþi participanþii sã ajungã ei înºiºi la un acord
facilitaþi discuþia între pãrþi
oferiþi posibilitatea fiecãrei pãrþi sã exprime ceea ce crede ºi ce simte despre problema în discuþie
invitaþi fiecare parte sã spunã care ar fi soluþia idealã pentru ei
încurajaþi ambele pãrþi sã se gândeascã la mai multe direcþii de acþiune ºi sã discute avantajele ºi dezavantajele
fiecãrei opþiuni
creaþi un climat de încredere între toþi cei implicaþi
subliniaþi progresele înregistrate în discuþii ºi mulþumiþi pãrþilor pentru cooperare 
hotãrâþi dacã este potrivit sã vã exprimaþi o pãrere personalã — subliniaþi cã este o pãrere, nu adevãrul absolut
concentraþi-vã pe rezolvarea situaþiei în cauzã — încurajaþi participanþii sã gãseascã soluþiile constructive pen-
tru rezolvarea problemei.

Evitaþi sã:
judecaþi ce e drept ºi ce e greºit într-un conflict
cereþi o soluþie imediatã. Situaþiile complexe se rezolvã în mai multe întâlniri.
impuneþi punctul vostru de vedere
vã arãtaþi acordul ºi simpatia faþã de una dintre pãrþi prin expresie facialã, gesturi, tonul vocii
prezentaþi informaþia ca ºi cum nu existã nici o altã interpretare a faptelor
prezentaþi opinii ºi judecãþi de valoare ca ºi cum ar fi fapte reale ºi de necontestat.
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Sugestii de exprimare verbalã

Existã un dezacord în privinþa…
Care este punctul dumneavoastrã de vedere?
Vã rog sã vã exprimaþi liber punctul de vedere. 
Aº vrea sã fiu de folos.
Vã rog sã aºteptaþi pânã când [celãlalt ] terminã…
Sã auzim ºi pãrerea celuilalt vorbitor.
De ce credeþi asta?
Dacã înþeleg bine ce spuneþi…
Care ar fi urmãrile acestui lucru?
Corectaþi-mã, dacã greºesc.
Vã rog sã continuaþi…
Puteþi sã daþi mai multe detalii?
Înþelegeþi ºi celãlalt punct de vedere?
Credeþi cã ne apropriem de rezolvarea problemei?
Vã rog sã vã pãstraþi cumpãtul…
Ce soluþie vedeþi?
Aº dori sã recapitulez ce s-a discutat.



5. Modalitãþi de oferire ºi primire de feedback    

DEFINIÞIE
Feedback = retroacþiune care se manifestã  la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în scopul menþine-
rii stabilitãþii ºi echilibrului lor faþã de  influenþe exterioare; retroacþiune inversã, conexiune inversã, cauzalitate
inelarã, lanþ cauzal închis (DEX).

Prin feedback se înþelege totalitatea sfaturilor, criticilor, sau informaþiilor care se dau sau se primesc  despre cât de
bun sau folositor este un lucru sau munca cuiva.

SUGESTII DE ABORDARE
Cand oferiþi feedback, încercaþi sã: 

consideraþi sesiunea de feedback ca un dialog care poate include ºi elemente de negociere
începeþi cu un aspect pozitiv
discutaþi pe un ton pozitiv
pãstraþi un echilibru între comentariile negative ºi cele pozitive 
fiþi obiectiv ºi arãtaþi o atitudine constructivã
folosiþi întrebãri pentru a încuraja persoana care primeºte feedback sã descopere singurã punctele slabe ale perfor-
manþei sale
fiþi pregãtiþi sã puneþi întrebãri suplimentare
nu întrerupeþi pe celãlalt ºi  ascultaþi rãspunsurile
puneþi în discuþie probleme relevante
evitaþi comentariile generale. Specificaþi, daþi exemple.
fiþi selectiv — abordaþi doar câteva aspecte-cheie, decât prea multe teme o datã.
descrieþi situaþia în mod obiectiv, 
fiþi gata sã oferiþi alternative 
fiþi conºtient de exprimarea nonverbalã (gesturi, expresie facialã)
lucraþi împreunã la un plan de acþiune

Când oferiþi feedback evitaþi sã:
folosiþi vocabular specializat cu care partenerul de dialog nu este familiarizat
vã lãsaþi influenþat de problemele voastre personale  
faceþi presupuneri
priviþi cu aroganþã sau sã umiliþi pe cel care primeºte feedback-ul

Când primiþi feedback, încercaþi sã: 
fiþi deschis la sugestii
ascultaþi mai degrabã, decât sã vã justificaþi
vã notaþi anumite idei, dacã este cazul
vã susþineþi punctul de vedere cu argumente echilibrate
vã asiguraþi ca înþelegeþi ideile din feedback ºi sa cereþi clarificãri când e cazul
fiþi conºtient de comportamentul nonverbal (gesturi, expresie facialã) 
cooperaþi la alcãtuirea unui plan de acþiune

Când primiþi feedback evitaþi sã:
adoptaþi o poziþie defensivã
interpretaþi opiniile celuilalt ca un atac la persoana voastrã
fiþi influenþat în reacþii de problemele voastre personale  
faceþi presupuneri
jigniþi pe cel care vã dã feedback
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6. Exprimarea opiniei    

DEFINIÞIE
Opinie = pãrere, judecatã, idee.

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

aºteptaþi sã vã vinã rândul în discuþie 
gãsiþi momentul oportun sã interveniþi 
gândiþi-vã bine înainte de a vã spune pãrerea
fiþi calm ºi politicos 
fiþi hotãrât în exprimare
exprimaþi-vã ideile clar 
ascultaþi pãrerile celorlalþi vorbitori
acceptaþi alte puncte de vedere, dacã par raþionale 
acceptaþi concluziile sau deciziile luate de majoritatea participanþilor chiar dacã nu sunteþi de acord cu ele.

Evitaþi sã:
îi întrerupeþi pe ceilalþi vorbitori
jigniþi ceilalþi vorbitori 
vã exprimaþi ideile pe ocolite 
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Sugestii de exprimare verbalã pentru oferirea de feedback

Iatã ce cred…
Cred cã ar trebui / n-ar trebui sa…
Cred cã existã o modalitate  mai bunã de a…
Cred ca nu am înþeles exact ce aþi vrut sã spuneþi
Cred ca ideea dumneavoastrã este foarte bunã
Îmi este neclar acest lucru
Nu renunþaþi
Ce aþi zice de…
Nu ar fi o idee bunã sã…?
Aº vrea sã propun …
Nu am vrut sã spun asta
Mulþumesc cã aþi fost atât de cooperant 

Sugestii de exprimare verbalã pentru primirea de feedback

Aº dori feedback în legãtura cu munca mea
Cred cã asta e o idee foarte bunã
Da, dar trebuie sã luaþi în consideraþie faptul cã…
Poate cã nu am fost destul de clar 
Dacã am înþeles bine, ceea ce spuneþi este…
Da, dar ceea ce vreau de fapt sã spun este cã…
Cu siguranþã o sã mã gândesc la acest lucru mai atent 
Sunt de acord cu asta 
Mulþumesc pentru comentariile ºi ideile dumneavoastrã

Sugestii de exprimare verbalã

Cred cã…
Am sentimentul cã… 
Îmi dau seama cã…



7. Relatarea de idei ºi informaþii     

DEFINIÞIE
A relata – a povesti ceva amãnunþit, detaliat; a expune, a istorisi.

SUGESTII DE ABORDARE
Încercaþi sã:

verificaþi sursele pentru corectitudinea ºi obiectivitatea informaþiei
sistematizaþi punctele prezentãrii
adresaþi-vã întregii asistenþe privind în jurul sãlii  
abordaþi toate aspectele situaþiei
relataþi situaþia în mod obiectiv
daþi exemple din text sau un citat în sprijinul afirmaþiilor dumneavoastrã
gândiþi-vã atent daca e nevoie sau când e nevoie sã vã exprimaþi opinia. Menþionaþi cã este o pãrere personalã ºi
pe ce se bazeazã.
solicitaþi comentarii suplimentare de la persoane care ºtiu cazul la fel de bine
invitaþi participanþii sã punã întrebãri

Evitaþi sã:
influenþaþi pãrerea asistenþei 
omiteþi informaþii sau detalii importante în mod deliberat
deformaþi ideile sau aspectele de bazã ale situaþiei 
subliniaþi sau adãugaþi detalii în mod deliberat
folosiþi acronime, abrevieri sau vocabular specializat cu care asistenþa nu este familiarizatã.

*Dicþionarul explicativ al limbii române (DEX), Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1998.
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În ceea ce mã priveºte...
Aº spune cã... 
De fapt ceea ce vreau sã spun e cã…
Dupã pãrerea mea…
Din ceea ce ºtiu eu…

Sugestii de exprimare verbalã

Voi prezenta…
Tema prezentarii mele este…
Pentru început, am sã vorbesc despre…, apoi despre… ºi voi încheia cu…
Acestea sunt faptele / datele…
Am gãsit informaþia aceasta în…
Iatã un fragment din text în sprijinul acestei idei. 
Voi cita chiar cuvintele lui / ei  
Ceea ce vreau sã spun e cã…
Pânã acum aveþi vreo întrebare?
Aº vrea sã recapitulez punctele principale  
Mã opresc aici ºi invit pe cei din grupul de lucru sa adauge puncte pe care le-am omis
Aºtept comentariile dumneavoastrã. Sunt bine venite.





GLOSAR DE TERMENI PENTRU
CETÃÞENIA DEMOCRATICÃ

Apatrid, persoanã care nu are cetãþenia nici unui stat (DEX1).
Apatrid, care nu are cetãþenie; lipsit de patrie (NODEX2).
Cetãþeníe, condiþia juridicã de cetãþean, situaþia de cetãþean

(DEX).
Cetãþenie, drept juridic de cetãþean; calitatea de a fi cetãþean

(NODEX). 
Convenþia cu privire la drepturile copilului, document

adoptat de Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite la 20
noiembrie 1989.

Corupþie, termen generic care se referã la folosirea abuzivã a
puterii încredinþate, fie în sectorul public, fie în cel privat, în
sco-pul satisfacerii unor interese personale sau de grup
(Transparency International). Conform Codului Penal, sunt
fapte de corupþie ºi considerate infracþiuni pedepsite de lege:
• darea de mitã — când promiþi, oferi sau dai bani sau alte

foloase unui funcþionar pentru a obþine satisfacerea nele-
galã a unui interes. Se pedepseºte cu închisoare între 6
luni ºi 5 ani.

• luarea de mitã — când un funcþionar pretinde, primeºte
sau acceptã foloase care nu i se cuvin, pentru a face, a nu
face sau a întârzia îndeplinirea unei acþiuni referitoare la
îndatoririle sale de serviciu sau pentru a îndeplini o acþi-
une care contravine acestor îndatoriri. Se pedepseºte cu
închisoare între 3 ºi 15 ani ºi interzicerea unor drepturi.

• primirea de foloase necuvenite — când funcþionarul
primeºte bani sau alte foloase pentru ca a îndeplinit o acþi-
une care intrã în atribuþiile sale de serviciu ºi la care era
obligat în temeiul funcþiei sale. Se pedepseºte cu
închisoare între 6 luni ºi 5 ani.

• traficul de influenþã — când o persoanã pretinde bani sau
alte foloase ori acceptã promisiuni, daruri, direct sau indi-
rect, pentru sine ori pentru altul, având sau lãsând sã se
creadã cã are influenþã asupra unui funcþionar, pentru a-l
determina sã facã, sã nu facã ori sã întârzie o acþiune ce
intrã în atribuþiile sale de serviciu sau sã îndeplineascã o
acþiune contrarã acestor atribuþii. Se pedepseºte cu
închisoare între 2 ºi 10 ani.

• abuzul în serviciu contra intereselor publice, contra intere-
selor persoanelor sau prin îngrãdirea unor drepturi — dacã
funcþionarul obþine, pentru sine sau pentru altul, un avan-
taj financiar sau de altã naturã. Se pedepseºte cu închisoare
între 3 ºi 15 ani ºi îngrãdirea unor drepturi civile.

Corupþia „micã“, corupþia care se manifestã ori de câte ori un
funcþionar public solicitã ori aºteaptã ºpagã pentru a face un
lucru care þine de atribuþiunile postului sau atunci când se
dã mitã pentru a beneficia de servicii pe care respectivul
funcþionar nu este îndreptãþit sã le furnizeze.

Corupþia „mare“, corupþia care se manifestã la nivel înalt
atunci când o persoanã aflatã într-o poziþie-cheie solicitã ºi
/ sau primeºte foloase materiale pentru a influenþa luarea
unor decizii în favoarea unor grupuri de interese din anu-
mite domenii.

Drepturile omului, principalele condiþii care permit fiecãrei
persoane sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi foloseascã cât mai eficient
calitãþile fizice, intelectuale, morale, socio-afective ºi spiri-
tuale. Ele decurg din aspiraþia tot mai mare a omenirii la o
viaþã în care demnitatea ºi valoarea fiecãruia este respectatã
ºi protejatã (www.e-referate.ro/referate/Drepturileomului).

Doctori fãrã Frontiere (Médecins Sans Frontières), organiza-
þie internaþionalã de ajutor umanitar care oferã asistenþã
medicalã de urgenþã în þãrile unde reþeaua medicalã este
insuficientã ori lipseºte cu desãvârºire.

Educaþia pentru cetãþenie democraticã (ECD), set de practici
ºi de activitãþi al cãror scop este de a pregãti cât mai bine
tinerii ºi adulþii pentru a participa activ la viaþa democraticã
prin asumarea ºi exercitarea drepturilor ºi responsabilitãþilor
lor în socie-tate. Cu alte cuvinte, ECD înseamnã sã învãþãm
cum sã devenim cetãþeni ºi cum sã trãim într-o societate
democraticã. Aceastã definiþie de lucru sugereazã urmã-
toarele caracteristici ale ECD: (a) este o experienþã care se
deruleazã pe durata întregii vieþi, (b) scopul sãu final este de
a pregãti oamenii ºi comunitãþile pentru participare civicã ºi
politicã, (c) presupune respectarea drepturilor ºi asumarea
de responsabilitãþi ºi (d) valorizeazã diversitatea socialã ºi
culturalã (Cezar Bîrzea, Michela Cecchini, Cameron
Harrison, Janez Krek, Vedrana Spajic-Vrkas, Manual pen-
tru asigurarea calitãþii educaþiei pentru cetãþenie democra-
ticã în ºcoalã, traducere în limba românã de Luciana-
Simona Velea ºi Claudia Butaru, TEHNE — Centrul pentru
Dezvoltare ºi Inovare în Educaþie, Bucureºti, 2005).

Etica medicalã, ºtiinþa ºi arta de a îngriji bolnavul, bazatã pe
cunoºtinþe profesionale temeinice, empatie, receptivitate,
ataºament, rãbdare, dãruire de sine, înþelegere ºi respect
pentru individ, întâi ca om ºi apoi ca bolnav. 

HIV (Human Immunodeficiency Virus), retrovirus care
atacã celulele sistemului imunitar. Este general acceptat
faptul cã infectarea cu virusul HIV provoacã SIDA
(Sindromul Imunodeficienþei Dobândite), o maladie carac-
terizatã prin distrugerea sistemului imunitar.

Medicamente retrovirale, medicamente utilizate în tratamen-
tul persoanelor cu HIV/SIDA.

Naþionalitate 1. Apartenenþã a unei persoane la o anumitã
naþiune; cetãþenie. 2. Totalitatea însuºirilor specifice unei
naþiuni; caracter naþional. 3. Apartenenþã a unei persoane
juridice, a unei nave sau aeronave la un anumit stat (DEX).

Naþionalitate, cetãþenie, supuºenie (Mircea ºi Luiza Seche,
Dicþionar de sinonime, Editura Litera Internaþional, 2002).

Naþionalitate conlocuitoare, comunitate de oameni cu ace-
leaºi caractere naþionale, locuind pe teritoriul unui alt stat
(DEX).

Serviciu public, activitatea organizatã sau desfãºuratã de o
autoritate a administraþiei publice pentru a satisface nevoi
sociale în interes public.
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1 Dicþionarul explicatic al limbii române (DEX), ediþia a 2-a, 1998, Editura Univers Enciclopedic.
2 Noul dictionary explicativ al limbii române, 2007, Editura Litera International.
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