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RECORD 

Manual de metode ale educaţiei nonformale 

care pot fi folosite pentru dezvoltarea 

abilităţilor, deprinderilor pentru viaţă şi a 

noţiunilor generale despre drepturile omului 

în randul copiilor şi tinerilor aflaţi în risc de 

excluziune socială 
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Prezentul manual a fost elaborat în cadrul 

proiectului „Reţea de centre de educaţie 

nonformală pentru viaţă în mediul rural din 

judeţul Dâmboviţa''. Proiectul este finanţat prin 

granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul 

programului Fondul ONG în România. 

 

Materialul a fost elaborat de catre Asociaţia 

„Tineri pentru Europa de Mâine” Târgovişte în 

parteneriat cu Asociaţia „Târgovişte spre 

Europa”. 

 

Informaţiile din manual reprezintă strict 

punctul de vedere al autorilor, iar finanţatorul 

nu-şi asumă răspunderea pentru ele. 

 

Târgovişte, 2014 
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CUPRINS 

Cuvânt înainte...motivaţional 

Partea I – Metode şi activităţi de educaţie 

nonformală 

 De ce educaţie nonformală? 

 Cine face educaţia nonformală?  

 „Reglementarea” educaţiei nonformale 

 Metode nonformale de lucru cu copii şi tineri 

 Animaţie socio-educativă 

 Biblioteca vie 

 Cafeneaua publica 

 Flashmob 

 Jocuri de societate  

 Jocuri de teambuilding 

 Open space 
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 PhotoVoice 

 Storytelling 

 Teatru improvizaţie 

 Teatru labirint 

 Teatru forum 

Partea a-II-a – Dezvoltarea abilităţilor şi 

deprinderilor de viaţă 

 Pregatirea în domeniul deprinderilor de viaţă 

 Principii metodologice 

a) Tehnici de formare 

b) Evaluarea abilităţilor de viaţă 

 Deprinderi pentru viaţa cotidiana 

a) Pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică 

b) Deprinderi de igiena personală 

c) Purtarea şi întreţinerea hainelor 

d) Gestionarea banilor 
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 Deprinderi pentru locuire şi folosirea resurselor 

comunităţii 

a) Cunoasterea localităţii şi a împrejurimilor 

b) Cum apelăm la ajutorul instituţiilor şi serviciilor publice 

 Deprinderi pentru viaţa în societate 

a) Asumarea propriei identităţi 

b) Familia 

c) Controlul emoţiilor şi gestionarea conflictelor 

d) Comunicarea 

e) Timpul liber 

f) Respectul pentru drepturile omului 

 Deprinderi pentru activitatea individuală şi muncă 

a) Deprinderi de gestionare a timpului 

b) Deprinderi de învăţare 

c) Deprinderi de muncă 
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 Partea a-III-a – Educaţie pentru drepturile 

omului 

Ce înseamnă educaţia pentru drepturile omului? 

Documente care reglementează drepturile omului şi 

respectarea lor 

Drepturile fundamentale 

Drepturile copiilor 

Drepturile sociale 

Cetăţenia 

Referinţe/Bibliografie 

Anexe 
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CONECTEAZĂ-te cu educaţia nonformală! 

Fii...ALTFEL!... 

...Este îndemnul nostru pentru toţi cei care vor să realizeze 

activităţi frumoase cu şi pentru copii şi tineri. A venit 

momentul să descoperiţi educaţia nonformală ! Noi, autorii, 

am descoperit-o cu ceva timp în urmă şi, de atunci, toate 

activităţile noastre au devenit nonformale. Acum vrem să 

împărtăşim cu voi experienţa nespus de frumoasă care 

înseamnă educaţia nonformală, pentru că ea poate schimba 

vieti şi cu siguranţă va fi o schimbare pozitivă şi pentru voi. 

      Am reunit cu drag în acest manual metode nonformale, 

idei de activităţi şi informaţii pe care le puteti folosi pentru a 

aduce puţină bucurie în viaţa celor cu care veţi lucra. 

Sperăm să le puneţi în aplicare şi să daţi la rândul vostru mai 

departe cunoştinţele şi experienţa pe care le veţi dobândi. 

      Dorim să adresăm mulţumiri speciale oamenilor 

nonformali şi minunaţi de la care am învăţat şi noi ceea ce 

acum vă transmitem vouă. Ei ne-au oferit motivaţia şi 

inspiraţia de care aveam nevoie. 

        Vă dorim mult succes! 

         Cu drag, autorii!       
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     PARTEA I 

METODE ŞI ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE 

NONFORMALĂ 

De ce educație nonformală? 

…Este întrebarea care ne apare în minte ori de câte ori 

vorbim despre activităţi pe placul tuturor, indiferent de 

vârsta. Oare ce are în plus faţă de educaţia clasică? 

Să enumerăm câteva dintre caracteristicile ei şi vom vedea 

şi avantajele sale: 

Caracteristici ale educaţiei nonformale: 

 centrată pe beneficiar şi nevoi reale de 

învăţare\formare, facilitând totodată şi identificarea 

acestora; 

 adaptată comunităţii, grupului şi/ sau individului, 

pentru că presupune o învăţare în ritm propriu; 

 are obiective clare de învăţare şi necesită un 

management eficient al resurselor; 

 presupune un proces de învăţare, proces care poate  
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 fi încadrat într-un curriculum, conduce la obţinerea 

de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de 

cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educaţiei 

formale), conţinuturile putând fi uşor înnoite sau 

îmbunătăţite;  

 cadrul de învăţare poate fi extins, iar timpul şi 

spatiul  diversificate şi flexibilizate; 

 metodele de învăţare sunt active, interactive şi 

diversificate; 

 prin adoptarea educaţiei nonformale, beneficiarii vor 

acumula noi cunostinte, abilităţi şi atitudini; 

 indivizii\grupurile care o practica se dezvoltă în 

primul rand din punct de vedere personal; 

 permite valorificarea experientei anterioare şi 

învăţare prin experienta; 

 competenţele dobândite pot fi recunoscute; 

 beneficiarii au ocazia sa reflecteze asupra celor 

învăţate; 

 aduce o schimbare în bine la nivelul participantului 

şi comunităţii. 
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            Asadar, educaţia nonformală are multe avantaje, atat 

pentru cei care o practica, cat şi pentru cei care beneficiază 

de obiectivele de învăţare ale fiecarei metode în parte. 

Cine face educația nonformală? 

         Educaţia nonformală este realizata de toti cei care 

reusesc sa identifice nevoile unui grup tinta şi sa realizeze 

niste activităţi prin care sa atinga aceste nevoi. Totodata, se 

va urmari ca prin participarea la acestea, beneficiarii sa-şi 

dezvolte anumite atitudini, aptitudini şi cunoştinţe pe care sa 

le foloseasca atat în viaţa personala cat şi în cea 

profesionala. Tocmai de aceea lista institutiilor care pot 

realiza activităţi în context nonformal este lunga şi 

diversificata: 

 organizaţii neguvernamentale (indiferent de profil); 

 organizaţii guvernamentale; 

 unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi 

superior; 

 centre de educaţie şi formare profesională; 

 angajatori (firme etc.); 

 centre de îngrijire şi protecţie a copilului; 

 palate şi cluburi ale elevilor; 

 instituţii precum: muzee, teatre, centre culturale, 

biblioteci, cinematografe, case de cultură; 

 asociaţii profesionale, sindicate; 

 biserica etc. 
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       Activităţile de educaţie nonformală sunt intreprinse şi 

coordonate de persoane-resursa cu diferite roluri: formator, 

facilitator, consilier, animator, oameni care initiaza proiecte 

proprii sau în parteneriat cu institutiile şi organizatiile de 

mai sus. Initiative care se bazeaza pe educaţia nonformală 

pot fi intreprinse şi duse la bun sfarsit şi de catre grupurile 

informale.  

           În Romania, cei mai importanti furnizori de programe 

şi proiecte de educaţie nonformală sunt organizaţiile 

neguvernamentale, care prin scopul lor şi activităţile 

organizate reuşesc să reuneasca cel mai mare număr de 

persoane care impartasesc pasiunea pentru acest tip de 

educaţie. Urmandu-le exemplul, din ce în ce mai multe şcoli 

şi organizaţii care provîn din medii diferite încep să apeleze 

la acest tip de învăţare. 

           Beneficiarii acestor activităţi (cei pentru care se 

realizeaza proiectele), pot fi oameni de toate varstele şi din 

toate categoriile socio-profesionale, care vor sa se dezvolte 

din punct de vedere personal, sa-şi dezvolte anumite 

competente, atitudini şi aptitudini intr-un mod placut şi în 

afara tiparelor educaţiei formale. Ei pot avea difeite statuturi 

sociale (elevi, studenti, voluntari, angajati etc) şi pot 

participa la activităţi nonformale în cadrul a diferite proiecte 

desfasurate de institutia în care activeaza (ONG, scoala, 

gradinita etc), cat şi în timpul liber.  
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„Reglementarea” educației nonformale 

           Cu toate ca este un proces neformalizat prin 

acordarea de diferite certificate care atesta participarea la o 

activitate instructiva, educaţia nonformală este reglementata 

prin diferite strategii educative. 

Unul dintre primele documente care mentioneaza şi 

subliniaza importanta asigurarii procesului de învăţare prin 

experienta este Memorandumul asupra invatarii pe tot 

parcursul vietii aparut în anul 2000. în acest sens, sunt 

incurajate inovatia în procesele de predare şi învăţare şi o 

mai buna valorificare a educaţiei pe tot parcursul vietii prin 

promovarea şi utilizarea rezultatelor obtinute în cele trei 

contexte: formal, nonformal şi informal. 

           Un alt document care „reglementeaza” educaţia 

nonformală este Strategia Europa 2020. 

Intentia de a transforma Europa în „cea mai competitiva şi 

dinamica economie bazata pe cunoastere” este fundamentata 

pe ideea invatarii pe tot parcursul vietii. 

Astfel a fost adoptata Strategia UE – Europa 2020, care 

vede în Europa o „economie inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii”, iar pentru educaţie descrie ţinte ce 

vizează „reducerea abandonului şcolar la sub 10% şi 

creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii 

superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani” în 

anii ce urmează. 
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          Din acest motiv au fost adoptate doua noi initiative - 

Tineret în mişcare şi O agendă pentru noi competenţe şi noi 

locuri de muncă. Ele subliniază aspecte legate de 

competenţe şi contextele de formare (o mai mare validare a 

competenţelor dobândite în contexte nonformale sau 

informale pentru o mai bună inserţie a persoanelor pe piaţa 

muncii), precum şi de procesul de tranziţie între diferite 

niveluri (educaţie, formare şi/ sau muncă). 

         Pentru susţinerea acestor obiective, au fost dezvoltate 

şi puse la dispoziţia statelor membre şi a cetăţenilor acestora 

o serie de instrumente referitoare la procesul de învăţare pe 

tot parcursul vieţii, cu accent pe mobilitate şi competenţe, 

printre care: Cadrul european al competenţelor-cheie, 

Cadrul european al calificărilor pentru învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, sistemele europene de credite transferabile 

din învăţământul superior şi profesional, documentele 

Europass etc.; dar şi accesul la informaţii referitoare la 

sistemele de educaţie şi servicii complementare, prin 

intermediul diferitelor reţele (ex. Euroguidance, Eurydice). 

         Noua Lege a Educaţiei Naţionale (nr. 1/ 2011) vine să 

susţină şi să facă accesibilă atingerea obiectivelor europene 

în domeniul educaţiei şi prin intermediul unor conţinuturi 

dedicate în mod explicit aspectelor referitoare la importanţa 

învăţării pe tot parcursul vieţii. Aceasta este definită drept: 

„totalitatea activităţilor de învăţarea realizate de fiecare 

persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, nonformale 

şi informale, în scopul formării sau dezvoltării  
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competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, 

civică, socială ori ocupaţională” (art. 328 (2)), la toate 

nivelurile de educaţie şi formare (ex.: timpurie, 

preuniversitară, învăţământul superior, educaţia şi formarea 

adulţilor) la care o persoană se regăseşte într-un anumit 

moment.  

         Trebuie mentionat faptul ca, deşi educaţia nonformală 

nu  presupune certificarea competentelor dobandite, cei care 

participa la activităţi nonformale sau mobilitati în scopul 

dezvoltarii personale pot primi certificate YOUTHPASS sau 

certificate de mobilitate EUROPASS. Acestea se elibereaza 

de catre organizatia care a coordonat activitatea prin care 

beneficiarul si-a dezvoltat aceste competente.  

Ineditul este dat de faptul ca cel care va primi certificatul si-

l poate completa singur, în urma procesului de reflectie prin 

care va constientiza modul în care s-a dezvoltat şi 

competentele sociale, civice şi profesionale pe care le-a 

dobandit. Pentru mai multe informatii consultati site-urile 

www.youthpass.eu, https://europass.cedefop.europa.eu 

 

Metode nonformale de lucru cu copii și tineri 

         Metodele care se pot foloşi în context nonformal sunt 

variate şi potrivite oricarui tip de beneficiari. din 

multitudinea lor, le-am selectat pe cele care pot fi aplicate 

cu usurinta şi de catre cei care nu au experienta în acest 

domeniu. Este de retinut faptul ca, deşi le numim  



 

 

      
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 

oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 

Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE  şi norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org. 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

P
ag

e1
5

 

„nonformale”, metodele prezentate în continuare pot fi 

folosite şi în context formal (de exemplu la scoala).   Nu în 

ultimul rand, metodele prezentate pot fi utilizate pentru a 

realiza activităţi prin care participantii sa-şi dezvolte 

abilităţile de viaţaşi sa invete cat mai multe despre drepturile 

omului. 

Caracteristicile lor sunt urmatoarele: 

- au obiective de învăţare clare 

- dezvoltă toate tipurile de competenţe (cunoştinţe dar mai 

ales abilităţi şi atitudini) 

- sunt active, creative şi interactive 

- au caracter participativ şi experienţial 

- au caracter inovativ (nu fac parte din categoria “metode 

clasice”) 

- au un grad de aplicabilitate mare. 

        Metodele de educaţie nonformală sunt organizate, 

coordonate, evaluate şi analizate de catre persoane 

cunoscute sub mai multe denumiri, în functie de metoda 

(formator, animator, facilitator, lector etc). 

Aceste persoane, prin intermediul fanteziei, a creativitatii şi 

bucuriei lor, işi propun sa creeze cadrul potrivit pentru 

DISTRACTIE, ACTIVARE şi EXPRIMARE libera a  
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persoanelor carora se adreseaza.  

Formatorul/facilitatorul/animatorul are o serie de 

caracteristici native si/sau dobandite care il fac persoana 

potrivita pentru a coordona activităţile nonformale. 

CARACTERISTICILE COORDONATORULUI UNEI 

ACTIVITĂŢI NONFORMALE SUNT: 

 - bun organizator al spatiului şi timpului; 

 - bun comunicator – clar şi simplu şi ascultator – asertiv; 

 - capacitatea de a intra în joc; 

 - temperament activ, dinamic, entuziast, atent, sensibil, 

intreprinzator; 

 - capacitate de rezistenta la oboseala şi tensiune; 

 - creativitate şi fantezie; 

 - capacitate de improvizare şi de gestionare a situatiilor 

neprevazute, a crizelor şi conflictelor care pot aparea în 

cadrul grupului, autocontrol; 

 - disponibilitate, primitor, empatic, spontan, expresiv, 

autoritar; 
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 - cunoasterea tehnicilor de coordonare a grupurilor şi de 

comunicare, cunoasterea JOCURILOR în diferitele lor 

forme şi obiective. 

Si,.sa nu uitam lucrul cel mai important!…pentru a fi un 

bun formator/animator/facilitator, în special pentru copii, 

e nevoie de mult SUFLET! 

SUGESTII GENERALE PENTRU DESFASURAREA 

ACTIVITĂŢILOR 

Co-facilitarea 

        Este de dorit sa exersam co-facilitarea. Exista avantaje 

practice ale acestui lucru, în sensul ca responsabilitatea co-

ordonarii activităţii în grup mic şi a tratarii nevoilor 

individuale este impartita intre 2 persoane. Cand 2 persoane 

desfasoara o sesiune este mai usor sa fie schimbat pasul şi 

ritmul activităţii, astfel incat lucrurile sa ramana interesante, 

iar participantii sa poata fi tinuti sub observatie. Doi 

facilitatori se pot sprijini unul pe celalalt în cazul în care 

lucrurile nu decurg conform planificarilor şi – de asemenea 

– co-facilitarea se dovedeste a fi mai benefica pentru 

conducerea unei discutii decat realizarea acelei sarcini de 

catre o singura persoana. Este eficienta şi conducerea unor 

activităţi de catre o echipa în care sa fie implicati şi cativa 

tineri aflaţi în faza de pregatire. 
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Gestionarea timpului 

      Este important ca activităţile sa fie planificate atent, iar 

timpul disponibil sa nu fie prea incarcat. Daca activitatea 

ocupa mai mult timp decat ati anticipat, incecati sa o 

reduceti astfel incat sa aveti suficient timp pentru discutie.  

Pe de alta parte, daca iti mai ramane timp nu incerca sa 

prelungesti discutia, ci ia o pauza sau desfasoara o activitate 

de energizare pentru amuzament. 

 

Crearea unui mediu securizant 

        Paticipantii trebuie sa simta libertatea de a explora şi 

descoperi, de a interactiona şi de a impartaşi celorlalti 

experientele, ideile, opiniile. Fii natural, prietenos, 

incurajator şi cu simtul umorului. Nu utiliza jargonul sau un 

limbaj pe care participantii nu-l inteleg.  

 

Stabilirea regulilor de baza 

       Este important ca fiecare membru al grupului sa 

inteleaga regulile pentru participare şi activităţile 

experientiale. De exemplu, fiecare trebuie sa-şi asume 

partea sa de responsabilitate pentru sesiune, sa inteleaga 

faptul ca fiecare are un rol bine definit, sa aiba sansa de a fi 

ascultat, de a vorbi şi de a participa. Nimeni nu trebuie sa se 

simta presat sa spuna ceva daca nu doreste acest lucru. 

Regulile de baza pot fi discutate şi se poate cadea de accord 

în privinta necesitatii lor inca de la prima în talnire cu un 

grup. 
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Oferirea de instructiuni clare 
         Intotdeauna asigurati-va ca fiecare participant a inteles 

instructiunile şi stie ce are de facut. Lansati participantilor 

invitatia de a adresa intrebari şi notati ceea ce este de 

maxima importanta. Nu va temeti de intrebari! Ele sunt 

foarte utile şi va dau posibilitatea de a clarifica lucrurile. 

Uneori, inexistenta intrebarilor reprezinta un semnal al 

confuziei generale („dar ma tem sa intreb deoarece toti par 

sa inteleaga”) 

 

Facilitarea discutiilor 

          Discutia reprezinta un element central al procesului 

de educaţie nonformală. Acordati o atentie speciala 

asigurarii tuturor membrilor grupului ca pot participa daca 

doresc. Utilizati cuvinte şi expresii cu care grupul este 

familiarizat şi explicati termenii care le sunt nefamiliari.  

Invitati participantii sa-şi exprime opiniile. Asigura-te ca 

exista un echilibru intre aspectele globale şi locale ale 

problemei, pentru ca participantii sa considere discutia ca 

avand o relevanta directa pentru propriile trairi. 

 

Dezbaterea şi evaluarea 

             Ofera participantilor suficient timp pentru a-şi 

finaliza activitatea şi – daca este necesar – ieşi din rol 

înaintea discutarii a ceea ce s-a intamplat şi a ceea ce au 

invatat. La finalul fiecarei activităţi, acorda timp pentru a 

discuta despre ce au învăţat participantii şi despre modul în 

care acestia considera ca noile cunoştinţe vor avea impact  
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asupra propriei vieti, asupra comunitatii şi a intregii lumi. 

Fara exercitiul reflectiei, participantii nu pot invata prea 

mult din experientele lor. 

          Sugeram ca în procesul de sintetizare şi evaluare sa 

adresati participantilor intrebari care sa faca referire la: 

 - ceea ce s-a intamplat pe parcursul activităţii şi modul în 

care s-au simtit; 

 - ceea ce au învăţat despre ei insisi; 

 - ceea ce au învăţat despre problema care a facut obiectul 

activităţii; 

 - cum pot dezvolta şi utiliza ceea ce au invatat. 

 

Analiza procesului de învăţare realizata periodic de 

catre formator/facilitator 
         Este foarte important sa supui activitatea şi invatarea 

unei analize periodice. Acest lucru poate fi facut la 

incheierea unei zile, a unui seminar sau la finalul unei serii 

de cate doua sau trei intalniri. în faza de analiza putem 

observa reactia participantilor, ceea ce transmit prin limbajul 

nonverbal şi para-verbal, precum şi daca sunt obositi, 

plictisiti (de exemplu, plictiseala poate interveni daca 

participantii au avut foarte mult de discutat).  

Analiza procesului de învăţare se poate realiza şi prin alte 

tehnici, nu numai prin discutie: desene, realizare de diferite 

obiecte legate de tema subiectului, includerea în 

chestionarele de evaluare a unor intrebari legate de proces 

etc.  

        Facilitatorul trebuie sa-şi rezerve timp pentru relaxare  
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şi incetarea treptata a activităţii şi sa analizeze modul în care 

au mers lucrurile din perspectiva sa. Discutia cu celalti 

facilitatori sau membrii ai echipei de formare trebuie sa se 

concentreze asupra urmatoarelor aspecte: 

 - cum s-a desfasurat activitatea din punctul tau de vedere – 

pregatire, managementul timpului etc; 

 - ce au învăţat participantii şi daca acestia au atins 

obiectivele de invatare; 

 - care sunt rezultatele – ce va face acum grupul ca rezultat 

al activităţii desfasurate; 

 - ce a învăţat formatorul despre problemele abordate şi 

despre facilitare. 

În continuare, vom prezenta succint cele mai cunoscute şi 

relativ usor de pus în practica metode ale educaţiei 

nonformale, contextele în care se pot aplica, caror tipuri de 

beneficiari li se aplica şi importanta lor pentru cei care 

participa la ele. 

Prezentarile metodelor sunt preluate/adaptate de pe site-

urile www.nonformalii.ro, nonformalii.wordpress.com şi 

scoaladeimprovizatie.ro. 

ANIMAŢIA SOCIO-EDUCATIVĂ 

       Animația socio-educativă este o metoda care dezvolta 

capacitățile expresive, relaționale, de întrajutorare și 

inovație socială, educative și culturale, precum şi abilităţile  
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de comunicare interculturală atât în randul 

persoanelor/indivizilor, cât și a grupurilor. 

        Acest lucru este posibil prin activitățile organizate în 

diferite contexte, altfel spus în toate acele locuri unde este 

posibilă favorizarea întâlnirii între persoane sau între 

grupuri și dezvoltarea capacităților de implicare și 

participare activă la viața publică, dar și favorizarea 

proceselor de dezvoltare personală și autocunoaștere, 

integrare socială și culturală. Concluzionam astfel ca 

relationarea intre participanti se face prin intermediul 

activităţilor de tip social, cultural, fizic şi sportiv.  

 

Obiective de învățare: 
Pe langa caracterul educativ, inovator şi social, obiectivele 

de învățare generale ale animației socio-educative, 

indiferent de publicul asupra căruia se intervine, sunt cele de 

socializare, de reglare sociala, de culturalizare, 

constientizare a identitatii umane şi a apartenetei la Uniunea 

Europeana, dezvoltarea respectului pt drepturile omului etc. 

 

Rezultatele și impactul metodei: 
Animatia socio-educativa „lucreaza” în primul rand 

autonomia beneficiarului, invatandu-l sa işi controleze 

comportamentul, ajutandu-l sa gandeasca în avans şi sa 

actioneze pentru a atinge o actiune planificata în timp. 

Totodata participantul invata sa colaboreze, sa empatizeze, 

sa faca fata provocarilor din viaţade zi cu zi în mod spontan 

şi creativ şi sa actioneze în modul potrivit, la momentul 

potrivit. 
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Putem, deci, afirma ca metoda actioneaza asupra persoanei, 

libertatatii, constientizarii, creativitatii, participarii, 

responsabilizarii. 

     Animatia socio-educativa are urmatoarele functii: creste 

gradul de socializare, este bazata pe latura ludica şi 

recreativa a activităţilor, are rol educativ şi de culturalizare, 

permite manifestarea spiritului de inovator, regleaza din 

punct de vedere social (readapteaza inadapatabilităţile şi ii 

integreaza pe cei neintegrati şi marginalizati, reducand intr-o 

anumita masura asa-zisele “deficiente” sau “handicapuri 

culturale”). Tinand cont ca în animatia socio-educativa 

accentul este pe educaţie şi obiectivele de învăţare prin joc, 

oferim o clasificare a jocurilor din aceasta perspectiva. 

Categorii de jocuri de animatie socio-educativa: 

Jocuri de: 

Prezentare –  permit un prim contact şi o apropiere, 

respectiv cunoasterea numelor participantilor, ale unor 

caracteristici 

Comunicare - stimuleaza comunicarii intre participanti, 

creaza un mediu favorabil ascultarii active şi exprimarii 

sentimentelor. 
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Cooperare – prin intermediul lor se examineaza 

mecanismele jocurilor competitive, creand un mediu destins 

şi favorabil cooperarii de grup, cu accent pe coordonarea  

miscarilor pentru realizarea unei activităţi. Este foarte 

important ca dupa aceste jocuri sa avem o scurta sesiune de 

evaluare. în  cadrul sau ii vom intreba pe participanti cum a 

fost sa faca parte din jocul respectiv, cum s-au simtit, daca o 

sa foloseasca experienta şi în vitor etc. 

Energizare - determina o stare sau ceaza atmosfera, trezesc 

oamenii înainte de o activitate sau în timpul acesteia, 

introduc un subiect intr-un mod placut şi alert. 

Cunoastere - Sunt destinate cunoasterii reciproce a 

participantilor dintr-o activitate.   

Afirmare şi integrare în grup - se bazeaza pe mecanismele 

de incredere în sine, atit pe cele interne (conceptii, capacitati 

etc), cit şi pe corelatia cu influentele externe (rolul în cadrul 

grupului, cerintele fata de alte persoane etc). Jocurile 

stimuleaza spiritul şi constiinta de echipa. 

Evaluarea jocurilor de afirmare e foarte importanta. Pe de o 

parte se evalueaza dificultatile survenite în joc, pe alta parte 

noile aspecte descoperite: respectul celorlalti şi al 

jucatorului ca persoana. 

În plus, este o ocazie propice pentru valorificarea situatiilor 
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 din viaţa cotidiana, în care apar aceste probleme, de unde 

provin şi din ce cauza (norme, comportament, valori 

dominante etc). 

Relaxare – elibereaza energia, umorul, stimuland miscarea 

în grup. 

Încredere - Sunt în mare parte exercitii fizice pentru a pune 

în functie şi a intari increderea atat în sine, cat şi în grup.  

Jocurile de incredere se bazeaza pe doua conditii esentiale: 

- conditiile create de insaşi ambianta grupului. Adica reactii, 

impulsuri, temeri sau experiente ce conditioneaza 

sentimentul de abandonare a grupului, şi relatiile 

bidirectionale eu-grup, eu-eu, grup-grup, eu-tu. 

- De a schimba punctele de referinta abituale ale relatiei 

noastre cu mediul. 

       Jocurile de animatie socio-educativa pot fi folosite ca 

activităţi pentru a dezvolta abilităţile de viaţaale copiilor şi 

tinerilor în domenii precum: deprinderi pentru viaţa 

cotidiana (gestionarea banilor – jocul Casino), deprinderi 

pentru viaţa în societate (asumarea propriei identitati, 

familia, comunicare, controlul emotiilor şi gestionarea 

confictelor), deprinderi pentru activităţi individuale şi de 

munca (gestionarea timpului, invatare, munca) - jocuri de 
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comunicare, de incredere, cooperare, afirmare şi reintegrare 

în grup. 

BIBLIOTECA VIE 

Biblioteca Vie este o metoda nonformală care își propune să 

promoveze respectul pentru drepturile omului și 

demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității în 

toate formele ei și să stimuleze dialogul între oameni. 

Ineditul şi unicitatea Bibliotecii Vii sunt date de faptul ca pe 

rafturi cartile sunt oameni care se confrunta cu prejudecati 

sau stereotipuri (de gen, vârsta, etnie, rasă, religie etc.). 

Acestia intră într-un dialog personal cu cititorul.  

 

Ce este şi cum se desfasoara 
Biblioteca vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită - 

cititorii vîn și împrumută cărți pentru o perioadă limitată de 

timp. După ce au “citit” cărțile (practic cititorul şi cartea 

poarta un dialog), le returnează în bibliotecă.  

 

Scopul şi obiectivele Bibliotecii Vii  
Scopul Bibliotecii Vii este predefinit, este acela de a 

promova respectul pentru drepturile omului şi demnitatea 

umană prin provocarea dialogului pe tematica prejudecăţior 

şi stereotipurilor. 
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Obiective: 
  - Conştientizarea prejudecăţilor, a stereotipurilor şi a 

efectelor negative care le pot avea acestea asupra indivizilor, 

şi asupra societăţii; 

 - Promovarea la scara mai larga a drepturilor omului în 

societate; 

 - Reactionarea impotriva situatilor de incalcare a drepturilor 

omului care a avut recent loc intr-o comunitate; 

 - Stimularea dialogului între diverşi parteneri din sfera 

societăţii civile şi a autoritatilor publice, atat la nivel local 

cat şi national sau international; 

- Combaterea infractiunilor cauzate de discriminare şi a 

discursului instigator la ura. 

Biblioteca vie în practica 

Ideea de bază a bibliotecii vii este de a crea un spaţiu fizic 

decorat ca o bibliotecă plină cu cărţi, în care oamenii vin să 

discute cu ele şi să privească diversitatea dintr-un alt unghi. 

Însă, atunci când dorim să organizăm acest spaţiu al 

Bibliotecii Vii, trebuie să luăm în considerare o mulţime de 

aspecte precum: obiectivele bibliotecii, spaţiul în care 

organizăm biblioteca, modalităţi de recrutare a cărţilor, 

modalitatea de promovare a bibliotecii, modul de evaluare a 

impactului bibliotecii asupra cititorilor şi asupra cărţilor etc. 
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Pașii pe care trebuie să îi urmăm în vederea organizării 

Bibliotecii Vii sunt: 

 

 -Identificarea obiectivelor şi stabilirea beneficiilor metodei; 

 - Responsabilităţile echipei de proiect; 

 - Alegerea locaţiei pentru organizarea evenimentului; 

 - Selecţia cărţilor şi pregătirea cataloagelor; 

 - Selecţia şi pregătirea bibliotecarilor; 

 - Întâlnirea de pregătire a cărţilor; 

 - Promovarea bibliotecii; 

 - Desfăşurarea efectivă a bibliotecii; 

 - Evaluarea bibliotecii; 

 - Monitorizarea Bibliotecilor Vii în România / Elemente de 

identitate vizuală 

Princiile de bază ale Bibliotecii Vii sunt: 

 Cărţile nu au voie sa fie plătite în cadrul Bibliotecii 

Vii; 
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 Intrarea este liberă în cadrul unei Biblioteci Vii; 

 Biblioteca nu se foloseşte pentru scopuri comerciale 

sau de promovare a altor interese ale organizaţiilor 

care implementează metoda; 

 Biblioteca Vie nu își propune să promoveze anumite 

meserii sau să expună publicul la anumite meserii 

spre a ghida tinerii sau studenții în carieră; 

 Biblioteca Vie nu este un spațiu de expunere pentru 

oameni celebri și pentru meserii celebre. 

Selectia cartilor vii 

Într-o bibliotecă, selecţia de cărţi reprezintă aspectul cel mai 

important, dar şi punctul forte al acesteia. Cărţile care vor fi 

selectate vor fi prezentate într-un catalog, iar mărimea 

acestuia depinde de numărul de cărţi şi mărimea bibliotecii. 

Atunci când ne propunem să selectăm cărţile, trebuie să 

ţinem cont de câteva aspecte precum: titlurile cărţilor trebuie 

să reprezinte o categorie de persoane care sunt supuse 

frecvent prejudecăţilor, stereotipurilor şi chiar discriminării.  

Recomandăm ca numărul de cărţi să nu fie mai mic de 15 

cărţi dar să nu fie nici prea mare - 50 de cărţi. Numărul de 

cărţi îl alegem şi în funcţie de locaţia pe care o găsim. 
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Selectia şi pregatirea bibliotecarilor pentru Biblioteca 

Vie 

     Am spus deja ca intr-o Biblioteca Vie cărţile reprezintă 

elementul esenţial. Bibliotecarii reprezintă interfaţa între 

carte şi cititor. Bibliotecarii sunt primele persoane care 

interacţioneză cu cărţile şi de selecţia şi pregătirea acestora 

depinde bunul mers al bibliotecii. Dacă ar fi să expunem 

cele mai importante caracteristici ale bibliotecarilor, acestea 

ar fi: să aibă competenţe de comunicare şi abilitatea de a 

lucra cu răbdare atât cu cărţile, cât şi cu cititorii, mai ales în 

momente în care trebuie să aiba o viteza de reacţie foarte 

bună şi abilitatea de a lua decizii rapide. Cazul ideal ar fi să 

aveţi ca bibliotecari persoane care chiar au această slujbă 

într-o bibliotecă reală, pentru că acestea au abilităţile deja 

formate. Însă, cazurile în care o să reuşiţi să găsiţi chiar 

bibliotecari sunt foarte rare. 

Instrumentele cu care bibliotecarii trebuie să ştie să 

lucreze sunt: 

 cataloagele cu cărţi; 

 listele finale cu datele de contact ale cărţilor; 

 permisele de împrumut; 
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 listele de împrumut cărţi; 

 listele de returnare cărţi; 

 lista de înscriere a cititorilor, care conţine datele de 

contact ale cititorilor; 

 lista de returnare a cărţilor; 

 fişele de descriere a bibliotecii pentru cititorii noi; 

 diplome de participare pentru cărţi (care se 

înmânează cărţilor atunci când se termină biblioteca) 

Evaluarea bibliotecii vii 

 

Vom evalua Biblioteca Vie din doua puncte de vedere: 

 - în primul rand, vom evalua evenimentul din punct de 

vedere al atingerii obiectivelor bibliotecii pentru cărţi şi 

cititori; 

 - în al doilea rand, vom evalua experienţa şi modul de 

organizare al bibliotecii pentru a îmbunătăţi calitatea 

următoarei biblioteci. 

Prin metodele de evaluare propuse ne propunem să culegem 

date cantitative ca: 
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 Câte persoane au trecut pe la bibliotecă; 

 Câte persoane au devenit cititori; 

 Câte împrumuturi s-au făcut; 

 Câte cărţi au participat în bibliotecă; 

 Câte cărţi eu participat pe zi în bibliotecă; 

 Care au fost cele mai citite cărţi; 

 Care au fost cele mai puţin citite cărţi; 

 Câte articole au apărut în mass media etc 

  Pentru a determina acesti indicatori cantitativi vom folosi 

documentaţia specifica a bibliotecii: permise, listele de 

prezenţă cititori, lista de împrumut.  

Pe lângă datele cantitative, sunt necesare şi datele calitative. 

Cel mai folosit instrument de culegre a datelor calitative este 

chestionarul de evaluare al cărţilor şi chestionarul de 

evaluare al cititorilor. 

Un alt instrument util pentru evaluarea bibliotecii atat din 

perspectiva atingerii obiectivelor cat şi a evaluarii 

implementarii metodei este organizarea unei întâlniri de  
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evaluare finală cu cărţile, urmată de o întâlnire finală 

organizată cu echipa de proiect.  

 Scopul acestei întâlniri este de a oferi spaţiul şi 

oportunitatea în care cărţile pot să impărtăşească ce au simţit 

şi ce au invăţat în cadrul acestei experienţe. Organizarea 

acestei întâlniri presupune o planificare foarte bună şi un 

coordonator al întâlnirii care ştie să fie un ascultător activ şi 

un bun facilitator de întrebări.  

CAFENEAUA PUBLICA 

          Cafeneaua este o metodă de dialog activ, schimb de 

informaţii şi găsire de soluţii creative de acţiune. În general, 

cafeneaua publică se foloseşte atunci când vrei sa supui unei 

dezbateri relaxate un anume subiect, permiţând totodată o 

interacţiune mare şi relaţii apropiate între participanţi. Este 

şi o metodă foarte bună de consultare şi participare la luarea 

deciziilor. 

Câte persoane pot participa? 

Numărul celor invitaţi să dezbată poate să fie oricât de mare 

(au fost organizate cafenele cu participarea a 1000 de 

persoane), dar nu mai mic de 12. 
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Cum se desfăşoară o cafenea publica? 

        Aşa cum sugerează şi denumirea, dezbaterea se 

organizează într-un spaţiu cât mai asemănător unei cafenele, 

sau chiar într-o cafenea. Atmosfera relaxată a unei cafenele 

stimulează gândirea liberă şi creatoare, implicarea în dialog 

a tuturor participanţilor, chiar şi a celor mai timizi. De 

asemenea, participantii au oportunitatea de a cunoaste 

oameni, de a interactiona şi face schimb de experienta în 

domenii care ii intereseaza, de a-şi exersa vorbitul în public 

şi capacitatea de sinteza. 

       Participanţii la cafenea sunt aşezaţi la mese de câte 4-5 

persoane, la fiecare masă dezbătându-se un aspect al 

problemei în discuţie şi, evident, servindu-se cafea, fursecuri 

şi răcoritoare.  

Este indicat sa creaţi o ambianţă caldă şi primitoare, alegeţi 

un spaţiu cu lumină naturală, cu scaune confortabile. Puteţi 

chiar să puneţi muzică pe fundal. Pe mese puneţi feţe de 

masă, dar şi hârtie de flipchart pentru ca gazda să poată nota 

ideile (nu recomandăm să luaţi notiţe pe un caiet pentru că 

se pierde atmsofera informală). 

O recomandare a noastră este să folosiţi feţe de masă de 

hârtie pe care gazda (şi invitaţii) pot scrie cu markere. În  
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acest caz, la prezentările finale este util să pregătiţi o sfoară 

şi cleşti ca să le puteţi prezenta. 

       Subiectele de discuţie de la fiecare masă rămân aceleaşi 

pe toată durata cafenelei. 

La fiecare masă unul dintre participanţi este „gazda” mesei. 

Dupa o primă rundă de 20-30 de minute, participanţii se 

mută la alte mese, unde vor dezbate subiectele meselor 

respective, în timp ce gazdele rămân la mesele iniţiale pe 

toată durata cafenelei. Gazda introduce noii veniţi în 

conversaţie şi are grijă ca dialogul să se desfăşoare în mod 

logic şi constructiv. Numărul de runde depinde de mărimea 

grupului, dar astfel încât întregul proces să nu dureze mai 

mult de 3-4 ore. În final se poate organiza o sesiune de 

dezbatere cu întregul grup pentru a împărtăşi concluziile şi a 

ajunge la un plan de acţiune comun. 

Cum stabileşti tema cafenelei şi subiectele de conversaţie 

         Tema cafenelei reiese din scopul pentru care 

organizaţia doreşte să organizeze dezbaterea.  Important este 

ca tema cafenelei să fie foarte clară atât pentru organizatori, 

cât şi pentru participanţi. Teme bune pentru o cafenea 

publică pot să fie: un proiect de lege; un plan de dezvoltare; 

facilităţi pentru mediul rural; sistemul de învăţământ; 

serviciile publice pentru persoane cu autism, etc. 
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Subiectele de conversaţie pentru fiecare masă sunt aspecte 

care se desprind din tema cafenelei. Ele pot fi formulate şi 

sub formă de întrebări. Acestea trebuie să stimuleze 

creativitatea, să fie semnificative; să fie simple şi clare; să 

fie provocatoare; să invite la reflecţie. 

Cine sunt invitaţii potriviţi? 

La o cafenea publică pot participa atâtea persoane pe cât vă 

permite spaţiul. O listă bună de invitaţi presupune persoane 

care: 

- cunosc subiectul dezbătut – convenţional sau 

neconvenţional; 

- sunt afectate de problematica respectivă; 

- au experienţă pe tematica respectivă; 

- pot să influenţeze luarea deciziilor favorabile în cazul 

subiectului prezentat 

Scenariul unei cafenele: 

 primirea participanţilor – se va face la o masă de 

primire unde se vor înregistra şi datele de contact ale 

participanţilor. Se pot distribui agenda sau alte 

materiale. 

 deschiderea - gazda cafenelei deschide evenimentul 

şi explică motivul adunarii şi cum o să se desfăşoare 
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  discuţiile, ce se urmăreşte prin acestea şi ce urmează 

să se întâmple cu rezultatele. Poate fi făcută o scurtă 

trecere în revistă a participanţilor. 

Puteţi distribui o foaie care să explice cum au loc dezbaterile 

- fie ca agendă a evenimentului, fie ca explicaţie mai 

detaliată a cafenelei publice.  

 derularea sesiunilor de dezbateri – de obicei, 3 

runde a cate 15-20 de minute este numărul 

confortabil pentru participanţi. 

 inchiderea cafenelei - gazda cafenelei invită gazdele 

meselor să prezinte rezumatul a ceea ce s-a discutat. 

         Acesta este un moment foarte important pentru a 

unifica rezultatele disparate de la mese şi a crea o imagine 

de ansamblu. De aceea, este important ca gazda cafenelei nu 

doar să fie familiarizată cu subiectul dezbătut, dar să aibă 

capacitatea de sintetiza şi de a integra rezultatele de la mese 

pentru a pune în valoare ideile colectate. Tot gazda trebuie 

să arate ce urmează să se întâmple după cafenea cu aceste 

idei. 

Ce se întâmplă după cafenea 

      Oricât ar fi de reuşită, o cafenea publică nu înseamnă 

mai nimic dacă nu rezultă în ceva. Acţiunile următoare  
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cafenelei sunt generate de scopul pe care l-a avut 

organizarea dezbaterii.  De exemplu, dacă scopul a fost 

identificarea celor mai bune soluţii pentru reducerea 

şomajului – atunci ideile exprimate trebuie transformate în 

proiecte concrete şi în măsuri propuse autorităţilor 

responsabile etc. 

Evident, participanţii vor trebui informaţi despre rezultatele 

cafenelei – le puteţi trimite la datele de contact notate la 

venire un rezumat al discuţiilor şi, ulterior, puteţi reveni cu 

informaţii privitoare la evoluţia demersurilor voastre.  

Gazda cafenelei şi gazdele meselor 

       Gazda cafenelei - Este persoana care deschide 

evenimentul şi explică de ce ne-am adunat şi cum o să se 

desfăşoare discutiile.  

La deschidere: 

 întâmpină participanţii; 

 explică formatul dezbaterii; 

 face o scurtă introducere în subiect şi prezinta temele 

pentru fiecare masă; 

 explică ce se va întampla cu rezultatele discuţiei. 
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În timpul discuţiilor: 

 - anunţă trecerea intervalelor de timp – sau deleagă acest 

lucru cuiva (de obicei, sună dintr-un clopoţel, bate într-o 

tobă sau provoacă alt sunet care să semnaleze tuturor 

încheierea sesiunii); 

 - încurajează participanţii să nu stea în grupuri compacte; 

 - serveşte cafeaua şi fursecurile. 

La final: 

 - conduce discuţia finală; 

- invită gazdele meselor să prezinte rezultatul dezbaterilor; 

- dă imaginea de ansamblu a evenimentului; 

 - mulţumeşte gazdelor şi participanţilor. 

     Gazdele meselor - Sunt persoanele care rămân pe 

parcursul întregii cafenele la mese, fără să îşi schimbe locul; 

- la fiecare nouă rundă, introduc participanţii şi prezintă 

subiectul mesei; 

- ţin discuţia „la subiect”, fiind totuşi flexibil (doar suntem 

la o cafea!); 
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- notează ideile; 

- încurajează dialogul; 

- la final, prezintă în faţa tuturor invitaţiilor un rezumat al 

discuţiilor de la masa sa. 

FLASHMOB 

       Flashmob este o adunare foarte scurtă într-un loc 

public, participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită 

pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute), 

după care grupul se răspândește.  

Flashmob e o prezentare pentru spectatori accidentali, cu 

scopul de a trezi sentimente de neînțelegere, interes și chiar 

senzații ca ceva nu este în regulă cu spectatorii înșiși. 

Ideologia clasică aderă la principiul «flashmob - în afara 

religiei, politicii și economie» din care rezultă ca flashmob 

nu poate fi folosit pentru profit, este o ocupatie voluntara. 

Reguli 

       Orice "spectacol" în stil Flashmob are reguli, dintre care 

cele mai importante sunt: 

 Acțiunea trebuie sa fie spontană și concomitentă. 

Este interzisă atragerea atenției de către participanți 

înainte de acțiune; 
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 Trebuie să se formeze impresia că participanții nu se 

cunosc și înainte de acțiune să nu afișeze că se 

pregătesc să facă ceva neobișnuit; 

 Toate acțiunile trebuie efectuate după scenariu; 

 Acțiunea nu trebuie sa urmeze cu reacții agresive din 

partea spectatorilor; 

 Fără încălcarea legii sau afișarea intereselor politice; 

 După Flashmob nu trebuie să rămână urme; 

 Actiunile trebuie să fie efectuate cu toată 

seriozitatea; 

 După finalizare toți participanții trebuie să 

părăsească imediat locul acțiunii fără a mai arăta că 

s-a întâmplat ceva deosebit; 

 Flashmobul trebuie sa fie în afara Mass-Mediei; 

 Pentru a evita conflictele cu responsabilii ordinii 

publice este recomandat ca cei care participa la un 

Flashmob sa aiba actele de identitate la ei. 

      Participarea în acțiuni neautorizate în masă este, de 

obicei, pedepsita prin lege; asadar înainte de a organiza un 

Flashmob este necesara solicitarea aprobarii din partea 

autoritatilor. 
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Scenariul: 

      Scenariu ideal trebuie să fie absurd, misterios, nu foarte 

vizibil, și în nici un caz să nu provoace râs. Mobbery nu 

trebuie să încalce dispozițiile legale și norme morale. 

Exemple de scenarii 

        Freeze 

Într-un loc și timp anumit participanții "îngheață" de 

parcă timpul s-a oprit. În așa poziție ei stau timp de 

câteva minute, după care toți concomitent pleacă în 

diferite direcții. 

        Battery-low 

Într-un loc și timp anumit participanții încep să 

înceteze mișcările de parcă sunt roboți la care se 

termină energie. Mișcările lente continuă câteva 

secunde după care fiecare se oprește pentru a se 

"încărca", peste câteva minute flashmobul sfârșește și 

ca și în orice scenariu participanții pleacă în diferite 

direcții de pe locul acțiunii. 

Scopul unui Flashmob: 

        Flashmob-ul este utilizat cel mai des ca modalitate de  
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advocacy, atunci cand se doreste evidentierea unei probleme 

cu care se confrunta un anumit grup de oameni sau chiar 

intreaga comunitate. De asemenea, se utilizeaza cu scopul 

de a milita pentru ceva sau a promova ceva ( de exemplu, 

pentru a promova educaţia nonformală ).  

         Alte scopuri în care se organizeaza un Flashmob: 

 - distracția; 

 - sentimentul de independenta fata de stereotipuri şi 

comportament; 

 - dorinta de a-i impresiona pe ceilalti; 

- senzația de apartenenta la o acțiune şi cauza comună; 

 - dorinta de a găşi noi prieteni 

Organizare: 

         Flashmob, ca regulă, se organizează cu ajutorul 

internetului. În fiecare țară (FM activă) exista o comunitate 

individuală pentru a ivita neînțelegerile și conflictele în ceea 

ce priveste locul, timpul şi subiectul actiunii. Locul, timpul 

și acțiunea pot fi alese de către organizatori sau conform 

votărilor. 
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Acțiunea este realizată în locuri publice (excepții fiind mob-

haus). Instrucțiunele pot fi publicate în rețea sau se anunță 

doar locul unde orice doritor primește instrucțiuni de la 

agent după ce efectuează o acțiune stabilită sau spune codul 

de cuvinte. 

          Un flashmob ar trebui gandit şi pregatit astfel incat 

impactul actiunii sa fie cat mai mare prin ingeniozitate, 

atractivitate şi ... o buna planificare. Cativa paşi importanti 

în organizarea unui flash mob ar fi: 

1. De ce faci flash mob-ul? Gandeste foarte clar scopul 

actiunii (asupra carui lucru vrei sa atragi atentia) şi stabileste 

activitatea concreta (care sa fie simplu de facut şi intr-un 

timp scurt). 

2. Dupa ce ai datele cele mai importante - scopul şi actiunea 

- stabileste exact locatia şi ora fixa la care sa se intample tot 

ce ti-ai planificat. 

3. Pentru a avea un impact mare, cheama lumea la actiune! 

Realizeaza o campanie de promovare pentru eveniment 

(mijloacele social media sunt cele mai eficiente pentru astfel 

de actiuni, insa se poate şi pe mail, daca ai o baza de date 

suficient de mare) pentru a il face cunoscut 

NB: sa convingi lumea sa vina la activitate este cel mai greu  
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lucru! astfel ar fi bine sa ai în vedere acest pas care este 

esential în organizarea flash mob-ului. 

4. Intra pe un site de ora exacta şi invita lumea sa işi fixeze 

ceasul dupa acea ora. Este important ca înainte de eveniment 

sa le transmiti celor care vor sa participe toate informatiile 

necesare despre eveniment (ora, locul, actiunea) 

 

5. La momentul actiunii, lumea ar trebui sa se comporte 

normal şi sa nu atraga atentia. Dupa realizarea actiunii 

lumea ar trebui sa plece pur şi simplu de parca nu s-ar fi 

intamplat nimic. 

 

JOCURILE DE SOCIETATE 

(BOARDGAMES) 

 

          Pentru această metodă utilizăm în limba română 

diferite denumiri – toate mai mult sau mai puțîn confuze, 

dar indiferent de denumirea pe care o folosim, ceea ce este 

esențial acestor jocuri este faptul că ele se joacă în 

comunitate/societate cu scopul de a socializa respectiv de 

a distra sau relaxa. Iar această plăcere gratuită de a se juca 

e însoțită întotdeauna – chiar dacă involuntar sau 

nestructurat – de un proces de învățare reciproc. 
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Ce înseamnă? 
        La modul general jocurile de societate înseamnă o 

activitate competitivă între cel puțîn 2 jucători, bazată pe 

interacțiunea directă față în față, realizată într-un timp și un 

spațiu delimitat, fără a avea un scop extern ca de ex. 

obținerea unui câștig material, ci unul intern constând în 

plăcerea de a se juca.  

Aceste jocuri NU sunt jocuri de noroc, nu aduc un profit 

material, ci au un beneficiu clar pentru buna dispoziție și 

învățarea în mod plăcut și distractiv a jucătorilor. 

Aceste jocuri NU se adresează doar copiilor.  

De ce jocuri de societate? Care sunt avantajele lor penru 

beneficiari? 

        Jocurile de societate pot fi utilizate în primul rând 

datorită faptului că favorizează socializarea directă între 

participanți și că odată cu această interacțiune au loc 

procese individuale de învățare. 

Un alt avantaj al metodei de învățare prin jocuri este faptul 

că sunt activate procese motivaționale și emoționale și nu 

doar cele cognitive. Deoarece jocurile sunt atractive și 

percepute ca activitate interesantă și plăcută sau de relaxare 

și distrație, ele favorizează participarea activă și motivată 

la activitatea ludică.  

         Observam şi avantaje din punct de vedere afectiv.  
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Adesea este favorizată depășirea unor temeri, 

experimentarea unor roluri pe care participanții nu ar fi avut 

curajul să le joace în „viața reală”, afirmarea liberă fără a 

recurge la disimulare sau din contră folosirea disimulării ca 

strategie de joc. din modul în care cineva se joacă poate fi 

observat felul de a fi al cuiva – unii sunt mai impulsivi, alții 

foarte strategici, unii chibzuiți etc. 

         Un alt avantaj este dat de învăţarea prin 

experimentare care este mult mai eficientă decât învățarea 

ca memorare sau cea a unor conținuturi abstracte. Jucătorii 

pot să experimenteze diferite roluri pe care poate în viața de 

zi cu zi le-ar fi dificil să le încerce sau nu ar avea curaj.  

La ce folosesc jocurile de societate? Ce putem învăța sau 

dobândi jucând un astfel de joc? 

        Fiecare joc de societate se bazează pe un anumit 

mecanism de joc care presupune implicarea jucătorilor prin 

folosirea sau chiar dezvoltarea unei abilități sau a unor 

cunoștințe.  

        De exemplu un joc care se bazează pe mecanismul de 

joc al observației, va favoriza dezvoltarea atenției, 

comunicarea verbală și nonverbală necesară pentru aflarea 

unor detalii. Sau un joc care se bazează pe negociere, va 

dezvolta în rândul jucătorilor tehnici de negociere și 

gestionare a unor resurse. Alte jocuri, în care mecanismul  
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principal e acela al menținerii în echilibru a unei construcții, 

vor stimula capacitatea de reacție, dexteritatea sau 

creativitatea pentru găsirea de soluții alternative. 

        Toate jocurile și joaca, în general, transmit și dezvoltă 

anumite abilități, cunoștințe și atitudini. De exemplu 

persoanele care se joacă (indiferent de vârsta lor) dobândesc 

abilitatea de a juca împreună cu alții, dar și împotriva altora. 

De asemenea toți cei care participă la această metodă învață 

să accepte, înțeleagă și respecte reguli, dar și să preia roluri, 

să le schimbe sau să iasă dintr-un anumit rol. Cei care se 

joacă jocuri de societate învață să fie câștigători, dar și 

pierzători; important e că jocurile permit experimentarea 

ambelor poziții într-un cadru imaginar protectiv, unde o 

înfrângere este mult mai ușor acceptată sau restructurată în 

termenii unei neșanse ce ține de reflecția „ E doar un joc...” 

 

Ce presupune aplicarea metodei? 
 

      1. Deținerea sau procurarea jocurilor drept materiale de 

lucru 

      2. Selecționarea și planificarea jocurilor de societate la 

tipul de activitate sau la obiectivul de învățare țintit. 

 Metoda „jocurilor de societate” poate fi adaptată în funcție 

de obiectivele de învățare. Astfel dacă obiectivul de învățare 

este dezvoltarea competențelor sociale, atunci se vor alege 

jocuri de societate de cooperare (de ex. Pandemic – 

descriere; Saboteur). Dacă obiectivul de învățare este 

dezvoltarea simțurilor, atunci vor fi alese jocuri care să  
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dezvolte simțul auzului (de ex. Iglu Pop –, Zapp Zerapp/Tic 

tac troll), cel vizual (Hexentanz/Magic Dance – Jungle 

Speed, Dobble), cel olfactiv (Planet der Sinne/Planet 

Sensory - La Route des Épices/Spice Navigator). 

        3. Cunoașterea și eventual adaptarea regulilor la 

specificul activității sau a grupului țintă de către persoanele 

care vor facilita desfășurarea jocurilor („animatori de 

jocuri”) 

        4. Testarea jocurilor sau a variantelor adaptate 

        5. Pregătirea locului de desfășurare, a spațiului de 

joacă, a resurselor materiale necesare 

        6. Alegerea jocurilor în funcție de profilul, numărul și 

interesele participanților/ beneficiarilor. 

        Jocurile de societate sunt extrem de variate și pot fi 

alese sau adaptate în funcție de: 

- vârsta grupului țintă, 

- numărul de beneficiari, 

- funcțiile jocurilor 

- obiectivele activității sau obiectivele de învățare 

- importanța tematicii jocului 

- gradul de interacțiune între participanți 

- durata activității 

       7. Explicarea și monitorizarea jocurilor 

        8. Valorizarea rezultatelor (premii, aplauze, diplome 

etc.) 
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JOCURI DE TEAMBUILDING 

         Munca în echipă s-a dovedit a fi întotdeauna formula 

succesului – fie că vorbim de sportul de echipă, politică sau 

afaceri. Totul se înfăptuiește mai repede și mai bine atunci 

când oamenii lucrează cot la cot pentru un scop comun. Cu 

cât lucrul în echipă este mai eficient, cu atât este mai mare 

succesul proiectului comun. Și cu atât mai viu sentimentul 

de împlinire al membrilor echipei. Știm foarte bine că, unde-

s doi, puterea crește – atâta vreme cât membrii echipei 

comunică deschis între ei și au încredere în judecata și 

abilitățile colegilor. 

        Team building înseamnă consolidarea legăturilor în 

sânul echipei și descoperirea geniului colectiv al acesteia. 

Team buildingul este mult mai mult decât o simplă activitate 

de agrement; team buildingul nu este doar un eveniment de 

socializare. Mulți oameni înțeleg prin team building 

distracție și jocuri în aer liber, experiențe generatoare de 

adrenalină sau, pur și simplu, o mini-vacanță care te scapă 

de stresul de la locul de muncă. Ei bine, team buildingul 

reprezintă mai mult decât distracție de dragul distracției. 

“Team building” este un concept vast, care acoperă diverse 

tipuri de activități cu un scop bine definit. Un team building 

adevărat are atât seminificație, cât și scop. 
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Iată mai jos patru tipuri principale de programe de team 

building care s-au dovedit de succes, contribuind la 

creșterea performanțelor unei echipe: 

1. Team building axat pe activități 

        Team buildingul bazat pe aventura sportivă 

funcționează cel mai bine în cazul unei echipe tinere. Team 

buildingul axat pe activități constă, de obicei, în exerciții 

desfășurate în aer liber care comportă o serie de provocări 

(de pildă, tiroliană, rafting, alpinism, orientare în spațiu, 

speologie, tabere de supraviețuire etc). Acest tip de activități 

se adresează unor nevoi specifice de dezvoltare ale 

echipelor, cum ar fi rezolvarea de probleme, asumarea de 

riscuri, consolidarea încrederii reciproce și depășirea 

paradigmelor. Ideea unui astfel de team building nu este 

doar distracția, socializarea și dobândirea de noi abilități.  

2. Team building axat pe dezvoltarea de noi competențe 

         Team buildingul axat pe învățarea de noi competențe 

s-a dovedit de mare succes în creșterea nivelului de 

performanță al echipelor. Un asemenea team building 

facilitează comunicarea sinceră, punerea în discuție a 

problemelor curente care afectează echipa și ajută în 

elaborarea de noi modalități de abordare a acestor probleme. 

Team buildingul bazat pe învățare duce la autocunoaștere și  
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încurajează asumarea angajamentului de a schimba status 

quo-ul echipei. În team buildingul axat pe dezvoltarea de noi 

abilități, membrii echipei participă la ateliere în cadrul 

cărora învață și exersează un set de competențe specifice, 

cum ar fi gestionarea conflictelor, capacitatea de a ajunge la 

un consens sau acordarea și primirea de feedback 

constructiv.  

3. Team building prin evaluarea personalității 

        În cadrul unui astfel de team building, membrii echipei 

răspund la un test psihometric, de tipul chestionarului 

Myers-Briggs, din care pot afla lucruri noi despre propria lor 

personalitate, precum și despre personalitatea colegilor. 

Team buildingul axat pe evaluarea personalității este un 

instrument de dezvoltare eficient, care îi ajută pe membrii 

echipei să dobândească o mai bună înțelegere de sine, să 

devină conștienți de diferențele dintre ei și să-și adapteze 

comportamentul în funcție de cel al coechipierilor. 

4. Team building prin rezolvarea de probleme 

         În team buildingul bazat pe rezolvare de probleme, 

membrii echipei se reunesc pentru a identifica și rezolva o 

provocare majoră cu care se confruntă în prezent echipa. 

Un astfel de team building presupune ședințe de 

brainstorming care aduc la lumină barierele din calea  
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succesului echipei. După ce simptomele au fost scoase la 

iveală, echipa continuă procesul cu examinarea cauzelor 

posibile, până când se ajunge la cauzele profunde ale 

problemei. În acest stadiu, membrii echipei sunt capabili să 

dezvolte un plan de acțiune concret pentru a rezolva 

problema. 

Team buildingul axat pe rezolvarea de probleme este 

deosebit de benefic în eliminarea stresului și a emoțiilor 

negative față de mediul de lucru. Acest team building oferă 

un bun prilej de revărsare a frustrărilor și un pas înainte spre 

acțiune.  

OPEN SPACE 

       Metoda Open Space Technology este construita pe 

principiul Cafenelei publice, dar are la baza asa zisa  „lege a 

celor doua picioare”. 

Legea celor două picioare 

     Singura lege care guverneaza Open Space-ul este Legea 

celor doua picioare. Se pleaca de la premisa ca participantii 

sunt maturi şi responsabili pentru propriul proces de 

invatare. Drept pentru care sunt liberi sa plece de la o 

discutie la alta daca nu mai sunt interesati de subiectul 

respectiv sau daca simt ca nu mai pot contribui. Astfel un 

Open Space se bazeaza pe pasiunea pentru temele discutate, 
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 pe responsabilitatea celor care le vor aborda şi pe ancorarea 

în "aici" şi "acum", iar legea celor doua picioare este cea 

care ghideaza intreg procesul. 

Participanti - "albinute" şi "fluturasi" 
      Participantii la un open space pot sa işi asume mai multe 

roluri. în momentul în care se propune temele fiecare 

participant poate sa stea de la inceput pana la sfarsit la o 

tema de discutie aleasa sau... poate deveni albinuta ori 

fluturas. 

 

      Albinutele - sunt acei participanti care stau la o tema, 

contribuie sau pur şi simplu „inmagazineaza” idei iar, atunci 

cand au epuizat subiectul, considera ca pot contribui mai 

mult în alta parte sau pur şi simplu se plictisesc - migreaza 

la alt grup. Precum albinutele care merg de la o floare la 

alta, acestia merg de la un grup la altul "polenizandu-le" cu 

idei. 

 

      Fluturasii - pur şi simplu zboara în timpul open space-

ului. Acestia merg de la un grup la altul sau pus şi simplu işi 

petrec timpul la o cafea sau în afara grupurilor care discuta 

temele proupuse. Este posibil ca nici una dintre temele aflate 

în discutie la momentul respectiv sa nu rezoneze suficient de 

puternic cu ei, sau sa aiba nevoie de timp pentru ei ori au de 

epuizat alte subiecte. 
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      Nici albinutele, nici fluturasii nu sunt nepoliticoşi şi au 

un rol foarte important pentru ca discutiile sa decurga cat 

mai eficient. prin polenizarea informatiilor albinutele 

contribuie la dezvoltarea unor idei sau abordari noi. 

Fluturasii ajuta la "curatarea aerului", prin faptul ca acestia 

nu ar contribui (sau chiar ar fi contra-productivi) la temele la 

care ar participa pentru ca nu ar fi "prezenti" pana cand nu 

vor fi pregatiti sa participe la discutii. Fluturasii mai au rol 

la fel de important în discutiile co-laterale, cand este posibil 

sa apara idei cu totul noi care pot fi relevante pentru grup 

(chiar daca nu neaparat şi pentru tema generala). Astfel ei 

pot fi foarte utili în proces, deoarece duc ideile de la un grup 

la altul. 

       Este important ca facilitatorul sa explice de la inceput 

ca participantii pot fi „albinute” sau „fluturasi”, sau se pot 

transforma pe parcurs din albinute în fluturasi, acestia nu 

trebuie sa se simta obligati sa participe la o discutie care nu 

le mai aduce informatii noi sau în care nu mai pot contribui. 

Nu numai ca este permisa, dar este şi incurajata migrarea de 

la un grup de discutie la altul, atata timp cat nu mai pot 

contribui sau primi informatii noi de la grupul pe care decid 

sa-l paraseasca. 

 

Cele patru principii de baza 
        Filozofia Open Space rezida în 4 principii de baza: 

1. Oricine vine, vine şi este persoana potrivita 
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        Cei prezenti sunt persoanele potrivite pentru tema. De 

multe ori ne gandim: „Nu putem sa discutam despre acest 

subiect, lipsesc Ana şi Cornel care sunt de fapt adevaratii 

specialisti.” Tehnologia Spatiului Deschis ne invata sa avem 

incredere în potentialul nostru şi în potentialul celor 

interesati de tema respectiva. Asadar, oricine a venit, este 

persoana potrivita. Open Space pune accent pe 

responsabilitatea, expertiza şi asumarea individuala asupra 

unui subiect şi a rezultatelor discutiilor. 

2. Ceea ce trebuie sa se intample se va intampla 
        Tot ceea ce se intampla intr-un anumit moment, cu 

anumite persoane care discuta pe o tema anume este ceea ce 

se va intampla în cadrul respectiv. Alt moment, alte 

persoane si/sau alta tema - rezultatul va fi altul. Astfel incat 

trebuie sa fim pregatiti sa fim surprinşi (şi sa fim deschişi 

pentru acest lucru). Cei care vîn la un Open Space cu o 

agenda "batuta în cuie" şi asteptand anumite rezultate vor fi 

frustrati. Nimeni nu poate prezice efectul sinergic care va 

avea loc atunci cand se strang cei care vîn (si, conform 

primului principiu sunt cei potriviti sa fie acolo). Astfel 

rezultatul nu trebuie anticipat ci acceptat intrucat este cel pe 

care grupul la gasit. 

3. Cand incepe, incepe (şi este momentul potrivit pentru 

a incepe) 
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4. Cand se termina, se termina 
        În mod conventional, pentru a face ceea ce este corect 

trebuie sa incepem şi sa terminam la timp şi este corect 

atunci cand stim ce avem de facut şi cum. Pe de alta parte, 

atunci cand vorbim de creativitate şi învăţare "pe bune" 

timpul poate fi mai degraba un impediment. Uneori avem 

tendinta sa spunem: „Trebuia sa ne gandim de mai demult la 

asta.” sau „Daca mai aveam 10 minute, am fi gasit solutii 

mai bune”. Adevarul este ca lucrurile se intampla la timpul 

lor şi în ritmul lor şi în viaţanu putem sa programam 

momentul în care va veni solutia corecta sau ideea pe care o 

cautam. 
 

        Bineinteles, asa cum am vazut la sectiunea de 

organizare, sesiunile de tip Open Space au un moment de 

debut şi de finalizare. Aceste doua principii se refera, insa, 

şi la durata discutiilor, care se auto-regleaza, iar ceea ce se 

intampla intre aceste momente trebuie lasat sa se desfasoare 

natural. 

 

       Totodată, o discutie se poate finaliza şi mai devreme 

decat durata stabilita. Doar pentru ca am prevazut o ora 

pentru o sesiune, nu insemna ca daca am epuizat subiectul 

sau nu mai e nimeni interesat trebuie sa tragem de timp. 

Acest timp poate fi folosit eficient luand rol de albinute sau 

fluturasi. Daca nimeni nu va veni la sesiunea propusa de la 

inceput putem foloşi acest timp pentru a reflecta asupra 

temei (astfel profitam de un timp care, probabil, altfel nu l-

am avea).  
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Este posibil ca alte persoane sa ni se alature pe parcurs (doar 

incepe cand incepe, nu? ;-). Sau putem sa alegem sa mergem 

la o alta tema.  

 

Regulile pe care trebuie sa le respecte facilitatorul unui 

Open Space: 

 1. Fa ultimele pregatiri (sala, materiale, etc) 

 2. Primeste participantii. 

 3. Creeaza spatiul de lucru 

 4. Prezinta tema 

 5.  Descrie procesul 

 6.  Enunta şi explica cele 4 principii şi legea 

 7.  Invita oamenii sa scrie şi sa afiseze subiectele lor de 

interes 

 8.  Asaza subiectele în intervalele orare şi spatiile stabilite 

 9.  Ofera ultimele instructiuni în plen 

 10. Invita participantii sa işi aleaga subiectele şi sa se 

indrepte catre spatiile stabilite 

 11. Pregateste reunirea în plen şi concluzionarea 

 12. Finalizeaza evenimentul 
 

Materiale necesare: 

- flipchart 

- coli de flipchart 

- markere 

- banda adeziva sau blue tack 

- perete pentru afisat sesiunile (intervale orare, subiecte şi 

descrierea lor, locatii, 

responsabil) 
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- laptopuri (pentru raportare, daca este cazul) 

- post-it-uri 

Spatiul necesar şi aranjarea salii: 

- sala cu scaune în cerc, fara mese, podium etc. şi cu lumina 

naturala (preferabil) 

- spatii suficiente pentru lucrul în grupuri mici 

- un perete mare potrivit pentru a afisa sesiunile (va 

recomandam sa va asigurati ca exista posibilitatea de a lipi 

collie pe perete) 

- cafea, racoritoare, snacks 

- microfoane, daca sunt necesare (spatiu mare / participanti 

multi) 

- lumina naturala, daca este posibil 

Pregatirea vizuala a Open Space-ului: 

În general, lucrurile sunt simple în pregatirea unui Open 

Space. Astfel, se vor pregati anterior 4 coli de flipchart cu: 

- cele 4 principii 

- "Legea celor 2 picioare" 

- "albinutele" şi "fluturasii" 

Pe langa acestea, trebuie sa mai aveti pregatite: 

- o coala de flipchart cu tema / intrebarea centrala a 

evenimentului, explicata simplu. De exemplu: “Ce se va 

intampla cu…” sau “Provocari, actiuni şi oportunitati 

pentru…” 
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- un tabel cu organizarea sesiunilor (intervale orare) pe 

perete 

- orice alte informatii şi resurse doriti sa afisati (este totuşi 

important sa va dati seama ca ele vor deveni inutile atunci 

cand participantii incep cu adevarat sa comunice unii cu 

ceilalti în grupuri) 

Uneori, în cadrul unui Open Space veti mai vedea un "sfat", 

adaugat alaturi de celelalte reguli. Pe el scrie "Pregatiti-va sa 

fiti surprinsi!". Asta pentru ca, atunci cand participantii sunt 

interesati, implicati şi vorbesc despre lucrurile care conteaza 

cu adevarat pentru ei, rezultatele pot fi uimitoare. 
 

Ideile pe care se bazeaza un Open Space: 

 

- toti participantii contribuie cu pontentialul lor maxim: 

veniti, fiti prezenti, fiti deschişi şi flexibili; 

- oricine poate „castiga” participanti la discutiile pe care 

el/ea le considera demne de a fi discutate; 

- toate discutiile, sesiunile, timpul şi spatiul de desfasurare 

sunt anuntate şi afisate clar în sala mare; 

- toate subiectele de discutie sunt clare şi sunt explicate 

atunci cand sunt propuse; 

- toate rezultatele sunt scrise, preferabil pe loc, şi toti 

participantii primesc o copie a rezultatelor şi sunt invitati sa 

continue sa lucreze dupa finalizarea evenimentului; 

- evenimentul dureaza minim o jumatate de zi. 
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  În cadrul unui Open Space nu putem sti exact ce se va 

intampla, deoarece totul depinde de participanti, dar o serie 

de rezultate vor fi atinse pentru fiecare grup care trece 

printr-un Open Space bine pregatit şi facilitat: 

- toate subiectele foarte importante pentru participanti vor fi 

puse în discutie. 

- toate subiectele propuse vor fi discutate de catre cei mai 

motivati, calificati şi capabili participanti de a le aborda 

- intr-un timp foarte scurt cele mai importante idei, discutii, 

date, recomandari, concluzii, intrebari de aprofundat pe 

viitor şi planuri de actiune imediata vor fi centralizate intr-

un raport care poate fi finalizat şi poate chiar printat şi oferit 

participantilor cand pleaca acasa 

- daca este necesar, rezultatele grupurilor de lucru pot fi 

prioritizate intr-un timp foarte scurt, chiar şi cu un grup 

mare de participanti (de exemplu, prin vot) 

- dupa eveniment, toate rezultatele pot fi puse la dispozitia 

unei intregi comunitati sau organizatii, astfel incat orice 

factor interesat poate fi implicat în discutiile ulterioare sau 

în implementare. 

- este foarte simplu ca dupa eveniment sa fie puse în 

practica planurile de actiune, mult mai simplu decat în orice 

alta metoda care implica grupuri mari în punerea pe hartie a 

planurilor de actiune 

          Metoda Open Space functioneaza cel mai bine atunci 

cand se lucreaza la un subiect complex, cand oamenii şi  
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ideile implicate sunt diverse, cand pasiunea pentru a ajunge 

la rezultate (incluzand potentialele conflicte) e mare şi cand 

necesitatea de a avea o finalitate este urgenta pentru a stabili 

pasii urmatori. Este vorba despre pasiune combinata cu 

asumarea responsabilităţii, energia unei pauze de cafea, 

auto-organizare, haos şi creativitate, evolutie, şi un mod 

simplu şi puternic de a face oamenii şi organizatiile sa se 

miste în directia în care au nevoie cel mai mult. 

     Este foarte important ca, la final, rezultatele discutiilor sa 

ajunga la participanti, constituindu-se astfel în actiuni 

concrete. Astfel, este necesara o buna incheiere a 

evenimentului care sa motiveze şi sa ajute participantii sa 

inceapa implementarea actiunilor! 
 

PhotoVoice 

            PhotoVoice este o metodă care are scopul de a 

transmite un mesaj puternic prin prezentarea de „fotografii 

vii” realizate de membrii acelor grupuri defavorizate, 

marginalizate care nu au capacitatea de a aduce în atentia 

autoritatilor şi a celorlalti membrii ai comunitatii problemele 

lor şi nici capacitatea de a se mobiliza pentru urmărirea unui 

interes comun. Această metodă este însă foarte flexibilă şi 

poate fi adaptată pentru diverse situaţii (evaluare nevoilor 

comunităţii, realizarea unei hărţi a problemelor, evaluarea 

unor programe publice etc.), diverse grupuri şi diverse 

domenii (mediu, sănătate, educaţie etc.). 
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Obiectivele PhotoVoice: 
1. să le permită oamenilor să identifice şi să mediteze asupra 

punctelor tari ale comunităţii lor şi asupra problemelor lor; 

2. să promoveze schimbul de informaţii şi un dialog critic pe 

teme care vizează viaţa personală sau comunitatea în general 

prin intermediul discuţiilor de grup; 

3. să ajungă la cei care iau deciziile publice (administraţie 

publică, aleşi, experţi etc.) Cu alte cuvinte...Face vocile 

auzite. 
         Mai mult decât o metodă de fotografiere participativă, 

PhotoVoice are capacitatea de a abilita oameni şi 

comunităţi. prin crearea unui spaţiu de discuţie în cadrul 

comunităţii, se creează un prilej pentru ca oamenii să-şi 

poată împărtăşi propriile nevoi, dorinţe şi perspective de 

viitor, să poată să mediteze asupra problemelor pe care le 

întâmpină şi asupra unor posibile soluţii. Iar apoi primesc 

instrumentele prin care îşi pot face auzite, văzute şi 

conştientizate nevoile şi problemele. 

        PhotoVoice încearcă să aducă schimbări sociale 

pozitive în comunităţi prin intermediul unor instrumente 

prin care participanţii să îşi poată susţine şi îmbunătăţi 

calitatea vieţii. Imaginile utilizate, precum şi cuvintele 

asociate acestora sunt expuse local, naţional şi internaţional 

prin diverse mijloace: expoziţie de fotografie, trimitere de 

cărţi poştale,mass-media, expoziţii online. 

       Esenţial într-un proces PhotoVoice este tocmai 

procesul, identificarea problemelor, stabilirea cauzelor 

acestor probleme, discuţiile şi găsirea unor soluţii,  
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dobândirea puterii şi apoi crearea unui mesaj vizual 

puternic. 

    Photovoice nu este o metodă care se adresează 

fotografilor profesionişti.  Esenţa photovoice-ului este 

explorarea subiectului de către cei direct afectaţi, nu de către 

o persoană externă. Deşi calitatea fotografiei este un lucru 

dorit, aceasta trebuie obţinută învăţându-i pe membrii 

comunităţii să facă poze, nu prin realizarea fotografiilor de 

către un fotograf profesionist. 

        Photovoice este o metodă care cere ca grupul de 

participanţi să se întâlnească şi să discute pe marginea 

fotografiilor. Deşi pozele sunt personale şi povestea lor la 

fel, din discuţiile generate în jurul lor se naşte ocazia de a 

reflecta asupra subiectului şi se formează mesajul comun al 

acelei comunităţi.  

       Photovoice este o metodă care îşi arată adevărata putere 

atunci când este folosită cu persoane marginalizate, în 

situaţie de risc, pe care nu le întâlneşti de obicei şi care nu 

vor veni la un seminar sau la o dezbatere publică pentru a 

prezenta un punct de vedere. 

Atunci când veţi foloşi metoda cu astfel de persoane, 

rezultatele pot fi spectaculoase din multe puncte de vedere: 

participanţii vor începe să câştige încredere în ei înşişi, să 

reflecteze la situaţia lor, să îşi definească mai clar situaţia 

(problemele, avantajele, lucrurile importante pe care le 

doresc), să genereza idei de proiecte, să dezvăluie aspecte 

puţin cunoscute ale vieţii lor, să dea semnificaţie unor 

aspecte neînţelese sau neacceptate ale cotidianului. 
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Aceasta varianta a metodei a fost denumita „hardcore” 

pentru că este o variantă solicitantă din punct de vedere al 

resurselor celui care organizează: adesea trebuie să pui la 

dispoziţie aparatele de fotografiat, facilitatorii să fie pregătiţi 

să gestioneze probleme delicate (emoţional sau de altă 

natură), trebuie să aloci mai mult timp pentru proces (pentru 

acomodare, discuţii, organizare etc). 

        PhotoVoice însă poate fi folosită şi cu categorii de 

persoane care nu sunt într-o situaţie atât de dificilă. Poate fi 

folosită, de pildă, cu tineri de liceu. Sau cu skateri. Sau cu 

biciclişti – categorii care adesea au deja aparatele lor de 

fotografiat sau telefoane smartphone (şi atunci procesul este 

mai puţîn costisitor) şi care au deja un exerciţiu de lucru în 

grup. 

Aceasta este varianta pe care o numim „light”, pentru că 

este mai puţîn solicitantă pentru organizator. Este la fel de 

bună! Spre deosebire de varianta „hardcore” care dă o voce 

celor care nu au una, această variantă aduce un plus de voce/ 

vizibilitatea unui grup care are şi alte instrumente pentru a 

se face luat în seamă. 

Chiar şi în varianta „light” principiile procesului de 

photovoice trebuie respectate! Este în continuare nevoie de 

timp pentru discuţii şi coagularea mesajului!  
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Etapa de pregătire: cu cine lucrăm? De ce – care sunt 

obiectivele pe care vrem să le atingem? 

în aceasta etapa trebuie să răspundem acestor întrebări: 

1. Care este subiectul procesului de photovoice? 

Desigur, vorbim de tema generală. 

2. Cine sunt participanţii? Ai deja un grup cu care 

lucrezi sau vei face un anunţ de înscriere şi apoi selectezi? 

Unde dai anunţ, cum convingi să participe, cum selectezi? 

Este esenţial ca participanţii să aibă un interes în tema 

propusă, pentru că altfel nu vor avea idei pentru poze şi nu 

vor fi interesaţi de discuţii. 

3. Care sunt resursele necesare? Aparate de fotografiat, 

facilitatori, asistenţi, alte costuri de organizare – de ce bani 

am nevoie, de ce pregătire am nevoie pentru această metodă 

etc. 

4. Care este calendarul de întâlniri? Câte întâlniri au 

loc, cu ce periodicitate, unde? 

5. Care sunt obiectivele procesului de photovoice? Ce 

autoritate publică vreţi să convingeţi să facă ceva? Ce 

decizie vreţi să fie adoptată? Pe cine vreţi să educaţi şi 

despre ce subiect? 

Din aceste obiective se stabilesc, apoi, temele pe care se fac 

poze. Aceste lucruri este ideal să fie stabilite împreună cu 

participanţii la photovoice. 

2. Etapa de derulare a sesiunilor de fotografie 
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Daca avem aparatele de fotografiat, faclitatorii şi suntem 

deja alături de grupul de participanţi, ce facem în 

continuare? 

 

A. Instruirea beneficiarilor care urmează să facă fotografii. 

Instruirea trebuie: 

 să explice procesul 

 să clarifice, eventual să reformuleze tema pentru 

PhotoVoice 

 să lămurească aspecte care ţîn de legislaţie şi de etica 

fotografiei 

 să includă instrucţiuni tehnice de folosire a 

aparatului foto 

 să explice cum se vor derula atelierele de discuţii, 

facilitarea discuţiilor pe marginea fotografiilor 

 să stabilească un anume format al poveştii, al vocii 

care va însoţi fotografia (cum notăm indicii despre 

fotografie: moment, personaj, stare sufletească etc.) 

 

B. Alternativ, sesiuni de fotografie şi sesiuni de discuţii 

 întâlniri de discuţie a fotografiilor 

 realizarea de fotografii (e obicei, participanţii pleaca 

acasă cu aparatele foto şi fac poze între întâlniri) 

 întâlniri pentru selecţia finală a fotografiilor şi 

finalizarea textului care va însoţi fotografia (caption). 
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Posibile întrebări în facilitarea atelierelor de discuţie a 

fotografiilor: 

 Cine este în fotografie? Ce reprezintă imaginea 

surprinsă? Locul şi momentul? 

 De ce ai fotografiat acest lucru? 

 Ce sentiment ţi-a trezit această imagine? Ce ai 

simţit? 

 Ce ai vrea să transmiţi prin această fotografie? 

 Ce ai vrea să transmiţi autorităţilor (primarului, 

consiliul local, consiliul judeţean, prefecturii etc.) prin 

această fotografie? 

 Dacă am expune această fotografie în public, ce ai 

vrea să înţeleagă privitorul? 

Cele spuse de autorul fotografiei în discuţie se notează de către 

facilitator / asistent, aceasta fiind o prima varianta a textului ce 

va însoţi în final fotografia. 

C. Alte activităţi dezvoltate pe parcurs. Poate fi vorba de o 

vizită la un muzeu, o ieşire în care tot grupul pozează în 

acelaşi loc, un mini-curs pentru comunicare eficientă sau 

alte idei/ oportunităţi care apar în cadrul atelierelor. 
 

3. Etapa de prezentare a rezultatelor PhotoVoice 
Prezentarea se poate face în cadrul unei expoziţii de 

fotografie, a unui eveniment public, prin intermediul unor 

cărţi poştale tipărite, albume, calendare, prin includerea într-

o pagina web etc. 

În această etapă organizatorii vor stabili un „plan de atac”. 

Fie că organizăm o expoziţie, fie că realizăm o campanie de 
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trimitere de vederi, cărţi poştale, calendare, campanie de 

email, organizatorii trebuie să se asigure că efectele 

evenimentului sunt cele scontate. 
 

Durata 
Nu există o durată universal valabilă a procesului. În funcţie 

de temă, de amploarea grupului de beneficiari, de resursele 

organizatorilor, un proces PhotoVoice poate dura o 

săptămână sau trei luni (de exemplu, într-un proiect cu 

locuitori din sate din China procesul a durat un an!). 

Fotografii trebuie să aibă suficient de mult timp la dispoziţie 

pentru realizarea fotografiilor, pe de o parte, iar pe de alta 

parte, organizatorii de PhotoVoice trebuie să-şi aloce timpul 

necesar developării, înregistrării şi pregătirii atelierelor de 

discuţii. 

Recomandarea noastră este să vă propuneţi un minim de 10 

întâlniri pe un parcurs de 3 luni, mai ales în grupuri care nu 

se cunosc, pentru a permite construirea de relaţii de 

încredere în grup. 
 

Costuri 
PhotoVoice este o metodă de participare destul de scumpă. 

În afară de costurile obişnuite ale unui proces de participare 

(persoane instruite, spaţii de întâlnire şi protocol, conferinţe 

de presă, mape şi alte hârtii etc.), este nevoie de aparate de 

fotografiat şi de fonduri care să permită developarea lor pe 

hârtie, transpunerea lor în format electronic. O expoziţie de 

fotografie, dacă este organizată în final, poate creşte şi mai 

mult costurile. 
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În afară de acest lucru, nevoia de timp şi resurse umane nu 

trebuie subestimată! 

 

                    STORY TELLING – ARTA                                                                            

POVESTIRII 

 

     Metoda Storytelling sau Arta povestirii este o metoda ce 

are ca punct central povestea, un traseu narativ în care 

personajul central urmeaza un sir de etape prestabilite. 

Povestea nu poate sa existe insa, fara povestitor şi public. 

Dialogul dintre aceste trei elemente face ca aceasta metoda 

sa poata fi folosita atat în scop formativ/educational cat şi 

terapeutic. 

      Principiul de la care pornim este ca oricine poate spune 

o poveste. Exista povesti proprii, exista cele consacrate, si, 

cu siguranta exista povesti nescrise ce pot fi create chiar în 

momentul utilizarii metodei. Ele implica emotii, valori, 

experiente individuale şi de grup, probleme si, cu siguranta, 

multiple solutii. Povestea nu este insa doar a povestitorului. 

Ea exista pentru a fi trasmisa, transformata, recreata. Fiecare 

persoana implicata în proces parcurge, la fel ca şi eroul 

insusi, un traseu initiatic, unul de invatare. 
Procesul implica 3 etape: pregatirea publicului pentru poveste 

(introducerea în tema), povestea în sine (incluzand elemente 

legate de voce, tonalitate, obiecte utilizate) şi iesirea din 

poveste (creatie, reflectie, punere în scena).Este o metoda 

participativa ce implica publicul în toate cele trei etape. 
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Cand, unde şi de ce? 
     Familiaritatea cu ideea de poveste face ca metoda sa aiba 

aplicabilitate la un public variat din punct de vedere al 

varstei şi al contextului social, cultural şi economic. 

Se poate utiliza atat în lucrul cu copiii cat şi cu adultii, cu 

grupuri defavorizate, ca mijloc terapeutic, dar şi ca mijloc 

de formare sau dezvoltare a unei culturii organizationale. 

     Cu totii ascultam povesti în copilarie. Povestea 

construieste un mediu în care ascultatorii se simt în 

siguranta, pot reflecta asupra experientelor proprii şi initia 

dialog cu ei insişi sau cu ceilalti, fara ca acest lucru sa 

presupuna de la inceput iesirea din zona de comfort. Totul 

se intampla treptat, implicare depinde de deschiderea 

fiecarui participant. Metoda poate facilita accesul 

ascultatorilor inr-un spatiu necunoscut fie el fizic sau psihic. 

Poate relata povestea unei urbe, a unei institutii (scoala, 

muzeu, biblioteca etc).Traseul initiatic al eroului- poate avea 

rolul de a introduce ascultatorii intr-un context nou, 

implicandu-se intr-un proces transformativ şi empatic. 

       Motive pentru a alege sa utilizam povestea în lucrul cu 

publicul tinta sunt nenumarate. Cei implicati în proces işi 

dezvolta abilităţi de ascultare activa şi capacitatea de 

concentrare, puterea de observatie, capacitatea de acceptare 

şi receptivitatea la situatii noi si, în acelaşi timp, reflectarea 

asupra propriilor experiente şi rezolvarea de probleme. 

 

Cui ne adresam şi de ce? 
        Povestea exista pentru a fi spusa. Ea poate fi spusa atat 

copiilor cat şi adultilor.  
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Intelegem aici, povestea atat ca specie a epicii în proza, cat 

şi ca element narativ prin care relatam evenimente din viaţa 

personala sau profesionala. 

Povestea consacrata traieste prin metafore. Pentru copii, 

acestea au rolul de a explica, imagina, crea şi instrui. Ele 

ajuta copii sa înainteze şi sa işi asume propriul traiect 

educational, propria invatare.  

În cazul adultilor, povestea poate pune intr-o lumina noua 

experiente comune sau individuale. Ea ofera ascultatorului o 

noua perspectiva, e o invitatie la meditatie, contemplare, dar 

şi implicare. Ea ajuta la asumarea responsabilităţii implicarii 

emotionale în anumite evenimente. prin ascultarea unei 

povesti putem sa ne apropiem mai mult de o realitate 

(persoana, eveniment, spatiu) considerata banala, sau, din 

contra, putem sa luam distanta, sa ne indepartam putîn de 

miezul problemei, pentru a putea intelege mai bine lucrul cu 

care suntem confruntati. 

Alegeti povestea în functie de mesajul şi valorile pe care 

doriti sa le transmiteti tinand cont, bineinteles, de profilul 

ascultatorilor. Nu incetati sa ascultati şi sa colectionati 

povesti al caror mesaj ati dori sa fie dus mai departe. 

Implicarea povestitorului şi atasamentul fata de poveste sunt 

elemente esentiale ce vor asigura autenticitatea procesului. 

Un site bun pentru povesti:http://www.povesticutalc.ro/ 

Ca orice sesiune de public speaking, şi nararea povestii 

trebuie pregatita ca atare. Reflectati asupra episoadelor, a 

modului în care veti nara, al asteptarilor pe care le aveti din 

partea publicului.  
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       Cel mai bun instrument în pregatirea decorului şi a cadrului 

de desfasurarea este imaginatia. Nu doar a celor care vor spune 

povestea, ci şi a celor care o vor asculta. Este foarte important sa 

avem în vedere ca o sesiune de Storytelling presupune o calatorie 

din lumea reala în cea de basm, astfel incat ne vom asigura ca 

spatiul permite şi faciliteaza acest lucru. Pentru a transforma orice 

sala de biblioteca, muzeu, clasa etc intr-un taram de basm avem 

nevoie de un covor sau o patura si, eventual, mai multe pernite. 

Daca adaugati flori şi esarfe, succesul e garantat. E necesar ca 

ascultatorii sa fie relaxati, chiar sa poata sa ia pozitia în care ei 

sunt obisnuiti sa asculte povesti. 

Dupa cum spuneam, imaginatia este foarte importanta. Exista 

varianta utilizarii cartii, a imaginilor, a unor obiecte, sau, pur şi 

simplu de a lasa imaginatia auditoriului sa dea forma povestii.  

Pasul 1: Intrarea în poveste / Poarta 

        Pentru ca Storytelling nu presupune doar o experienta de 

grup ci şi una individuala, conform principiului AICI şi ACUM, 

este necesara crearea unui spatiu propice introspectiei, al 

deschiderii catre experienta proprie, dar şi un dialog deschis intre 

participanti. Un alt obiectiv al acestei etape este familiarizarea 

publicului/participantilor cu elementele povestirii. 

Aceasta se poate face prin: jocuri de grup, interviuri, utilizand 

mijloace vizuale şi media, metoda introspectiei (jurnal), exercitii 

de improvizatie etc. 

        Un exercitiu pe care il puteti face este sa le cereti 

participantilor sa se gandeasca la povestea lor preferata. în 

prima parte ei trebuie sa se gandeasca la momentele  
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principale ale povestii şi sa le noteze pe o foaie de hartie sub 

forma de intrebari. (de exemplu: De ce a plecat fetita la 

bunicuta? Cu cine s-a intalnit în padure? Ce a gasit în casa 

bunicutei? etc) Dupa aceea, în perechi, vor face schimb de 

povesti, fiecare va citi intrebarile colegului şi va incerca sa 

refaca povestea. 

Acest exercitiu da sansa participantilor, nu doar de a intra pe 

taramul povestilor insotiti de personajele lor preferate, dar şi 

de a initia un dialog cu ceilalti, de a gaşi similitudini sau 

diferente în ceea ce priveste perceptia povestilor. 

 

Pasul 2: Povestea 
        De la tehnica la entuziasm. Astfel s-ar intitula procesul 

efectiv de narare. Exista factori ce ţin de arta povestirii şi 

care ajuta naratorul sa comunice efectiv cu ascultatorii, sa 

creeze magia realitatii pentru ca acestia sa fie transpuşi în 

planul povestii. Acestia ţin de intonatie, volumul vocii, 

utilizarea pauzelor, a onomatopeelor şi a gesturilor, 

elemente care ajuta la transmiterea mesajului povestii 

narate. Ele pot fi invatate şi necesita exercitiu continuu. 

 

Elementele externe auditive, vizuale, kinestezice şi tactile 

au, de asemenea, un rol major în transmiterea mesajului şi în 

crearea iluziei realitatii. Pot fi utilizate instrumente 

muzicale, inregistrari, imagini, chiar şi obiecte reale ce apar 

pe parcursul povestii. Ascultatorii ar putea gusta din marul 

primit de Alba ca Zapada, sau chiar simti greutatea cosului 

dus de Scufita Rosie bunicutei. În momentul în care calul lui  
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Fat Frumos trebuie sa treaca o apa, publicul poate fi şi el 

implicat în efectuarea saltului. 

      Contactul cu publicul tine nu doar de faptul ca povestea 

le este daruita. Atentia şi suspansul trebuie intretinute, la fel 

şi implicarea constanta a fiecarui participant în parte. E 

foarte important sa urmarim gesturile, privirile celorlati. Ei 

pot fi chiar implicati în procesul nararii prin intrebari de 

genul: Ce credeti ca urmeaza? Ce ai face tu în locul 

printului? Unde credeti ca greseste mama vitrega? Exista şi 

posibilitatea oferirii anumitor secvente publicului pentru a 

putea fi dezvoltate/continuate de ei. 

       În cazul în care exista mai multi naratori iar spatiul 

permite acest lucru, exista posibilitatea realizarii unui traseu 

cu mai multe opriri, un fel de colina cu mai multe castele. În 

spatii special amenajate cate un narator povesteste o poveste 

unui grup restrans de persoane. Dupa aceea, grupurile se 

muta reusind astfel sa treaca pe la toate castelele, ascultand 

atfel mai multe povesti. Un grup restrans de ascultatori va 

asigura un dialog mai centrat pe individ şi pe nevoile 

acestuia. 

Pasul 3: Iesirea din poveste 
         O data ce ascultatorii au primit povestea, aceasta 

devine a lor. Ea a trecut, la fel ca ei, printr-un proces 

transformativ, mesajul ajungand la fiecare participant în 

forma sa initiala, dar o data trecut prin filtrul personal,  
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individualizandu-se, capatand nuante proprii imaginatiei şi 

experientei receptorului. Un mic exercitiu în care intrebati 

publicul - ce culoare avea perna pe 

care a stat regele? Ce se auzea în padurea de artari prin care 

a trecut zmeul? Cat de rece era apa de izvor din care a baut 

calul? - va revela diversitatea şi unicitatea experimentarii 

procesului. 

        Iesirea din poveste presupune o miscare din planul 

povestii în planul perceptiei publicului. Ea poate fi facut 

prin activităţi ca desenul, teatrul de umbre, teatrul, scrierea 

creativa, chiar şi dezbaterea. Pornind de la caracteristicile 

personajelor şi de la valorile şi mesajul povestii se pot 

construi scenarii noi, în care participantii au atat rol de autor 

cat şi de actor. 

       Variatiile metodei sunt Storycollectingul şi 

Storytellingul proiectiv. Nu le vom detalia pentru ca nu snt 

foarte utilizate în Romania, iar realizarea lor presupune niste 

activităţi mai complexe. 

TEATRUL DE IMPROVIZAŢIE 

Ce este improvizatia 

       Improvizatia este abilitatea de a crea, de a canta, juca, 

dansa sau vorbi, ca reactie spontana la ceea ce se intimpla în 

jur sau la propriile ginduri sau sentimente. În acest fel sunt  
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create noi moduri de gindire, noi structuri, noi practici. 

Capacitatea de a improviza poate fi folosita pentru a facilita 

diverse forme de comunicare sau manifestare în domenii 

diferite, de la muzica la afaceri, inventii tehnologice, în 

relatii de servici sau personale, psihologie, teatru, sport sau 

marketing. 

      Improvizatia teatrala presupune adaptarea spontana la 

situatii reale sau imaginare, la propuneri de spatiu sau 

situatii sau relatii ale partenerului sau ale coordonatorului de 

joc. 

Teatrul de improvizatie este o forma de teatru în care se 

folosesc tehnici de improvizatie teatrala pentru a crea 

dialoguri, scene, cintece sau povestiri. De cele mai multe ori 

publicul propune unde sa se desfasoare aceste scene, teme 

sau titluri pentru discursuri şi povestiri sau versuri care sa 

fie integrate în cintece. 

Teatrul de improvizatie presupune de multe ori o relatie 

interactiva cu publicul. Trupele de improvizatie solicita 

frecvent sugestii din partea publicului, ca o sursa de  
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inspiratie, iar prin acest mod demonstreaza de asemenea ca 

spectacolul lor nu are scenariu. Aceasta suspiciune planeaza 

adeseori asupra maestriilor improvizatiei, ale caror 

spectacole pot parea atat de detaliate, incat spectatorii pot 

banui ca scenele au fost planificate. 

Exista mai multe feluri de teatru de improvizatie? Ce se joaca 

în Romania? 

        Deşi de cele mai multe ori spectacolele de improvizatie 

sint de natura comica, exista şi alte forme, cum ar fi “play 

back theater” sau “teatrul oprimatilor” (teatru forum, folosit 

mai mult ca o forma de schimbare a realitatii sociale), 

psihodrama etc. 

Spectacolele de improvizatie jucate pe scena sau în cluburi 

sint în general de doua feluri: forma scurta şi forma lunga 

(shortform şi long form).  

Majoritatea trupelor de improvizatie din România practica 

forma scurta (cea mai raspindita şi cea mai indreptata catre 

divertisment) 

Improvizatia de forma scurta, consta din scene scurte, 
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 independente unele de altele, bazate pe modele de joc 

predeterminate, dar a caror continut este complet improvizat 

şi porneste de la sugestia publicului. Emisiunea care a 

popularizat publicul din toata lumea cu acest tip de 

spectacol este celebra “Whose line is it anyway.” 

Improvizatia: intre actorie, dezvoltare personala şi lumea 

afacerilor 

        Antrenamentul unui actor de improvizatie presupune 

imbunatatirea capacitatii de ascultare, a capacitatii de a face 

propuneri clare, a capacitatii de a reactiona spontan şi cu 

incredere. 

Aceste abilităţi, care sint dezvoltate prin improvizatia 

teatrala, fac ca multi oameni, dar şi companii şi corporatii, 

sa fie interesati de traininguri de acest tip. Dezvoltarea 

increderii, a ascultarii active, imbunatatirea capacitatii de 

inovatie, de colaborare, ajuta la dezvoltarea oricarei business 

de succes.  

       Totodata participantii la acest tip de workshop invata 

din tehnicile de improvizatie cum sa fie mai “prezenti”, cum 

sa faca alegeri pozitive care lasa “toate usile deschise”,  
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despre beneficiile sustinerii partenerului şi a increderii în 

acesta, cum sa descifreze o situatie cu ajutorul limbajului 

corporal, abilităţi ce contribuie foarte mult la dezvoltarea 

personala. 

Cum faci improvizatie de calitate? 

        Pentru ca o scena improvizata sa reuseasca, 

improvizatorii implicati trebuie sa colaboreze pentru a defini 

locul şi actiunea scenei, intr-un proces de co-creatie. Fiecare 

cuvânt rostit sau actiune facuta în scena este o oferta, 

insemnand că improvizatorul defineşte astfel realitatea 

scenica, identificind o relatie, o locatie, o situatie sau 

inventind personaje secundare. 

Este responsabilitatea improvizatorilor sa accepte ofertele pe 

care colegii lor le fac, sa nu se blocheze sau sa nege, fapte 

care impiedica scena sa se dezvolte. Unii improvizatori pot 

bloca în mod intentionat scena, pentru a crea un moment 

comic – cunoscut în România sub numele de „cioaca” – dar 

acest lucru impiedica, în general, scena sa progreseze şi este 

un gest dezavuat de majoritatea improvizatorilor „seriosi. 

       Jucatorii sunt incurajati sa respecte validitatea ofertelor  
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şi spatiul imaginar definit de ei şi colegii lor; asta 

insemnand, de exemplu, sa aibe grijă să nu treaca prin mese 

sau pereti sau sa supravieţuiasca “în mod miraculos” unor 

rani multiple cauzate prin impuscare de un alt improvizator. 

Datorita faptului ca nu exista scenariu, nu exista nici 

posibilitatea de a pregati decor sau recuzita. din acest motiv, 

unele trupe de improvizatie pastreaza la indemina o serie de 

obiecte, dar majoritatea prefera sa mimeze recuzita, pentru 

a-şi pastra astfel deschise toate posibilitatile. 

TEATRU LABIRINT 

       Pentru a putea fi înţeles pe deplin, teatrul labirint 

trebuie experimentat, trăit, simţit. Este o metodă 

performativă şi participativă, care presupune implicarea 

directă a spectatorului în experienţa propusă, prin 

parcurgerea unui traseu alcătuit dintr-o succesiune de 

momente dezvoltate, în general, pe o anumită temă. Se pot 

distinge două categorii de actori: participanţii (aşa-zişii 

spectatori) şi constructorii de labirint. Constructorii sunt cei 

care stabilesc structura calatoriei: traseul şi momentele care 

urmeaza a fi experimentate, dar participantii – trecand de la 

un constructor de labirint la altul – sunt cei care o resimt şi o  
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personalizeaza: se creeaza simultan un labirint interior, al 

trairilor, al sentimentelor, al amintirilor; este o calatorie 

inapoi spre tine insuti. 

Obiective de invatare: 

Creşterea nivelului de conştientizare asupra propriei 

persoane şi a potenţialului creativ. Dezvoltarea spiritului de 

echipă. Încurajarea folosirii resurselor proprii. 

Rezultatele/impactul metodei 

       Impactul depinde de scopul labirintului, de grupul care 

construieşte labirintul şi de grupul căruia îi este destinat. 

Sunt totuşi elemente care rămân constante :  

 - Se creează o echipă, care porneşte de la individ şi ajunge 

la un suflu comun; 

 - Se dezvoltă creativitatea, comunicarea şi toleranţa.  

 - Se realizează un circuit efemer care capacitează energii şi 

atinge spectatorii şi comunitatea; 

 - Se transmite un mesaj sau o realitate într-un mod 

individual (elemente didactice, resurse turistice, mesaje ce 

susţîn campanii, lansări, produse, evenimente, terapie de  
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grup şi de comunitate, ş.a.m.d). 

 Acest proces interactiv produce o schimbare în modul de 

reprezentare a realitatii şi de perceptie a propriei persoane, 

conducand la o noua constientizare a acesteia. 

TEATRU FORUM 

         Teatru forum, așa cum spune și numele, este o formă 

de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și dezbatere, însă 

teatrul-forum este un instrument de intervenţie socială. La 

prima vedere, Teatru Forum ar părea o formă de teatru, însă 

atributul distinct de „forum” creează o nouă modalitate de 

expresie și de interacţiune cu publicul. Piesa de teatru se 

petrece astfel încât un grup de oameni schimbă idei şi opinii, 

caută împreună soluţii sau modele de acţiune potrivite cu 

situaţia în care sunt implicaţi. 

 

Cum a apărut teatru forum? 
       Teatrul forum s-a născut în 1973 în Peru, ca parte a unui 

ansamblu de forme şi tehnici teatrale pe care regizorul 

brazilian Augusto Boal l-a numit Teatrul Oprimaţilor. Acest 

ansamblu mai include: Teatrul Imagine, Teatrul Invizibil, 

Teatrul Jurnal, Curcubeul Dorinţelor şi Teatrul Legislativ 

 

Teatru Forum se opreşte asupra momentelor cu care oamenii 

se întâlnesc zilnic şi cărora nu le dau atenţie din obişnuinţă.  
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Spre deosebire de viaţă însă, teatrul dă posibilitatea celor 

care participă la el să observe finalul din afară, să 

urmărească, la fel ca martorul ascuns după perdea, situaţia 

tragică şi să înţeleagă unde pot duce ignoranţa, nepăsarea, 

etichetarea sau discriminarea. Astfel, la finalul primei 

reprezentatii, el ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plăcut ce s-

a întâmplat aici! Dacă s-ar fi intervenit mai devreme nu s-ar 

fi ajuns în situaţia asta! Dacă am putea întoarce timpul...” 
 

Metoda Teatru Forum poate fi folosită în diferite contexte 

de educație non-formală dând șansa participanților să învețe 

din experiența directă. 

        Este o metodă care se bazează pe învățarea prin 

experință. Poate fi utilizată în comunități de toate tipurile în 

care există persoane care sunt în risc de excluziune socială, 

în care se întâlnesc situații de discriminare ale anumitor 

categorii de oameni, în orice contexte în care vedem oameni 

care susțin stereotipurile și prejudecățile, în care intoleranța 

și mila sunt sentimente care provoacă suferința (astfel putem 

vorbi de instituții de învățământ, familie, instituții publice, 

stradă, cartier, comunități de rromi, penitenciare etc). 
De asemenea, metoda poate fi folosită acolo unde observăm: 

indiferența, lipsa de interes în problemele celorlalți și ale 

comunității în general, neimplicare și pasivitate, agresiune și 

intoleranță. 

        Astfel, Teatru Forum se pune în scena în spații publice 

și în fața persoanelor care se confruntă cu problema pusă în 

scenă, pentru a crea un context de învatare pentru publicul  
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larg (copii, tineri, adulti și bătrâni). Tematica abordată poate 

fi foarte diversă pentru că piesa preia scene din realitatea 

publicului spectator. 

 
Pregătirea piesei 

 

       Un grup de voluntari, de cele mai multe ori non-actori, 

sunt bine instruiţi în metoda teatrului forum printr-un 

training specific prin care se dezvoltă abilităţi din sfera 

teatrului cu ajutorul exerciţiilor, jocurilor și dezbaterilor 

specifi ce metodei. Ei identifică o problemă de opresiune 

într-o anumită comunitate sau li se semnalează de către 

coordonatori de proiect, facilitatori comunitari sau alte 

persoane care doresc o schimbare. 

Echipa de voluntari dezvoltă apoi un proiect în jurul 

acesteia, folosind metoda teatrului forum, un instrument de 

artă participativă pe care experienţa l-a dovedit foarte 

potrivit pentru intervenţiile sociale. Pentru realizarea piesei 

de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc prin 

improvizaţie personajele piesei și scenariul, ţinându-se cont 

de cazuri reale specifi ce problemei în dezbatere. Piesa se 

joacă pentru un public ţintă, care s-a confruntat sau are 

potenţial să se confrunte cu o astfel de problemă. 

 

Partea de teatru 

 

      Pentru reușita reprezentaţiei este bine să avem un număr  
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de spect-actori între 30 și 70 și să promovăm cât mai bine 

evenimentul către grupul ţintă. Desfășurarea efectivă a unei 

piese de teatru-forum are trei etape principale: piesa, 

discuţia și forumul. În prima, situaţia de opresiune este 

prezentată în aproximativ 15 minute cu ajutorul personajelor 

și a interacţiunilor dintre acestea. Personajele pieselor de 

teatru-forum sunt construite incomplet – vom dezvolta acest 

aspect în capitolul construirea piesei - astfel încât publicul 

să se poată identifica cu acestea, mai mult, să simtă nevoia 

de a completa cu acţiunile proprii, prin înlocuirea 

respectivului personaj. 

Partea de forum 

 

     În a doua etapă, moderatorul piesei, numit Joker, 

facilitează discuţia despre situaţia prezentată, despre cauzele 

opresiunii, despre relaţiile dintre personaje și despre poziţia 

ocupată de fiecare în piesă: opresor, opresat, aliaţi ai 

acestora, personaje neutre. Jokerul are rolul de a motiva și 

stimula publicul să vină cu soluţii realiste sau îmbunătăţiri 

ale situaţiei prezentate pe care să le joace pe scenă. O altă 

atribuţie a sa este de a explica și urmări respectarea regulilor 

Teatrului- Forum. 

     În partea de forum piesa se reia, iar publicul devine activ. 

Are posibilitatea să schimbe toate personajele, mai puţin 

opresorul: teatru forum presupune că în realitatea cotidiană  
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opresiunea nu va dispărea pur și simplu, și își propune 

atunci ca aceasta să fi e înlăturată prin schimbarea 

atitudinilor vizavi de opresor și vizavi de problemă. 

Intervenții 
 

        Fiecare spect-actor poate să intervină pe parcursul 

piesei printr-o bătaie din palme. Actorii vor “îngheţa în 

statui”, vor rămâne nemișcaţi pe scenă pentru ca persoana 

din public să vină în locul actorului din piesă. Toţi actorii 

sunt atenţi la schimbări și improvizează ţinând cont de 

caracteristicile principale ale personajelor lor. Scopul 

urmărit este ca publicul să acţioneze asupra persoanjelor 

care nu au luat atitudine și care pot schimba cursul acţiunii 

într-unul pozitiv, care pot ajuta opresatul să ia o decizie care 

să îl susţină și să îl dezvolte pozitiv. 

        Se intervine astfel în fi ecare scenă, rând pe rând, 

înlocuindu-se personaje până când se ajunge la soluţia 

votată de către public ca fi ind cea mai realistă și utilă în 

situaţia prezentată. După alegerea soluţiei au loc discuţii 

despre cum ar putea fi implementată aceasta în realitatea de 

zi cu zi – în comunitatea care se confruntă cu problema 

dezbatută. 

        În cadrul Teatrului celor Opresaţi din care face parte și 

teatrul forum, există și Teatrul Social, foarte asemănător. 

Acesta se diferenţiază de teatrul forum prin faptul că, dacă 

un spect-actor găsește o posibilitate reală de schimbare a 
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 atitudinii unuia dintre personaje, actorul care interpretează 

rolul acelui personaj preia atitudinea indicată și o menţine 

pe tot parcursul piesei, până la fi nal sau până în momentul 

în care este din nou înlocuit de către alt spect-actor care vine 

cu o noua atitudine realistă. 

Câteva detalii tehnice în ceea ce priveste 

metoda Teatrului Forum: 

 

       Opresiunea poate fi la orice nivel și este un termen de 

referinţă în teatru forum. De-a lungul timpului, aceasta a 

luat multe forme. Victimele opresiunii pot fi indivizi sau 

grupuri, larg cunoscute sau anonime, însă elementele 

opresiunii rămân mereu aceleași. 

      Teatrul Forum materializează dramaturgic o situaţie de 

opresiune, urmărind în prima fază ca publicul să identifi ce 

situaţia în sine, precum și rolul fiecărui personaj: opresor, 

opresat, aliat al unuia sau al celuilalt și personaje neutre. 

Scopul final al piesei de teatru-forum este ca publicul să 

găsească soluţii pentru înlăturarea situaţiei de opresiune prin 

schimbarea atitudinilor personajelor, fără însa a acţiona 

direct asupra personajului-opresor. Teatru forum este o 

formă de teatru interactiv, publicul având posibilitatea de a 

înlocui personaje pentru a produce o schimbare realistă. 

           Cel mai bine este să ne imaginăm jokerul este ca pe o 

gazdă care își așteaptă oaspeţii pregătita, știe cum să îi 

întâmpine, știe cum să îi întreţină și să fie atent la toţi, fară  
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să exagereze în nici o situaţie. El prezintă regulile teatrului 

forum și energizează grupul, îl activează cu jocuri de 

demecanizare sau de cunoaștere, specifice teatrului forum.       

Paşii parcurşi de echipa de lucru împreună cu Jokerul, 

facilitatorul şi coordonatorul de proiect, fac parte toţi din 

„munca din spatele cortinei” și merg în aceeași direcţie, 

aceea de a implica spectatorii în găsirea de soluţii la 

probleme sau crearea de căi spre o situaţie îmbunătăţită. 

      Jokerul se prezintă pe sine și explică nu numai regulile, 

ci și rolul lui acolo. E ca un moderator între actori și public. 

Poate interveni în partea de forum când replicile importante 

au fost deja zise, are un mic discurs la început referitor la 

metodă, pentru ca lumea să nu creadă că asistă la o piesă de 

teatru clasic și să plece după prima reprezentaţie. Tot el 

dezvăluie publicului faptul că cei de pe scenă nu sunt actori 

profesioniști, acest lucru fi ind valabil în majoritatea 

pieselor de teatru forum. El știe înainte de toate să pună 

întrebări care să aibă ecou în public, să îi provoace pe cei 

din audienţă să răspundă și să răstoarne situaţia pe toate 

părţile pentru ca forumul să fi e cât mai autentic. Jokerul 

este parte din piesă încă de la conceperea ei, asistă și poate 

da indicaţii ca un regizor, face legătura cu realitatea în  

permanenţă, susţine echipa, este o persoană care poate, și 

este nevoie, sa rămână obiectivă.  

      Putem spune că de abilităţile lui de prezentare, 

comunicare, empatizare depinde bunul mers al forumului, o 

simplă neatenţie poate dezechilibra sau poate pune accentul 

pe lucruri fie irelevante, fie nepotrivite cu acţiunea și  
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subiectul prezentate, actorii de pe scenă devin în acest caz 

dezorientaţi și nu știu în ce direcţie să improvizeze, iar 

spect-actorii se îndepartează de subiect sau nu mai sunt 

motivaţi să participe vazând că nu le sunt luate în 

considerare intervenţiile. 

 
Etapele jokerajului 

 

Prima etapă: Introducerea publicului în metoda Teatru 

Forum. Succesiunea paşilor este mai mult sau mai puţin 

de fiecare dată aceeaşi: 
» urările de bun venit către public; 

» prezentarea jokerului şi a rolului său în reprezentaţia care 

va urma; 

» prezentare scurtă a Teatrului Forum, a ceea ce presupune 

el şi ce se aşteaptă de la public în consecinţă: să fie activ, să 

fie atent, să se aştepte la un exerciţiu de creaţie mai mult 

decât la un exerciţiu artistic; 

» apoi se explică publicului ce fel de personaje există în 

Teatru Forum (opresor, opresat, aliat al opresorului, aliat al 

opresatului, neutru) invitându-i să urmărească cu atenţie 

piesa pentru a le identifica şi a participa ulterior cât mai 

activ la partea de forum; 

» trebuie să ştie dacă publicul a mai participat la o astfel de 

reprezentaţie vreodată; dacă există în sală spectator care au 

mai participat, jokerul va încerca să îi împuternicească să 

devină spectatori activi care să intervină la partea de forum; 

» înainte de a viziona piesa, face un exerciţiu de energizare  
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cu publicul: aplauze multe şi furtunoase; 

» foarte important este să explice publicului că după cele 15 

- 20 minute de reprezentaţie, va urma forumul efectiv; la 

acel moment ei vor urca pe scenă şi împreună cu noi, ca o 

echipă, vor ajuta protagonistul şi personajele prezentate să ia 

o altă decizie; 

» înainte de a începe prima reprezentaţie a piesei va verifica 

dacă publicul are întrebări şi dacă sunt pregătiţi să vizioneze 

piesa: întrebările trebuie puse cu energie şi răspunsurile lor 

trebuie aşteptate măcar 3 secunde (eventual puteţi stabili cu 

publicul să ridice mâna dacă sunt de acord cu afirmaţiile pe 

care le faceţi sau întrebările pe care le puneţi în anumite 

momente cheie). 

 

Etapa a doua: Reprezentaţia Piesei 
       În etapa a doua are loc piesa propriu zisă în care 

publicul vizionează cele aproximativ 15 minute de 

spectacol. Se poate, pentru a face demarcaţia mai clară, ca 

Jokerul să facă trecerea dintr-o scenă în alta strigând: 

„Scena II, Scena III„ ... sau „după ceva vreme...”, „Scena 

III”, etc. - dar acest lucru doar dacă simţiţi nevoia pentru a 

face demarcaţia între scene mai clară.  

      Jokerul va trebui să se poziţioneze undeva strategic 

pentru a reuşi să observe spectatorii în timpul reprezentaţiei: 

acest lucru îl va ajuta foarte mult să vadă cum reacţionează, 

ce momente cheie îi încântă sau le stârnesc o reacţie, cine 

din public pare mai implicat, cine vorbeşte cu cine, etc. 
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 Aceste detalii sunt foarte importante pentru Joker deoarece 

îi oferă indicii pentru a alege oamenii potriviţi pe care să-i 

stimuleze să urce pe scenă.  

Etapa a treia: Partea de Forum 

     Paşii care urmează după finalizarea forumului sunt foarte 

importanţi. Aici revine rolul Jokerului care trebuie să 

încurajeze publicul să devină activ. Cum poate face Jokerul 

acest lucru? 

La finalizarea piesei, dacă simte că le-a plăcut, cere foarte 

multe aplauze, timp în care se deplasează spre centrul scenei 

(pentru a fi văzut de către toată lumea). 

» Poftește actorii pe scenă, rând pe rând: opresorul, 

opresatul, aliaţii şi personajele neutre; 

» Pentru fiecare personaj în parte întreabă publicul: Cum se 

numeşte personajul? Ce fel de personaj cred ei că este din 

categoria celor 5 pe care i-am descris înainte de piesă? De 

ce au ales să-l încadreze în această categorie, îndrumându-i 

să spună câteva cuvinte despre personaj pentru a mă asigura  

că povestea a fost bine înţeleasă. 

» Dacă au existat confuzii despre personaje, acum este 

momentul pentru clarifi care. Alte întrebări care vîn în acest 

moment al piesei sunt: 

• Ce aţi observat în piesă? 

• Despre ce este vorba în piesă? 

• Care este problema subliniată în piesă? 
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• Care sunt cauzele problemei prezentate? 

• Cine este cel mai afectat? 

• Este inevitabil acest sfârşit? 

• Puteţi voi să faceţi ceva, aveţi alte soluţii? 

» O altă abordare cu efect la public este: 

• Îl recunoaşteţi pe acest personaj din viaţa voastră 

particulară? 

• Îl regăsiţi în cineva - o rudă, un prieten, un coleg, un 

şef, oricine? 

» În acest moment spectatorii reflectă la întrebarea care le-a 

fost pusă. După încă 3-4 secunde se poate adresa următoarea 

rugăminte: “Cine recunoaşte personajul, să ridice o mână!”. 

De fiecare dată când este vorba despre opresor toată lumea îl 

recunoaşte. La fel şi pe protagonist. Acesta este momentul 

în care porneşte forumul, întrucât spectatorii identifi că şi se 

identifi că cu personajele de pe scenă, pas foarte important 

pentru a intra în joc. 

» În cele din urmă sunt îndemnaţi să formulize împreună 

scopul forumului: ”De ce vrem să-l facem pe protagonist să 

găsească alte soluţii?” şi publicul va formula scopul. Odată 

ce toată lumea a înţeles scopul exerciţiului, forumul are  

potenţial mare de succes. 

» După ce spectatorii au înţeles ce tip de personaj este fi 

ecare dintre cele prezentate, urmează prezentarea regulilor 

de forum. Iată cum ar putea suna o formulare a acestora 

pentru public: Vom juca fiecare scenă pe rând; În momentul 

în care dumneavoastră simţiţi că puteţi să înlocuiţi orice 
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personaj (mai puţîn opresorul principal) din scenă vă rugăm 

să bateţi din palme; 

• Eu voi spune „STOP!”, 

• Vom îngheţa piesa iar dvs. veniţi în faţă; 

• Vă prezentaţi, să ştim cu cine lucrăm şi 

• Mergeţi să vă faceţi intervenţia. 

• Nu avem voie să folosim violenţa fi zică şi verbală  

pe scenă! 

• Nu puteți înlocui Opresorul! Puteți înlocui personaje 

de sex opus dvs.! Nu sunt admise două intervenții în 

același timp pe scenă! 

• În momentul în care simţiţi că aţi fi nalizat 

intervenţia, vă rugăm să bateţi din nou din 

palme.Rugăm publicul să fi e atent la intervenţiile 

făcute, pentru că vom discuta împreună despre ele.Va 

trebui să luaţi în considerare că intervenţiile sunt 

făcute pentru a ne atinge scopul propus împreună. 

• Trebuie să aveţi câte o singură intervenţie, pe rând. 

• Intervenţiile trebuie să fi e realiste conform 

caracteristicilor personajelor şi raportat la timpul real 

al piesei. 

         Toată lumea a înţeles regulile?: aplauze – Stop! – 

nume – Intervenţie - discuţie cu publicul 

Dacă toată lumea a înţeles haideţi să ne încălzim puțin! 

Aici puteţi face unul două exerciţii de încălzire a publicul. 

 
       Teatru Forum - dezvoltă competențe pentru non-actorii 

implicați în punerea în scenă a spectacolelor: 
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- Capacitatea de a face fata provocarilor – A juca pe scena în 

fata publicului, libertatea de a selecta tematici cat mai 

diverse din realitate – ii scoate pe participantii, non – actori, 

sa iasa din zona de confort şi astfel provoaca invatarea; 

- Capacitatea de a se adapta la diferite situatii – Situatiile 

selectate pentru a fi jucate pot fi adaptate conform cu 

profilul participantilor, dar acest lucru le şi permite sa invete 

din transpunerea directa în situatii care sunt realiste; 

- Flexibilitatea: - Exersarea diverselor situatii incurajeaza 

non-actorii sa practice competente şi comportamente noi; 

- Abilităţi de comunicare interpersonala şi asertivitatea– 

exercitiile de improvizatie, feed-back-ul în echipa ii ajuta pe 

non-actori sa se cunoasca şi sa se intelega mai bine cat şi sa 

poata comunica cu ceilalti 
- Competențe din sfera relaționării; 

- Competențe din sfera creativității; 

- Competențe din sfera luării deciziilor; 

- Competențe din sfera lucrului în echipă 

     
       Teatru Forum – are o influenta directa în 

schimbarea de atitutdini şi dezvoltarea competentelor 

publicului prezent, spect-actorilor 
- Sensibilizeaza fata de formele de discriminare la care sunt 

 expuse anumite categorii de persoane şi în special a celor 

care sunt în risc de excluziune sociala; 

- Dezvolta empatia publicului spectator fata de sitatia de 

viaţaa a aunitor grupuri sociale; 

- Creste nivelul de intelegere şi toleranta al publicului larg 
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 fata de categoriile în risc de excluxiune sociala; 

- Dezvolta atitudinea participativa a publicului în situatiile de 

discriminare şi opresiune; 

- Dezvolta atitudine proactiva şi de participare socială 

publicului spectator; 
               Teatru Forum - Dezvolta competente necesare în 

situatiile de descriminare cu care se confrunta persoanelor în 

risc de excuziune sociala: 

- Increderea în sine – exersarea confruntarii cu opresorul 

intr-o maniera non-violenta, ci doar de a-şi sustine drepturile 

şi a fi increzator în propria persoana. 

- Autovalorizarea – a fi capabil sa prezinti în fata opresorului 

propriile valori şi credinte şi a le sustine. 

- Încrederea în ceilalti – a intelege rolul celorlalti care te pot 

sustine şi capacitatea de a solicita sprijinul, aceasta fiind o 

solutie de depasire a situatiilor de discriminare. 
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PARTEA A-II-A 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR  ŞI 

DEPRINDERILOR DE VIAŢĂ 

 

   PREGATIREA ÎN DOMENIUL DEPRINDERILOR 

DE VIAŢĂ 

1.Principii metodologice 

     Educaţia copiilor şi tinerilor în general şi a celor aflaţi în 

risc de excluziune socială în special implica educaţia lor atat 

în plan personal, cat şi social. Nevoia de dezvoltare a 

abilităţilor de viaţaeste mai mare la copiii din mediul rural, 

din cauza accesului mai dificil la mijloace de informare 

(carti, mass-media, Internet). Acest impediment face ca mai 

putine informatii sa ajunga la acestia, rezultand o capacitate 

diminuata de actiune independena în viata. Tocmai de aceea 

este important sa actionam în primul rand atat asupra 

mentalitatii lor cat şi asupra mentalitatii celor din jur 

(parinti, rude apropiate, prieteni, colegi, profesori etc).  

Astfel, prin metodele pe care le-am descris anterior şi prin 

activităţile pe care le vom mentiona cu titlu de exemplu 

urmarim dezvoltarea cunostintelor, abilităţilor, valorilor şi 

atitudinilor beneficiarilor nostri. 

În concluzie: 

 - pornim de la ceea ce participantii cunosc deja, de la 

opiniile şi experienta lor, de la acea baza care le va oferi 

posibilitatea de a cauta şi descoperi impreuna idei şi 

experienţe noi; 



 

 

      
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 

oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 

Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE  şi norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org. 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

P
ag

e9
8

 

 - incurajam participarea tinerilor la discutii şi învăţarea 

interpersonala; 

 - incurajam participantii sa transpuna ceea ce au învăţat în 

actiuni simple, care sa demonstreze faptul ca au devenit 

pregatiti pentru viata, resping injusitia, inegalitatea socială şi 

ideea de incalcare a drepturilor omului. 

         Din aceste motive, acordam o importanta deosebita 

educaţiei nonformale şi am cuprins în acest manual metode 

nonformale de lucru care promoveaza cooperarea, 

participarea şi invatarea prin experienta. Dorim sa incurajam 

tinerii sa gandeasca, sa simta şi sa actioneze; cu alte cuvinte 

sa se implice cu mintea, inima şi bratele.  

Cunostinte, competente şi atitudini: 
           Daca va intrebati ce fel de cunostinte, competente şi 

atitudini le sunt necesare tinerilor pentru a-şi dezvolta 

abilităţile şi deprinderile pentru viaţaşi a deveni cetateni 

activi care militeaza pentru unitate şi diversitate, va oferim 

mai jos o lista care speram sa va ajute:  

Copiii şi tinerii vor cunoaste şi intelege: 
 - concepte-cheie precum: libertate, dreptate, egalitate, 

demnitate, nediscriminare, democratie, universalitate, 

drepturi, responsabilităţi, familie, societate, solidaritate etc; 

 - ideea ca în toate mediile sociale (familie, scoala, 

comunitatea locale etc) exista niste norme de comportament 

care  trebuie respectate; 

 - faptul ca intr-o societate şi comunitate toti oamenii sunt 

egali, trebuie sa respecte legea şi au atat drepturi, cat şi 

obligatii; 
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 - faptul ca pentru a se integra în societate şi în diverse 

medii, este esential sa cunoasca şi sa-şi dezvolte 

deprinderile elementare ale unui cetatean activ şi 

responsabil; 

 - mecanismele de protectie socială şi ale drepturilor omului. 

Işi vor dezvolta abilităţi precum: 
 - ascultarea şi comunicarea activa, capacitatea de a asculta 

diferite puncte de vedere, de a apara drepturile proprii şi pe 

cele ale altor persoane; 

 - gandirea critica: gasirea informatiilor semnificative, 

aprecierea critica a dovezilor, constientizarea consecintelor 

nefaste ale discriminarii, actionarea în situatii de criza; 

 - capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi în viaţa de zi cu 

zi şi în cea de familie, în ceea ce priveste activităţi 

gospodaresti sau care ţin de propria persoana; 

 - capacitatea de a coopera şi de a aborda pozitiv conflictele; 

 - capacitatea de a participa şi de a organiza grupuri sociale. 

Vor dezvolta atitudini şi valori precum: 
 - responsabilitatea pentru propriile actiuni, dorinta de 

dezvoltare personala şi schimbare sociala; 

 - curiozitatea, deschiderea, aprecierea diversitatii; 

 - empatia şi solidaritatea cu altii şi dorinta de ai sprijini pe 

cei aflaţi în situatii dificile; 

 - sentimentul demnitatii umane, al valorilor proprii şi şi al 

valorii celorlalti, indiferent de originea sociala, cultura, 

limba sau religie; 

 - spiritul dreptatii, dorinta de a milita pentru idealurile 

libertatii, egalitatii şi respectarii diversitatii. 
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2. Tehnici de formare (sugestii de facilitare) 
        În acest manual  termenul de facilitator  este folosit 

pentru a desemna rolul  persoanei care coordoneaza şi 

deruleaza activităţile descrise. Aceasta persoana poate fi: 

formator, profesor, bibliotecar, ONG-ist, voluntar tânăr sau 

oricine altcineva care desfasoara o activitate în cadru 

organizat. Această terminologie contribuie la accentuarea 

ideii că dezvoltarea deprinderilor pentru viaţacotidiana 

necesită o abordare democratică și participativă.  

Am pornit de la ideea că intalnirile grupurilor de participanti 

vor fi facilitate într-o clasă, intr-o biblioteca, la un seminar, 

atelier de lucru sau în cadrul sedintelor de consiliere de 

grup. 

Se recomanda ca aceste sedinte sa sa faca intr-un spatiu 

cunoscut de beneficiari şi agreat de acestia, pentru a inlesni 

comunicarea şi intarirea legaturii dintre ei.  

 

Lucrul în grup 
Activitatea de grup presupune ca un grup de persoane să 

lucreze înpreună, să combine diferitele lor competențe și 

talente și să-și valorifice reciproc punctele forte în scopul 

dezvoltării unei sarcini. Activitatea de grup prezintă 

următoarele avantaje: 

 - Încurajează responsabilitatea - când participanții simt că 

se descurcă bine, ei sunt, de obicei, preocupați de rezultat și 

au grijă să asigure un rezultat bun; 

 - Dezvoltă competențele de comunicare - participanții 

trebuie să asculte, să înțeleagă ceea ce spun ceilalți, să fie 
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receptivi la ideile acestora și să fie capabili să-și exprime 

propriile lor gânduri; 

 - Dezvoltă cooperarea – participanții învață destul de 

repede că atunci când lucrează împreună pentru atingerea 

unui scop comun, ei fac mai bine acest lucru dacă 

cooperează, decât dacă sunt în competiție; 

 - Implică  capacitatea de adoptare consensuală a deciziilor – 

participanții învață, de asemenea, foarte repede că cel mai 

bun de a lua decizii este acela de a examina toate 

informațiile disponibile și de a încerca să găsească o soluție 

care să fie satisfăcătoare pentru toți cei implicați; cei care se 

simt excluși din procesul de adoptare a deciziilor pot 

perturba  activitatea grupului  și nu respectă deciziile care au 

fost luate de restul grupului; 

Tehnici de lucru în grup 

     Următoarele note explică cativa termeni folositi pentru a 

descrie tehnici de lucru cu grupurileși oferă câteva linii 

generale de orientare în legătură cu modul de utilizare  a 

acestora. De reținut este faptul că activitatea de grup de 

succes este cea orientată pe sarcină. Sarcina trebuie să fie o 

întrebare clară căreia grupul trebuie să-i găsească un răspuns 

sau o problemă bine definită care să necesite rezolvare.       

          Furtuna ideilor (brainstorming) - reprezintă o 

modalitate de a introduce un nou subiect, de a încuraja 

creativitatea și de a genera o mulțime de idei într-un timp 

foarte scurt. Această tehnică  poate fi utilizată în rezolvarea 

unei probleme specifice sau pentru a răspunde unei 

întrebări. 
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Instrucțiuni:  
 - Decide asupra problemei pe care dorești s-o supui furtunii 

ideilor și formuleaz-o sub forma unei întrebări  cu mai multe 

răspunsuri posibile; 

 - Scrie întrebarea într-un loc în care să poată fi văzută de 

toți participanții; 

 - Cere participanților să  contribuie cu ideile lor și notează 

ideile astfel încât să fie vizibile pentru toți, de exemplu, pe 

tablă; aceste idei trebuie să fie comprimate în forma unor 

cuvinte-cheie sau a unor fraze scurte;  

 - Oprește furtuna ideilor când ideile au încetat să mai apară; 

 - Parcurge ideile oferite de participanții cerând comentarii. 

De reținut următoarele: 
 - Notează fiecare sugestie nouă; adesea, majoritatea 

sugestiilor creative sunt foarte utile și interesante! 

 - Nimeni nu trebuie să comenteze sau să judece ceea ce este 

notat și nu trebuie repetate ideile care au fost deja spuse; 

 - Toți participanții trebuie încurajați să participe; 

 - Oferă propriile idei numai daca este necesar pentru a 

încuraja grupul; 

 - Daca o idee este neclară, cere clarificări. 

 

Scrisul pe pereți 

     Aceasta este o formă a furtunii ideilor. Participanții își 

scriu ideile pe bucățele de hârtie și le lipesc pe un perete. 

Avantajul acestei metode constă în faptul că participanții pot 

reflecta în liniște asupra subiectelor – înainte de a fi 

influențați de ideile altora – iar bucățelele  de hârtie ce pot fi  
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repoziționate  permit gruparea ideilor. 
Discuția 

       Discuția reprezintă pentru facilitator și participanți o 

bună modalitate de a descoperi care sunt atitudinile față de 

problemele supuse dezbaterii. Acesta este un lucru foarte 

important în educația pentru drepturile omului, deoarece 

participanții nu trebuie doar să cunoască faptele, ci și să 

exploreze și să analizeze ei înșiși problemele. Știrile, afișele 

și studiile de caz sunt instrumente utile pentru stimularea 

discuției. Începe cursul prin a-i întreba pe participanți ” Ce 

credeți despre…?”. 
”Zumzetul” grupulețelor 

         Se dovedește o bună metodă în situația în care nu 

apare nici o idee într-o discuție în întregul grup. Cere 

participanților să discute subiectul în perechi timp de un 

minut sau două minute și apoi să împărtășească restului 

grupului ideile lor. Vei descoperi în curând atmosfera de 

”zumzet” în conversații și zumzetul ideilor participanților! 

Activitatea pe grupuri mici 

           Acest tip de activitate este în contrast cu activitatea 

cu întreg grupul. Este o metodă care încurajează pe toți 

participanții să se implice și sprijină dezvoltarea cooperării 

în cadrul echipei. Mărimea unui grup mic va depinde de o 

serie de lucruri practice cum ar fi: numărul total de 

participanți, mărimea spațiului disponibil. Un grup mic  

 

poate fi format din 2-3 persoane dar poate lucra foarte bine 

și dacă are 6-8 persoane. Activitatea pe grupuri mici poate 
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dura 15 minute, o oră sau o zi, în funcție de natura sarcinii 

de rezolvat. 

           Este rareori productiv să spui participanților, pur și 

simplu, să ”discute problema”. Indiferent de subiect, este 

esențial ca activitatea să fie clar definită și ca participanții să 

se concentreze asupra unui scop care necesită reacții pentru 

întregul grup. De exemplu, sarcina ar putea fi enunțată sub 

forma unei probleme sau a unei întrebări. 

Jocul de rol 

           Un joc de rol este o scurtă piesă de teatru pusă în act 

de către participanți. Deși aceștia se inspiră din propriile lor 

experiențe de viață, în situația de joc de rol improvizația este 

prezentă într-o foarte mare măsură. Scopul jocului de rol 

este acela de a pune participanții în situații de viață sau 

evenimente care le sunt nefamiliare. Jocurile de rol pot 

îmbunătăți înțelegerea unei situații și încurajează empatia cu 

aceia care sunt implicați în astfel de situații.  

Jocul de rol diferă de simulări, care presupun, de asemenea, 

scurte puneri în scenă dar care au la bază un text scris și nu 

implică într-un asemenea grad improvizația. 

          Valoarea jocurilor de rol constă în imitarea vieții 

reale. Ele pot ridica întrebări la care nu este simplu de 

răspuns, cum ar fi cele legate de corectitudinea 

comportamentului unui personaj. Pentru a se ajunge la o mai 

bună înțelegere, o tehnică utilă este aceea de a cere  

 

participanților să inverseze rolurile. 

Jocurile de rol trebuie să fie folosite cu atenție și  
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receptivitate la reacțiile participanților.  

          În primul rând, este esențial ca participanții să aibă 

timp la final pentru a ieși din rol. În al doilea rând, fiecare 

participant trebuie să respecte sentimentele indivizilor și 

structura socială a grupului. De exemplu, un joc de rol 

despre persoanele cu handicap trebuie să țină seama de 

faptul că unii participanți pot avea ei înșiși handicapuri 

(poate nu vizibile) sau pot avea rude sau prieteni apropiați 

care au handicapuri. Aceștia nu trebuie să fie lezați, forțați la 

expunere sau marginalizați. Dacă se întâmplă un asemenea 

lucru, trebuie tratat cu seriozitate (scuzarea, reformularea 

problemei ca un exemplu, etc.).  

          Totodată, trebuie să conștientizezi existența 

stereotipurilor. Jocurile de rol pun în evidență ceea ce 

gândesc participanții despre alte persoane, prin prisma 

"abilităților" lor de a juca acel rol sau de a imita. Tocmai de 

aceea sunt amuzante astfel de activități! Poate fi util ca 

întotdeauna în faza de sintetizare să adresezi întrebarea : 

"credeți că oamenii pe care i-ați pus în scenă sunt chiar 

așa?". Este educativ să determini participanții să 

conștientizeze nevoia de a re-analiza constant și critic 

informațiile. Poți să-i întrebi de unde au obținut informațiile 

pe care s-au bazat când au interpretat acel rol. 
Simulările 

         Simulările pot fi gândite ca jocuri de rol extinse  care-i 

implică pe toți participanții. Acestea permit oamenilor să 

experimenteze situații provocatoare dar într-o atmosferă 

securizantă. Adesea, simulările presupun o oarecare 

implicare emoțională.  
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În acest context, oamenii învață nu doar cu mintea și cu 

brațele, și cu inima. Sintetizarea este foarte importantă după 

o simulare. Participanții trebuie să discute sentimentele lor, 

motivele pentru care au ales să acționeze în model respectiv, 

orice nedreptate pe care au perceput-o și cât de acceptabilă 

au considerat că este orice hotărâre care a fost luată. 

Participanții trebuie sprijiniți să facă paralele între ceea ce 

au experimentat și situațiile actuale din lume. 

 

Imaginile: fotografii, cartonașe desenate, desene, colaje 

         "O imagine spune o mie de cuvinte". Imaginile sunt 

instrumente eficiente în oferirea informațiilor și simularea 

interesului. Amintește-ți că desenul este un mijloc important 

de comunicare și exprimare a sinelui, nu numai pentru aceia 

al căror stil de gândire este vizual, ci și pentru aceia care nu 

sunt suficienți de convingători prin exprimarea verbală.  

Recomandări pentru alcătuirea unei colecții de imagini 
 - Imaginile sunt un instrument multifuncțional iar 

construirea propriului stoc de imagini este o idee bună 

pentru facilitator. Imaginile pot fi colectate din diverse 

surse: ziare, reviste, afișe, broșuri de călătorie, vederi și 

felicitări; 

 - Decupează imaginile, aplică-le pe un carton și acoperă-le  

 

cu o folie de plastic transparentă pentru a le face durabile, 

ușor și plăcut de mânuit. Colecția trebuie să arate mai 

degrabă ca un set de cartonașe care sunt toate de aceeași 

mărime. Formatul A4 este ideal, dar A5 este un compromis 

practic; 
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 - Poate fi o idee bună scrierea numărului de referință pe 

spatele fiecărei imagini și înregistrarea sursei, a titlului 

original și a oricăror alte informații utile. Astfel, 

participanții vor trebui să se  concentreze numai asupra 

imaginilor și nu le va fi distrasă atenția de alte repere; 

 - Când alegi  imaginile, caută să fie variate. Ține cont de 

gen, rasă, abilitate și handicap, vârstă, naționalitate și 

cultură, inclusiv subculturi. Încearcă să realizezi o selecție a 

imaginilor din Nord, Sud, Est și Vest, din diferite medii 

sociale și naturale și din diverse culturi. De asemenea, ia în 

considerare impactul pe care imaginile îl au prin mărime și 

culoare. Întrucât acest efect poate distorsiona percepția unei 

imagini, încearcă să pregătești colecția astfel încât să ai un 

set de omogenitate rezonabilă. 

Filmele, emisiunile video și de radio 

          Filmele, emisiunile video și de radio sunt instrumente 

valoroase în educația pentru drepturile omului și populare 

pentru tineri. O discuție după vizionarea unui film ar putea 

reprezenta un bun punct de pornire pentru activitatea care va 

urma: a vorbi despre reacția inițială a oamenilor la un film, 

despre cât de fidel a reprodus "viața reală", dacă personajele 

au fost portretizate realist sau dacă acel film a încercat să  

promoveze un anumit punct de vedere moral sau politic. 

Ziarele, radioul, televiziunea, Internetul 

         Mass-media reprezinta o sursa sigura de bun material 

de discutie. Este intotdeauna interesanta pentru discutarea  

continutului şi a modului în care acesta este prezentat, 

pentru analizarea stereotipurilor şi partinirilor. 
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Fotografierea şi realizarea de filme 
        Tehnologia moderna face realizarea filmelor şi a 

fotografiilor mult mai accesibilia oricui. Fotografiile şi 

filmele tinerilor arata punctele de vedere şi atitudinile lor şi 

fac un excelent material de expus. „Scrisorile video” sunt o 

modalitate care s-a dovedit a inlatura barierele şi 

prejudecatile. Ele dau oamenilor care nu s-ar putea intalni 

fata în fata posibilitatea de a „discuta” şi de a inelege 

reciproc cum traiesc şi ce este important pentru ei. 

3.Evaluarea abilităţilor de viaţaale copiilor şi tinerilor 
         Evaluarea abilităţilor de viaţa ale copiilor şi tinerilor, 

orientarea şi consilierea lor în plan profesional cresc 

capacitatea de integrare socio-profesionala a membrilor 

grupului tinta, conribuind la diminuarea excluderii, cresterea 

stimei de sine, luarea unor decizii privind cariera în 

cunostinta de cauza, cu informatii coerente despre viitorul 

educational şi profesional.  

            Activitatea de evaluare a abilităţilor şi deprinderilor 

de viaţa se va realiza prin sedinte de consiliere individuala  

cu fiecare beneficiar în parte. Acestea se pot realiza la 

biblioteca publica din fiecare localitate de catre specialistii 

formati în acest domeniu (bibliotecari, ONG-isti) asistati de 

psihologi. 

            Evaluarea initiala se va realiza pe baza identificarii 

punctelor tari şi nevoilor copiilor prin interviu structurat 

aplicat în cadrul sedintei de consiliere individuala, 

respectandu-se principiile şi regulile de consiliere. În cadrul 

interviului se va urmari stabilirea punctelor tari şi nevoilor  
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copiilor în ceea ce priveste interesele şi activităţile speciale 

ale copiilor, spatiul social şi personal, familia şi prietenii, 

religia, valorile şi credinta, educaţia şi ocupatia, emotionalul 

şi mentalul, cognitivul, conditia fizica, sistemele de sprijin, 

reactia la serviciile profesionale exterioare. 

Ca şi anexe la prezentul manual puteti vedea un model de 

fisa de consiliere. 

          Informatiile obtinute în urma interviului vor fi 

cuprinse de catre bibliotecar/psiholog/consilierul ONG intr-

o fisa de consiliere realizata pentru fiecare beneficiar. 

Ulterior, pentru fiecare beneficiar se vor realiza şi rapoarte 

de evaluare. 

            Este recomandat ca evaluarea abilităţilor cognitive, 

a profilului psihologic şi a intereselor profesionale sa se 

faca la elevi mai mari, adolescenti şi tineri aflaţi în pragul 

alegerii carierei, cu scopul de a-i ajuta sa se orienteze din 

punct de vedere vocational şi profesional. 

             Aceasta evaluare se va realiza individual pentru 

fiecare beneficiar prin aplicarea de teste de evaluare  

psihologica utilizand platforma de testare Cognitrom 

Assessment System, pentru care este necesara detinerea unei 

licente. Prin intermediul testelor se vor evalua atat nivelul 

abilităţilor şi aptitudinilor cognitive (abilitatea de invatare, 

verbala, numerica, spatiala, perceptuala, functionareasca, 

rapiditatea în reactii, capacitatea decizionala), cat şi 

evaluarea personalitatii (extraversiunea, amabilitatea, 

constiinciozitatea, stabilitatea emotionala, autonomia-

independenta) şi a intereselor ocupationale (ce tip de job li 

se potriveste cel mai bine).  
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             În urma sedintelor individuale de evaluare, 

beneficiarilor li se va prezenta profilul psihologic şi se vor 

discuta punctele tari şi punctele slabe identificate. Ulterior, 

tinerilor li se vor prezenta potentialele ocupatii compatibile 

cu profilul lor psihologic şi vocational.  

 

DEPRINDERI PENTRU VIAŢA COTIDIANA 

 

          În absenta parintilor sau a unor exemple pozitive, 

copiii şi tinerii din grupurile vulnerabile din mediul rural 

trebuie sprjiniti sa-şi insuseasca deprinderile şi atitudinile 

pentru viaţa cotidiana. 

 

Pregatirea alimentelor pentru hrana zilnica 
         Pregatirea alimentelor pentru hrana zilnica este o 

indatorire a fiecaruia dintre oamenii responsabili şi care vor 

sa aiba o viaţa sanatoasa. Copiii şi tinerii trebuie sa stie care 

sunt alimentele cele mai sanatoase şi recomandate pentru 

consumul zilnic precum şi care sunt cele mai  

nerecomandate, trebuie sa stie cum sa achizitioneze 

alimentele, cum sa le depoziteze şi sa le pregateasca.  

         Activităţi recomandate în acest sens: prezentari Power 

Point despre alimente sanatoase şi nesanatoase, prezentarea 

de filmulete, imagini, studii de caz relevante. De asemenea, 

se poate realiza un joc de rol avand drept tema 

achizitionarea de alimente, precum şi o Cafenea publica, un 

Open Space, un Flashmob despre importanta alimentatiei 

sanatoase.  
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Deprinderi de igiena personala: 

        Igiena personala este foarte importanta pentru fiecare 

dintre noi, de aceea este necesar ca beneficiarii sa cunoasca 

importanta pastrarii curateniei trupului şi a locului în care 

traiesc. Astfel, copiii vor invata despre cum sa-şi mentina 

igiena personala şi a locuintei, despre bolile şi pericolele 

care ii ameninta daca nu respecta notiunile de igiena, bolile 

cu transmitere sexuala, sarcinile nedorite şi alte aspecte care 

tîn de acest domeniu. 

         Se recomanda ca pentru a inocula aceste deprinderi, sa 

se realizeze activităţi care presupun expuneri ale 

problemelor, demonstratii, discutii, dezbateri şi expunerea 

solutiilor. Se pot organiza: Cafenele publice (ex: bolile cu 

transmitere sexuala), Open Space-uri, piese de teatru forum 

(ex: efectele sarcinii nedorite), PhotoVoice (consecintele 

nerespectarii igienei, campanie pentru bolnavii de SIDA), 

Flashmob, studii de caz, jocuir de rol, realizarea de filmulete 

şi altele. 

Purtarea şi intretinerea hainelor: 

         Beneficiarii vor invata cum sa-şi intretina hainele şi 

cum sa le poarte, cum sa se imbrace pentru diferite ocazii 

(formal, casual, sport). De asemenea, vor realiza importanta 

primei impresii care este data de aspectul exterior. 

         Pentru acest domeniu se recomanda realizarea de 

prezentari şi filmulete relevante, precum şi jocuri de rol şi 

discutii în baza unor studii de caz.  

Gestionarea banilor: 

           Gestionarea banilor şi a bugetului personal este un  
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aspect extrem de important pentru fiecare dintre noi. 

Beneficiarii vor invata cum sa-şi gestioneze finantele 

personale, bugetul familiei, importanta muncii şi a obtinerii 

unui loc de munca pentru asigurarea traiului zilnic. 

           Activităţi care se preteaza acestui domeniu sunt 

jocurile de animatie socio-educativa precum Casino sau 

jocurile de societate precum Monopoly şi jocuri de rol. 

 

DEPRINDERI PENTRU LOCUIRE ŞI FOLOSIREA 

RESURSELOR COMUNITATII 
        Prin dezvoltarea acestor deprinderi beneficiarii vor 

invata mai multe despre valorile locale care ii inconjoara, 

cum sa promoveze atractiile turistice, importanta protejarii 

mediului în care traiesc, vor invata mai multe despre 

comunitatea din care fac parte. 

Cunosterea localitatii şi a imprejurimilor 

           Prin intermediul acestor activităţi, beneficiarii vor 

cunoaste mai bine localitatea în care locuiesc, imprejurimile  

sale, vor sti sa promoveze atractiile turistice din zona. De 

asemenea, vor invata sa aprecieze locurile natale. 

          Una dintre cele mai bune activităţi de promvare a unei 

localitati, în special a unui reper turistic important este o 

reprezentatie de teatru labirint, dar aceasta necesita o 

pregatire speciala. Se mai pot realiza fotografii şi filmulete 

sugestive cu repere reprezentative ale locului, pliante şi 

brosuri, etc. 

 Cum apelam la ajutorul institutiilor şi serviciilor 

publice. Ştim cu totii cat de greu este sa ajungem la  
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reprezentantii institutiilor publice şi cat de complicat este 

atunci cand avem nevoie de serviciile publice. activităţile 

prin care incercam sa aducem o problema a comunitatii în 

fata autoritatilor publice se numesc activităţi de advocacy.            

Este foarte important ca beneficiarii nostri sa invete ce 

presupun astfel de activităţi, de aceea, în momentul în care 

am identificat în comunitate o problema, vom realiza cu 

copiii şi tinerii o Cafenea publica, un Open Space, un 

Flashmob, o piesa de teatru forum; bineinteles, cu scopul de 

atrage atentia şi sprijinul autoritatilor locale pentru a rezolva 

acea problema. 

 

DEPRINDERI PENTRU VIAŢA ÎN SOCIETATE 

 

         Viaţa în societate este pasaportul cetatenilor catre 

integrare şi responsabilizare. Exista diferite bariere care 

ingreuneaza integrarea unora dintre oameni în societate, de 

aceea beneficiarii vor invata cum sa depaseasca aceste 

bariere.  

  

Asumarea propriei identitati 

          Asumarea propriei identitati este un pas important 

catre auto-cunoastere şi acceptarea celor din jur. Copiii şi 

tinerii vor constientiza faptul ca oamenii sunt diferiti şi 

fiecare este unic în felul sau şi faptul ca fiecare dintre noi 

are şi calitati şi defecte.  

          Cele mai bune activităţi în acest sens sunt piesele de 

teatru forum, bibliotecile vii, jocurile de animatie socio-

educativa. 
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Familia 
           Familia este deosebit de importanta pentru fiecare 

dintre noi. în cadrul sau ne dezvoltam şi incepem sa ne 

formam ideea despre viata, raportandu-ne la exemplele din 

familie. Considerand faptul ca beneficiarii nostri traiesc în 

familii incomplete sau au diferite probleme de ordin socio-

economic, trebuie sa le inoculam ideea ca familia este 

nucleul societatii. 

           Putem realiza activităţi precum expunerea de filme 

relevante, discutii, jocuri de rol, storytelling, realizarea de 

fotografii şi filmulete pe aceasta tema. 

 

Controlul emotiilor şi gestionarea conflictelor 

          Conflictele pot aparea în orice moment al vietii 

noastre, în orice context. Emotiile, starea de spirit, 

personalitatea influenteaza felul în care abordam conflictele, 

de aceea este foarte important sa-i invatam pe beneficiari 

cum sa abordeze conflictele.  

               Putem realiza activităţi precum jocuri de 

teambuiding, animatie socio-educativa, boardgames, 

discutii, jocuri de rol.  

 

Comunicarea 

              Comunicarea este liantul care leaga oamenii. Deşi 

exista anumite bariere care apar în procesul de comunicare, 

acestea pt fi combatute prin asertivitate, buna-vointa, respect 

şi intelegere. 

Beneficiarii vor inelege aceste concepte şi vor invata cum  
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 sa comunice la toate nivelurile: verbal, nonverbal şi para-

verbal. în acest sens, putem realiza activităţi precum 

exercitii de improvizatie, jocuri de teambuilding, animatie 

socio-educativa, boardgames (jocuri de societate). 

Timpul liber 
             Timpul liber este necesar pentru recreere şi 

socializare în cadru nonformal. Beneficiarii vor invata ca 

pot petrece timpul liber în mod placut şi util realizand 

activităţi interesante în cadru organizat (de exemplu, la 

biblioteca). Aici ei pot participa la jocuri de teambuilding, 

jocuri de animatie socio-educativa, jocuri de societate, 

vizionare de filme, discutii educative etc. 

Respectul pentru drepturile omului 

           În societatea actuala, foarte multi oameni se 

confrunta cu discriminarea şi excluziunea sociala. 

Apartenenta la grupuri sociale vulnerabile este un criteriu de 

discriminare care ii include şi pe beneficiarii nostri. 

Participand la activităţile menite sa promoveze respectul 

pentru drepturile omului, copiii şi tinerii vor invata ca, deşi 

sunem diferiti, cu totii suntem egali şi avem aceleaşi 

drepturi şi indatoriri.  

        Pentru a le arata participantilor acest lucru, vom pune  

în scena piese de teatru forum, biblioteci vii, Cafenele 

publice, Flashmob-uri, Open Space-uri, Storytelling şi orice 

alta activitate care ne va ajuta în demersul nostru. 

 

 

 

 



 

 

      
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 

oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 

Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE  şi norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org. 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

P
ag

e1
1

6
 

DEPRINDERI PENTRU ACTIVITĂŢILE 

INDIVIDUALE şi DE MUNCA 

 

      Activităţile individuale ne definesc personalitatea. Ele 

reflecta interesele, afinitatile şi pasiunile noastre. Activităţile 

individuale le realizam de obicei în timpul liber, asa ca este 

important sa stim sa ne gestionam foarte bine timpul.  

Deprinderi de gestionare a timpului 

         „Lucrarea” deprinderilor de gestionare a timpului ii 

vor ajuta pe beneficiarii nostri sa se organizeze cat mai bine. 

Vor invata ca indatoririle legate de invatare, scoala, serviciu 

sunt prioritare. Apoi, dupa terminarea acestora vor putea 

trece şi la activităţi relaxante, care sa la faca placere. 

         Pentru a-i ajuta sa invete aceste lucruri, vom organiza 

diferite jocuri de teambuilding, de animatie socio-educativa, 

jocuri de societate. 

Deprinderi de invatare 

         Deprinderile de învăţare ale copiilor şi tinerilor sunt 

cele care sprijina procesul de invatare, indiferent ca este 

vorba despre educaţia formala, nonformală sau informala. 

Se vor analiza deprinderile de învăţare ale participantilor, 

cat şi cum invata, care sunt orele la care invata cel mai mult 

şi cel mai bine, domeniile în care doresc sa se perfectioneze.  

Aceasta analiza va fi facuta de catre 

formatori/bibliotecari/facilitatori, pentru a observa care sunt 

posibilele bariere ce ingreuneaza procesul de învăţare al 

beneficiarilor. Ulterior, acestora li se vor da sfaturi despre 

cum şi cat sa invete. 
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Deprinderi de munca 

          Formarea deprinderilor de munca este un proces prin 

care participantilor li se vor forma deprinderi elementare 

necesare pe piata muncii (un program de lucru stabilit 

dinainte şi respectat, participare activa, lucru în echipa, 

comunicare, ascultare activa, respectarea instructiunilor şi a 

cerintelor coordonatorului). De asemenea, vor intelege ce 

înseamnă o echipa şi vor depaşi barierele de comunicare şi 

preconceptiile. 

 

PARTEA A-III-A 

 

EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE 

OMULUI 
CE ÎNSEAMNĂ EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE 

OMULUI? 

 

         Programul de Tineret al Consiliului Europei defineste  

educaţia pentru drepturile omului ca fiind un ansamblu de   

”… programe și activități educaționale care promovează 

egalitatea demnității umane, în conexiune cu alte 

programe care promovează învățarea interculturală, 

participarea și susținerea minorităților” 

Un scop pe termen lung 
        Există multe definiții și diferite abordări dar educația 

pentru drepturile omului este cel mai bine definită din 

perspectiva a ceea ce își propune să obțină.  
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Scopul pe termen lung al acestor programe este să dezvolte 

o cultură în care drepturile omului sunt înțelese, apărate și 

respectate.  

         Doi indivizi sau un grup de indivizi ori culturi nu au 

aceleași nevoi și perspectiva unora asupra educației nu se va 

potrivi  cu cea a tuturor indivizilor, tuturor grupurilor sau 

societăților. Aceasta arată necesitatea ca educația eficace 

pentru drepturile omului să fie în primul rând centrată pe cel 

care învață (cursant): trebuie să înceapă de la nevoile, 

preferințele, abilitățile și dorințele fiecărei persoane, în 

cadrul fiecărei societăți. 

        O cultură a drepturilor omului nu înseamnă doar o 

cultură în care fiecare îți cunoaște drepturile - deoarece 

cunoașterea nu este echivalenta cu respectarea lor iar fără 

aceasta vor fi întotdeauna violări ale drepturilor omului. O 

cultură a drepturilor omului presupune o inter-relaționare de 

atitudini, credințe, comportamente, norme și regulamente. 

Dacă înțelegem acest lucru, avem reperele pe care sa ne 

construim activitatea în grupul nostru. 

 

Către o cultură a drepturilor omului 
          Următoarele aspecte derivă din elementele inițiale ale 

unei astfel de culturi. Ele ne pot oferi obiectivele generale 

ale educației pentru drepturile omului: 

 Să promoveze respectul pentru drepturile omului și  

libertățile fundamentale 

 Să dezvolte respectul de sine și respectul față de alții 

– o valoare pentru demnitatea umană. 
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 Să dezvolte atitudini şi comportamente care sa 

conducă la respectarea drepturilor celorlalți  

 Să asigure egalitatea sexelor și oportunitățile egale 

pentru femei  în toate domeniile  

 Să promoveze respectarea, înțelegerea și valorizarea 

diversității culturale, în special în ceea ce privește 

diferențele naționale, etnice, religioase, lingvistice și 

alte minorități sau comunități 

 Să încurajeze oamenii pentru a deveni cetățeni activi 

 Să promoveze democrația, dezvoltarea, dreptatea 

socială, armonia comună, solidaritatea și prietenia 

între oameni și națiuni 

 Să continue activitățile instituțiilor internaționale 

care urmăresc dezvoltarea unor culturi a păcii, bazate 

pe valorile universale ale drepturilor omului, 

înțelegere internațională, toleranță și non-violență 

 

Rezultatele educației pentru drepturile omului 
      În prezent, trăim într-o lume în care  se încalcă 

drepturile omului, chiar în jurul nostru. Într-o situație, 

ideala, ar putea fi suficient să dezvolți membrilor grupului 

tău sentimentul respectului pentru drepturile altor oameni și 

să speri că cel puțin ei nu se vor număra printre cei care vor 

încălca drepturile omului. Acesta este un aspect important al 

activității noastre ca educatori în domeniul educației pentru 

drepturile omului. 

Dar putem ținti mai mult: putem urmări să-i inspirăm pe 

tinerii cu care lucrăm să acționeze nu doar asupra propriei 
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 persoane, ci și asupra lumii din jur. În putem încuraja să 

devină în felul lor niște mini-educatori și mini-activiști 

pentru apărarea drepturilor omului – chiar și atunci când 

problemele par să nu îi privească direct. Acest scop nu este 

irealizabil: nu înseamnă că ne așteptăm ca tinerii sa-și 

dedice viața pentru apărarea drepturilor omului, ci că dorim 

ca ei să conștientizeze aceste probleme, să fie preocupați de 

acestea și capabili să acționeze pentru schimbarea unei 

situații, atunci când consideră ca este cazul. 

Având în minte această idee, modelele existente de educație 

pentru drepturile omului împart obiectivele în trei categorii 

principale: 

 Stimularea conștientizării și înțelegerii problematicii 

drepturilor omului, pentru a recunoaște situațiile de 

încălcare a acestora 

 Dezvoltarea abilităților necesare protecției 

drepturilor omului 

 Dezvoltarea atitudinilor de respect pentru drepturile 

omului, astfel încât oamenii sa nu încalce în mod 

voit drepturile celorlalți 

Care consideri că este principala preocupare a tinerilor 

cu care lucrezi? 

Cunoștințe, competențe și atitudini 
       Ce fel de cunoștințe sunt necesare tinerilor pentru a 

înțelege problematica drepturilor omului? Ce abilități și 

atitudini le sunt necesare pentru a-i ajuta să apere drepturile 

omului? 

      Lista de mai jos oferă unele răspunsuri la aceste 

întrebări;  
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acestea au fost obiectivele pe care le-am utilizat în 

elaborarea acestui manual. 

Cunoaștere și înțelegere 
 Concept cheie, precum: libertate, dreptate, egalitate, 

demnitate, nediscriminare, democrație, 

universalitate, drepturi, responsabilități, 

interdependență și solidaritate 

 Ideea că drepturile omului oferă un cadru pentru 

negocierea și acceptarea standardelor de 

comportament în familie, în școală, în comunitate și 

din întreaga lume  

 Distincția dintre drepturile civile/ politice/ sociale/ 

economice 

 Diferite moduri de a concepe și practica drepturile 

omului în diferite societăți sau în diferite grupuri din 

cadrul aceleiași societăți și diferite surse de 

legitimitate – religioase, morale și legale 

 Principalele schimbări sociale, evenimente istorice și 

fapte/ motive care au dus la recunoașterea drepturilor 

omului 

 Principalele instrumente internaționale pentru 

protecția drepturilor omului, cum ar fi Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, Convenția ONU 

privind Drepturile Copilului, Conventia Europeană a  

            Drepturilor Omului (Convenția privind Apărarea      

Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale) 

 Organisme locale, naționale și internaționale, 

organizații neguvernamentale, persoane care susțin și  
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apără drepturile omului 

Abilități 
 Ascultarea și comunicarea activă: capacitatea de a 

asculta diferite puncte de vedere, de a apăra 

drepturile proprii și pe cele ale altor persoane 

 Gândirea critică: găsirea informațiilor semnificative, 

aprecierea critică a dovezilor, conștientizarea 

prejudecăților pe baza judecăților întemeiate 

 Capacitatea de a coopera și de a aborda pozitiv 

conflictele 

 Capacitatea de a participa și de a aborda pozitiv 

conflictele 

 Capacitatea de a participa și de a organiza grupuri 

sociale 

 Promovarea și securizarea drepturilor omului la nivel 

local și global 

Atitudini și valori 
 Responsabilitatea pentru propriile acțiuni, dorința de 

dezvoltare personală și schimbare socială 

 Curiozitatea, deschiderea, aprecierea diversității 

 Empatia și solidaritatea cu alții și dorința de a-i 

sprijini pe cei ale căror drepturi sunt amenințate 

 Sentimentul demnității umane, al valorii proprii și a 

valorii celorlalți, indiferent de originea socială,  

            cultură, limbă sau religie 

 Spiritul dreptății, dorința de a milita pentru idealurile 

 libertății, egalității și respectării diversității 
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O abordare comprehensivă 
       În acest manual am încercat o abordare comprehensivă 

a educației pentru drepturile omului în diferite sensuri. În 

primul rând, am încercat să încorporăm în egală măsură 

cele trei dimensiuni - cunoaștere, abilități și atitudini. În al 

doilea rând, activitățile propuse au la baza metode de 

educaţienonformală, ceea ce eficientizeaza procesul de 

invatare. În al treilea rând, am încercat să legăm educația 

pentru drepturile omului, prin activități participative și 

active, de probleme globale și locale semnificative, cum ar 

fi dezvoltarea, mediul, relațiile interculturale, 

discriminarea, excluziunea socială etc.   

Educația pentru drepturile omului cu tinerii 
        Societățile contemporane și îndeosebi populația tânără 

se confundă din ce în ce mai mult cu fenomene de 

excludere socială, pe baza diferențelor religioase, etnice, 

sau naționale și prin dezavantajele - și avantajele – 

globalizării. Educația  pentru drepturile omului abordează 

aceste probleme importante și contribuie la înțelegerea 

diferitelor percepții, credințe, atitudini și valori ale 

societății moderne multiculturale. Ajută indivizii să 

găsească modalități de valorificare pozitivă a acestor 

diferențe. 

         Poate și mai important, tinerii sunt preocupați de 

drepturile omului și – în acest sens - constituie principala 

resursă în educația pentru drepturile omului.  

Un studiu privind atitudinile tinerilor faţă de Uniunea 

Europeana  a arătat că drepturile omului se situează printre  
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priorităţi. După problemele şomajului şi criminalităţii, 

tinerii ar dori ca guvernele să se ocupe de protecţia 

drepturilor omului, de protecţia mediului, de lupta 

împotriva rasismului şi de inegalităţile dinte sexe. 

Educația pentru drepturile omului ca punct de pornire 
       Nucleul educației pentru drepturile omului îl reprezintă 

dezvoltarea gândirii critice și capacitatea de a rezolva 

conflicte și a acționa. Am inclus printre scopurile acestui 

manual încurajarea activităților bazate pe solidaritate și 

organizarea de evenimente în comunitate, atât datorită 

importanței  lor pentru dezvoltarea capacităților strâns 

legate de educația pentru drepturile omului, cât și pentru că  

reprezintă mijloace de dezvoltare în cele din urmă a unei 

culturi a drepturilor omului.  

        Educaţia pentru drepturile omului are mai multe 

componente şi presupune dezvoltarea cunostintelor şi 

abilităţilor copiilor şi tinerilor în mai multe domenii. 

Educaţia pentru cetatenie 

       Promoveaza formarea tinerilor ca şi cetateni activi şi 

responsabili şi ii invata cele trei componente ale cetateniei, 

cu drepturile emergente: componenta civila (drepturi  

referitoare la libertatea individuala), componenta politica 

(dreptul de a vota şi de a fi ales) şi componenta socială  

(dreptul la un standard decent de viaţaşi accesul egal la 

educaţie, sanatate, locuinta şi un venit minim. 

Educaţia personala şi sociala 

          Abordeaza problematica relatiilor personale, care au 

valoare morala şi sociala, iar dreptul la timp liber şi  

 



 

 

      
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 

oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 

Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE  şi norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org. 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

P
ag

e1
2

5
 

activităţi recreative este stipulat în Declaratia Universala a 

Drepturilor Omului şi în alte tratate internationale.  

Educaţia pentru valori/educaţia morala 
         Nu numai ca drepturile omului sunt bazate pe valori 

comune majoritatii culturilor şi religiilor, dar sunt şi 

recunoscute ca fiind universale de aproape toate tarile lumii. 

Nimeni nu poate fi criticat pentru educaţia în spiritul 

valorilor drepturilor omului.  

Educaţia globala 

         Are în vedere diferite forme de existenta şi modele de 

comportament din intreaga lume. Este importanta deoarece 

analizeaza individul nu doar în comunitatea sau societatea 

din care face parte, ci şi în lume ca intreg. educaţia globala 

ii ajuta pe tineri sa evalueze impactul propriilor actiuni şi sa 

ia în considerare responsabilităţile lor individuale.  

Educaţia interculturala 
         Este un mod eficient de a aborda fenomenul modern 

al rasismului, discriminarii rasiale şi intolerantei. 

Au fost identificate doua directii majore ale educaţiei 

interculturale: 

 - dezvoltarea capacitatilor tinerilor de a recunoaste 

inegalitatile, nedreptatea, rasismul, stereotipurile şi 

prejudecatile; 

- dobandirea cunostintelor şi a abilităţilor care sa permita 

actiunea oamenilor pentru rezolvarea acestor probleme ori 

de cate ori se confrunta cu acestea în societate. 

Educaţia antirasista 
         Se adreseaza comportamentului rasist, practicilor şi  
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limbajului (atat institutional cat şi individual) şi sporirii 

constientizarii generale privind efectele dureroase ale 

rasismului în societatea moderna. Ea urmareste sa ajute la 

crearea unei societati interdependente şi multirasiale, în 

care drepurile tuturor cetatenilor sa fie protejate şi 

respectate. 

Educaţia pentru dezvoltare 

         Pune accent pe dezvoltarea durabila, dreptul la un 

mediu sanatos şi pace. Ea este considerata a fi „învăţare pe 

tot parcursul vietii” şi promoveaza intelegerea factorilor 

economici, sociali, politici şi de mediu care influenteaza 

vietile noastre şi dezvolta capacitati, atitudini şi valori care ii 

ajuta pe oameni sa lucreze impreuna, sa actioneze pentru 

schimbare şi sa aiba controlul asupra propriilor vieti. 

Educaţia pentru mediu 

          Aduce în prim-plan problemele legate de mediu şi 

incurajeaza grija şi respectul pentru resursele naturale ale 

lumii. Intrucat noi şi generatiile viitoare avem dreptul sa 

traim intr-un mediu sanatos şi echilibrat, domeniul 

protectiei mediului este unul de interes pentru autoritati şi 

cetateni.  

Educaţia pentru pace 

        Copiii şi tinerii vor invata ca lumea are nevoie de  

dreptul natural/sincer la viaţaal oricarei fiinte umane şi 

respectul natural/sincer fata de oricine, chiar şi fata de cei 

care au gresit. educaţia pentru toleranta, intelegere 

interculturala, în spiritul naturii universale şi inseparabile a 

drepturilor omului constituie calea importanta catre acest 

scop. 
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Educaţia juridica 

         Dezvolta respectul pentru lege şi principiile 

fundamentale ale dreptatii, expuse în tratatele internationale 

privind drepturile omului. Incalcarea tratatelor şi a 

drepturilor omului este sanctionata de catre organizatii 

precum Organizatia Natiunilor Unite, Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului şi alte structuri regionale. Ele 

functioneaza pentru a apara drepturile omului, dar pentru ca 

sa-şi realizeze eficient scopurile, este necesar ca noi sa le 

cunoastem şi sa le valorificam. 

DOCUMENTE CARE REGLEMENTEAZA 

DREPTURILE OMULUI ŞI RESPECTAREA LOR 
     La nivel international, Consiliul Europei sprijina şi 

promoveaza educaţia pentru drepturile omului. 

Pentru statele membre ale Consiliului Europei, drepturile 

omului ar trebui să însemne mai mult decât niște declarații: 

ele sunt cuprinse în cadrul legislativ, prin urmare ar trebui să 

facă parte din educația tinerilor.  

      Națiunile europene au avut o contribuție importantă la 

cea mai importantă  proclamație  a secolului XX privind  

drepturile omului - Declarația Universală a Drepturilor 

Omului, adoptată de Adunarea  Generală a Organizației 

Națiunilor Unite la 10 Decembrie 1948.  Ulterior, pe măsură 

ce societatea s-a dezvoltat, au fost create şi alte documente 

bazate pe proclamaţie. 

       Conventia Europeană a Drepturilor Omului 

(Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 

Libertăților Fundamentale) – care are  putere legală în toate 
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statele membre ale Consiliului Europei - și-a formulat 

principiile inspirându-se  din documentul Organizației 

Națiunilor Unite și a fost adoptată doi ani mai târziu. 

      Recomandarea nr. R(85)7 către statele membre ale 

Consiliului Europei se referă la predarea și învățarea 

drepturilor în școli. Acest document subliniază că toți tinerii 

trebuie să învețe despre drepturile omului ca parte a 

pregătirii pentru viață într-o societate pluralistă și 

democratică; această abordare a fost treptat abordată de 

diferitele țări și instituții europene. 

       Convenția ONU privind Drepturile Copilului – 

adoptata de Adunarea Generala a ONU din 20 noiembrie 

1989 şi intrata în vigoare în septembrie 1990, subliniaza în 

41 de articole drepturile omului care trebuie respectate şi 

protejate pentru fiecare copil care nu a implinit inca varsta 

de 18 ani. Convenţia a fost adoptată în 193 de state membre 

ale Naţiunilor Unite (inclusiv în România). 

Ulterior a fost adoptata şi Conventia Europeana a 

Drepturilor Copilului, avand la baza prevederile primului  

document. 

        Carta socială Europeana – adoptata initial în 1961, 

Carta a fost revizuita în 1996, iar noua varianta a intrat în 

vigoare în anul 1999. Stabileste drepturi şi libertati şi  

constituie un mecanism de supraveghere care garanteaza 

respectarea lor de catre statele parti ale tratatului. 

           Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene a fost proclamată de către Comisia Europeană,  
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Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data 

de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la 

Nisa. Includerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor în 

Tratatul de la Lisabona presupune faptul că instituțiile 

europene și statele membre sunt obligate din punct de 

vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să 

respecte aceste drepturi.  

Toate documentele descrise mai sus au fost 

adoptate şi de către România, iar cetăţenii români 

trebuie să le respecte, la fel ca toţi ceilalţi. 

            La aceste tratate se adauga şi altele, toate avand 

scopul de a combate incalcarea drepturilor de care se bucura 

oamenii atat în propria tara, cat şi la nivel international, 

discriminarea şi excluziunea sociala. 

            La nivelul  Uniunii Europene, la întâlnirea de la 

Luxemburg, din Decembrie  1997, Consiliului European a 

recomandat ca toate statele să acționeze pentru :  

1* Întărirea rolului societății civile  în promovarea și 

protecția drepturilor omului 

2* Promovarea activităților  și oferirea aistenței tehnice 

în domeniul drepturilor omului 

3* Promovarea formării și a programelor de educație 

referitoare la drepturile omului 

             Pentru ca drepturile şi libertatile stipulate în tratate 

sa fie respectate, au fost infiintate şi organizatii care au rolul 

de a sanctiona incalcari ale drepturilor. Acestea sunt: 

Organizatia Natiunilor Unite, Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului, Tribunalul International pentru 
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Drepturile Omului, Consiliul pentru Combaterea 

Discriminarii. 

  

DREPTURILE FUNDAMENTALE 

             Sunt stipulate în Declaratia Universala a Drepturilor 

Omului. Documentul mentioneaza ca şi drepturi 

fundamentale pentru fiintele umane: dreptul la egalitate, la 

protectia impotriva discriminarii, la viata, libertate şi 

securitate personala, eliberarea din sclavie, de tortura şi 

tratament degradant.  

  Orice om are dreptul de a fi recunoscut ca persoana în fata 

legii şi se bucura de egalitate în fata ei.  

  Oamenii au dreptul de a primi satisfactie din partea 

instantelor competente, de a fi eliberati din arestarea 

arbitrara şi exil, la o audiere publica corecta şi de a fi 

considerati nevinovati pana la proba contrarie.  

  Avem dreptul la intimitate în viaţa de familie, personala, la 

domiciliu, corespondenta este privata, iar violarea ei 

reprezinta incalcarea acestui drept. 

   Avem dreptul de a circula liber în interiorul şi în exteriorul 

tarii, la azil în alte tari din motive de persecutie, la 

nationalitate şi libertatea de a o schimba. 

  Printre drepturile noastre se numara şi cel de a ne casatori 

şi intemeia o familie, dreptul de a avea o proprietate, de a 

avea convingeri şi religie. 

   Avem şi libertatea de opinie şi informare, dreptul de 

inrunire şi asociere pasnica, de a participa la guvernare şi 

alegeri libere. 
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    Printre drepturile noastre se numara şi dreptul la 

securitate sociala, la munca dorita şi afilierea la sindicate, la 

odihna şi recreere, la un nivel de trai adevcat. 

    Educaţia se numara şi ea printre drepturile noastre, ca şi 

dreptul de a participa la viaţa culturala a comunitatii.  

    În concluzie, conform Declaratiei Universale a 

Drepturilor Omului, prin faptul ca oamenilor le-au fost 

atribuite aceste drepturi, comunitatea are indatorirea de a se 

dezvolta liber şi deplin. Nicio persoana sau statul nu se pot 

amesteca în drepturile mentionate anterior. 

           Conventia Europeana a Drepturilor Omului 

garanteaza drepturile sociale şi politice ale cetatenilor 

europeni. Ea are la baza Declaratia Universala a Drepturilor 

Omului şi vorbeste pentru prima data despre libertatea de 

exprimare oferita presei. Totodata, se interzic discriminarea 

şi  expulzarea individuala sau colectiva, inclusiv a strainilor 

dintr-un stat. 

         DREPTURILE COPIILOR 
     În 1989 Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Convenția 

ONU privind Drepturile Copilului, care a fost ratificată de 

toate ţările, cu excepţia Statelor Unite ale Americii şi 

Somaliei. Această convenţie reprezintă un punct de referinţă 

în instoria drepturilor copilului, având în vedere că este 

primul instrument internaţional obligatoriu adoptat în acest 

domeniu. 

De ce este Convenția ONU privind Drepturile Copilului 

atât de importantă? 
          Această convenţie a adus o mulţime de schimbări în  
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domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 Este instrumentul de drepturi ale omului ratificat la 

cea mai extinsă scară din lume. 

 Această convenţie promovează cei trei P. În primul 

rând, promovează participarea-în funcţie de vârstă şi 

maturitate-a copiilor la problemele care le afectează 

destinul, cum ar fi proceduri judiciare sau procese de 

adopţie, în ceea ce priveşte familiile lor şi societatea 

ca întreg. De asemenea, le afirmă drepturile la 

protecţia împotriva oricărei forme de abuz, violenţă 

şi practici care le încalcă drepturile. În cele din urmă, 

la fel ca orice altă convenţie, prevede drepturi care 

sunt concepute ca garanţii împotriva potenţialelor 

încălcări. 

 Convenţia consideră copiii ca subiect şi nu ca obiect 

al legii. În mod tradiţional, marea majoritate a 

adulţilor au fost educaţi să perceapă copiii ca obiecte 

care trebuie să îi asculte necondiţionat pe adulţi-

profesori, preoţi, părinţi, doctori, etc. În schimb, 

convenţia promovează ideea de copii ca persoane cu 

drepturi care trebuie respectate de către adulţi, 

societate şi toate instituţiile care se ocupă de 

probleme copiilor. Copiii au dreptul să fie respectaţi 

şi trataţi cu demnitate pentru simplul fapt că sunt 

oameni, indiferent de vârstă. 

 Interesele copilului ar trebui să se afle la baza tuturor 

deciziilor luate-juridice, adiministrative, etc.-cu 

privire la un copil. Este un concept greu de definit şi  
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 există multe controverse cu privire la sensul lui 

exact. În practică, acest lucru presupune că în cazul 

în care, de exemplu, un judecător trebuie să decida 

cui să încredinţeze custodia unui copil, acesta trebuie 

să examineze câteva aspecte ale vieţii copilului, 

precum şi pe adulţii implicaţi. În toate cazurile, 

interesele copilului sunt mai importante decât cele 

ale adulţilor implicaţi. 

 Conţinutul Convenţiei Drepturilor Copilului se 

referă la o mare diversitate de domenii-administrativ, 

juridic, educaţional, legal, etc. în care drepturile 

copilului trebuie să fie respectate. De exemplu, un 

copil care nu a fost corect înregistrat la naştere nu 

există din punct de vedere legal. Aşadar, aceştia nu 

există pentru autorităţile şcolare care refuză să ii 

accepte ca elevi şi în consecinţă, aceşti copii nu pot 

merge la şcoală. Aceasta este o problemă des 

întâlnită, care afectează mii de copii din multe ţări. 

Refuzul autorităţilor şcolare de a accepta copilul 

pentru că „nu există din punct de vedere 

adiminstrativ şi legal” încalcă în mod evident dreptul 

copilului la educaţie. Convenţia a avut un impact 

pozitiv în multe ţări, care au fost obligate, prin 

ratificarea Convenţiei Drepturilor Copilului să 

modifice şi/ sau să reformeze o parte a legislaţiei 

existente. 

Pe scurt, Convenţia ONU privind Drepturile Copilului 

reglementează faptul că copiii trebuie trataţi cu respect, iar  
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statul este obligat să le acorde cele mai bune condiţii de 

dezvoltare, să le respecte drepturile şi normele de protecţia 

copilului. Drepturile cuprinse în Convenţie trebuie aplicate 

tuturor copiilor, fără discriminare.  

Conform documentului, drepturile acordate copiilor sunt: 

 dreptul la viaţă; 

 dreptul la un nume şi o naţionalitate; 

 dreptul la educaţie; 

 dreptul de a-şi exprima liber ideile; 

 dreptul la îngrijire medicală; 

 dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de 

abuz sau neglijenţă; 

 dreptul la joacă şi timp liber 

Deşi Conventia incearca sa-i fereasca pe copii de orice 

forma de abuz, statisticile arata ca drepturile acestoa sunt 

constant incalcate peste tot în lume. De exemplu: 

 - Peste 10 milioane de copii sub 5 ani mor înca în fiecare an 

din cauze care ar putea fi prevenite; 

 - Peste 10 milioane de copii nu frecventează încă şcoala 

primară, majoritatea fiind fete; 

 - Se estinează că 300.000 de copii sunt angajaţi în lupte; 

  - 19 milioane de copii sunt malnutriţi, doua treimi fiind în 

Asia; 

  - În România, foarte mulţi copii traiesc în prezent în 

conditii care le pun în pericol şi le întârzie dezvoltarea: 

•copiii din familii dezorganizate, care le ofera suport 

material şi mai ales social insuficient; 

•copiii aflaţi într-o situatie de saracie extrema, inacceptabila 

pentru o societate civilizata; 
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•copiii care nu merg la scoala sau care abandoneaza scoala 

dupa primele clase, fara sa dobândeasca pregatirea şi 

calificarea necesare reusitei în viata; 

•copiii a caror stare de sanatate este precara, cu acces scazut 

la un tratament medical adecvat, copii cu dizabilităţi, copii 

seropozitivi, sansele de reusita pe termen lung ale acestora 

fiind puternic diminuate; 

•copiii neglijati şi chiar abuzati de propria familie sau de 

alte persoane, victime ale exploatarii şi traficului; 

•copiii neprotejati împotriva riscului de a deveni victime ale 

infractionalitatii sau infractori, care nu gasesc suportul 

social adecvat pentru recuperarea şi integrarea sociala; 

•copiii care lociesc cu un singur părinte sau alte rude din 

cauză că părinţii lor sunt plecaţi la muncă în străinătate ori 

încredintati pe perioade nedeterminate unor institutii, 

abandonati; 

•„copiii strazii”, forma cea mai grava de excluziune de la 

integrarea familiala şi sociala, cu consecinte în mare masura 

ireversibile asupra dezvoltarii lor; 

Aspecte europene referitoate la copii şi adolescenţi 
       Exista aspecte specifice legate de drepturile copilului, 

care sunt extrem de relevante atât pentru instituţiile, cât şi 

pentru guvernele europene. În consecinţă, se doreşte în mod 

evident promovarea măsurilor destinate să protejeze copiii 

împotriva practicilor şi fenomenelor care le violează în mod 

clar drepturile. 

Munca copiilor reprezinta: 

 - munca efectuată de copiii sub 15 ani cu normă întreagă 
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 - munca care ii impiedică pe copii să frecventeze şcoala 

 - munca periculoasă pentru copii şi care prezintă riscuri 

pentru sănătatea lor fizică, mintală şi emoţională. 

Printre bunurile produse de copii se numără covoare, 

cărămizi, chibrituri, zahăr, îmbrăcăminte, încalţăminte, 

ţigări, aritificii, case şi alte clădiri, creioane, pielărie. De 

asemenea, copiii sunt angajaţi pentru strângerea recoltelor, 

în uzine, ca manipulatori de obiecte grele, pentru pescuit şi 

pentru frunizarea unor servicii gospodăreşti de bază.  

La acestea se adaugă şi exploatarea sexuală, utilizarea 

copiilor în scopuri ilicite şi altele. 

         Convenţia Nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai 

grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în 

vederea eliminării lor, elaborată în cadrul Conferinţei 

Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii desfăşurată 

la Geneva, a stabilit drept cele mai grave forme de muncă 

ale copiilor următoarele: 

 toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de 

exemplu vânzarea de sau comerţul cu copii, 

servitutea pentru datorii şi munca de servitor, 

precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv 

recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor în 

vederea în vederea utilizării lor în conflictele armate; 

 utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul 

prostituării, producţiei de material pornografic sau 

de spectacole pornografice; 

 utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul  
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desfăşurării unei activităţi ilicite, mai ales pentru 

producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le 

definesc convenţiile internaţionale pertinente; 

 muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile în 

care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze 

sănătăţii, securităţii sau moralităţii copiilor. 

          Potrivit oficialilor care au redactat documentul, 

munca copiilor este determinată în primul rând de sărăcie şi 

condiţiile grele de trai, aşadar este necesar să se evite  

transformarea lor în victime sigure ale societăţii prin 

interzicerea formelor de muncă descrise la primele trei 

puncte. Pentru cel de-al patrulea, este necesar să se creeze 

un instrument care să-i protejeze pe copii de orice formă de 

abuz la locul de muncă. De asemenea, se subliniază 

importanţa educaţiei pentru combaterea acestor flageluri şi, 

implicit, implicarea statului, care este obligat să ia măsurile 

necesare pentru a preveni exploatarea copiilor şi a promova 

incluziunea socială. 

         În concluzie, statele care au adoptat Convenţia, trebuie 

să elaboreze şi să pună în aplicare programe de acţiune în 

vederea eliminării cu prioritate a celor mai grave forme ale 

muncii copiilor. Acest lucru se va face prin consultarea 

instituţiilor competente şi prin stabilirea şi aplicarea de 

sancţiuni penale sau, după caz, a altor sancţiuni.  

Ţinând seama de importanţa educaţiei pentru eliminarea 

muncii copiilor, fiecare stat trebuie să ia măsuri pentru: 

 a preveni angajarea copiilor în cele mai grave forme 

ale muncii; 
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 a prevedea ajutorul direct necesar şi adecvat pentru 

a-i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale 

muncii copiilor şi a asigura readaptarea şi integrarea 

lor socială; 

 a asigura acesul lor la educaţia de bază gratuită şi la 

formarea profesională a copiilor sustraşi de la cele 

mai grave forme ale muncii; 

 a identifica copiii expuşi în mod particular riscurilor  

şi a intra în contact direct cu ei; 

 a ţine seama de situaţia particulară a fetelor. 

        În temeiul statisticilor citate mai sus cu privire la 

traficul sexual, prostituţie şi pronografia în Europa, 

Consiliul Europei şi membrii săi au devenit din ce în ce mai 

preocupaţi şi în consecinţă, au adoptat cateva recomandări, 

inclusiv: 

 Recomandarea Rec 2001 (16) privind protecţia 

copiilor împotriva exploatării sexuale 

 Convenţia din 2005 a Consiliului Europei împotriva 

traficului de fiinţe umane 

 Avizul (2009/C  317/07) al Comitetului Economic şi 

Social European privind protejarea copiilor 

împotriva delicvenţilor sexuali itineranţi  

          După adoptarea acestor rezoluţii, statele trebuie să ia 

măsuri practice pentru a asigura punerea lor în aplicare. 

Exemple de măsuri: 

 În Luxemburg a fost creată o secţie specială de 

protecţie juvenilă în cadrul forţei poliţieneşti. 
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Secţiile de poliţie din oraşul Luxemburng includ o 

secţie de protecţie juvenilă în cadrul departamentelor 

de cercetare. Există o linie telefonică de asistenţă 

pentru copii. 

 În România, cele mai active organizaţii care luptă 

pentru protejarea drepturilor copiilor sunt UNICEF 

şi Salvaţi Copiii. Acestea au militat şi militează în 

continuare pentru protecţia drepturilor copiilor, 

 educaţie şi şanse egale pentru toţi cei care se încadrează în 

această categorie.  

 S-au implicat în activităţi de advocacy pentru copii 

aflaţi în situaţii deosebite, au desfăşurat numeroase 

activităţi educaţionale pentru copii care nu şi-au 

terminat studiile, campanii penru combaterea 

violenţei în şcoli, pentru prevenirea abandonului 

şcolar, a comportamentelor anti-sociale şi altele.  

 Şi în România s-a înfiinţat Telefonul Copilului (116 

111), linie care funcţionează non-stop şi unde copiii 

pot suna dacă consideră că drepturile lor sunt 

încălcate în vreun fel ori sunt victme ale vreunei 

agresiuni, exploatări sau abuz.  

Un alt apărător al drepturilor copiilor este şi Avocatul 

Poporului pentu copii.  

Avocatul poporului pentru copii 
 Cuvântul „ombudsman” (avocatul poporului) vine din 

scandinavul „ombud”, care înseamnă ambasador, delegat 

sau mesager. Acest termen a ajuns să desemneze o  
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persoană care se ocupa de plângerile înaintate de un grup 

definit (în acest caz, copiii), care vorbeşte în numele acelui 

grup şi care încearcă să îmbunătăţească condiţiile 

indivizilor aparţinând acelui grup, precum şi ale grupului 

ca întreg. 

Avocatul poporului este un agent independent, 

nepărtinitor, un purtător de cuvânt, un arbitru care asigură 

ca minştrii sau alţii să îşi îndeplinească îndatoririle 

legislative prinsugerarea de măsuri pentru îmbunătăţirea 

aspectelor legate de copii.  

El protejează nevoile, drepturile şi interesele 

minorilor, se străduieşte să impună aplicarea Convenţiei 

Drepturilor Copilului şi sprijină difuzarea acesteia. Are 

autoritatea de a investiga, critica şi publica dar nu şi de a 

anula acţiunile adiministrative şi de a revoca deciziile 

administrative. Avocatul poporului intervine separat de 

reprezentanţii legali, părinţi sau tutori, pentru a 

reprenzenta drepturile copilului în toate cazurile civile sau 

penale în care sunt implicaţi direct sau indirect copiii. 

În unele ţări, avocatul poporului este răspunzător de 

adoptarea unor metode de evaluare, cum ar fi „evaluarea 

impactului asupra copilului” pentru evalua şi identifica 

toate consecinţele posibile ale diferitelor propuneri 

legislative, regulamente şi orice alte măsuri asupra 

copiilor. Potrivit organizaţiei neguvernamentale suedeze 

Radda Barnen, 20 de ţări au constituit până în prezent 

avotcati ai poporului pentru copii. 
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Internetul şi pornografia 
       Copii pot fi expuşi unei mari diversităşi de riscuri atunci 

când utilizează internetul. Unii dintre ei sunt expuşi la 

materiale inadecvate (imagini violente, propagandă rasistă şi 

xenofobă, etc.), hărţuire şi activitate pedofilă. Există din ce 

în ce mai multe dovezi cu privire la existenţa unor reţele 

dedicate schimbului de informaţii (nume, imagini, etc.) 

referitoare la pornografia juvenilă în ultimii ani, au fost 

arestate persoane fizice în Europa şi pe alte continente 

 pentru implicare si/sau promovarea acestui tip de activităţi 

ilegale şi imorale. 

        Soluţiile pe care ar putea să le adopte persoanele 

implicate în probleme ale copiilor, cum ar fi asistenţi sociali, 

profesori, psihologi, etc. şi părinţi sunt: 

 Iniţierea unor acţiuni individuale, cum ar fi 

raportarea, plângerile sau adresarea de întrebări, în 

cazul în care află că un copil este expus unor astfel 

de riscuri sau când descoperă pe internet materiale 

periculoase sau ilegale. 

 Întărirea copiilor prin informarea acestora şi discuţii 

purtate cu aceştia pe marginea subiectului 

 Întărirea părinţilor, care trebuie să devină conştienţi 

de pericolele utilizării internetului şi să se informeze 

cu privire la aceste probleme 

 

Instrumente regionale şi internaţionale pentru copii 

 Convenţia Drepturilor Copilului, 1989 

 Declaraţia privind Supravieţuirea, Protecţia şi 

Dezvoltarea Copiilor 
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 Planul de acţiune pentru punerea în aplicare a 

declaraţiei mondiale, 1990 

 Recomandarea Adunării Parlamentare 1460 (2000) 

privind constituirea unui Avocat European al 

Poporului pentru Copii, Consiliul Europei, 

Strasbourg, 2001 

 Recomandarea 1286 a Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei, 1996, privind o strategie 

europeană pentru copii 

 Convenţia Europeană privind Exercitarea Drepturilor 

Copilului, Consiliul Europei, Strasbourg, 1996 

 

DREPTURILE SOCIALE 

O privire asupra Cartei Sociale Europene 
    Dacă Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

garantează drepturile civile și politice, Cartea Socială 

Europeană garantează drepturile economice și sociale ale  

cetățenilor din statele membre. 

     Carta și protocolul său din 1988 garantează o serie de 

drepturi pe care le putem clasifica în două categorii: 

1.  condiții de muncă, care includ interzicerea muncii 

forțate, nediscriminarea în medie de lucru, drepturile 

sindicale, interzicerea muncii copiilor sub 15 ani și 

protecția lucrătorilor între 15 și 18 ani, tratamentul 

egal aplicat lucrătorilor migranți, etc. 

2. Coeziune socială, care include dreptul la sănătate, 

securitate socială, asistență medicală, dreptul 

persoanelor în vârstă de a fi protejate, etc. 
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Carta Socială revizutiă a fost adopatată în 1996. Acesta a 

intrat în vigoare pe 1 iulie 1999 și va înlocui treptat Carta 

din 1961. Acest document nou garantează: egalitatea dintre 

bărbați și femei, protecție în caz de concediere, demnitatea 

lucrătorilor la locul de muncă, protecția împotriva sărăciei și 

excluderii sociale, dreptul la locuință și extinderea dreptului 

de a nu fi discriminat, etc.  

 

Dreptul la munca 

Dreptul la muncă este garantat, ca unul dintre drepturile 

ecomice și sociale, în instrumente internaționale precum 

Declarația Unversală a Drepturilor Omului (articolul 23), 

Acordul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale 

și Culturale(articolul 6) și Carte Socială Europeană 

revizuită. 

       Când recunoaște dreptul la muncă, un stat nu se  

angajează sa garanteze un loc de muncă pentru oricine 

dorește să lucreze; o astfel de obligație ar fi imposibil de pus 

în practică. Mai degrabă, acest lucru presupune că statul are 

obligația de a dezvolta condiții economice și sociale în care 

să fie create locuri de muncă.  

         În continuarea dreptului la muncă vine dreptul la 

condiții echitabile (sau corecte) de muncă. Acest drept 

include în mod special garantarea nediscriminării, a primirii 

unei remunerări corecte și a unor zile de concediu plătite, 

precum și a unui program de lucru rezonabil și a unui mediu 

de lucru siugru și sănătos, care protejează bunăstarea fizică 

și mintală a persoanei.  
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Organizația Internațională a Muncii 
A jucat un rol în dezvoltarea și lupta pentru garantarea 

drepturilor lucrătorilor și a contribuit la formarea și 

promovarea unor structuri adecvate pentru promovarea 

drepturilor lucrătorilor. 

www.ilo.org 

        Globalizarea a început să aibă un efect semnificativ 

asupra drepturilor sociale. Într-adevăr, acest proces 

promovează practici care pun în discuție garanțiile sociale, 

considerate în general garanții minime ale condițiilor de 

muncă de bază.  

 

CETĂŢENIA 
        Majoritatea oamenilor lumii sunt cetăţeni legali ai unui 

stat naţional şi acesta îi îndreptăţeşte la anumite privilegii 

sau drepturi. A fi cetăţean presupune şi anumite îndatoriri în 

ceea ce priveşte aşteptările statului de la cetăţenii aflaţi sub 

surisdicţia sa. Astfel, cetăţenii îndeplinesc anumite obligaţii 

către stat şi în schimb, se pot aştepta la protecţia intereselor 

lor vitale. Aşa ar trebui să stea lucrurile, în orice caz 

         Există două întrebări principale care complică această 

ecuaţie simplă: 

 ce drepturi sunt obligate statele sa garanteze 

cetăţenilor lor şi în ce condiţii? 

 ce se intâmplă în cazul acelor cetăţeni care, dintr-un 

motiv sau altul, nu se bucura în ţara în care rezidă de 

această protecţie? 

           Pentru a răspunde la prima dintre aceste întrebări,  
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trebuie să avem o idee mai clară despre ceea ce înseamnă 

cetăţean sau cetăţenie şi vom analiza acestă problemă în 

continuare. Pentru a răspunde la a doua întrebare, ar trebui 

să analizăm de ce anumiţi oameni ai lumii nu au cetăţenia 

ţării în care rezidă şi ce se poate face. Această dezbatere este 

abia la început şi în această secţiune vom pune numai unele 

întrebări. 

 

Ce este cetăţenia? 
 

          Cetăţenia este o realitate complexă şi 

pluridimensională care trebuie văzută în contextul său 

politic şi istoric. Cetăţenia democratică, în special, se referă 

la participarea activă a indivizilor la sistemul de drepturi şi 

responsabilităţi în care sunt angrenaţi cetăţenii din 

societăţile democractice. 

 

Legătura cu drepturile omului 
 

      Putem observa că atât drepturile, cât şi responsabilităţile 

au reprezentat o parte importantă a noţiunii de cetăţenie încă 

din cele mai vechi timpuri: se aşteptau ca cetăţenii să posede 

anumite drepturi fundamentale şi li se cere să îndeplinească 

anumite îndatoriri. La aceste „îndatoriri” sau responsabilităţi 

se gândesc oamenii atunci când vorbesc despre cum ar 

trebui să fie cetăţenii sau cum ar trebui să se comporte. 

 Cu toate acestea, dacă o astfel de noţiune ne frapează 

ca fiind prea orientată sau limitând prea mult libertatea  
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inerentă şi demnitatea fiecărui cetăţean, este important să ne 

amintim că aceste limite sunt consecinţa directă a teoriei 

drepturilor omului. Numai dorinţa de a construi societăţi 

care să respecte drepturile omului pentru fiecare cetăţean 

 impune responsabilităţi aupra noastră ca cetăţeni. 

 Exista două legături imediate între responsabilităţile 

cetăţeniei şi teoria drepturilor omului: 

 Faptul că fiecare individ posedă drepturi umane de 

bază nu îi acordă oricui libertatea de a se comporta 

exact cum doreşte. Un individ are doar libertatea de 

a face acest lucru numai în măsura în care nu aduce 

atingere drepturilor umane ale altor indivizi. Aşadar, 

putem spune cu certitudine despre cetăţenia bună că 

le impune cetăţenilor respectul pentru drepturile 

umane ala altora. 

 A doua legătura cu drepturile omului se referă la 

modul în care conceptul de cetăţenie ţine în mod 

esenţial de calitatea de membru al unei societăţi. Nu 

vorbim, de exemplu, despre cetăţeni pe insulele 

pustii, deoarece cetăţean înseamnă mai mult decât un 

simplu locuitor al unei anumite ţări sau regiuni; 

astfel, dacă suntem preocupaţi să construim societăţi 

care respectă drepturile omului, acest lucru impune o 

altă restricţie asupra modului în care ar trebui să se 

comporte locuitorii societăţii respective. 

        Astfel, un alt lucru pe care ar trebui să îl putem spune 

despre cetăţenia bună ar fi că impune tipul de comportament 

care ar determina societatea să respecte mai mult drepturile 

omului. 
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         În prezent, cea mai mare parte a dezbaterii privind 

cetăţenia se concentrează asupra problemei implicării din ce 

în ce mai mari a cetăţenilor şi asupra participării la procesele 

unei societăţi democratice.  

Este din ce în ce mai clar că votul periodic al cetăţenilor este 

insuficient, fie în ceea ce priveşte responsabilizarea celor 

care guvernează provizoriu, fie în promovarea sentimentelor 

de participare a cetăţenilor de rând. Mai mult, chiar şi 

tiparele de vot indică niveluri de apatie politică în rândul 

populaţiei, ceea ce subminează semnificativ funcţionarea 

eficientă a democraţiei. Cu aceste probleme în minte au fost 

iniţiate programe precum „Educaţia pentru cetăţenie 

democratică” al Consiliului Europei. 

 

Educaţia pentru cetăţenia democratică: Consiliul 

Europei şi tinerii 
        Programul iniţiat de Consiliul Europei sub acest titlu a 

încercat să ofere un cadru european pentru întărirea 

educaţiei pentru cetăţenia democratică. Consiliul cere 

statelor membre să includa astfel de programe în politicile şi 

practicile educaţionale, de formare, culturale şi pentru 

tineret şi s-a străduit în mod activ să identifice noi strategii 

şi abordări şi să le difuzeze. 

 Proiectul de declaraţie şi Programul de Educaţie 

pentru Cetăţenie Democratică (Aprilie 1999) au identificat 

următoarele caracteristici esenţiale: 

 Educaţia pentru cetăţenia democratică: 

 Constituie o experienţă de învăţare permanentă şi un 
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proces participativ dezvoltat în diferite contexte 

 Oferă bărbaţilor şi femeilor instrumentele pentru a 

juca un rol activ în viaţa publică şi pentru a modela 

în mod responsabil propriul destîn şi pe cel al  

societăţii în care trăiesc 

 Are ca obiectiv insuflarea unei culturi a drepturilor 

omului care va asigura respectarea deplină a acelor 

drepturi şi înţelegerea responsabilităţilor care decurg 

din acestea 

 Pregăteşte oamenii să trăiască într-o societate 

multiculturală şi să abordeze diferenţele în conştiinţă 

de cauză, cu sensibilitate, tolerant şi moral 

 Întăreşte coeziunea socială, înţelegerea reciprocă şi 

solidaritatea 

 Poate să includă toate grupele de vârstă şi sectoarele 

societăţii 

        Un aspect important al Programului de Educaţie pentru 

Cetăţenie Democratică este obiectivul de a sprijini diferitele 

reţele, parteneriate, iniţiative de tipare ale tinerilor, etc., 

pentru a încuraja tinerii să participe la societatea civilă. 

Tinerii formează o parte importantă a populaţiei ţintă. 

         Educaţia pentru drepturile omului se poate face prin 

activităţi de educaţie nonformală. Majoritatea metodelor 

descrise în prima parte a manualului pot fi utilizate pentru a-

i invata pe copii şi tineri importanta respectarii drepturilor 

omului. Studiul şi aprofundarea metodelor va va ajuta sa 

oferiti copiilor activităţi frumoase, distractive şi educative. 
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CHESTIONAR INIŢIAL 

 PENTRU ELEVII DIN GRUPUL ŢINTĂ 

 

Te rugăm să răzpunzi cu sinceritate  şi dând cât mai 

multe detalii la întrebările de mai jos. Nu există 

răspunsuri bune şi răspunsuri mai puţin bune. 

Răspunsurile tale ne permit să găsim metode de a te 

ajuta, iar în viitor să ajutăm mai mulţi elevi.  Îţi 

mulţumim pentru răspunsuri şi implicare.   

Numele şi prenumele 

……………………………………………………………… 
Vârsta  ..................; Clasa ............................; Şcoala 

............................................................................din Comuna 

……………………………. 

1. Îţi place să înveţi prin experimentarea de lucruri noi? Pe o 

scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă DELOC,  iar 5 ÎN 

MARE MĂSURĂ, cât de mult? 

1          2          3          4          5 

 

2. Prezintă, te rog, câteva argumente pentru a susţine 

răspunsul tău de la întrebarea nr. 1 . 

................................................................................................. 

……………………………………………………………….

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................. 

3. Consideri că sunt utile  - pentru tine - activităţile 

opţionale de la biblioteca comunală? Pe o scară de la 1 la 5, 
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unde 1 înseamnă DELOC,  iar 5 ÎN MARE MĂSURĂ, cât 

de utile le consideri? 

            1          2          3          4          5 

  

  

4. Ce doreşti să înveţi în programul educativ de la 

bibliotecă? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………......... 

5. Enumeră  cinci teme care te interesează şi te pasionează 

(oricare). 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………............................. 

6. În ce fel de activităţi de învăţare  doreşti să te implici în 

acest proiect? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………….........................................................

................................................................................................. 
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7. Autoevaluează-ţi cunoştinţele  generale actuale pe o scală 

de la 0 la 10, încercuieşte cifra corespondentă. 
 

FOARTE SLABE 0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

FOARTE BUNE  
 

8. Consideri că abilităţile tale de viaţă (capacitatea de 

comunicare, lucru în echipă, noţiunile generale despre 

igiena personală, gestionarea banilor, viaţă sănătoasă etc) 

sunt suficient de dezvoltate pentru a te ajuta să te integrezi 

într-un grup şi, implicit, în societate? Pe o scară de la 1 la 5, 

unde 1 înseamnă DELOC,  iar 5 ÎN MARE MĂSURĂ, cât 

de dezvoltate consideri că sunt abilităţile tale de viaţă? 

   

        1          2          3          4          5 

  

9. Ce părere au părinţii tăi despre participarea la cursurile 

organizate la bibliotecă? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………….............................................................

………………………............................................................. 

 

10. Cum apreciezi activitatea ta de lectură?  
 

FOARTE SLABE 0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

FOARTE BUNE  
Care a fost ultima carte pe care  ai citit-

o?…................................…………………………………… 

Câte cărţi citeşti pe lună? 

………………………… 



 

 

      
Reţea de centre de educaţie nonformală pentru viaţă în mediul rural din Dâmboviţa. 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
Valoarea finanţării - 75.000 euro.  

   

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia 

oficială a grant-urilor SEE 2009 – 2014. 

Pentru informaţii oficiale despre grant-urile SEE  şi norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org. 

Vizitaţi şi www.fondong.fdsc.ro 

 

P
ag

e1
5

4
 

  

Chestionar final  de evaluare a abilităţilor dobândite de 

elevii din grupul ţintă 

 

Numele şi 

 prenumele elevului 

Clasa   ………. Şcoala 

…………………………….comuna……………………… 

 

Categorii generale de performanţă                                                     

 

Calificativul obţinut  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Cunoştinte despre proiect  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Implicarea  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Deprinderi de comunicare 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Rezolvarea de probleme 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Luarea deciziilor 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Respectarea programului de lucru în 

proiect 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Managementul timpului 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Autocontrolul utilizării resurselor 

materiale 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Asigurarea calităţii activităţilor 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Iniţiativă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Adaptabilitatea de a se face util   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Abilitatea de a se dedica în munca de 

echipă 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Atitudine pozitivă faţă de colegi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Entuziasm. 

 

 

Semnătura  bibliotecarului                                                                 

Semnătura  elevului 
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FORMULAR DE EVALUARE FINALĂ 
 
Numele şi prenumele 

elevului………………………………………………… 

participant la proiectul Reţea de centre de educaţie nonformală 

pentru viaţă în mediul rural din judeţul Dâmboviţa, numărul 

contractului de finanţare RO2013_C4_16 desfăşurat în cadrul 

Bibliotecii Comunale…………………… 

 

Vă rugam să vă autoevaluaţi performanţele dobandite în acest 

proiect. 

 

Domeniul nota               1   2   3   4   5   6    7     8    9    10   

 

1. Interes faţă de muncă 

2. Abilităţi practice de viaţă personală 

3. Calitatea activităţii desfăşurate 

4. Simţul ordinii 

5. Responsabilitatea faţă de muncă  

6. Responsabilitatea faţă de învăţare 

 

Elevul  a desfăşurat activitatea de practică în următoarele domenii 

şi pentru următoarele operaţiuni: 

 

Nume, prenume şi semnătură părinte/tutore  

legal……………………………………… 

Bibliotecar nume și prenume 

semnătură 
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…………………………………………. 

 

 

 

 

Nr.crt. Aşteptările elevului pentru angajare 1  

nu 

se 

apli

că 

2 3 4 5 

 se 

aplică 

1.  Să poată să ia comenzile transmise de client la 

telefon 

     

2.  Să poată da informaţii clienţilor      

3.  Să scrie rapoarte      

4.  Să răspundă la o reclamaţie telefonică.      

5.  Să poată prezenta proiecte şi produse.      

6.  Să poată foloşi internetul, de ex. motoarele de 

căutare,  

e-mailul. 

     

7.  Să cunoască limba engleză de bază folosită în 

domeniul tehnologic 

     

8.  Să citească cărţile tehnice ale aparatelor în limba 

engleză şi diagramele schemelor electrice. 

     

9.  Să facă calcule simple privind preţul materialelor.      

10.  Să poată să furnizeze/să explice calculul costurilor 

unui client. 

     

11.  Să poată să ţină un registru de casă.      

12.  Să poată să scrie o scrisoare de intentie.      

13.  Să poată să lucreze cu programul Word.      

14.  Să ştie reglementările legale de bază, în contextual 

formării profesionale (de ex. Legea formării 

profesionale). 
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CHESTIONAR  INIŢIAL/FINAL 

 

Abilităţile transferabile de bază pentru muncă ale unui elev 

din clasa a VIII-a 

 

Numele şi prenumele 

elevului…………………………………................…………. 

 

Vârsta…………….clasa………Şcoala 

………………………………………….….    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15.  Să poată să cunoască evenimentele economice şi 

politice  fundamentale legate de domeniul tehnic, 

pentru a putea purta discuţii cu clienţii. 

     

16.  Să poată să cerceteze nevoile clientului pentru a 

pregăti o ofertă personalizată. 

     

17.  Să îndeplinească o activitate în mod independent şi 

responsabil, conform instrucţiunilor. 

     

18.  Să lucreze în echipă.      

19.  Să rezolve conflictele apărute între parteneri.      

20.  Să trateze clienţii politicos.      

21.  Să posede cunoştinţe de bază în programul EXCEL.      
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