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„Companion“ ºi importanþa lui în activitatea
de educaþie a copiilor
Prezentul ghid constituie o componentã a proiectului „Creºterea gradului de participare a tinerilor în
promovarea drepturilor copilului”, proiect finanþat de Fundaþia Europeanã pentru Tineret, al cãrui scop a
constat în implicarea tinerilor în procesul de educaþie pentru promovarea drepturilor omului ºi adaptarea în
România a manualului Consiliului Europei „Compasito” pentru educaþie pe drepturile omului, adresat copiilor
cu vârsta cuprinsã între 6 – 12 ani.
Proiectul s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes pe care asociaþia „Asistenþã ºi programe pentru
dezvoltare durabilã – Agenda 21” le-a dezvoltat în domeniul educaþiei pentru drepturile omului, adresatã
copiilor ºi tinerilor.
Succesul s-a datorat în primul rând seriozitãþii, manierei creative ºi capacitãþii copiilor de a corela
activitãþile propuse prin proiect cu viaþa lor de zi cu zi. Un element important care a favorizat succesul
proiectului a decurs din viziunea nouã cu privire la copii, diferitã de cea tradiþionalã, vãzuþi ca purtãtori de
drepturi, ca parteneri în dezvoltarea proiectului ºi evaluatori ai activitãþilor desfãºurate, roluri cãrora copiii leau facut faþã firesc, fãrã eforturi.
Un rol semnificativ în acest demers l-au avut facilitatorii (învãþãtori, cadre didactice ºi lideri tineri) care au
reuºit sã adapteze fiecare activitate la specificul grupului, sã transforme concepte dificile ºi abstracte în
realitãþi familiare copiilor, sã le dezvolte acestora prin joc competenþe de comunicare, de susþinere cu
argumente a propriilor idei, de identificare a rolului drepturilor despre care învãþau în viaþa lor cotidianã, de
dezvoltare a spiritului critic faþã de anumite situaþii cu care se confruntã în familie, ºcoalã sau comunitate. Prin
adaparea activitãþilor ºi evaluarea acestora, facilitatorii au contribuit într-o mãsurã importantã la conceperea
ºi structurarea materialelor care au stat la baza elaborãrii prezentului ghid.
Proiectul a reuºit sã modifice inclusiv percepþia pe care pãrinþii o au asupra activitãþilor non-formale,
considerate ca fiind „neimportante” pentru copiii lor. Aceastã concepþie se datoreazã pe de o parte noutãþii
învãþãrii prin experienþã, iar pe de altã parte unui ideal educaþional învechit care considerã elevul model prin
prisma performanþelor teoretice obþinute la toate materiile ºi în toate domeniile. Or, activitãþile propuse prin
proiect au adus tocmai acel cadru practic de aplicare a cunoºtinþelor, capabil sã le ofere copiilor posibilitatea
de a-ºi testa ideile ºi de a-ºi spune pãrerea, de a participa cu adevãrat. Un argument în acest sens s-a dovedit
a fi comportamentulul copiilor dupã desfãºurarea activitãþilor, când au cãutat mai multe informaþii despre
temele discutate, au împãrtãºit cu ceilalþi ceea ce au aflat ºi au avut iniþiative de mini-proiecte pentru
soluþionarea anumitor probleme din comunitatea în care trãiesc.
Toate aceste aspecte pledeazã ºi susþin importanþa pe care o are educaþia pentru drepturile omului pentru
copii de vârsta micã ºi implicit, în acest context, valoarea ºi utilitatea manualului Compasito, ca instrument
care sã stea la baza acestei activitãþi.
Adresez, pe aceastã cale, mulþumiri tuturor celor care s-au implicat în proiect: copii, cadre didactice, tineri
voluntari, lectori ºi nu în ultimul rând, partenerului nostru tradiþional pe proiecte de educaþie, Inspectoratului
ªcolar al Municipiului Bucureºti.
Nina Cugler
Preºedinte Executiv
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„Companion” and its importance in educating children
The current guide is a component of the project „Young People Involvement in Civil Rights Promotion”, a
project financed by the European Youth Foundation, which was aimed at involving young people in the human
rights education process and at adapting in Romania the Manual for Human Rights Education “Compasito”,
issued by the Council of Europe and designed for children between 6 and 12 years old.
This project proved to be one of the most successful projects that the Association “Assistance and
programs for sustainable development – Agenda 21” has initiated in the field of human rights education for
children and young people.
The success is first of all due to the seriousness, creativity and capacity of children to correlate the
activities introduced by the project with their real life. An important element which contributed to the success
of the project came from our vision concerning children, which is different from the traditional one, since we
see children as rights’ holders, as partners in the development of the project and as evaluators of the activities
conducted, roles that were naturally and without any effort handled by the children.
A significant role in this initiative was played by the facilitators (teachers, educational staff and young
leaders) who managed to adapt every activity to the particularities of the group, to transform difficult and
abstract concepts into realities known by the children, to use games as incentives for the children to build
communication competences, to support their own ideas, to identify what role the rights they were learning
about played in their daily life, to enhance critical thinking towards certain situations they were coping with in
their families, schools or communities. By adapting and evaluating the activities, the facilitators greatly
contributed to the elaboration and structuring of the materials that formed the basis of the creation of the
current guide.
The project succeeded in changing even the perception that parents had on non-formal activities, often
disregarded and considered “unimportant” for their children. This conception is a result of the novelty brought
by the process of learning by experience on the one hand and of an old educational ideal describing the ideal
pupil as a child achieving great theoretical performances on all subjects and in all fields on the other hand.
However, the activities introduced by the project created exactly that practical framework necessary for the
children to use their knowledge, a framework capable to offer these children the possibility to test their ideas
and express their opinion, to genuinely participate. A proof in this respect is the children’s behavior after the
activities, when they started to search for information on the topics discussed, shared what they found out
with the others and had initiatives of mini-projects for solving certain problems identified in the community
they live in.
All these aspects plead for and reinforce the importance that human rights education for small children has
and thus, in this context, they reinforce the value and utility of Compasito as the main tool of this activity.
On this occasion I would like to thank all those who were involved in the project: children, educational staff,
young volunteers, trainers and lecturers and last but not least our traditional partner on educational projects:
the School Inspectorate of Bucharest.

Nina Cugler
Executive President

I. EDUCAÞIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI ªI COPIII
Educaþia pentru drepturile omului
“Istoria omenirii seamãnã din ce în ce mai mult cu o
competiþie între educaþie ºi catastrofã.”(H.G. Wells)
Educaþia pentru drepturile omului nu are o definiþie universal acceptatã, datã fiind ºi diversitatea de situaþii,
destinatari, metode ºi finalitãþi care pot intra sub „umbrela” acestei denumiri. De la educaþia pentru cetãþenie,
la educaþia de gen, de la educaþia pentru pace la educaþia pentru participare, de la educaþia pentru dezvoltare
durabilã la educaþia sexualã – toate acestea sunt exemple de diferite tipologii ale educaþiei pentru drepturile
omului. În orice caz, o caracteristicã importantã a acestui tip de educaþie este cã ea este strâns legatã de
realitatea cotidianã a participanþilor, de viaþa de zi cu zi a acestora; nu întâmplãtor cineva spunea „Drepturile
omului încep cu micul dejun” – ºi educaþia pentru drepturile omului este la rândul ei un mod de a influenþa ºi
promova schimbarea în viaþa destinatarilor ei.
O definiþie a Consiliului Europei vede educaþia pentru drepturile omului ca “programe educative ºi activitãþi
care urmãresc promovarea egalitãþii în demnitate umanã, conjugate cu programe care promoveazã educaþia
interculturalã, participarea ºi suportul pentru minoritãþi.”
O altã definiþie, din manualul „Popular Education for Human Rights” a reþelei Human Rights Education
Associates discutã obiectivele educaþiei pentru drepturile omului: „trebuie sã fie clar cã obiectivul educaþiei
pentru drepturile omului nu este sã creeze dezordine socialã. Orice interpretare de acest fel denatureazã
drepturile omului ºi democraþia. Educaþia pentru drepturile omului este în armonie cu legea ºi cu standardele
internaþionale. Într-adevãr este datoria noastrã sã educãm persoanele în aºa fel încât acestea sã îºi cunoascã
drepturile în faþa legii pentru a fi cetãþeni responsabili într-o societate deschisã.”
În general, putem afirma cã educaþia pentru drepturile omului, în diferitele ei forme, are ca punct
fundamental promovarea ºi dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului. Citãm în cele ce urmeazã câteva
dintre obiectivele posibile ale educaþiei pentru drepturile omului, aºa cum sunt citate ele în Compasito:
• „A dezvolta respectul pentru drepturile omului ºi pentru libertãþile fundamentale;
• A valorifica demnitatea umanã ºi a dezvolta respectul pentru sine ºi pentru ceilalþi;
• A dezvolta atitudini ºi comportamente care poartã cãtre respectul pentru drepturile celorlalþi;
• A asigura egalitatea între bãrbaþi ºi femei ºi oportunitãþi egale în toate sferele de activitate;
• A promova respectul, înþelegerea ºi aprecierea diferenþelor, în special faþã de minoritãþi ºi comunitãþi
naþionale, etnice, religioase ºi lingvistice;
• A încuraja persoanele sã devinã cetãþeni activi;
• A promova democraþia, dezvoltarea, justiþia socialã, solidaritatea ºi prietenia între popoare ºi naþiuni;
• A contribui la programele organismelor internaþionale care urmãresc sã creeze o culturã a pãcii, bazatã
pe recunoaºterea valorilor universale ale drepturilor omului, ale toleranþei ºi non-violenþei.”
Este clar din aceastã listã de posibile obiective cã educaþia pentru drepturile omului implicã procese,
schimbãri ºi competenþe de lungã duratã. ªi din acest motiv atunci când vorbim de educaþia pentru drepturile
omului vorbim de educaþie pentru viaþã ºi pe tot parcursul vieþii – a dezvolta competenþe în indivizi pentru
drepturile omului ºi deci a promova o culturã a drepturilor omului nu pot fi tratate doar ca materiile ºcolare,
este vorba de mult mai mult de atât. Una dintre dilemele care înconjoarã educaþia pentru drepturile omului
este dacã aceasta poate fi o materie în ºcoli sau dacã este mai degrabã una dintre ariile educaþiei nonformale; ºi astfel putem indica aici cã existã o dezbatere aprinsã legatã de cum se pot întrepãtrunde cele douã
tipologii de educaþie – formalã ºi non formalã – atunci când este vorba de drepturile omului. Educaþia pentru
drepturile omului poate face parte din curriculumul ºcolar în anumite þãri ºi/sau poate fi una dintre ariile în care
societatea civilã este activã prin intermediul educaþiei non formale. Aºa cum vom vedea, proiectul nostru
încearcã sã foloseascã elemente atât ale educaþiei formale – spre exemplu, activitãþile cu copiii au fost
realizate în ºcoli -, cât ºi ale educaþiei non formale – metoda de lucru cu copiii este participativã, adaptatã
fiecãrui grup de copii, profesorul este un facilitator al grupului etc.
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Un alt aspect important al educaþiei pentru drepturile omului este conceptul de competenþã, pe care îl vom
defini aici aºa cum este deseori definit în cadrul educaþiei non formale: competenþa este o combinaþie de
cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini/valori, în cuvinte simple prin a ºti, a ºti sã faci ºi a ºti sã fii. Educaþia pentru
drepturile omului urmãreºte urmãtoarele aspecte – adaptãm aici din COMPASS:
A învãþa despre drepturile omului:
• Concepte fundamentale ale drepturilor omului (libertate, justiþie, egalitate, demnitate umanã, non
discriminare, democraþie etc);
• Ideea cã drepturile omului asigurã standarde de comportamente în familie, ºcoalã, comunitate;
• Rolul drepturilor omului în viaþa fiecãruia;
• Diferenþa între drepturi civile/politice ºi drepturi sociale/economice;
• Modalitãþi diferite de a vedea ºi de a experimenta drepturile omului în societãþi ºi situaþii diferite;
• Schimbãrile sociale ºi evenimentele istorice care au dus la recunoaºterea drepturilor omului;
• Mecanismele de aplicare a drepturilor omului (Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, Convenþia
Naþiunilor Unite pe Drepturile Copilului etc.);
• Autoritãþi locale, naþionale ºi internaþionale care se ocupã de protecþia drepturilor omului.
A învãþa pentru drepturile omului
• Ascultare activã ºi comunicare: a fi capabili sã ascultãm diferitele puncte de vedere, a susþine propriile
drepturi ºi pe cele ale altor persoane;
• Gândirea criticã: a gãsi informaþii relevante, a le evalua în mod critic, a gestiona prejudecãþile, a le
recunoaºte drept forme de manipulare ºi a lua decizii în baza unui raþionament;
• A ºti sã cooperezi ºi sã înfrunþi în mod pozitiv conflictul;
• A ºti sã participi ºi sã organizezi grupuri sociale;
• A ºti sã reacþionezi pentru a promova protecþia drepturilor la nivel local ºi mondial.
A
•
•
•
•

învãþa prin drepturile omului
Simþul responsabilitãþii pentru propriile acþiuni, implicare pentru dezvoltarea personalã ºi schimbarea socialã;
Curiozitate, deschidere ºi aprecierea diferenþelor;
Empatie ºi solidaritate cu ceilalþi ºi susþinerea persoanelor ale cãror drepturi sunt ameninþate;
Respect pentru demnitatea umanã, pentru valoarea propriei persoane ºi a celorlalte persoane,
indiferent de diferenþele sociale, culturale, lingvistice, religioase;
• Simþul justiþiei, dorinþa de a lupta pentru libertate, egalitate ºi respectarea diferenþelor.
Sintetizând, putem spune cã educaþia pentru drepturile omului are în vedere:
n Promovarea înþelegerii drepturilor omului (individul este conºtient de propriile drepturi ºi capabil sã
recunoascã situaþiile de încãlcare a acestora);
n Dezvoltarea competenþelor pentru protecþia drepturilor omului (individul ºtie cum sã protejeze drepturile
proprii ºi ale celorlalþi);
n Dezvoltarea respectului pentru drepturilor omului (individul nu încalcã în mod voluntar drepturile
celorlalþi ºi este conºtient de demnitatea proprie ºi a altora).

Educaþia non formalã ºi educaþia pentru drepturile omului
În general se vorbeºte despre educaþia formalã (sistemul ºcolar), informalã (procesul continuu de învãþare,
de obicei legat de experienþele de zi cu zi) ºi non formalã. Cele trei tipuri de învãþare sunt complementare. În
cazul proiectului nostru, precum ºi în cazul proiectelor dezvoltate în afara sistemului formal de învãþãmânt,
vorbim despre educaþie non formalã.
În proiectul nostru prin educaþie non formalã am definit procesul intenþionat, voluntar ºi planificat de
învãþare care are ca scop discutarea ºi dezvoltarea valorilor ºi a competenþelor pentru o viaþã demnã. Ea
pleacã în general de la ciclul învãþãrii prin experienþã ºi are ca elemente specifice:
• Metodologia bazatã pe participarea tuturor;
• O structurã democraticã, orizontalã, a învãþãrii;
• Fiecare participant poate gândi ºi interpreta în mod independent;
• Analiza criticã a situaþiilor de zi cu zi pentru a-i ajuta pe participanþi sã identifice în situaþia datã
încãlcãrile drepturilor omului ºi sã dezvolte atitudini de respect a drepturilor;
• Respect faþã de diferenþele de opinii;

Ghid pentru utilizarea manualului Consiliului Europei
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•
•
•
•
•
•
•
•

Promovarea respectului ºi a stimei de sine;
Ascultarea activã, implicarea activã în procesul învãþãrii;
Un mediu de învãþare non-ierarhic, democratic;
Încurajarea reflecþiei, analizei ºi a gândirii critice;
Echilibru între capacitãþile emotive ºi cele intelectuale;
Încurajarea schimbãrii comportamentelor ºi a atitudinilor ca rezultat al învãþãrii;
Dezvoltarea capacitaþilor ºi a concretizãrii celor învãþate;
Recunoaºterea umorului, a jocului ºi a creativitãþii ca instrumente utile învãþãrii.

În ceea ce priveºte ciclul învãþãrii prin experienþã, sintetizãm diferitele faze ale unei activitãþi de acest tip
(vom descrie în capitolele urmãtoare pe larg câteva exemple):
• a experimenta (a participa la activitãþi, a face). De obicei, este organizatã o activitate în cadrul cãreia
participanþii sunt activi ºi participativi, experimenteazã o situaþie relevantã ºi sunt parte din aceastã
experienþã;
• a relata (a exprima senzaþiile ºi reacþiile din timpul activitãþii). Întrebarea de bazã este “Ce s-a
întâmplat?” sau “Cum te-ai simþit?” sau “Ce s-a întâmplat în timpul exerciþiului?”. În acest moment,
participanþii exprimã sentimentele ºi reacþiile pe care le-au avut în timpul activitãþii. Aceastã fazã trebuie
sã dureze exact atât cât este nevoie; a nu
acorda destul timp acestei faze de tranziþie
de la experienþã la reflecþie riscã sã
compromitã întreaga activitate. Aceastã fazã
este ceea ce diferenþiazã un joc de un
exerciþiu de educaþie non formalã;
• a reflecta (a exprima reacþiile ºi observaþiile
despre experienþã). Este faza în care se
trece de la implicaþiile imediate ale activitãþii
la fapte din viaþa realã. Se pot pune întrebãri
precum “Ai experimentat vreodatã ceva
similar?” sau “Cunoºti situaþii de acest fel?”;
• a generaliza (a discuta modele posibile ºi
aplicarea celor învãþate în viaþa realã). În
aceasta fazã, se creeazã legãturi între
activitate ºi viata de zi cu zi;
• a aplica (a folosi ceea ce ai învãþat, modificând, când este cazul, vechile atitudini). În
aceasta fazã se pot explora posibilitãþile de a
aplica ceea ce s-a învãþat.
Un exemplu de activitate dezvoltatã pe acest model este simularea în cadrul cãreia participanþii primesc
un rol într-o situaþie datã, de obicei o situaþie problematicã care necesitã o decizie, ºi, odatã intraþi în rol,
gestioneazã situaþia, experimentând-o „pe propria piele”. Ulterior, odatã ce s-a ajuns la un moment oportun,
facilitatorul grupului semnaleazã trecerea cãtre faza de relatare a experienþei (aºa numitul debriefing),
reflecþie, generalizare ºi aplicare.

Educaþia pentru drepturile omului ºi copiii
O primã dilemã legatã de a realiza activitãþi pentru drepturile omului cu copiii sunt destinatarii acestor
activitãþi ºi modul în care sunt ei vãzuþi la nivel social. Existã uneori tendinþa de a-i vedea pe copii ca un
fel de recipient al protecþiei adulþilor, ca un subiect pasiv. Odatã ce a fost semnatã Convenþia ONU cu
privire la drepturile copilului (CDC), dar ºi în întreg parcursul ce a dus la semnarea ei, copiii sunt vãzuþi
ca cetãþeni, ca indivizi sociali, ca protagoniºti ai drepturilor. Existã totodatã un echilibru precar între
protecþie ºi participare în ceea ce priveºte documentele dedicate drepturilor copilului, în sensul cã or
observãm o tendinþã cãtre protecþia copilului (în diferitele ei aspecte, de la protecþia familiei la protecþia
copiilor refugiaþi, a minorilor neacompaniaþi etc.), or cãtre promovarea participãrii lor (dreptul la opinie,
dreptul la asociere care reprezintã în panorama Convenþiei o adevãratã revoluþie faþã de modul de a-i
vedea pe copii în societate).
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Educaþia pentru drepturile copilului este parte integrantã din dreptul la educaþie din CDC, unde în articolul 29,
punctul 1, se prevede cã:
1. Statele pãrþi sunt de acord cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã:
a) dezvoltarea plenarã a personalitãþii, a vocaþiilor ºi a aptitudinilor mentale ºi fizice ale copilului;
b) cultivarea respectului pentru drepturile omului ºi libertãþile fundamentale, precum ºi pentru principiile
consacrate în Carta Naþiunilor Unite;
c) educarea copilului în spiritul respectului faþã de pãrinþii sãi, faþã de limba sa, de identitatea ºi valorile
sale culturale, faþã de valorile naþionale ale þãrii în care acesta locuieºte, ale þãrii de origine, precum
ºi faþã de civilizaþii diferite de a sa;
d) pregãtirea copilului sã îºi asume responsabilitãþile vieþii într-o societate liberã, într-un spirit de
înþelegere, de pace, de toleranþã, de egalitate între sexe ºi prietenie între toate popoarele ºi
grupurile etnice, naþionale ºi religioase ºi cu persoanele de origine autohtonã;
e) educarea copilului în spiritul respectului faþã de mediul înconjurãtor.
Putem deci identifica deja în acest document internaþional bazele pentru educaþia pentru drepturile omului
ca parte fundamentalã din dreptul la educaþie. Alte drepturi incluse în articolele CDC sunt de asemenea
importante în acest context, spre exemplu libertatea de asociere, libertatea de opinie, dreptul la joc, etc., motiv
în plus pentru a observa interdependenþa drepturilor copilului.
O altã întrebare care se poate pune când vorbim despre educaþia pentru drepturile omului cu copiii este
care pot fi consecinþele ei în viaþa copiilor. Iatã câteva consideraþii pe aceastã temã:
• a pregãti copilul pentru viaþa de cetãþean poate fi o bazã solidã de plecare pentru activitãþi educative
pentru drepturile omului. Chiar dacã un copil nu poate vota, existã modalitãþi de a-i conºtientiza pe copii
faþã de – continuând exemplul – puterea consensului ºi a colaborãrii în luarea deciziilor;
• a-i face pe copii sã trãiascã ºi sã înveþe în respectul drepturilor este de asemenea important, de aceea
abordarea generalã a acestei teme faþã de copii este de a lega cât mai mult activitãþile pe care le
realizãm de viaþa de zi cu zi a copiilor. Procedând astfel, termeni generali sau teoretici ca drepturile
omului pot fi transformaþi în realitatea de zi cu zi legatã de experienþa directã a copiilor. Poate fi uneori
dificil sã „traducem” limbajul drepturilor omului, însã cheia poate fi cã orice drept poate fi legat de
experienþa directã, zilnicã, a copiilor;
• a favoriza acele situaþii în care copii înþeleg ºi se obiºnuiesc cu viaþa de grup, cu munca de echipã, în
alte cuvinte deprind acele abilitãþi prin care pot învãþa pentru drepturile omului, pe care le citam mai sus;
• a învãþa despre drepturile omului dezvoltã sentimente de siguranþã, apartenenþã ºi toleranþã;
• a valoriza ºi a cunoaºte prin experienþã anumite aspecte ale vieþii, parte integrantã a cristalizãrii
valorilor. Copiii înºiºi au cunoºtinþe despre lume, educaþia pentru drepturile omului nu face altceva
decât sã cristalizeze aceste experienþe, eventual dându-le un nume ºi un sens în viaþa copiilor ºi în
procesul de evoluþie a capacitãþilor copilului. De exemplu, a face o „lecþie” despre justiþie poate fi o
modalitate puþin eficientã cu copiii, în timp ce analizarea unei situaþii de joc în care copiii „trãiesc”
regulile grupului ºi ale jocului poate fi mai util;
• a recunoaºte abuzul ºi violarea drepturilor în viaþa cotidianã. Acest punct este poate cel mai delicat în
educaþia pentru drepturile omului cu copiii, iar facilitatorul activitãþilor trebuie sã fie conºtient de anumite
aspecte foarte delicate. Pe de o parte, copiii pot intra în conflict cu alte persoane care le pot impune situaþii
în care drepturile copilului nu sunt respectate. Exemplul aproape clasic este cazul în care pãrinþii se plâng
cã fiii ºi fiicele lor îºi revendicã drepturile, dar nu îºi asumã responsabilitãþi – în aceste cazuri este necesar
ca ºi alte persoane cu care copiii intrã în contact (ºi în primul rând familia) sã contribuie în mod constructiv
la activitãþile educative ºi la învãþare. Pe de altã parte, se pot ivi situaþii în care copiii dezvãluie situaþii de
abuz în timpul activitãþilor pentru drepturile omului. În ambele cazuri, facilitatorul trebuie sã fie pregãtit
pentru a nu-l lãsa pe copil singur ºi impotent într-o situaþie de încãlcare a drepturilor.
Sintetizând, în mod similar cu educaþia pentru drepturile omului în general, educaþia pentru drepturile
omului cu copiii are la rândul ei în vedere cunoºtinþe, abilitãþi ºi valori/atitudini.
Este important de subliniat cã facilitatorul este o persoanã extrem de importantã în activitãþile pentru
drepturile omului cu copiii. În timp ce cu alte grupuri de persoane, imaginea educatorului ca model de
comportament nu predominã, în cazul copiilor acest lucru se poate întâmpla. Uneori, copiii pot vedea în adult
un model pentru acþiunile lor; în acest context, este absolut necesar ca facilitatorul sã acþioneze în mod
coerent cu principiile pe care le susþine prin activitãþile pe drepturile omului. Vom reveni la competenþele
educatorului în capitolele succesive. În orice caz, sloganul practice what you preach sintetizeazã parte din
aceste observaþii: un adult care predicã valori ca justiþia, egalitatea etc., dar îºi foloseºte puterea pentru a
impune copiilor anumite decizii dezminte prin propriile acþiuni ceea ce îi sfãtuieºte pe alþii sã facã, deci poate
deveni un adult puþin credibil în acþiunile sale. De subliniat aici ºi ideea de folosire inteligentã a puterii de cãtre
adult împreunã cu copiii ºi nu asupra copiilor ºi importanþa gestiunii conflictelor care pot apãrea.

II. CONSILIUL EUROPEI ªI EDUCAÞIA
PENTRU DREPTURILE OMULUI
Un pic de istorie – Consiliul Europei ºi drepturile omului
Consiliul Europei este o organizaþie internaþionalã înfiinþatã în 1949 care întruneºte 47 de state. Consiliul
Europei are ca obiective apãrarea drepturilor omului, a democraþiei ºi a supremaþiei legii. Printre principalele
activitãþi ale acestui organism, citãm acorduri pentru a standardiza practicile sociale ºi juridice ale þãrilor
membre, promovarea unei identitãþi europene bazate pe valori împãrtãºite.
Principalele organisme ale Consiliului Europei sunt:
• Comitetul de Miniºtri, alcãtuit din cei 47 de miniºtri ai afacerilor externe sau delegaþii lor permanenþi la
Strasbourg (ambasadori / reprezentanþi permanenþi), este organismul cu putere de decizie al organizaþiei;
• Adunarea Parlamentarã, care întruneºte 636 membri din cele 47 de parlamente naþionale;
• Congresul Autoritãþilor Locale ºi Regionale, alcãtuit din Camera Autoritãþilor Locale ºi Camera Regiunilor;
• Un secretariat general unde lucreazã circa 1800 de funcþionari, condus de un Secretar General;
• Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, unde cetãþenii din Statele membre pot face recurs împotriva
statelor în cazuri de încãlcãri ale drepturilor omului;
• Comisarul pe Drepturile Omului;
• Conferinþa ONGurilor la nivel internaþional.
Printre realizãrile Consiliul Europei, se numãrã:
• 200 tratate sau convenþii europene cu putere de lege, multe dintre ele fiind deschise statelor
nemembre, în domenii ca: drepturile omului, lupta împotriva crimei organizate, prevenirea torturii,
protejarea datelor sau cooperarea culturalã;
• Recomandãri cãtre guvernele statelor membre care stabilesc principiile directoare din materie de:
drept, sãnãtate, educaþie, culturã ºi sport.
În cazul nostru, este relevant sã citãm Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, adoptatã la Roma, precum ºi Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi ale libertãþilor fundamentale a fost semnatã în 1950 ºi a
intrat în vigoare în 1953. Convenþia garanteazã drepturi fundamentale, precum dreptul la viaþã, dreptul la un
proces corect, dreptul la proprietate, la viaþã privatã, la expresie ºi asociere, pentru a cita doar câteva dintre
ele. Convenþia interzice, pe de altã parte, sclavia, tortura, discriminarea în baza drepturilor garantate de
Convenþie, expulzarea persoanelor sau neacceptarea persoanelor care cer azil. Un aspect unic din Conveþie
este cã ea se referã la toate personele din jurisdicþia Convenþiei, indiferent de naþionalitatea acestora. Aceastã
Convenþie este implementatã la nivel naþional de organele naþionale, iar la nivel internaþional de cãtre Curtea
Europeanã a drepturilor omului de la Strasbourg.
Exemplificãm pe scurt cum funcþioneazã Curtea europeanã a drepturilor omului. Curtea nu se sesizeazã
singurã, ea acþioneazã în baza unei sesizãri a unui cetãþean sau a unui Stat. Orice persoanã din jurisdicþia
Statelor Consiliului Europei poate prezenta o plângere. Pentru a putea examina plângerea, Curtea verificã
urmãtoarele criterii: a. au fost epuizate cãile de rezolvare a cazului la nivel naþional; b. plângerea a fost
depusã la Curte în interval de ºase luni de la verdictul final la nivel naþional; c. plângerea se realizeazã în baza
unui drept din Convenþie nerespectat. În cazul în care aceste condiþii se verificã, Curtea decide dacã este
vorba de violarea Convenþiei. Pe lângã a decide dacã este vorba de nerespectarea Convenþiei, Curtea poate
decide daune ºi costurile procesului. Curtea nu poate invalida deciziile luate de organismele naþionale ºi nu
poate ordona guvernelor sã ia anumite decizii. Totuºi, guvernele trebuie sã respecte deciziile luate de Curte
în privinþa lor ºi sã raporteze Comitetului de Miniºtrii despre mãsurile adoptate. În general, avem de-a face cu
cazuri de tipul cetãþean împotriva Statului sau un Stat împotriva altui Stat.
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Consiliul Europei, tineretul ºi educaþia pentru drepturile omului
Începând din 1972, Consiliul Europei se ocupã de tineret ºi de tot ceea ce face parte de educaþia non
formalã cu tinerii, în special prin intermediul Direcþiei Tineret ºi Sport.
Direcþia de Tineret ºi Sport, parte din Direcþia Generalã pentru educaþie, culturã ºi patrimoniu, are rolul de
a elabora liniile programatice, ºi modalitãþile legale pentru a pune în aplicare politici de tineret la nivel local,
regional ºi european. Ea oferã sprijin financiar ºi educaþional pentru activitãþi de tineret pentru promovarea
cetãþeniei, a mobilitãþii tinerilor ºi a drepturilor omului, democraþiei ºi a pluralismului cultural. Ea încearcã de
asemenea sã ofere expertizã în toate situaþiile care îi privesc pe tineri ºi politicile de tineret.
Un aspect unic al acestui organism este aºa-zisul sistem de co-management, adicã acel mecanism care
permite asociaþiilor de tineret sã decidã la un nivel paritar cu guvernele politicile ºi prioritãþile Direcþiei, cât ºi
destinaþia fondurilor pentru proiectele de tineret.
Un alt element important este reprezentat de cele douã centre de tineret de la Strasbourg ºi Budapesta.
Este vorba de douã centre unde se organizeazã activitãþi internaþionale de tineret ºi cursuri de pregãtire
pentru tineri ºi operatori de tineret. De exemplu, pentru promovarea manualului Compasito au fost organizate
cursuri de formare pentru educatori începând cu 2008.
În plus, existã Fondul European de Tineret, prin intermediul cãruia sunt finanþate proiecte de tineret, cu un
buget anual de circa 3 milioane de euro. Proiectul nostru a fost susþinut de acest Fond prin linia de finanþare
a proiectelor pilot pe tema drepturilor omului.
Citãm pe scurt prioritãþile 2010-2012 în ceea ce priveºte dezvoltarea cooperãrii prin politici de tineret,
munca cu tinerii ºi educaþia non formalã:
a Drepturile omului ºi democraþia: politicile ºi programele de tineret care promoveazã valorile Consiliul
Europei;
a Convivenþa într-o societãþi diverse: politicile de tineret ºi promovarea dialogului intercultural;
a Integrarea socialã a tinerilor;
a Abordãri ºi metodologii în politicile pentru tineri ºi copii.

Programul de Tineret pentru Educaþia pentru Drepturile Omului
Promovarea drepturilor omului este unul dintre scopurile fundamentale ale Consiliului Europei ºi motivul
pentru care în 2000 a fost inaugurat Programul de Educaþie pentru Drepturile Omului. Programul are la bazã
dorinþa de a avea o structurã solidã pentru educaþia despre, pentru ºi în drepturile omului în Europa.
Programul se sprijinã de asemenea pe rezultatele Consiliului Europei în domeniul învãþãrii interculturale, al
participãrii ºi al sprijinirii minoritãþilor ºi pe expertiza în domeniul elaborãrii de materiale educative pentru cei
care lucreazã cu tinerii.
Printre rezultatele obþinute, putem cita:
a Manualele COMPASS ºi COMPASITO- principalele manuale specifice pe tema educaþiei pentru
drepturile omului cu tinerii ºi copiii, precum ºi alte manuale pe teme precum educaþia de gen ºi
participarea tinerilor;
a Cursuri de pregãtire pentru operatori ºi educatori de tineret;
a Parteneriatul cu sectorul de tineret din Comisia Europeanã;
a Materiale educative varie, studii etc.;
a Campania All Different – All Equal, o campanie europeanã pentru participare, non discriminare ºi
drepturile omului;
a Seminarii, conferinþe, dezbateri pe teme legate de tineret;
a Suport financiar pentru proiecte de tineret la nivel internaþional ºi local.
Agenda 2020: un proiect pentru politicile de tineret în Europa
Agenda 2020 este un proiect politic al miniºtrilor de tineret din Europa semnat de þãrile membre în 2008
la Kiev. Este un document programatic despre cum ar trebui dezvoltate de acum înainte politicile de tineret în
special în ceea ce priveºte urmãtoarele teme: drepturile omului ºi democraþia, diversitatea culturalã ºi dialogul
intercultural, coeziunea socialã ºi integrarea tinerilor în societate.
Mai multe informaþii despre ceea ce realizeazã Consiliul Europei în domeniul de tineret pe siteul
http://www.coe.int/t/dg4/youth/default_en.asp.

III. COMPASITO
Educaþia pentru drepturile omului cu copiii se poate realiza în diferite moduri, prin metodologii, spaþii,
obiective etc. dintre cele mai variate. Este important înainte de a intra în partea practicã a acestui Companion
sã ilustrãm cât mai detaliat materialul educativ care a stat la baza proiectului nostru, ºi anume Compasito. În
proiectul nostru, acest manual a fost folosit atât pentru formarea educatorilor cât ºi sau mai ales pentru a
organiza activitãþi pe drepturile omului cu copiii.
Compasito, dupã cum îi spune ºi numele, este un manual pe educaþia pentru drepturile omului pentru
copii. El a fost publicat în 2008 de cãtre Consiliul Europei în cadrul programului de tineret pentru drepturile
omului ºi dialog intercultural ºi este produsul muncii unei echipe internaþionale de autori. Compasito este un
manual pentru educatori ºi formatori care lucreazã cu copiii, învãþãtori ºi profesori, pãrinþi, mai ales cei
interesaþi de tema educaþiei pentru drepturile omului ºi cei care cautã instrumente practice pentru a trata
aceste teme cu copiii.
Compasito nu este primul manual pe aceastã temã publicat de Consiliul Europei; el se înscrie în „tradiþia”
manualului Compass – Manual pe educaþia pentru drepturile omului cu tinerii ºi a altor publicaþii pe teme
corelate. Ideea de a crea un manual pe tema drepturilor omului de folosit cu copiii a apãrut aproape în acelaºi
moment în care a fost publicat Compas, ºi asta pentru cã mulþi educatori care lucreazã cu tinerii aveau nevoie
de un material educativ adaptat grupelor de vârstã de la 6 ani în sus. Compasito reia câteva din activitãþile
din Compass adaptate pentru copii cu vârste cuprinse între 6 ºi 11 ani.
Compasito are la bazã câteva idei fundamentale: educaþia pentru drepturile omului, metodologia non
formalã ºi o abordare interculturalã. În plus, Compasito însuºi pleacã de la premisa cã este un drept al
copilului a cunoaºte ºi a apãra propriile drepturi, exact aºa cum prevede Convenþia drepturilor copilului în
articolul 29.
Ca metodologie, Compasito include activitãþi de realizat cu copiii plecând direct de la experienþele ºi
cunoºtinþele preexistente ale copiilor ºi ale educatorului, exact aºa cum prevede ciclul învãþãrii prin experienþã.
Activitãþile pot fi organizare în ºcoli, în centre pentru copii, în activitãþi extraºcolare, în organizaþii ale
copiilor, în tabere pentru copii, ºi unele dintre ele chiar ºi în cadrul familiei.
Activitãþile din Compasito au 13 teme: cetãþenie, democraþie, discriminare, educaþie ºi timp liber, mediu
înconjurãtor, egalitatea de gen, sãnãtate ºi bunãstare, mass-media ºi internet, participare, pace ºi conflict,
sãrãcia ºi excluziunea socialã, violenþa.
E de subliniat faptul cã manualul este produs de cãtre o organizaþie internaþionalã, deci are ca grup þintã
toþi copiii din þãrile membre ale Consiliului Europei ºi din lume, ceea ce înseamnã cã este responsabilitatea
educatorului sã foloseascã manualul ºi mai ales sã îl adapteze pe mãsura nevoile ºi caracteristicilor copiilor
cu care lucreazã.
Compasito este organizat în cinci capitole, fiecare dintre ele având ca premisã faptul cã educatorii trebuie
formaþi pentru a putea utiliza manualul. Fiecare capitol se adreseazã competenþelor educatorului cu explicaþii,
informaþii, activitãþi de adaptat pentru copii etc. Iatã pe scurt temele fiecãrui capitol:
Capitolul 1. Introducere despre drepturile omului ºi drepturile copilului ºi mecanismele internaþionale de protecþie
Capitolul 2. Explicã scopul ºi obiectivele educaþiei pentru drepturile omului dintr-o perspectivã
internaþionalã ºi europeanã
Capitolul 3. Oferã informaþii ºi indicaþii practice despre cum poate fi folosit Compasito în diverse
situaþii formale ºi non formale
Capitolul 4. Include 42 de activitãþi de realizat cu copiii
Capitolul 5. Oferã informaþii suplimentare despre cele 13 teme ale manualului
Activitãþile din Compasito sunt organizate dupã o schemã deja standard a manualelor Consiliului Europei,
ºi anume:
• Titlul activitãþii;
• Subtitlu;
• Nivelul de complexitate: de la 1 la 3, în funcþie de cunoºtinþele necesare, de obiectivele învãþãrii, de
subiect, de timpul necesar, ºi de potenþialul de risc ºi de conflict. Orice activitate poate fi însã adaptatã
conform exigenþelor grupului;
• Vârsta copiilor;
• Durata – este vorba de durata medie, depinde de modul în care activitatea este adaptatã, de grupul de
copii etc.;
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Mãrimea grupului – numãrul optim de copii;
Tipul de activitate – discuþie, joc de rol, desene, simulare;
Rezumat – o sintezã a ceea ce se întâmplã în activitate;
Obiective – rezultatele aºteptate în termeni de cunoºtinþe, abilitaþi, atitudini ºi acþiuni sau
comportamente în favoarea drepturilor omului;
Pregãtire;
Materiale;
Instrucþiuni – instrucþiuni pe faze pentru organizarea activitãþii;
Debriefing ºi evaluare - subiecte de discuþie pentru faza de reflecþie, debriefing ºi evaluare;
Sugestii pentru a continua;
Idei pentru acþiune – sugestii despre cum se pot aplica rezultatele activitãþii;
Trucuri pentru facilitator;
Informaþii.

Este important de remarcat cã fiecare activitate este foarte flexibilã, ºi acest lucru se întâmplã tocmai pentru
cã este de datoria educatorului sã adapteze activitatea la copiii cu care lucreazã. Acesta este un aspect
esenþial al manualului – manualul este un material de adaptat înainte de a fi folosit. Aici intervin mare parte din
competenþele educatorului, ºi nu numai în realizarea propriu-zisã a activitãþilor. Compasito poate fi folosit ca o
carte de bucate, în sensul ca facilitatorul e liber oricând sã experimenteze ºi sã schimbe ingredientele în funcþie
de nevoi, de grupul cu care lucreazã etc.; în multe activitãþi se pot gãsi deja idei despre cum pot fi adaptate.
Existã câteva criterii în baza cãrora pot fi alese ºi adaptate activitãþile:
• Grupul de copii: Care sunt interesele, preocupãrile ºi stilurile de învãþare ale copiilor din grup? Existã
conflicte sau probleme în grup? Aceºti copii au probleme speciale în comunitatea în care trãiesc? Cât
de multe ºtiu deja despre drepturile omului?
• Obiectivele de învãþare: care sunt obiectivele activitãþii pe termen scurt, dar ºi pe termen mediu ºi lung?
Activitatea se încadreazã într-un program de învãþare ºi dacã da, cum? Cãror nevoi rãspunde
activitatea? Ce riscuri existã în a realiza aceastã activitate? Ce avantaje?
• Contextul: în ce spaþiu (fizic ºi nu numai) se realizeazã activitatea? Care sunt purtãtorii de interes ai
activitãþii date (copiii, pãrinþii, alþi copii, ºcoala etc.)?
Metodologia activitãþilor din Compasito se bazeazã pe participarea activã a copiilor. Educatorul gãseºte în
Compasito urmãtoarele indicaþii despre cum poate fi promovatã participarea copiilor:
• Reformuleazã întrebãrile de mai multe ori pentru a fi sigur cã toþi copiii au înþeles;
• Foloseºte un limbaj clar ºi adecvat copiilor, evitã cuvintele dificile;
• Asumã-þi responsabilitatea pentru o comunicare clarã (întreabã “M-aþi înþeles?” de exemplu);
• Foloseºte întrebãri deschise;
• Decide împreunã cu copiii regulile de urmat în exerciþiu;
• Ajutã-i pe copiii care nu participã, pune-le întrebãri, fãrã sã îi pui în dificultate;
• Creeazã roluri personalizate în grupurile de lucru (cine þine timpul, cine se ocupã de materiale, cine
scrie, cine raporteazã);
• Subliniazã cã fiecare copil are ceva de spus ºi poate contribui la activitate;
• Fã o sinteza a situaþiei de fiecare datã când e oportun ºi explicã la ce punct sunteþi cu exerciþiul;
• Explicã în detaliu activitatea de la bun început în aºa fel încât copiii sã ºtie la ce sã se aºtepte;
• Fã conexiuni între activitatea pe care o realizaþi ºi alte activitãþi;
• Fii foarte atent ca activitatea sã nu creeze situaþii dificile pentru copii, de ruºine de exemplu sau
repercusiuni negative acasã;
• Când ai posibilitatea, lucreazã în echipã cu alþi facilitatori;
• Fii conºtient cã niciun facilitator nu poate avea controlul absolut asupra a ceea ce se întâmplã. Fii
mereu atent fãrã a fi stresat.
Un alt aspect foarte delicat în organizarea activitãþilor din Compasito priveºte gestiunea conflictului. Citãm
în cele ce urmeazã din Compasito câteva pasaje referitoare la cum poate fi gestionat conflictul:
Conflictul este un fenomen natural atunci când sunt în joc valori, sentimente ºi alte subiecte
delicate precum drepturile omului. Având în vedere cã activitãþile din Compasito sunt dedicate
atât sentimentelor copiilor cat ºi intelectului lor, pot apãrea situaþii conflictuale. Conflictul nu este
în mod necesar un fapt negativ, iar capacitãþile facilitatorului consistã exact în a transforma
conflictul într-o experienþã constructivã de învãþare. A învãþa sã abordezi conflictul este una
dintre abilitãþile cele mai importante pe care le pot dezvolta copiii ºi pe care cultura drepturilor
omului se bazeazã în mare mãsura.
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Iatã câteva sugestii:
• Poþi preveni conflictul: când pregãteºti o activitate, gândeºte-te la posibilele conflicte care pot apãrea.
• Nu provoca conflictul, ºi nu îl evita dacã apare.
• Nu-ti asuma vina pentru conflict – nimeni nu este vinovat dacã apare un conflict. Conflictele sunt
naturale ºi inevitabile. Ajutã-i pe copii sã accepte acest fapt ºi sã evite sã se blameze din aceastã
cauzã. Concentreazã-te pe gestiunea conflictului, nu pe gãsirea vinovaþilor.
• Nu trece cu vederea sentimentele negative din grup. Fii conºtient cã existã ºi ajutã-i pe copii sã le
exprime. Lasã cât mai mult timp pentru acest subiect în debriefing în aºa fel încât copiii sã poatã
exprima ceea ce simt, atât despre activitate cât ºi despre ceilalþi copii.
• Considerã fiecare copil ca pe un individ aparte. Deseori, sentimentele copiilor sunt dificil de exprimat în
grup. Când apar astfel de situaþii, încearcã o discuþie cu fiecare copil. Spune-le copiilor cã eºti disponibil
atunci când vor sã-þi vorbeascã.
Un alt aspect fundamental al manualului este cã nu se poate învãþa despre drepturile omului într-un mediu
în care acestea nu sunt respectate ºi promovate. Aici intervine din nou responsabilitatea educatorului sã
promoveze ceea ce susþine, în baza principiului practice what you preach. ªi în acest punct se închide cercul
competenþelor educatorului: un educator care nu are ca valori valorile drepturilor omului ºi/sau nu are
abilitãþile de a le pune în practicã ºi/sau nu ºtie destule despre drepturile omului nu este un educator coerent
cu ceea ce vrea sã promoveze. Ideea de competenþã apare astfel centralã în educaþia pentru drepturile
omului cu copiii. Aºa cum se citeazã în Compasito:
„Compasito poate fi la fel de eficient în promovarea drepturilor omului ca educatorul.”
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IV. PROIECTUL NOSTRU: CREªTEREA
GRADULUI DE IMPLICARE
A TINERILOR ÎN PROMOVAREA
DREPTURILOR CIVILE
Aºa cum am arãtat ºi în capitolul anterior, una dintre principalele caracteristici ale manualului Compasito
este adaptabilitatea, fiind conceput ca un instrument de lucru global, ca un set de unelte puse la dispoziþia
facilitatorului, pe care acesta, prin competenþele sale, sã le foloseascã, sã le combine ºi sã le adapteze în
funcþie de contextul în care se desfãºoarã activitatea. Proiectul „Creºterea gradului de implicare a tinerilor în
promovarea drepturilor civile” (Young People’s Involvement in Civil Rights Promotion), propus de Asociaþia
Asistenþã ºi Programe pentru Dezvoltare Durabilã – Agenda 21, a urmãrit adaptarea în România a manualului
Compasito”.
Asociaþia Asistenþã ºi Programe pentru Dezvoltare Durabilã – Agenda 21 a lucrat pe drepturile omului în
ultimii 4 ani, dezvoltând atât activitãþi pe tema drepturilor generale ale omului, dar ºi activitãþi de promovare a
unor drepturi specifice, ca dreptul la participare, dreptul la educaþie, dreptul la opinie. Printre proiectele de
referinþã, menþionãm:
• Educaþie civicã prin telviziune (decembrie 2003 – octombrie 2004)
Proiect finanþat din fonduri PHARE, Societate civilã, realizat în parteneriat cu Televiziunea Românã.
Scopul proiectului „Educaþie Civicã prin televiziune” a fost creºterea implicãrii mass-media în activitãþi
de promovare a valorilor ºi participãrii civice.
• Învaþã sã fii sãnãtos! (iulie 2004 – februarie 2005)
Proiect – campanie de educaþie pentru sãnãtate, realizat în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar al
Municipiului Bucureºti ºi Direcþia pentru Protecþia Drepturilor Copilului din sectorul 5 al capitalei, cu
fonduri oferite de Agenþia Canadianã de Dezvoltare Internaþionalã. Proiectul a fost o încercare de a
oferi copiilor ºi pãrinþilor din comunitãþile dezavantajate, în special de etnie rromã, într-o formã specificã
ºi adaptatã nivelului de pregãtire ºi gradului de înþelegere, informaþii relevante în legãturã cu pericolul
pe care îl prezintã pentru sãnãtate neglijarea afecþiunilor oftalmologice ºi ale cavitãþii bucale.
• Avocatul Elevului – susþinut de UNICEF România ºi Ministereul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii.
Avocatul elevilor este un proiect pilot care propune crearea în ºcoli a unei instituþii capabile sã asigure
cunoaºterea, promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor ºi tinerilor.
• ªcoala pentru toþi - Accesul la educaþie a grupurilor dezavantajate cu focalizare pe rromi, proiect
derulat de Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti – în parteneriat cu Primãria Sectorului 5,
finanþat din fonduri PHARE.
• Take Action! ABC European al Participãrii Tinerilor
Un program Youth in Action, iniþiat în parteneriat cu Arciragazzi Liguria – Italia, dorind sã sprijine ºi sã
încurajeze participarea tinerilor la activitãþile desfãºurate atât la nivel regional, cât ºi la nivel local în
þãrile partenere.
„Creºterea gradului de implicare a tinerilor în promovarea drepturilor civile” a fost finanþat de Consiliul
Europei prin intermediul Fundaþiei Europene de Tineret. Proiectul nostru a fost dezvoltat în cadrul subcategoriei D-HRE, fiind un proiect pilot cu focus pe educaþia pentru drepturile omului. Proiectul a constat în
realizarea unui curs de pregãtire, urmate de workshop-uri cu copiii, finalizate cu o publicaþie de tip
Companion. S-a urmãrit implicarea tinerilor în activitãþi de educaþie pentru drepturile omului, prin introducerea
manualului Compasito multiplicatorilor, facilitatorilor ºi tinerilor din sistemul de educaþie formalã ºi non formalã
în 5 ºcoli generale din Municipiul Bucureºti ºi un liceu cu clase V-VIII din judeþul Buzãu.
Proiectul a fost implementat pe durata a 10 luni, fiind organizat pe diferite faze. Astfel, în faza de pregãtire,
a avut loc selectarea membrilor grupului þintã, 225 de tineri din 5 ºcoli generale din municipiul Bucureºti, 20
de multiplicatori, învãþãtori/profesori ºi tineri voluntari. În selectarea grupului þintã, APDD-Agenda 21 a
beneficiat de ajutorul Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti, partner în acest proiect. S-a urmãrit
selectarea unor ºcoli de periferie, cu un context multicultural (ex. ºcoli mixte de elevi de etnie românã ºi romã),
dar au fost incluse în proiect ºi licee cu ciclu gimnazial. Cele 5 instituþii de învãþãmânt selecþionate în
municipiul Bucureºti au fost: ªcoala cu clasele I-VIII nr. 64 „Ferdinand I”, Grup ªcolar Decebal, ªcoala
generalã nr. 114 „Principesa Margareta”, Colegiul Naþional „Gheorghe Lazãr”, ªcoala generalã nr. 195,
lor alãturându-se Liceul Pedagogic din judeþul Buzãu. Selecþia participanþilor s-a realizat pe baza expresiei
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de interes ºi disponibilitãþii, a CV-ului ºi a unei scrisori de intenþie, un criteriu esenþial fiind experienþa în lucrul
cu copiii ºi implicarea în activitãþi extra-ºcolare.
Una dintre principalele activitãþi desfãºurate în cadrul proiectului a fost organizarea unui curs de pregãtire
pentru cei 20 de multiplicatori, optându-se pentru crearea unui grup mixt de învãþãtori/profesori, dar ºi tineri
voluntari cu experienþã în lucrul cu copiii. Alegerea unui grup mixt reprezintã unul dintre elementele inovative
ale proiectului, asigurând înþelegerea educaþiei pentru drepturile omului cu copiii atât din poziþia de cadru
didactic, cât ºi în cea de formator ºi cea de facilitator, fiecare prezentând competenþe specifice ºi astfel
asigurându-se toate cele trei figuri importante ale educatorului. În plus, aceastã componenþã a grupului de
educatori a permis observarea comparativã a relaþiilor pe care copiii le dezvoltã cu un cadru didactic, faþã de
cele pe care le dezvoltã cu o persoanã din afara cadrului educativ formal.
Cursul s-a desfãºurat pe durata a 6 zile, modulele prezentând concepte teoretice cheie ca drepturile
omului, drepturile copilului, educaþia pentru drepturile omului. A fost prezentat de asemenea principalul
instrumentul de lucru – manualul Compasito – astfel încât participanþii sã fie familiarizaþi cu structura
manualului, terminologia folositã ºi cu modul de desfãºurare a activitãþilor. Cea mai însemnatã parte a cursului
a fost dedicatã activitãþilor practice, adaptarea exerciþilor propuse în Compasito, realizarea debriefing-ului ºi
un follow-up eficient ºi identificarea competenþelor necesare pentru facilitator. Definirea competenþelor a fost
fãcutã în timpul cursului chiar de cãtre participanþi alãturi de trainer. Training-ului a inclus ºi douã module de
comunicare eficientã ºi un modul de simulare în care participanþii au fost puºi pentru prima datã în postura de
facilitatori ai unei activitãþi din manualul Compasito pe care au fost nevoiþi sã o adapteze unui grup de adulþi.
Aºteptãrile participanþilor au acoperit majoritatea problemelor legate de educaþia pentru drepturile omului, de la
cum sunt respectate drepturile omului ºi drepturile copilului în România, instituþii ºi atribuþiile lor în acest domeniu,
cum pot fi ele aplicate în activitãþile desfãºurate în cadrul sistemului de educaþie formalã ºi cum pot fi pãrinþii implicaþi
în promovarea drepturilor copiilor. Rezultatele chestionarul de evaluare completat la finalul cursului au arãtat cã
pentru aproximativ 80% dintre participanþi cursul s-a desfãºurat conform aºteptãrilor, au primit informaþiile pe care
le aºteptau ºi au dobândit cunoºtinþe utile în desfãºurarea activitãþilor cu grupurile de copii.
De cealaltã parte, beneficiarii copii ºi parteneri în testarea activitãþilor din manualul Compasito au fost elevi
cu vârsta cuprinsã între 6 ºi 14 ani (clasele I-VI), care au lucrat in grupe de aproximativ 15 elevi. Au existat
grupuri cu elevi între care existau relaþii anterior, toþi cei 15 de participanþi fiind colegi de clasã, dar ºi grupuri
mixte cu elevi de la toate clasele din acelaºi an de învãþãmânt (ex. câte 3 elevi de la toate clasele a IV-a ale
ºcoli implicate). În cazul cadrelor didactice, copiii au fost selectaþi fie din clasele la care aceºtia sunt învãþãtori,
fie din clasele cu care aceºtia lucreazã. Activitãþile au fost conduse în cadrul orelor de educaþie civicã sau în
cadrul orelor de dirigenþie. Tinerii voluntari au lucrat cu câte o clasã din ºcolile selecþionate, activitãþile
desfãºurându-se în afara programului ºcolar.
A fost realizat un numãr de 120 de workshop-uri cu 20 de grupuri de elevi distincte, câte 6 cu fiecare grup
selecþionat, fiind traduse 14 activitãþi din Compasito. Au existat facilitatori care au adaptat ºi alte activitãþi din
manual, fie pentru follow-up, fie datoritã faptului cã puteau fi foarte bine adaptate grupului cu care se lucra.
Dupã fiecare workshop, facilitatorul a completat o fiºã de follow-up în care descria modul în care a adaptat
activitatea, punctele slabe, punctele tari ale activitãþii, feedback-ul copiilor. În plus, a fost elaboratã o fiºã de
competenþe pe care facilitatorii au completat-o în trei momente distincte ale proiectului: înainte de începerea
activitãþilor, dupã desfãºurarea a trei dintre acestea ºi dupã ultima activitate, rezultatele acestor auto-evaluãri
ale competenþelor fiind prezentate în capitolul dedicat competenþelor. Au existat întâlniri de evaluare lunare,
realizate cu întregul grup, care au permis schimbul de bune practici între educatori, monitorizarea evoluþiei
proiectului, identificarea ºi soluþionarea problemelor apãrute.
Un punct tare al proiectului îl reprezintã chiar intrumentul de lucru, manualul Compasito, care permite
adaptarea activitãþilor la orice grup. În plus, abordarea propusã în manual faþã de educaþia pentru drepturile
omului, învãþarea prin experienþã, dar ºi necesitatea folosirii metodelor educaþiei non formale pentru realizarea
acestora, faciliteazã înþelegerea conceptelor cheie ale educaþiei pentru drepturile omului de cãtre copii.
Entuziasmul pe care ei îl aratã faþã de aceste activitãþi ºi dorinþa de a face cât mai multe dintre exerciþiile
propuse se datoreazã în primul rând modului în care este conceput manualul, iar în al doilea rând caracterului
inovator pe care o astfel de iniþiativã îl are în România aºa cum o aratã ºi declaraþiile copiilor ºi ale facilitatorilor:
„Mie nu mi-a venit sã cred cã puteam sã alegem dacã vrem sã participãm sau nu ºi cã ne
puteam exprima opiniile” (participant, clasa a V-a)
“Am fost foarte impresionatã cum sunt de importante ºi educative aceste jocuri” (participant,
clasa a IV-a)
„Au fost elevi care pe parcursul activitãþii îºi exprimau pãrerile exact sub forma conluziilor pe
doream sã le trag în urma activitãþii. Consider cã acest lucru este un mare câºtig, iar elevii au
fost suficient de implicaþi în activitate. Au sugerat chiar ca aceste activitãþi sã se desfãºoare mai
des, pentru cã au multe lucruri de învãþat unii despre alþii.” (facilitator)
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Viziunea pe care proiectul a adus-o asupra copiilor, copiii – parteneri în dezvoltarea proiectului ºi evaluatori
ai activitãþilor desfãºurate, reprezintã pe de o parte o noutate pentru sistemul de educaþie formalã, iar pe de altã
parte o provocare pentru cadrele didatice de a-ºi depãºi propriile limite ºi de a trece dincolo de tradiþia ºcolii
româneºti în care elevul este vãzut doar ca simplu receptor de informaþii. În timp ce unii dintre educatori au
înþeles foarte bine aceastã diferenþã ºi au fost capabili sã producã schimbarea în relaþia cu elevii, au existat
situaþii în care participarea elevilor la activitãþi nu a fost voluntarã iar aceºtia nu s-au simþi bine în timpul activitãþii.
„Nu mi-a prea plãcut acest joc. A fost cam plictisitor. Cred cã nu a fost bine gândit.” (participant,
clasa a III-a)
Pe parcursul derulãrii proiectului a apãrut riscul ca activitãþile sã fie privite de cãtre elevi ca simple jocuri,
fie datoritã caracterului ludic al unora dintre acestea, fie din cauza realizãrii unei legãturi superificiale între
experienþã ºi viaþa realã, între situaþia simulatã ºi drepturile care se încalcã sau care ar trebui sã fie respectate
în acea situaþie. Tendinþa generalã a copiilor a fost de a trece rapid peste partea de debriefing, majoritatea
declaraþiilor lor fãcând referire la starea din timpul jocului: „m-am distrat”, „a fost interesant”, „m-am plictisit” ºi
foarte puþini evidenþiind ce au învãþat din activitate.
Faza imediat urmãtoare finalizãrii workshop-urilor a fost elaborarea unei publicaþii de tip Companion la
manualul Compasito, care sã serveascã drept instrument adiþional pentru folosirea activitãþilor de educaþie
pentru drepturile omului ºi care sã prezinte experienþa acumulatã în timpul pilotãrii acestui proiect.
Companionul a fost gândit ca un instrument pentru multiplicarea acestui tip de iniþiative, mai ales datoritã
faptului cã manualul Compasito nu a fost încã tradus în limba românã. El va fi distribuit în ºcolile din România
prin intermediul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii. Companion va putea fi descãrcat în format
electronic de pe website-ul Agendei 21: www.agenda21.org.ro de cei interesaþi în dezvoltarea de activitãþi non
formale de educaþie pentru drepturile omului ºi drepturile copilului.

V. ACTIVITÃÞILE DIN COMPASITO
ªI ADAPTAREA LOR
În capitolul de faþã vom prezenta o parte din activitãþile din manualul Compasito adaptate de facilitatori în
timpul proiectului „Creºterea gradului de implicare a tinerilor în promovarea drepturilor civile”. Precizãm cã
manualul Compasito nu a fost tradus în limba românã pânã în prezent (luna septembrie 2009), de aceea nu
existã o traducere oficialã a activitãþilor. În cadrul proiectului nostru, au fost traduse 13 activitãþi din manual,
în funcþie de urmãtoarele criterii: au fost traduse activitãþi care pot fi realizate în circa o orã ºi în cadrul ºcolii,
fie în timpul orelor de clasã, fie în afara lor.
Acest capitol este structurat pe activitãþi ºi va prezenta o sintezã a activitãþii, urmatã de sugestii de
adaptare ce conþin idei ale facilitatorilor, pãrerile lor ºi ale copiilor alãturi de sugestii de adaptare din manualul
Compasito.
Fiecare activitate este descrisã dupã cum urmeazã:
• Titlul original din Compasito
• Teme principale ale activitãþii
• Vârsta copiilor – este vorba aici de vârsta sugeratã de manual, ceea ce nu înseamnã cã activitatea nu
poate fi adaptatã ºi pentru alte vârste
• Durata
• Mãrimea grupului
• Tipul de activitate
• Descriere generalã
• Obiectivele activitãþii
• Pregãtire
• Materiale necesare
• Desfãºurarea activitãþii – descrierea paºilor activitãþii
• Informaþii despre cum a fost adaptatã activitatea
Pentru versiune originalã a manualului Compasito puteþi accesa urmãtorul link:
http://www.eycb.coe.int/compasito/default.htm
Pentru a facilita folosirea acestor activitãþi, le-am împãrþit în urmãtoarele categorii:
• activitãþi introductive – sunt acele activitãþi de realizat cu copiii pentru a intra în problematica drepturilor
omului: Aºezarea drepturilor pe hartã, Fã un pas în faþã, Cel mai important pentru cine, Unde te situezi;
• activitãþi specifice, legate de anumite drepturi: Cuvinte care rãnesc, Lupta pentru portocalã, Picãturi de
apã, A fost odatã ca niciodatã, Ce lume minunatã, Bãieþii nu plâng, Cine se aflã în spatele meu, Dragã
jurnalule, O constituþie pentru grupul nostru.

1. Cuvinte care rãnesc (discriminare, egalitatea de gen, violenþã)
Este vorba de o activitate de circa 60 de minute pentru un grup de copii între 5 ºi 20, cu vârste între 10 ºi
13 ani. Activitatea consistã în întocmirea unei liste, prioritizare, discuþie. Copiii dau exemple de limbaj jignitor
ºi analizeazã cauzele ºi efectele folosirii acestor cuvinte.

Obiectivele sunt:
• A reflecta asupra cauzelor ºi efectelor limbajului care poate rãni
• A înþelege modul în care oamenii reacþioneazã diferit faþã de diferiþi termeni
• A exersa abilitãþile de combatere a limbajului jignitor
Pregãtirea activitãþii: copiazã Articolul 13 din Convenþia cu privire la Drepturile Copilului pe hârtie de
flip-chart sau pe tablã.

Materiale necesare:
• Post-its sau coli de hârtie ºi scotch
• Hârtie de flip-chart ºi un marker, sau tablã ºi cretã
• O copie a Articolului 13 din Convenþia cu privire la Drepturile Copilului
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Desfãºurarea activitãþii

Facilitatorul va începe activitatea cu o discuþie despre dreptul la liberã exprimare, inclus în Articolul 13 din
Convenþia cu privire la Drepturile Copilului, explicând importanþa acestui drept, dar ºi responsabilitatea de a
respecta libertatea de exprimare a celorlalþi. Apoi, facilitatorul le va cere copiilor sã scrie pe o foaie de hârtie
cuvinte jignitoare pe care le-au auzit, porecle sau comentarii rãutãcioase. Pe fiecare foaie va fi scrisã o astfel
de expresie. În acest timp, el va desena pe tablã sau pe un flipchart un tabel, pe care copiii vor poziþiona
cuvintele pe care le-au gãsit fãrã a comunica între ei în tot acest timp.
Incitant/Jucãuº
Deloc dureros

Uºor dureros/
degradant

Destul de dureros/
degradant

Foarte dureros/
degradant

Extrem de dureros/
degradant

Ceea ce este interesant la acest exerciþiu este faptul cã aproape întotdeauna apar cuvinte sau expresii
identice, însã încadrate în categorii de duritate diferite. În timpul debriefing-ului facilitatorul va sublinia acest
aspect, încercând sã îi determine pe copii sã explice de ce aceleaºi cuvinte sunt percepute diferit de persoane
diferite ºi de ce oamenii folosesc astfel de cuvinte.
În cea de-a doua parte a debriefing-ului copiii vor încerca sã gãseascã diverse categorii pentru aceste
cuvinte jignitoare (cuvinte legate de înfãþiºare, de trãsãturi psihice, sexualitate, familie sau origine etnicã), iar
apoi sã reorganizeze cuvintele sub aceste noi categorii identificate. Cuvintele considerate cele mai jignitoare
vor fi citite cu voce tare de cãtre copii, iar împreunã se va discuta dacã ar trebui sa fie permisã folosirea
acestor cuvinte ºi ce se poate face atunci când se folosesc astfel de cuvinte.
În ultima parte a debriefing-ului va fi subliniatã legãtura dintre folosirea cuvintelor jignitoare ºi încãlcarea
drepturilor omului, arãtând cât este de important sã acþionãm atunci când sunt folosite astfel de cuvinte ºi sã
stopãm astfel de comportamente.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_40.asp

Sugestii de adaptare
„Cuvinte care rãnesc” este o activitate foarte subtilã, iar rolul moderatorului este foarte important pentru ca
activitatea sã îºi atingã obiectivele. Cu toate cã astfel de cuvinte sunt cunoscute de copii încã de la vârste
foarte mici, situaþiile în care se discutã despre ele cu pãrinþii sau profesorii, cu adulþii în general, sunt rare. La
început copiii pot fi nesiguri, pot apãrea temeri faþã de reacþia pe care adulþii o pot avea când vor vedea ce
cuvinte au fost folosite. Toþi facilitatorii care au adaptat aceastã activitate au avut nevoie sã îi asigure pe copii
cã le este permis sã discute despre aceste cuvinte în contextul dat, iar în unele cazuri copiii au cerut
facilitatorilor sã le promitã cã ceea ce au scris nu
va fi vãzut de alþi adulþi, mai ales de pãrinþii sau
profesorii lor. „Am pornit prin a le cere copiilor sã
noteze pe un bilet cuvinte sau expresii auzite de
ei ºi considerate,,cuvinte urâte’’. La început au
fost nedumeriþi, dar m-au pus sã le promit cã nu
voi spune pãrinþilor ce au scris pe bilete.”
(facilitator)
Unele apelative sau comentarii rãutãcioase
au stârnite râsete sau frustrare. Câþiva dintre
copii au simþit nevoia de a se remarca drept
autorii anumitor expresii, considerând cã astfel
vor fi apreciaþi de grup sau au avut tendinþa de ai considera prea sensibili pe cei care au clasificat
anumite cuvinte ca fiind foarte dure. Drept
urmare, toþi facilitatorii care au desfãºurat
aceastã activitate au subliniat importanþa rolului pe care l-au avut în activitate ºi a unor competenþe specifice
precum: capacitatea de gestiune a conflictului, capacitatea de adaptare ºi contextualizare, capacitatea de a
comunica, empatia ºi flexibilitatea. „Consider cã cea mai importantã competenþã a mea, ca trainer, a fost
flexibilitatea. Aceasta a condus la desfãºurarea cu succes a activitãþii. În toate activitãþile desfãºurate cu copiii
trebuie sã fii în permanenþã dispus sã te adaptezi cerinþelor lor, dar în acelaºi timp sa-þi atingi ºi scopul propus.
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Consider cã o altã competenþã pusã în valoare în
aceastã activitate a fost capacitatea de a te
concentra asupra temei ºi de a nu-i lãsa pe copii
sã conducã discuþia pe un alt drum.” (facilitator)
Activitatea a fost adaptatã ºi în funcþie de
vârsta elevilor, în majoritatea cazurilor aceasta
fiind proporþionalã cu nivelul de cunoºtinþe cu
privire la drepturile omului ºi drepturile copiilor.
Clasa I: discuþia despre dreptul la liberã
exprimare nu a plecat de la articolul 13 din CDC,
ci de la realitatea imediatã a copiilor, ºi anume
de la situaþiile în care li se cere pãrerea ºi de la
situaþiile în care nu le este permis sã îºi exprime
opinia. Timpul dedicat activitãþii a fost redus, iar
categoriile au fost redenumite astfel încât sã
poatã fi înþelese mai bine de cãtre copii. O altã
idee de adaptare a scalei de duritate a cuvintelor, a fost folosirea unor desene care sã exprime anumite
sentimente, în locul cuvintelor. (ex. pentru „Incitant/jucãuº” – o faþã zâmbitoare)
Întreaga discuþie s-a bazat pe exemplele date de copii, modul în care ei au perceput activitatea fiind foarte
strâns legat de experienþele trãite pânã în acel moment. Împreunã cu facilitatorul copiii au decis adãugarea
unei noi reguli la „Regulile Grupului”, create la începutul activitãþii – „Nu ne jignim”, stabilind ºi consecinþe
pentru nerespectarea acestei regului.
Fiecare copil a propus un anumit comportament pentru situaþiile în care sunt folosite cuvinte jignitoare: „îl
ignorãm pe cel care jigneºte”, „ne facem cã nu îl auzim”, „învãþãm cuvinte frumoase”.
Clasele a II-a ºi a III-a: s-a remarcat cã la aceastã vârstã copiii se aflã exact în acea situaþie în care folosesc
foarte des cuvinte jingitoare, farã a-ºi da seama de impactul pe care ele îl pot avea asupra celorlalþi. Sunt la
vârsta la care un astfel de comportament este perceput ca fiind orginial, nonconformist, dându-le sentimentul
de apartenenþã la grup ºi facilitând integrarea acestora în grupurile cu care vin în contact. Copiii se aflã la vârsta
la care îºi doresc sã cunoascã cât mai mult, astfel apãrând necesitatea de a se integra în grupuri de copii mai
mari. Folosirea cuvintelor dureroase este perceputã ca o metodã de a a-ºi dovedi maturitatea.
Activitatea trebuie desfãºuratã astfel încât sã fie permanent conºtienþi de consecinþele pe care un astfel
de comportament îl are asupra celorlalþi. Este foarte important de subliniat faptul cã aceleaºi cuvinte pot
provoca sentimente extrem de diferite. La aceastã vârstã copiii pot înþelege ºi pot analiza motivele pentru care
o persoanã se poate simþi influenþatã de anumite cuvinte.
Clasa a V-a: la aceastã vârstã copiii au dobândit cunoºtinþe cu privire la drepturile omului ºi drepturile
copiilor în timpul orelor de educaþie civicã1. În cazul acestora, discuþia a plecat de la CDC. În acest sens, copiii
au primit o copie a CDC, identificând ºi alte drepturi corelate cu dreptul la liberã exprimare. O parte importantã
a discuþiei s-a dezvoltat în jurul celei de-a doua pãrþi a articolului 13 referitoare la situaþiile în care acest drept
poate face obiectul restricþiilor, când acestea sunt absolut necesare pentru: respectarea drepturilor sau a
reputaþiei altora ºi protejarea securitãþii naþionale, a ordinii publice, a sãnãtãþii publice ºi a bunelor moravuri.
Deoarece la aceastã vârstã copiii au dobândit capacitate de empatie, activitatea a fost adaptatã astfel
încât sã permitã jocul de rol ºi testarea diferitelor comportamente propuse de elevi în cazul în care se folosesc
cuvinte jignitoare. Este o activitate care place copiilor tocmai datoritã faptului cã se acordã o mare importanþã
discuþiei despre chestiuni considerate tabu, însã educaþia pentru drepturile omului înseamnã ºi a pune în
discuþie ºi a dezvolta un spirit critic faþã de anumite situaþii care pare cã nu pot fi schimbate. Sensul exerciþiului
este ca participanþii sã discute despre aceste cuvinte ºi sã înþeleagã cã ele ne fac rãu atunci când alþii ni le
adreseazã, dar fac rãu ºi când noi le adresãm altora, în concluzie sunt forme de încãlcare a drepturilor; soluþia
este de a gãsi alte metode pentru a ne exprima, pentru a comunica eficient cu ceilalþi, respectându-le
drepturile ºi demnitatea.

1

În România, în învãþãmântul primar, curriculum-ul pentru educaþie civicã se concretizeazã în disciplina “Educaþie civicã”,
care se studiazã la clasele a III-a ºi a IV-a. În învãþãmântul gimnazial, clasele a VII-a ºi a VIII-a oferã, în aria curicularã
“Om ºi societate”, disciplina “Culturã civicã”.
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2. Lupta pentru portocalã (pace)
Este vorba de o activitate de circa 30 de minute, pentru grupuri de 4-24 de copii între 8 ºi 13 ani, care
consistã într-o simulare urmatã de discuþii. Copiii sunt în competiþie pentru a câºtiga portocala ºi încearcã sã
rezolve un conflict.
Obiectivele sunt:
• A discuta despre nevoia de comunicare în situaþii conflictuale
• A reflecta asupra strategiilor de rezolvare a conflictelor
Materiale necesare: o portocalã.

Desfãºurarea activitãþii
Copiilor li se spune cã vor juca „Jocul portocalei” ºi sunt împãrþiþi în douã grupuri. Una dintre grupe va
pãrãsi sala. Fiecare grup va primi intrucþiunile de la facilitator în mod separat; este important ca cele douã
grupuri sã nu ºtie instrucþiunile pe care le primeºte celãlalt grup. Unul din grupuri va avea nevoie de miezul
portocalei pentru suc, iar celãlalt va avea nevoie de coaja portocalei pentru o prãjiturã. Când ambele grupuri
vor reveni în salã, ele vor fi aliniate unul în faþa celuilalt, iar portocala va fi poziþionatã la mijlocul distanþei dintre
cele douã grupuri. Copiii vor avea la dispoziþie 3 minute pentru a lua portocala ºi a îndeplini obiectivul.
Portocala poate fi luatã de pe jos de oricare dintre grupuri, însã fãrã a folosi violenþa, ºi fãrã a vorbi. În timpul
acestei negocieri, facilitatorului nu îi va fi permis sã intervinã.
Dupã trei minute, facilitatorul opreºte activitatea ºi trece la debriefing. Debriefing-ul se va concentra asupra
rezultatului negocierii, asupra eficienþei soluþiei gãsite, asupra metodelor de negociere ºi a importanþei comunicãrii.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_30.asp

Sugestii de adaptare
Una dintre sugestiile de adaptare pentru
aceastã activitate este desemnarea unui lider al
fiecãrui grup care sã negocieze cu liderul
celuilalt grup. Este de preferat ca aceastã idee
sã le vinã copiilor, însã în cele mai multe cazuri
ea apare dupã încheierea negocierii, atunci când
se identificã soluþii pentru ca negocierea sã fi
decurs mai bine. Copiii vor avea tendinþa de a
exprima fiecare ce urmãreºte, astfel creându-se
confuzie ºi comunicarea fiind ineficientã.
În cazul unui grup numeros, cu tendinþa de a
folosi metode violente sau un grup în care existã
conflicte, desemnarea unui lider încã de la
început va reduce riscul apariþiei unor situaþii
tensionate sau în care se foloseºte violenþa
pentru atingerea scopului. De altfel, în unele
cazuri, facilitatorii au fost nevoiþi sã intervinã în timpul negocierii tocmai datoritã comportamentului violent al
unora dintre copii. „A trebuit sã intervin în cele trei minute, deoarece în realizarea sarcinii, unii copii au folosit
violenþa pentru a-ºi atinge scopul, cu toate cã ºtiau regulile activitãþii.” (facilitator)
În toate grupurile în care activitatea a fost aplicatã a fost nevoie de prelungirea timpului, mai ales pentru partea
de debriefing. Acest lucru poate fi explicat prin faptul cã jocul portocalei duce la apariþia unor stãri emoþionale
intense, despre care copiii doresc sã vorbeascã. Unul dintre principalele puncte de învãþare ale acestei activitãþi
este acela cã un conflict nu poate fi soluþionat prin metode violente, ci numai prin comunicare ºi respectul pentru
celãlalt; iatã de ce negocierea este complicatã într-o situaþie în care nu se poate comunica verbal.
Una dintre ideile de adaptare sugerate de copii a fost refacerea situaþiei dupã discuþia din debriefing, pentru
a testa propunerile de îmbunãtãþire a negocierii ºi pentru a compara evoluþia situaþiei când grupurile credeau
cã au acelaºi scop ºi evoluþia ei când grupurile iau în calcul ºi posibilitatea existenþei unor nevoi diferite.
Într-un caz, grupurile implicate în activitate ºi-au ales un nume al grupului, crescând astfel sentimentul de
apartenenþã a membrilor la grupul din care fãceau parte. În situaþia datã, aceastã iniþiativã a copiilor a
contribuit la caracterul de competiþie al activitãþii ºi a sporit tensiunea dintre grupuri.
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Foarte important în aceastã situaþie este rolul
facilitatorului care trebuie sã aibã o foarte bunã
capacitatea de gestiune a conflictului ºi a
situaþiilor tensionate.
O altã sugestie de adaptare a fost acordarea
unui timp pentru stabilirea unei strategii de
negociere. Astfel, fiecare grup a avut 10 minute
pentru a planifica modul în care vor negocia cu
ceilalþi, pentru a anticipa reacþiile lor, aºteptãrile
lor. Au fost stabilite ºi principalele trei faze ale
unei negocieri: ce aºtept, ce îmi doresc ºi ce pot
da – „Putem împãrþi portocala în jumãtate ºi sã le
dãm jumãtate din miezul nostru pentru jumãtate
din coajã”(participant). S-a observat cã atunci
când au timp pentru a planifica strategia de
negociere, apar întrebãri cu privire la ce îºi
doresc ceilalþi ºi copiii se întreabã dacã ºi celãlalt
grup are acelaºi interes ca ºi ei. În plus, stabilirea unor paºi de urmat reduce riscul apariþiei violenþei ºi
faciliteazã foarte mult procesul de comunicare.
Ca activitate de follow-up, copii pot fi rugaþi sã propunã fiecare o soluþie pentru rezolvarea conflictelor ºi
discutarea acestora. În plus, dupã fiecare activitate copiilor li se poate sugera sã discute cele învãþate în
timpul activitãþii cu pãrinþii lor. În plus, copiii pot realiza un afiº cu soluþiile gãsite pe care sã îl poatã folosi în
permanenþã ca un vademecum în cazul apariþiei conflictelor. Dacã în grup existã deja conflicte cunoscute ºi
existã o atmosferã de încredere, aceste situaþii se pot discuta ca urmare a celor învãþate în timpul exerciþiului.
„Lupta pentru portocalã” este o activitate foarte eficientã, mai ales pentru grupurile în care existã conflicte,
doarece îi ajutã pe copii sã conºtientizeze faptul cã într-un conflict este mult mai uºor sã comunice, sã asculte
cealaltã parte pentru a înþelege cauza conflictului, nevoile proprii ºi ale celorlalþi ºi pentru a-ºi dezvolta
capacitatea de empatie.

„A fost minunat, echipa noastrã a terminat prima. Eu am fost observator. Faptul cã ne putem
juca ºi învãþa, în acelaºi timp, este minunat.” (participant, 9 ani)
“A fost un joc frumos în care trebuia sã-l convingi pe celãlalt sã îþi dea portocala. Pânã la
urmã am mâncat-o toþi.” (participant)
“A fost un joc drãguþ ºi foarte delicios la sfârºit. Am avut norocul ca eu ºi colega mea Cristina
sã câºtigãm, nu pentru cã au fost ceilalþi slabi, ci pentru cã au atins portocala. A fost foarte
amuzant ºi interesant, mai ales pentru cã eu vreau sã devin avocat.” (participant, 9 ani)
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3. Picãturi de apã (mediu înconjurãtor, drepturile omului în general)
Este vorba de o activitate de circa 60 de minute, pentru un grup de 5-20 de copii, cu vârste între 7
ºi 13 ani; activitatea priveºte învãþarea prin experienþã, stabilirarea de prioritãþi, discuþii. Copiii decid
modul în care pot folosi apa, astfel încât sã nu o risipeascã. Ei discutã despre importanþa acþiunilor proprii cu
scopul de a salva una dintre cele mai importante resurse ale mediului înconjurãtor.

Obiectivele activitãþii:
• A fi mai conºtienþi despre utilizarea durabilã a resurselor naturale în viaþa de zi cu zi
• A discuta despre modalitãþile de protecþie a apei ºi mediului înconjurãtor în general
• A-i face pe copii mai conºtienþi de drepturile lor
• A încuraja acþiuni individuale pentru utilizarea durabilã a apei
Pentru aceastã activitate este necesar un numãr de pahare sau de cãni egal cu numãrul copiilor din grup.
Este necesarã ºi o sticlã cu apã sau mai multe sticle astfel încât sã fie suficientã apã pentru a umple paharele
tuturor. Este necesar ºi un recipient pentru apa economisitã.

Materiale necesare:
•
•
•
•
•
•

Sticle de 2 litri
Pahare sau cãni pentru fiecare copil
O linguriþã
Un castron pentru apa economisitã
Flipchart
Hârtie ºi pixuri

Desfãºurarea activitãþii
Activitatea va începe cu o discuþie despre importanþa apei, sursele de apã din lume, sursele de apã potabilã,
pericole cu privire la disponibilitatea apei ca resursã pentru oameni. Copiii vor face o sesiune de brainstorming
cu privire la modurile în care folosesc apa în viaþa de zi cu zi. Copiilor li se va arãta o sticlã de apã ºi li se va
spune cã aceea este singura cantitate de apã disponibilã pentru grup lor în decursul unei zile. Fiecare copil
primeºte un pahar care va fi umplut cu apã ºi care reprezintã cantitatea de apã care le va ajunge pentru o zi,
iar facilitatorul îi va ruga sã ghiceascã care este cantitatea medie de apã pe care o folosesc pe zi în viaþa realã.
Copiii sunt rugaþi sã se gândeascã la mici schimbãri pe care le pot face astfel încât sã economiseascã apa.
Fiecare lingurinþã de apã reprezintã un litru de apã. În funcþie de micile schimbãri identificate, fiecare copil va
vãrsa în recipientul de economisire a apei cantitatea pe care estimeazã cã o va economisi, iar apoi va scrie pe
hârtie înãuntrul picãturii de apã soluþiile pe care le-a gãsit pentru a economisi apa. Apa pe care o colecteazã
în recipient va fi apa întregului grup, iar atât timp cât se economiseºte apã de cãtre fiecare membru al grupului
acesta va fi plin. Copiii vor decide modul în care vor folosi rezerva lor de apã împreunã.
În partea de debrifing se va pune accentul pe metodele de economisire identificate, pe metode eficiente pe
termen lung de a folosi apa, pe importanþa economisirii apei, consecinþele lipsei de apã, posibilitãþi de a acþiona.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_32.asp

Sugestii de adaptare
Deoarece foarte puþini dintre copiii din România sunt conºtienþi de problema pe care o reprezintã lipsa apei,
o idee de adaptare a activitãþii este aceea de a începe prin a le prezenta copiilor situaþia din alte þãri unde existã
probleme cu apa ºi unde se iau mãsuri pentru raþionalizarea consumului de apã. „Am gãsit într-un articol recent
într-o revistã despre oraºul Los Angeles, cã se va raþionaliza consumul de apã începând cu luna mai, pentru
prima oarã dupã aproape douã decenii, din cauza unei secete care afecteazã de trei ani regiunea. S-au fãcut
alocaþii lunare de consum, iar cei care depãºesc vor plãti dublu. Va fi limitat consumul de apã pentru stropitul
spaþiilor verzi care reprezintã 40% din apa consumatã de populaþia oraºului.” (facilitator)
Pentru majoritatea copiilor prezentarea apei ca resursã epuizabilã, a cãrei lipsã provoacã mari probleme
în alte þãri, reprezintã un fapt ºocant, pe care îl vor accepta cu dificultate: „Toþi oamenii au dreptul la apã...nu
mi-a venit sã cred când am auzit cã existã populaþii care folosesc de 10 ori mai puþinã apã decât
noi”(participant), „Probleme cu apa exitã doar în deºert unde nu sunt râuri ºi nu plouã.”(participant)
Facilitatorii au folosit filme documentare, prezentãri PowerPoint sau articole din reviste pentru a începe
activitatea ºi pentru a explica problematica apei ca resursã limitatã. Materialele multimedia ajutã la stabilirea
legãturii între activitate ºi drepturile copilului; dreptul la apã este un drept colectiv, referitor la mediu ºi
protejarea planetei.
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O altã sugestie de adaptare menitã sã îi pregãteascã pe copii pentru discuþia despre economisirea apei ºi
importanþa acestei, dar care poate fi folositã ºi ca activitate de follow-up, este realizarea unor planuri de
acþiune sãptãmânale pentru economisirea apei. Copiilor li s-a cerut sã þinã un jurnal în care sã noteze zilnic,
timp de o sãptãmânã, modalitãþile prin care au economist apa în ziua respectivã. Acest plan de acþiune i-a
ajutat foarte mult în a conºtientiza cã existã o cantitate mare de apã care se risipeºte, nefiind utilizatã
corespunzãtor ºi cã fiecare acþiune individualã contribuie la bunãstarea generalã. Facilitatorul le poate sugera
copiilor sã îºi implice ºi pãrinþii în aceastã activitate pentru ca aceºtia sã îi poatã ajuta pe copii la economisirea
apei în familie.

Activitatea poate fi realizatã în preajma Zilei
Mondiale a Apei – 22 martie, putând fi prezentate
tipurile de activitãþi întreprinse cu aceastã ocazie.
Astfel, copiii vor fi motivaþi pentru a cãuta mai multe
informaþii ºi a fi ei înºiºi implicaþi în sãrbãtorirea Zilei
Mondiale a Apei în ºcoala lor prin iniþiative la nivel
local. Unul dintre grupurile de copii a realizat ºi un afiº pentru economisirea apei.
O altã sugestie de adaptare a acestei activitãþi este stabilirea unor zone cu apã de pe glob, fiecare copil
reprezentând una dintre aceste zone (ex. Cascada Niagara, Marea Neagrã, Râul Olt, Oceanul Pacific). Copiii
vor înþelege astfel cã ºi zonele care nu duc lipsã de apã sunt responsabile pentru rezerva globalã de apã a
planetei. În funcþie de zona pe care o reprezintã, copiii pot primi cantitãþi diferite de apã pentru a deveni
conºtienþi de faptul cã cu cât dispun de mai multã apã, cu atât sunt mai responsabili pentru asigurarea
cantitãþii de apã necesarã pentru întregul grup. Folosirea unor zone cu multã apã, aºa cum sunt oceanele, îi
va face sã realizeze cã nu toate sursele de apã de pe planetã sunt folositoare pentru oameni, doar 1% din
aceste resurse fiind de apã potabilã.
“Jocul a fost frumos, dar puþin cam greu. Dacã ar fi fost locuri din care sã ne luãm apã ar fi
fost perfect!” (participant, 9 ani)
“Jocul pe care l-am jucat a fost foarte frumos. Fiecare a primit apã într-un pahar, iar eu am
fost Cascada Niagara. Nu am dat multã apã pentru cã am nevoie de ea. M-am distrat foarte bine.
” (participant, 9 ani)
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4. A fost odatã ca niciodatã…
(democraþie, discriminare ºi egalitatea sexelor)
Este vorba de o activitate de circa 40 de minute pentru un grup cu 5-15 copii, cu vârste între 7 ºi 13 ani.
Repovestirea unei poveºti cunoscute prin schimbarea sexelor personajelor, discuþie despre stereotipurile de gen.

Obiectivele activitãþii:
• A recunoaºte rolurile stereotipice de gen
• Discutarea rolurilor de gen
• Încurajarea egalitãþii între sexe
Pentru pregãtirea activitãþii, este de rescris o poveste cunoscutã (ex: nuvelã, basm, film) nu mai lungã de
10 minute, schimbând sexele majoritãþii personajelor. Dacã este necesar, se schimbã ºi numele ºi alte detalii.
Se alege o poveste cu personaje de ambele sexe care acþioneazã în mod tradiþional (a se vedea mai jos
exemplul schimbat al Cenuºãresei).
Materiale necesare: pixuri ºi flipchart.

Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul le va spune copiilor cã urmeazã sã le citeascã o poveste. Rolul copiilor va fi sã fie atenþi ºi sã
oberve dacã este ceva neobiºnuit cu aceastã poveste. Activitatea presupune citirea unei poveºti pe care copiii
o cunosc deja, dar cu rolurile de gen inversate (vezi exemplu „Cenuºãreasa”). Pe parcursul citirii poveºtii,
facilitatorul se poate opri ºi îi poate întreba pe copii dacã au observat ceva neobiºnuit, deoarece existã riscul
sã devinã plictisiþi odatã ce au observat inversarea rolurilor.
Dupã terminarea poveºtii, facilitatorul îi va întreba pe copii dacã a existat ceva neobiºnuit, de ce li se par
acele lucruri neobiºnuite ºi va cere exemple. El va trebui sã le spunã copiilor cã un lucru pare neobiºnuit de
fiecare datã când el este diferit de ceea ce ei trãiesc zi de zi, de ceea ce cunosc sau de aºteptãrile lor. Aceste
aºteptãri pe care ei le au faþã de anumite situaþii sau persoane se numesc stereotipuri ºi sunt pãreri iraþionale
ºi convingeri formate anterior cu privire la anumite lucruri, persoane, clase sociale etc.
Exerciþiul va continua cu o sesiune de brainstorming în cadrul cãreia copiii vor identifica caracteristici pe
care ei le considerã tipice pentru femei ºi bãrbaþi ºi activitãþi în care aceºtia sunt implicaþi zilnic. Toate ideile
vor fi consemnate de facilitator într-un tabel asemãnãtor cu cel de mai jos:
Bãieþi/ bãrbaþi

Fete/ femei

Caracteristici obiºnuite

Curios, deºtept, gãlãgios,
aventuros, agresiv, ambiþios,
cu pãrul scurt

Politicos, sensibil, liniºtit, timid,
ascultãtor, poartã rochii, cu pãrul
lung

Activitãþi obiºnuite

Le place sportul, se bat, merg la
muncã, iau iniþiativa, conduc
camioane

Stau acasã, se ocupã cu menajul,
plâng repede, bârfesc, le plac hainele
frumoase, le e fricã de gândaci

Tabelul va fi comparat cu versiunea originalã a poveºtii pentru a vedea dacã personajele urmãresc profilul
identificat de copii ºi dacã, în funcþie de gen, sunt implicate în activitãþile stereotipice masculine sau feminine.
Copiii vor trebui sã se gândeascã dacã aceste caracteristici mai sunt valabile pentru femeile ºi bãrbaþii de azi
ºi în ce mãsurã existã caracteristici ºi activitãþi neobiºnuite. Ideile copiilor vor fi însemnate într-un nou tabel
asemãnãtor celui de mai jos:
Bãieþi/ bãrbaþi

Fete/ femei

Caracteristici neobiºnuite

În poveste: au nevoie de ajutor
În experienþa voastrã: …

În poveste: poruncitoare, isteaþã
În experienþa voastrã: …

Activitãþi neobiºnuite

În poveste: plânge, face menajul,
vrea haine frumoase, stã acasã
În experienþa voastrã: …

În poveste: cautã un soþ,
organizeazã o cãutare
În experienþa voastrã: …

Ghid pentru utilizarea manualului Consiliului Europei
de educaþie pentru drepturile omului cu copiii – „Compasito”

Copiilor li se va cere sã facã o comparaþie cu alte poveºti în care personajele au caracteristici „neobiºnuite”
sau sunt implicate în activitãþi „neobiºnuite” ºi exemple din viaþa realã de femei ºi bãrbaþi cu aceste atribute
neobiºnuite.
În partea de debriefing, odatã ce copiii au înþeles conceptul de stereotip, li se va cere sã se gândeascã ºi
sã discute despre consecinþele pe care le are un comportament care nu urmãreºte un stereotip, dacã
stereotipurile au vreo legãturã cu drepturile omului ºi dacã oamenii pot fi discriminaþi din cauza stereotipurilor.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_19.asp

Sugestii de adaptare
Atunci când se lucreazã cu un grup mare, copiii pot fi împãrþiþi în grupuri de lucru mai mici, astfel încât
fiecare sã îºi poatã prezenta pãrerea. Pot fi împãrþiþi în grupuri pentru prima activitate, completarea tabelului
cu caracteristici sau activitãþi stereotipice ºi o pot realiza pe cea de-a doua cu întregul grup.
O altã idee pentru adaptarea activitãþii este împãrþirea acesteia pe douã zile ºi utilizarea altor materiale
multimedia. Foarte importantã pentru acestã activitate este posibilitatea realizãrii unei comparaþii între ce este
considerat tipic/obiºnuit/normal ºi comportamentul atipic/neobiºnuit, de aceea este necesar ca, fie copiii sã
cunoascã versiunea orginalã a poveºtii, fie comportamentul personajelor sã contravinã în mod evident
caracteristicilor stereotipice ale femeilor ºi ale bãrbaþilor.
Ca activitate de follow-up, copiii pot lucra pe poveºti cunoscute pentru a le modifica, iar rolurile sã fie
inversate, sau pot lucra la mici scenete în care sã arate cum stereotipurile pot fi o cauzã de discriminare faþã
de persoanele care nu adoptã acest comportament aºteptat. „Copiii au fost încântaþi de aceastã activitate. Au
inventat ºi ei niºte titluri de poveºti: “Super bãieþi”, “Bãiatul sãrac”, “Tatãl vitreg”. Au dat exemple de poveºti
în care personajele sã aibã caracteristici ºi activitãþi neobiºnuite: “Albã ca Zãpada ºi cei 7 pitici”(piticii
plângeau), Albã ca Zãpada a plecat de acasã - fetele nu fac asta, Scufiþa Roºie l-a ascultat pe lup, Raþuºca
cea urâtã - a clocit un alt ou decât cel de raþã. ” (facilitator)
Activitatea este foarte bine primitã de copii datoritã caracterului inovator pe care îl are, arãtându-le copiilor
cã nimeni nu trebuie sã fie aºa cum se aºteaptã ceilalþi. „Activitatea a fost interesantã, pentru cã aºa ne-am
dat seama cã ºi bãieþii pot fi sensibili sau … bãrbaþii sã se ocupe de casã, sã facã ceea ce fãcea femeia, de
obicei.” (participant)
“În ziua de astãzi, se mai întâmplã ca soþul sã creascã bebeluºul, iar soþia sã munceascã…cã aduce mai
mulþi bani.” (participant)
“Lumea face diferenþe între fete ºi bãieþi...cã fetele sunt mai sensibile, iar bãieþii mai bãtãioºi. Noi am
înþeles cã fiecare are drepturi ºi nu trebuie sã-i diferenþiem.” (participant)
„Copiii au participat cu drag la activitate, li s-a pãrut captivantã, interesantã ºi mai ales importantã pentru
comportamentul lor în viitor. Unii dintre ei au susþinut ideea cã acum vor ºti cum sã se comporte când vor avea
familiile lor, vor ºti cã ºi femeile ºi bãrbaþii sunt egali în drepturi ºi nu vor încãlca nicicând dreptul cuiva.”
(facilitator)

5. Aºezarea drepturilor pe hartã (drepturile omului în general)
Este vorba de o activitate de 60 minute (dar se poate extinde la câteva zile), pentru un grup cu 220 de copii, cu vârste între 8 ºi 13 ani. Copiii lucreazã împreunã pentru a crea o hartã a comunitãþii lor ºi
pentru a identifica drepturile asociate cu majoritatea instituþiilor.

Obiectivele activitãþii:
• A-i familiariza pe copii cu drepturile omului
• A face legãtura între drepturile omului ºi locuri din viaþa cotidianã a copiilor.

Materiale necesare: Hârtie pentru grafic, materiale de scris; Copii ale Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului.

Desfãºurarea activitãþii
Copiii vor începe prin a desena pe o hârtie de flipchart harta cartierului în care locuiesc, a oraºului sau a
satului, în funcþie de comunitatea în care locuiesc. Este necesar ca pe aceastã hartã sã deseneze ºi propria
casã, alãturi de majoritatea clãdirilor publice ºi a serviciilor publice etc. Dupã finalizarea hãrþilor, copiii le vor
analiza din perspectiva drepturilor omului asociate fiecãrei clãdiri de pe hartã. Imediat dupã aceasta, copiii vor
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primi copii ale Declaraþiei Universale a Drepturile Omului (DUDO). Pe mãsurã ce drepturile sunt identificate,
copiii vor nota lângã fiecare clãdire numãrul articolului din DUDO care prevede acel drept. În finalul activitãþii,
toate grupurile îºi vor prezenta harta ºi vor discuta despre drepturile omului în comunitate.
Partea de debriefing se va concentra pe corelarea drepturilor cu viaþa de zi cu zi a copiilor, pentru a
înþelege cã ele sunt o realitate ºi nu doar cuvinte din tratate. De asemenea, copiii vor încerca sã explice de
ce nu toate drepturile incluse în DUDO sunt prezente pe harta lor.
Textul original al activitãþii este accesibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_23.asp

Sugestii de adaptare
Principalul punct de învãþare al acestei activitãþii este faptul cã drepturile omului sunt prezente în viaþa
noastrã de zi de zi. Ele nu sunt doar noþiuni abstracte despre care se discutã numai în cadrul orelor de
educaþie civicã. De aceea este foarte important sã se aloce timp suficient pentru partea de corelare a
drepturilor cu clãdirile marcate pe hartã, astfel încât sã se elimine riscul transformãrii experienþei de învãþare
într-o activitate pur distractivã. În acest sens, una dintre sugestiile de adaptare este desfãºurarea activitãþii în
douã sesiuni diferite, prima dedicatã creãrii hãrþi, iar cea de-a doua discutãrii drepturilor.
Pentru cea de-a doua parte a activitãþii pot fi invitaþi sã participe ºi pãrinþii copiilor, care sã le prezinte
acestora modul în care vãd protejarea sau încãlcarea drepturilor în comunitatea în care trãiesc ºi sã conceapã
alãturi de copii un plan de acþiune pentru promovarea drepturilor omului si drepturilor copilului în zonele de
pe hartã unde acestea nu sunt atât de numeroase.
O altã idee de adaptare a activitãþii este ca facilitatorul sã le dea copiilor o hartã a cartierului lor, de
exemplu, ºi ca aceºtia sã încerce sã descopere pe ea instituþiile existente. Este important ca toate con
strucþiile sã fie legate de un drept, chiar ºi cele mai puþin relevante la prima vedere.
O activitate de follow-up care sã aprofundeze punctele de învãþare ale acestei activitãþi poate fi împãrþirea
copiilor în grupuri mici ºi realizarea de interviuri cu personalul instituþiilor cu care ei au corelat anumite drepturi.
Spre exemplu, corelând ºcoala cu dreptul la educaþie, copiii pot realiza interviuri cu profesorii din ºcoala lor
pentru a vedea care este pãrerea acestora despre drepturile copiilor ºi dacã le respectã în activitatea lor.

Ghid pentru utilizarea manualului Consiliului Europei
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6. Bãieþii nu plâng! (discriminare, egalitatea de gen,
drepturile omului în general)
Este vorba de o activitate de circa 90 de minute, pentru un grup cu 8-20 de copii, cu vârste între 8
ºi 13 ani. Copiii discutã ºi prezintã o scenetã bazatã pe o afirmaþie controversatã.

Obiectivele activitãþii:
• A discuta despre stereotipuri ºi egaliatate de gen
• A promova toleranþa
• A ilustra legãtura dintre stereotipuri ºi discriminare

Pregãtirea activitãþii: alegeþi 3 afirmaþii din listã sau creaþi altele noi. Pregãtiþi 4 semne: sunt de
acord/nu ºtiu/mã mai gândesc/nu sunt de acord. Plasaþi-le în fiecare colþ al salei. Alegeþi ºi alte afirmaþii pentru
a le folosi în schiþã ºi scrieþi-le pe bucãþi separate de hârtie.
Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul va explica modul în care a fost împãrþitã camera ºi cã fiecare colþ reprezintã poziþia pe care
copiii o au faþã de afirmaþia cititã. Facilitatorul va citi pe rând 3 afirmaþii diferite, iar în funcþie de pãrerea pe
care o au, copiii se vor îndrepta spre unul dintre cele 4 colþuri. Dupã fiecare afirmaþie ºi dupã ce copiii ºi-au
ales poziþia, facilitatorul îi va întreba pe copiii din colþuri diferite de ce au ales acea poziþie, subliniind faptul cã
îºi pot schimba poziþia dacã s-au rãzgândit.
Dupã cele trei afirmaþii, copiii vor fi reuniþi într-un cerc pentru a discuta despre ce i-a surprins la activitate
ºi despre cât de diferite pot fi pãrerile faþã de o afirmaþie. Imediat dupã discuþie, împãrþiþi în trei grupe, copiii
vor avea la dispoziþie 15 minute pentru a pregãti o scurtã reprezentaþie care transmite un mesaj despre o
afirmaþie. Dupã ce fiecare grup îºi prezintã piesa, facilitatorul va cere publicului sã spunã ce mesaj cred cã au
încercat sã transmitã ºi îl va compara cu cel pe care grupul intenþionase sã îl dea.
Debriefing-ul va include discuþia aspectelor referitoare la stereoptipurile de gen, aºtãptãrile pe care
societatea le are cu privire la fete ºi bãieþi ºi cum pot duce acestea la discriminarea anumitor persoane.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_7.asp

Sugestii de adaptare
Pentru a desfãºura aceastã activitate, facilitatorul trebuie sã fie conºtient de propriile limite ºi propriile
prejudecãþile ºi sã aibã grijã ca în procesul de facilitare a activitãþii sã nu le transmitã copiilor. Stereotipurile
legate de gen sunt legate de convingeri foarte puternice ºi de cele mai multe ori iraþionale, de aceea este de
aºteptat ca reacþiile faþã de anumite afirmaþii sã fie foarte agresive.
“Mã simt jignit de cãtre numele jocului. Facem dezastru în clasã ºi ne face sã ne certãm.”
(participant, 10 ani)
În unele cazuri este posibil ca timpul dedicat scurtelor reprezentaþii sã fi folosit altfel, ºi anume pentru
discuþii, copiii dând exemple din experienþa lor. De asemenea, cea de-a doua parte a activitãþii (pregãtirea ºi
discutarea pieselor pregãtite) poate fi înlocuitã cu crearea unor postere, video etc.
„Am dezvoltat cu copiii „codul de conduitã” personal (cum ar trebui sã se comporte
persoanele din grup unele faþã de celelalte ºi cum sã se asigure cã bãieþii ºi fetele sunt trataþi în
mod egal), sub forma unei “flori cu reguli”.” (facilitator)
„Nu am continuat cu crearea unei schiþe, dar le-am cerut sã formuleze niºte reguli dupã care
ne putem ghida în desfãºurarea activitãþilor din clasa noastrã, în aºa fel încât nimeni sã nu se
simtã discriminat. Astfel i-am fãcut sã conºtientizeze faptul cã, indiferent dacã sunt fete sau
bãieþi, trebuie trataþi în mod egal. De asemenea, le-am cerut sã exemplifice cu diverse situaþii din
viaþa de zi cu zi la ºcoalã sau acasã când s-au simþit discriminaþi. A fost un punct forte al activitãþii
pentru cã tot ce au povestit a fost la obiect ºi extrem de interesant.” (facilitator)
Cu grupuri de copii mai mari activitatea poate fi condusã ca o dezbatere, împãrþind spaþiul de lucru în douã
zone: sunt de acord, nu sunt de acord. Plasaþi 4 scaune în mijlocul sãlii, douã în zona „sunt de acord”, iar
celelalte douã în zona „nu sunt de acord”. Dupã ce veþi citi o afirmaþie, invitaþi-i pe copii sã ocupe unul dintre
scaune. Stând faþã în faþã cu un oponent, ei vor trebui sã îºi argumenteze pãrerea încercând sã îi convingã
pe ceilalþi sã îºi schimbe pãrerea. Copiii de pe margine pot interveni în discuþie luând locul unuia dintre colegii
aflaþi pe scaune printr-o atingere uºoarã pe umãr. Se reduce astfel riscul ca toþi copiii sã vorbeascã în acelaºi
timp ºi sã nu îºi acorde timp suficient pentru a-ºi argumenta poziþia.
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“Nu m-am simþit prea bine atunci când bãieþii au început sã þipe.” (participant, 9 ani)
“Mie mi-a plãcut acest joc, dar copiii þipau ºi mã durea capul, nu ne lãsau sã vorbim, ca sã ne audã trebuia
sã þipãm mai tare decât ei. Mai ales bãieþii au þipat foarte mult la afirmaþia “Este mai bine sã fii fatã”. Pe mine
ºi pe încã patru fete nu ne-au convins sã mergem la punctul “nu sunt de acord”. Mi-ar fi plãcut sã nu fie
întrebãri, chiar aºa... într-un fel... grele. Nu mi-a plãcut cã noi cele 5 fete nu i-am putut convinge pe bãieþi cã
este mai bine sã fii fatã. Dar pe mine niciodatã nu o sã poatã sã mã convingã cã nu este aºa. Azi a fost prima
noastrã zi pe Compasito ºi mi-a plãcut foarte mult.” (participant, 9 ani)
Principalul punct de învãþare al acestei activitãþi este faptul cã, deºi diferiþi din punct de vedere fizic, fetele
ºi bãieþii sunt egali în drepturi ºi nu trebuie discriminaþi pe criterii de gen. Înþelegerea stereotipurilor cu care
operãm ºi influenþa pe care familia ºi societatea o au în formarea prejudecãþilor fac posibil controlul acestora
ºi judecarea celorlalþi ca indivizii cu drepturi egale.
“A fost amuzant momentul în care majoritatea bãieþilor au ales colþul ”sunt de acord” atunci
când aþi citit – Bãieþii sunt mai leneºi decât fetele.”(participant)
“Chiar dacã bãieþii ºi fetele sunt diferiþi din punct de vedere fizic ºi trebuie trataþi în mod egal,
eu cred cã fetele, fiind mai sensibile, trebuie tratate mai...sensibil.” (participant)
“Jocul învãþat astãzi a fost distractiv ºi educativ. Mi-ar fi plãcut sã dureze mai mult ºi sã
conþinã întrebãri legate de ºcoalã. Începutul a fost mai greu deoarece a trebuit sã îi convingem
pe unii colegi sã ni se alãture. Unele întrebãri au fost mai grele, dar din acestea am învãþat lucruri
interesante. La întrebãrile puse de doamna învãþãtoare ne grãbeam spre afiºul convenabil nouã.
A fost o experienþã deosebitã ºi aºtept cu nerãbdare ºi celelalte jocuri.” (participant)

7. Ce lume minunatã (discriminare, mediul înconjurãtor,
sãrãcie ºi excluziune socialã)
Este vorba de o activitate de circa 50 de minute, pentru un grup cu 2-20 de copii, cu vârste între 8
ºi 13 ani. Copiii deseneazã imagini contrastante ale mediului înconjurãtor acolo unde vor sau nu sã trãiascã.
Apoi discutã despre ce influenþã are mediul asupra stilului de viaþã.

Obiectivele activitãþii:
• A discuta despre mediul înconjurãtor
• A discuta despre cum poate fi protejat mediul

Materiale necesare: hârtie, materiale pentru colorat, piuneze sau bandã adezivã pentru a afiºa desenele.
Desfãºurarea activitãþii
Copiii vor fi rugaþi sã deseneze pe o coalã de hârtie un mediu înconjurãtor în care ºi-ar dori sã trãiascã,
fie real, fie imaginar. În a doua parte a activitãþii, vor trebui sã deseneze un mediu în care nu ºi-ar dori sã
trãiascã. Dupã finalizarea desenelor, acestea vor fi expuse, iar copiii vor vizita mica expoziþie.
În partea de debriefing, copiii vor discuta despre cele douã medii desenate, despre alegerea de a locui în
locurile care ne plac ºi cum imposibilitatea de a trãi într-un mediu adecvat reprezintã o încãlcare a drepturilor
omului. Alãturi de facilitator, ei vor încerca sã defineascã conceptul de „mediu” ºi vor identifica elemente care
îl alcãtuiesc ºi cum acestea afecteazã calitatea vieþii. Pentru fiecare problemã identificatã, copiii vor fi rugaþi
sã gãseascã ºi o soluþie sau idei de acþiune pe care le putem întreprinde pentru a putea beneficia de un mediu
corespunzãtor.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_34.asp

Sugestii de adaptare
Pentru a introduce tema activitãþii pot fi organizate mici acþiuni de pregãtire. Facilitatorul poate organiza o
plimbare într-un parc din apropiere pentru a observa natura, poate organiza o acþiune de ecologizare a unui
spaþiu verde sau poate organiza o plimbare în comunitate pentru a observa împreunã cu copiii condiþiile de
mediu în care aceºtia trãiesc. Dupã aceste activitãþi, copiii pot discuta despre mediul în care trãiesc ºi pot
începe sã deseneze ceea ce au observat în plimbãrile lor ºi mediul în care ºi-ar dori sã trãiascã. Aceastã
activitate îi va ajuta foarte mult sã conºtientizeze diferenþa între realitate ºi situaþia idealã ºi va uºura gãsirea
soluþiilor pentru a schimba ceea ce nu corespunde imaginii mediul pe care ei ºi l-ar dori.
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Pentru grupurile cu copii mici, în partea de debriefing facilitatorul poate prezenta imagini cu diverse
probleme de mediu, cerându-le copiilor sã gãseascã soluþii pentru rezolvarea acestora. Imaginile pot fi folosite
pentru a le arãta copiilor probleme de mediu cu care se confruntã oamenii în întreaga lume, arãtând astfel
dimensiunea globalã a problemelor de mediu, care, deºi nu sunt prezente în toate pãrþile lumii, afecteazã
întreaga planetã. Copiii pot înþelege astfel cã nu sunt responsabili numai pentru ce se întâmplã în comunitatea
noastrã, în ºcoala noastrã sau în þara noastrã, ci pentru bunãstarea întregii planete.
Activitatea poate fi continuatã în ºcoalã la orele de abilitãþi practice, atunci când copiii au prevãzute în
program astfel de cursuri, realizând împreunã cu copiii obiecte decorative ºi de folosinþã, realizate din deºeuri
ºi materiale recuperabile.
Desenele realizate de aceºtia pot fi folosite pentru a realiza o expoziþie în ºcoalã ºi pentru a implica ºi alte
clase în activitate. Copiii pot realiza pliante, semne de carte sau obiecte cu motive ecologice pe care le pot
distribui în cadrul unei campanii de mediu concepute chiar de ei. „Lecþia s-a finalizat printr-o expoziþie cu
desenele copiilor în sala de festivitãþi a ºcolii, pentru a le face cunoscute mai departe. Dupã orã, elevii clasei
mele au împãrþit în ºcoalã semne de carte decupate de ei.”(facilitator)
Activitatea poate fi extinsã pe durata a douã zile, în prima zi copiii pot realiza desenele, iar în a douã zi pot
discuta despre mediu.
Aceastã activitate poate fi legatã de activitatea „Aºezarea drepturilor pe hartã”, corelând mediul ºi
instituþiile într-un scenariu unic. Este important de subliniat cã de cele mai multe ori copiii deseneazã un mediu
ideal în care drepturile le sunt respectate.
O altã idee de adaptare este implicarea pãrinþilor în activitate. Astfel, facilitatorul le poate cere copiilor sã
realizeze desenele sau lucrãrile cu cele douã ipostaze ale mediului acasã, alãturi de pãrinþii lor, aceºtia
putând sã ajute copii în realizarea unei campanii la nivelul comunitãþii lor. „Am implicat ºi pãrintii elevilor din
clasã. Pãrinþii au desenat acasã mediul în care ºi-ar dori sã trãiascã ºi mediul în care nu ºi-ar dori sã
trãiascã.”(facilitator)
„Noi, acasã, am început sã strângem separat hârtia, plasticul ºi sticla…ºi o sã particip ºi la un concurs
despre deºeuri...sper sã câºtig. “ (participant)
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8. Cine se aflã în spatele meu? (drepturile omului în general,
discriminarea, televiziunea ºi internetul)
Este vorba de o activitate de circa 30 de minute, pentru un grup cu 10-20 de copii, cu vârste între
10 ºi 13 ani Copiii ghicesc persoana reprezentatã pe spatele lor folosindu-se de rãspunsurile celorlalþi.

Obiectivele activitãþii:
• A discuta despre impactul stereotipurilor
• A înþelege legãtura dintre stereotipuri, prejudecãþi ºi discriminare
• A analiza rolul televiziunii în schimbarea stereotipurilor ºi a prejudecãþilor

Pregãtirea activitãþii: adunã un set de 25 de fotografii reprezentând persoane din diferite þãri ºi
categorii sociale. Pune fotografiile pe un carton. Opþional: lamineazã cartonaºele. Numeroteazã imaginile.
Materiale necesare: 25 de imagini lipite pe un carton, bandã adezivã, cartonaºe ºi markere.
Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul va lipi pe spatele fiecãrui copil o imagine sau cuvinte care desemneazã un anumit tip de
persoanã. Este foarte important ca nici unul dintre copii sã nu vadã ce are lipit pe spate. Copiii se vor plimba
prin clasã, iar în momentul în care se întâlnesc cu cineva, copiii vor trebui sã îi spunã persoanei respective
câteva cuvinte care sã arate pãrerea generalã a societãþii cu privire la imaginea sau rolul pe care acesta îl
are pe spate. Trebuie subliniat faptul cã ceea ce spun nu trebuie sã reflecte neapãrat pãrerea personalã ºi
pot fi cuvinte pozitive, negative sau chiar agresive. Fiecare copil îºi va nota pe o hârtie ceea ce i-au spus
ceilalþi ºi va încerca sã ghiceascã ce fel de persoanã este, dupã care facilitatorul va discuta împreunã cu
grupul despre rolul respectiv, ce face o astfel de persoanã ºi de ce drepturi se bucurã ea.
În partea de debriefing facilitatorul va pune întrebãri despre cât de greu le-a fost copiilor sã gãseascã
cuvintele potrivite pentru a-i descrie pe ceilalþi, despre cum s-au simþit când despre ei au fost spuse cuvinte
dure ºi cum s-au simþit când au spus astfel de cuvinte despre ceilalþi. Facilitatorul va face legãtura cu
drepturile omului purtând discuþia spre identificarea stereotipurilor, a etichetãrii ºi a prejudecãþilor, despre
discriminare ºi despre cum societatea poate încãlca drepturile anumitor persoane.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_38.asp

Sugestii de adaptare
Aceasta este o activitate care permite integrarea a numeroase teme prin imaginile pe care facilitatorul le
selecteazã, putând fi adaptatã unui grup de copii ce provin din medii extrem de diferite. Cu grupurile de copii
mici, pot fi folosite, ca activitate pregãtitoare, imagini cu personaje de desene animate cunoscute sau cu
animale pentru a exersa intrarea în rol ºi exprimarea unei pãreri care aparþine societãþii.
Toþi facilitatorii au menþionat faptul cã este extrem de dificil pentru copii sã distingã între opinia personalã
ºi ce se crede în general despre acel stereotip. În plus, opiniile pe care grupul le poate avea faþã de un anumit
rol pot fi foarte puternice ºi pot naºte reacþii agresive, de aceea este bine ca facilitatorul sã cunoascã grupul
cu care lucreazã.
S-a observat cã în timpul activitãþii, mai ales în grupurile în care copiii se cunosc, existã tendinþa de a se
ajuta unii pe ceilalþi ºi de a-ºi spune ce personaj au pe spate, chiar dacã asta înseamnã o încãlcare a regulilor
exerciþiului. O idee bunã poate fi numirea unor observatori din rândul copiilor care sã supravegheze alãturi de
facilitator derularea activitãþii ºi care pot semnala situaþiile în care copiii îºi dezvãluie personajul unul altuia.
„Mie mi-a plãcut pentru cã nu ºtiam ce aveam pe spate, dar un coleg mi-a spus ce aveam pe
spate ºi dupã aia a stricat tot hazul.”(participant)
“Mi-a plãcut acest joc. Nimeni nu ºtia ce este la fiecare.” (participant)
“Copiii, foarte curioºi ºi nerãbdãtori, ºi-au spus cine ce personaj e, în ciuda explicaþiilor de la
început.” (facilitator)
“Mie mi-a plãcut foarte mult acest joc. Numele de pe spatele copiilor au fost amuzante. Eu am
fost observator, dar mi-ar fi plãcut sã am ºi eu un nume pe spate ºi sã ghicesc ce scria pe
spate.”(participant)
Unul dintre punctele forte ale acestei activitãþi este faptul cã se produce identificarea cu personajul, copiii
devin intens implicaþi emoþional în aceastã activitate ºi pot astfel sã înþeleagã cum se simte o anumitã persoanã
trãind reacþiile pe care societatea le are faþã de ea. Existã totuºi riscul rãnirii sentimentelor anumitor copii, mai
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ales dacã personajele selectate de facilitator înfãþiºeazã ceea ce sunt ei în realitate. În acelaºi timp, existã copii
care nu se identificã cu personajele ºi care vor avea dificultãþi în a exprima ce au simþit în timpul activitãþii.
“Nu a fost chiar aºa de greu, dar nu mi-a plãcut cã a scris pe saptele meu “femeie frumoasã”.
Ar trebui sã scrie bãrbat chipeº.” (participant)
“Copiii s-au implicat emoþional neaºteptat de mult, aproape identificându-se cu personajele pe
care le reprezentau. Absolut toþi copiii, chiar ºi cei mai retraºi ºi mai tãcuþi, s-au lãsat captivaþi de
discuþiile referitoare la personajele comentate, gãsind în ceea ce le priveºte ºi aspecte pozitive.”
(facilitator)
„Intrând în pielea personajelor imprimate pe spate, copiii au simþit într-o oarecare mãsurã
impactul pe care îl pot avea prejudecãþile asupra oamenilor.” (facilitator)
Aceastã activitate este menitã sã îi înveþe pe copii cât de mult afecteazã stereotipurile modul în care ne
comportãm faþã de ceilalþi ºi cum pãrerea indivizilor poate fi diferitã de pãrerea generalã a societãþii. De aceea
este foarte important ca facilitatorul sã facã legãtura între activitate ºi drepturile omului ºi sã descopere
împreunã cu copiii cã aceastã „etichetare” a persoanelor duce la încãlcarea drepturilor lor.
„În timpul discuþiilor care au urmat activitãþii, unii copii au dat exemple de etichete puse unor
persoane din anturajul lor sau lor înºiºi. Astfel, conºtientizând nedreptatea acelor etichete, ei au
înþeles cã este vorba despre o încãlcare a drepturilor omului. Totuºi, nu toþi copiii au pãrut
convinºi de rãul pe care îl produc etichetele ºi prejudecãþile, nefiind dispuºi (o micã parte dintre
ei) sã renunþe în totalitate la acestea.” (facilitator)
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9. Dragã jurnalule (discriminarea, sãnãtatea,
sãrãcia ºi excluziune socialã)
Este vorba de o activitate de circa 60 de minute, pentru un grup cu 6-20 de copii, cu vârste între 8
ºi 13 ani. Copiii citesc trei puncte de vedere diferite asupra aceleaºi experienþe ºi discutã despre prejudecãþi.

Obiectivele activitãþii:
•
•
•
•

A
A
A
A

exersa comunicarea, simþul de observaþie, empatia
fi mai conºtienþi despre atitudinile bazate pe prejudecãþi
înþelege subiectivitatea experienþelor individuale
discuta despre drepturile la educaþie, joc ºi sãnãtate

Materiale necesare: fotocopii ale celor trei povestiri
Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul va împãrþi copiii în trei grupuri ºi va da fiecãrui grup câteva însemnãri din jurnalul unui copil.
Grupurile vor primi însemnãrile a 3 persoane diferite care au fost împreunã într-o tabãrã. Imediat ce copiii au
terminat de citit, facilitatorul va reuni cele trei grupuri ºi va trece împreunã cu aceºtia prin toate evenimentele
din tabarã, oprindu-se de fiecare datã ºi cerându-le grupurilor sã povesteascã cum se simþeau personajele
lor în situaþia respectivã. Grupurile vor descrie personajul ale cãrui însemnãri le-au citit, iar facilitatorul va pune
întrebãri astfel încât sã îi facã pe copii sã conºtientizeze cât de diferit sunt percepute ºi trãite aceleaºi situaþii
de persoane diferite.
În partea de debriefing facilitatorul va încerca sã afle de la copii dacã situaþiile din cele 3 povestiri sunt
realiste ºi dacã se identificã cu vreunul dintre personaje, sau dacã au prieteni care s-ar putea identifica cu
vreunul dintre personaje. Împreunã cu copiii, el va identifica drepturile de care beneficiazã persoanele
dezavatajate ºi cât de uºor pot fi acestea încãlcate.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_12.asp

Sugestii de adaptare
Discuþiile despre copiii dezavantajaþi pot produce reacþii puternice, de aceea facilitatorul trebuie sã
adapteze cu mare grijã poveºtile celor trei grupuri astfel încât ele sã nu se apropie foarte mult de realitatea
personalã a unora dintre copii. Ceea ce este foarte interesant la aceastã activitate este faptul cã întregul grup
va juca un singur rol, iar între membrii grupului apare sentimentul de solidarite ºi de compasiune faþã de
personajul interpretat.
În grupurile cu copii mai mari, facilitatorul poate cere copiilor sã discute în grupul lor despre sentimentele
ºi acþiunile personajelor lor ºi desemnarea unui reprezentat care va prezenta celorlalþi concluziile discuþiei.
Activitatea poate fi adaptatã ºi prin interpretarea povestirilor, fiecare grup pregãtind o scurtã reprezentaþie în
care sã se arate gândurile ºi sentimentele personajului.
În cazul copiilor mai mici, ar putea apãrea dificultãþi în reþinerea evenimentelor ºi în prezentarea acþiunilor,
de aceea facilitatorul poate folosi materiale vizuale, o serie de imagini însoþite de text care sã înfãþiºeze
povestea. De asemenea, poveºtile prezentate pot pãrea nerealiste pentru anumite grupuri, situaþie în care
facilitatorul va conduce discuþia spre crearea unor situaþii realiste, dar care sã implice copiii dezavantajaþi.
“ªi-au dat seama cã prietenia este foarte importantã indiferent de familia din care provii ºi
indiferent de sãnãtate. Considerã cã trebuie sã nu avem pãreri greºite despre oameni ºi sã nu-i
judecãm dupã felul cum aratã sau se îmbracã. Vor încerca sã ajute mai mult copiii cu nevoi
speciale.” (facilitator)
“Este important ca elevii sã se identifice cu personajele pentru a înþelege cât mai bine
situaþiile ºi pentru a gãsi rãspunsurile la întrebãri, fãrã prea mari dificultãþi. Eu chiar m-am adresat
fiecãrui grup folosind numele personajelor pe care acestea le reprezentau. Copiii nu au pãrut
deranjaþi, ba, din contra, au devenit mai relaxaþi ºi mai cooperanþi, aº putea spune chiar cã le-a
plãcut ideea.” (facilitator)
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10. Fã un pas în faþã (drepturile omului în general,
discriminarea, sãrãcia ºi excluziunea socialã)
Este vorba de o activitate de circa 60 de minute, pentru un grup de 10-30 de copii, cu vârste între
10 ºi 13 ani. Copiii îºi imagineazã cã sunt altcineva ºi experimenteazã inegalitatea ca fiind o sursã de
discriminare ºi excluziune.

Obiectivele activitãþii:
• A stimula empatia
• A fi mai conºtienþi cu privire la oportunitãþile inegale în societate
• A înþelege consecinþele apartenenþei la un grup minoritar

Pregãtirea activitãþii: adaptaþi rolurile ºi situaþiile pentru grupul de copii cu care lucraþi. Scrieþi un rol
pentru fiecare copil. Scrieþi-l pe o foaie de hârtie ºi împãturiþi-o.
Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul va începe activitatea cu o discuþie despre rolurile pe care le jucãm ºi îi va întreba pe copii dacã
ºi-au imaginat vreodatã cã sunt altcineva, anunþându-i cã în acest exerciþiu vor avea posibilitatea sã fie
altcineva, fiecare dintre ei primind un rol pe care va trebui sã îl interpreteze. Fiecare copil îºi va citi rolul în
liniºte fãrã a-l dezvãlui celorlalþi. Copiii îºi vor folosi imaginaþia pentru cã vor trebui sã aleagã un nume pentru
personajul lor, sã deseneze locul unde trãieºte acesta (camera, casa ºi strada), sã deseneze cum se vãd ei
în rolul primit ºi sã meargã prin camerã ca personajul respectiv. Pentru a intra cât mai bine în pielea
personajului, copiii vor sta cu ochii închiºi ºi, în timp ce facilitatorul le va pune întrebãri legate de familia lor,
de activitatea lor, de locul în societate, aceºtia îºi vor închipui rãspunsurile la întrebãri.
În liniºte, copiii se vor alinia ºi vor asculta o situaþie sau afirmaþie cititã de facilitator. De fiecare datã când
situaþia se potriveºte rolului pe care ei îl joacã, vor face un pas în faþã, dacã nu, vor rãmâne pe loc. La final,
dupã ce au fost citite toate afirmaþiile, fiecare copil îºi va povesti rolul ºi îºi va analiza poziþia.
Exemplu de rol: Ai emigrat în aceastã þarã când erai mic. Acum ai 9 ani. Mai sunt mulþi alþi imigranti în
cartierul unde tatãl tãu are un magazin. Vorbeºti atât limba maternã, cât ºi limba oficialã a acestei þãri ºi
adesea le ajuþi pe mama ºi bunica ta cu traducerea.
Exemplu de situaþie: Tu ºi familia ta aveþi întotdeuna suficienþi bani pentru a vã satisface nevoile.
Partea de debriefing se va concentra pe sentimentele copiilor în rolul pe care l-au jucat, cât de greu sau
de uºor le-a fost sã joace acel rol, cum s-au simþit când nu puteau face un pas în faþã ºi cum se pot crea astfel
de situaþii de discriminare.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_29.asp

Sugestii de adaptare
La fel ca în cazul activitãþii “Cine se aflã în spatele meu”, ºi în acest caz se pot naºte sentimente foarte
puternice faþã de anumite situaþii sau comportamente. Principalul punct de învãþare al acestei activitãþi este
diferenþa dintre oameni ºi faptul cã nu întotdeauna existã ºanse egale de dezvoltare pentru toþi copiii. Pentru
a face activitatea ºi mai realistã ºi a da o mizã jocului, activitatea poate fi adaptatã astfel: copiii vor sta în cerc,
iar în mijlocul cercului se va afla o cutie cu bomboane, fiecare dintre ei va primi trei bomboane înainte de
începerea citirii situaþiilor. Atunci când situaþia li se potriveºte, copiii vor putea sã ia o bomboanã, însã dacã
nu se potriveºte atunci vor trebui sã punã o bomboanã la loc în cutie. În momentul în care un copil va rãmâne
fãrã bomboane, el va primi o a doua ºansã ºi i se va mai acorda o singurã bomboanã din cutie, dacã însã la
citirea urmãtoarei situaþii va trebui sã o dea ºi pe aceasta el va ieºi din joc. În momentul în care condiþiile care
nu depind de ei sunt cele care decid dacã ei obþin sau dau ceva, copiii înþeleg mai bine nedreptatea
discriminãrii. Chiar ºi atunci când joacã un rol care le va permite sã strângã multe bomboane, vor apãrea
sentimente de frustrare pentru cã nu îi pot ajuta pe cei care nu au deloc ºi care sunt nevoiþi sã iasã din joc.
Facilitatorul trebuie în permanenþã sã monitorizeze starea copiilor, pentru cã unele situaþii îi pot rãni pe anumiþi
copii, mai ales când situaþiile sunt foarte apropiate de realitatea lor personalã.
De asemenea, este de preferat ca facilitatorul sã creeze propriile cartonaºe cu roluri adaptate realitãþilor
grupului cu care lucreazã, astfel copiii reuºind sã înþeleagã mai bine cã în majoritatea situaþiilor acele
persoane pe care ei le discrimineazã nu au avut posibilitatea de a alege cum sã îºi trãiascã viaþa ºi cã nu au
beneficiat de privilegiile pe care ei le considerã “normale”.
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“Personajul meu era gras ºi cred cã era aºa pentru cã pãrinþii lucrau la propria brutãrie…copiii
îl necãjeau, aºa cã am hotãrât sã-l pun sã facã diverse activitãþi, prin care sã-i ajute pe pãrinþi la
treabã...“ (participant)
“Nu mi-a plãcut rolul meu... E greu sã nu ai pãrinþi...“ (participant)
„În general opinia copiilor a fost una pozitivã, apreciind în special faptul cã au avut de
interpretat un rol. Unii dintre ei au mãrturisit cã au trãit sentimente de tristeþe în momentul când
s-au identificat cu personajul ºi au conºtientizat inegalitatea de ºanse.” (facilitator)

11. Cel mai important pentru cine? (drepturile omului în general)
Este vorba de o activitate de circa 60 de minute, pentru un grup cu 12-24 de copii, cu vârste între
10 ºi 13 ani. Copiii decid la care cartonaºe CDC sã renunþe ºi discutã consecinþele ºi interdependenþa drepturilor.

Obiectivele activitãþii:
• A introduce drepturile copilului
• A înþelege faptul cã drepturile sunt universale, inalienabile ºi interdependente

Pregãtirea activitãþii: pregãteºte cartonaºele cu drepturile copilului.
Materiale necesare: creioane ºi pixuri, flipchart ºi markere; suficiente cartonaºe din CDC cât pentru
jumãtate din numãrul de copii.

Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul va începe printr-o sensiune de brainstorming despre drepturile copilului pentru a vedea nivelul
grupului cu privire la acest subiect. Grupaþi doi câte doi, copiii vor primi 2 cartonaºe pe care se aflã scris câte
un drept, hârtie ºi pix. Vor fi rugaþi sã le citeascã ºi împreunã sã decidã care dintre cele douã este cel mai
important pentru copii, scriind pe foaia primitã motivul pentru care au fãcut aceastã alegere. Facilitatorul va
aduna cartonaºele la care copiii au renunþat ºi le va afiºa pe flipchart, iar ei vor pãstra dreptul ales ºi se vor
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alãtura altui grup. În grupul de 4 persoane vor trebui sã decidã între dreptul ales de ei ºi dreptul ales de ceilalþi.
Dupã luarea deciziei, facilitatorul va aºeza drepturile “mai puþin importante” din nou pe flipchart deasupra celor
din runda precedentã. Dupã runda finalã, faclitatorul îi va ruga pe copii sã citeascã singurul drept rãmas
considerat cel mai important ºi vor discuta despre modul în care au luat decizia, dacã a fost greu sau uºor ºi
ce i-a determinat sã facã acea alegere. Cartonaºele cu drepturile “mai puþin importante” vor fi citite ºi se va
discuta despre ce consecinþe ar avea dispariþia acelor drepturi.
În partea de debriefing, facilitatorul va face referire la importanþa drepturilor, inalienabilitatea ºi
interdependeþa lor, la egalitatea în drepturi ºi le va cere copiilor exemple de situaþii în care avem nevoie de
anumite drepturi.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_17.asp

Sugestii de adaptare
Pentru a desfãºura aceastã activitate aºa cum este ea prevãzutã în Compasito, este necesarã cunoºterea
drepturilor copilului de cãtre membrii grupului, de aceea dacã activitatea este aplicatã unui grup care nu
cunoaºte articolele din CDC, facilitatorul poate începe prin a le prezenta drepturile ºi a confecþiona împreunã
cu copiii cartonaºele cu drepturi, rugându-i pe aceºtia sã scrie drepturile pe cartonaºe ºi sã le ilustreze.
Este foarte important ca timpul alocat discuþiei sã fie suficient pentru a le putea explica copiilor importanþa
drepturilor ºi pentru ca fiecare dintre ei sã poatã da un exemplu.
“Cred cã activitatea i-a ajutat pe copii sã conºtientizeze ceea ce au ºi sã se întrebe ce s-ar
întâmpla dacã nu ar avea acele lucruri protejate prin drepturile lor. La sfârºitul activitãþii, unul
dintre copii a venit la mine ºi mi-a zis: “Putem sã vorbim ºi despre discriminare? Cã pe mine
colegii tot timpul mã discrimineazã.”(facilitator)
O idee de continuare a acestei activitãþi este ca fiecare copil sã primeascã un cartonaº cu un drept, iar ca
temã pentru urmãtoarea întâlnire sã se informeze despre acel drept, sã pregãteascã materiale vizuale ºi
situaþii în care acel drept se aplicã ºi sã prezinte colegilor ceea ce a aflat.

12. O constituþie pentru grupul nostru (cetãþenie, democraþie, participare)
Este vorba de o activitate cu douã faze (faza 1: 60-90 de minute, faza 2: 30-45 de minute), pentru un
grup cu 10-30 de copii, cu vârste între 10 ºi 13 ani. Copiii realizeazã o constituþie cu drepturile ºi resposabilitãþile lor.

Obiectivele activitãþii:
•
•
•
•

A
A
A
A

înþelege relaþia dintre drepturi ºi responsabilitãþi
corela drepturile ºi responsabilitãþile cu viaþa de zi cu zi
încuraja participarea în protecþia drepturilor
crea un set de reguli ºi responsabilitãþi, acceptate de toatã lumea, pentru grup

Materiale necesare: creioane, hârtie, flichart, markere.
Desfãºurarea activitãþii
Faza 1: Activitatea va începe prin formularea de restricþii pe care copiii le înþeleg deja. Acest lucru va fi
fãcut prin completarea unor afirmaþii cum ar fi: Nu am dreptul sã........ Facilitatorul va nota toate aceste
afirmaþii ºi le va cere copiilor sã le transforme în afirmaþii pozitive: ex. Nu am dreptul sã lovesc oamenii – Am
dreptul sã nu fiu lovit. Când facilitatorul va observa cã acest procedeu de transformare a fost înþeles de copii,
îi va împãrþi pe aceºtia în grupuri de 4-5 copii ºi va cere fiecãrui grup sã scrie 3 sau 4 reguli de bazã pentru
grupul lor, utilizând expresia: “Toatã lumea are dreptul sã...”. Regula poate fi scrisã pe hârtie numai dacã toatã
lumea este de acord cu ea. Când timpul stabilit s-a scurs, fiecare grup va prezenta regulile scrise, iar
facilitatorul le va scrie pe flipchart, combinând drepturi similare, cu acordul întregului grup. Când un drept este
scris pe flipchart, facilitatorul îi va întreba pe copii care este responsabilitatea corelatã acestui drept.
CONSTITUÞIE
Drepturi

Responsabilitãþi

Fiecare copil are dreptul de a fi tratat corect.
Fiecare copil are dreptul de a-ºi exprima opinia.

Am responsabilitatea sã îi tratez pe toþi corect.
Eu trebuie sã dau celorlalþi dreptul sã-ºi exprime opinia
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Facilitatorul va sublinia faptul cã este important ca regulile sã fie acceptate de toatã lumea, nu este
important numãrul lor, ºi îi va atenþiona pe copii cã, odatã stabilitã aceastã „constituþie” a grupului, toþi sunt
responsabili sã o respecte.
În partea de debriefing a primei faze, analiza se va concentra asupra lucrului în grup, asupra drepturilor
incluse în constituþie ºi asupra gradului de reprezentativitate pentru grup a regulilor înscrise în constituþie.
Împreunã cu facilitatorul, copiii vor discuta scopul regulilor ºi al responsabilitãþilor ºi cum ne putem asigura cã
acestea sunt respectate.
Faza 2: Dupã câteva zile, activitatea se va relua ºi copiii vor trebui sã revizuiascã Constituþia grupului lor,
adãugând drepturile pe care considerã cã le-au omis, eliminând ceea ce nu le este necesar, discutând despre
cum au fost aceste reguli respectate ºi cum s-a acþionat în cazul în care nu au fost respectate.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_2.asp
Sugestii de adaptare
Crearea unei constituþii pentru propriul grup reprezintã o activitate care necesitã implicarea activã a copiilor
ºi o mare responsabilitate. Faptul cã pot participa direct la stabilirea regulilor pe care trebuie sã le urmeze
este un punct foarte apreciat de copii, mai ales cã majoritatea au semnalat faptul cã acest lucru nu se
întâmplã în familie sau la ºcoalã. Copiii nu sunt consultaþi în elaborarea regulamentelor ºcolare sau în
elaborarea unui document care îi priveºte, de aceea este posibil ca la început sã nu se simtã foarte confortabil
având aceastã responsabilitate, tocmai pentru cã nu sunt obiºnuiþi sã decidã pentru ei. Copiii se aºteaptã ca
facilitatorul sã le citeascã anumite reguli cu care ei sã spunã dacã sunt de acord sau nu ºi nu sã le creeze ei
înºiºi. Facilitatorul trebuie sã îi încurajeze permanent ºi sã le cearã sã participe. Odatã depãºit acest moment,
copiii vor începe sã elaboreze multe reguli, de aceea este bine ca facilitatorul sã stabileascã un anumit timp
de lucru, astfel încât sã poate discuta fiecare regulã scrisã de copii.
„În urma discuþiilor din final a reieºit faptul cã elevii au participat cu plãcere la aceastã activitate; mulþi
dintre ei au fost foarte încântaþi de ideea cã ei înºiºi sunt autorii unei “constituþii”, venind chiar cu propunerea
de a-ºi prezenta lucrarea ºi colegilor de la alte clase.” (facilitator)
O idee de adaptare a activitãþii este ca copiii pasionaþi de calculator ºi mai ales de Internet sã elaboreze
Constituþia în format electronic, iar timp de o sãptãmânã, împreunã cu copiii, online, facilitatorul sã
monitorizeze cum funcþioneazã aceastã Constituþiei ºi toþi copiii sã poatã discuta ºi sã aducã modificãrile cu
care toþi sunt de acord.

13. Unde te situezi (drepturile omului în general, participare)
Este vorba de o activitate de circa 35 de minute, pentru un grup cu 6-12 copii, cu vârste între 8 ºi
13 ani. Copiii se vor miºca într-o anumitã parte a camerei ºi îºi vor explica ºi susþine pãrerea.

Obiectivele activitãþii:
• A aprofunda conceptul de participare
• A dezvolta abilitãþile de ascultare, de dezbatere ºi argumentare

Pregãtirea activitãþii: împarte clasa în douã zone ºi pune douã semne: „Sunt de acord” ºi „Nu sunt
de acord” delimitând cele douã zone. Scrie afirmaþii pentru dezbatere pe un flipchart, fiecare pe o paginã
separatã, ºi plaseazã-le pe linia din mijlocul sãlii.
Desfãºurarea activitãþii
Facilitatorul le va spune copiilor cã le va cere pãrerea în legãturã cu câteva aspecte. O afirmaþie va fi cititã,
iar în liniºte fiecare copil va trebui sã decidã dacã este de acord sau nu cu afirmaþia cititã. Când aceºtia au
luat decizia, vor trebui sã se poziþioneze în zona corespunzãtoare: SUNT DE ACORD sau NU SUNT DE
ACORD. Facilitatorul trebuie sã sublinieze faptul cã nimãnui nu îi este permis sã vorbeascã înainte ca toatã
lumea sã fi ocupat o poziþie ºi cã poziþia lor va fi mai îndepãratatã de linia de mijloc cu cât ei îºi susþin mai
mult punctul de vedere. Nimãnui nu îi va fi permis sã stea pe linia de mijloc.
Facilitatorul va citi prima afirmaþie cu voce tare, iar dupã ce toatã lumea ºi-a ocupat poziþia, va începe sã
întrebe câte un copil din fiecare zonã de ce a ales acea poziþie. Copiilor le va fi permis sã discute ºi sã îºi
argumenteze pãrerea. Facilitatorul va sublinia faptul cã cei care doresc sã schimbe poziþia o pot face
explicând ce i-a fãcut sã se rãzgândeascã.
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În partea de debriefing copiii vor discuta despre procesul de luare a deciziilor, cât de greu le-a fost sã
decidã, dacã a fost mai uºor în cazul anumitor afirmaþii, ce i-a influenþat în luarea deciziei, le va cere sã dea
exemple de situaþii în care li se cere pãrerea ºi de situaþii în care considerã cã ar trebui sã li se ia în
considerare pãrerea însã nu se întamplã aºa.
Exemple de afirmaþii:
• Copiii nu ar dreptul sã participe la luarea de decizii în familie.
• Pãrinþii ºtiu mai bine ce le trebuie copiilor.
• Copiii trebuie sã îi vezi, nu sã îi asculþi.
Textul original al activitãþii este disponibil pe:
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_37.asp

Sugestii de adaptare
Este foarte important ca la aceastã activitate afirmaþiile sã reflecte realitãþi cu care grupul se confruntã, de
aceea ele trebuie adaptate de cãtre facilitator. Existã posibilitatea ca unii dintre copii sã nu fie familiarizaþi cu
responsabilitatea de a lua o decizie, de aceea este bine sã se foloseascã un exemplu de afirmaþie ca activitate
pregãtitoare pentru a le explica copiilor ce se aºteaptã de la ei.
“Pentru a-i pregãti, pentru a înþelege scopul activitãþii, am folosit urmãtoarea afirmaþie : “Este
mai important sã ºtiu sã citesc, decât sã ºtiu sã socotesc!” (facilitator)
În cazul în care facilitatorul observã cã majoritatea copiilor nu pot lua o decizie ºi se poziþioneazã foarte
aproape de linia de mijloc, poate propune grupului împãrþirea clasei în mai multe zone de acceptare: sunt de
acord/sunt parþial de acord/ nu sunt de acord, exerciþiul continuând astfel cu trei grupuri de opinie.
Facilitatorul trebuie sã le explice copiilor faptul cã nu se aflã într-o competiþie ºi cã nu sunt câºtigãtori cei
care reuºesc sã îi convingã pe ceilalþi. Scopul acestui exerciþiu este discutarea anumitor aspecte din viaþa
noastrã, dezvoltarea abilitãþilor de ascultare ºi de argumentare, de aceea copiii trebuie sã fie încurajaþi sã îºi
schimbe poziþia atunci când li se dã un argument convingãtor fãrã a considera acest lucru un act “de trãdare”
faþã de grupul de opinie din care fãceau parte sau fãrã sã fie considerat “nehotãrât”.
“Am înþeles cã opiniile copiilor ºi participarea acestora la deciziile care îi afecteazã sunt foarte
importante. Adulþii ar trebui sã ia în serios ceea ce spun copiii pentru cã este un drept care li se
cuvine.“ (facilitator)
“Am învaþat sã respectãm opiniile celorlalþi...”(participant)
“Mie îmi place sã aflu cât mai multe despre drepturile noastre, ale copiilor...” (participant)
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VI. COMPETENÞELE EDUCATORULUI
Acest capitol este dedicat competenþelor educatorului, cu alte cuvinte încercãm sã rãspundem întrebãrii:
ce trebuie sã ºtie, sã facã ºi sã fie un educator competent?
Definim aici competenþa ca o combinaþia de cunoºtinþe, abilitãþi ºi atitudini/valori adecvate unei situaþii în
care educatorul desfãºoarã o activitate educativã. Asta un înseamnã cã situaþiile care nu sunt formalizate ca
situaþii educative nu sunt considerate aici, ci se pleacã mai degrabã de la o viziune în care educatorului nu
poate sã nu comunice ceea ce este ºi ceea ce face, nu poate sã nu fie mereu educator. Este important de
subliniat aici coerenþa ºi consistenþa muncii educatorului: un educator este ca sã spunem aºa tot timpul un
model pentru cei cu care intrã într-o relaþie educativã.
În domeniul educaþiei non formale se pune mult accentul pe formarea educatorilor în ceea ce priveºte cele
trei componente de bazã ale competenþelor: cunoºtinþe – spre exemplu, sunt disponibile materiale
informative, studii ºi manuale din care educatorii pot selecþiona cunoºtinþe utile pentru munca lor; în
Compasito de asemenea, existã un capitol în care se pot aprofunda temele activitãþilor din manual -; abilitãþi
– este vorba aici în special de abilitãþile legate de a facilita un proces de învãþare, de gestiunea grupului de
participanþi, de gestiunea conflictului etc. – ºi de atitudini ºi valori – aici vorbim mai ales de capacitatea de
autoreflecþie a educatorului ºi de coerenþa între ceea ce se „predicã” ºi ceea ce se „practicã”.
Înainte de a intra în tema competenþelor educatorului care lucreazã cu copiii pe tema drepturilor omului,
facem câteva precizãri legate de rolul educatorului, de diferitele tipuri de educatori etc.
În general putem defini trei figuri importante ale educatorului: profesorul, formatorul ºi facilitatorul. Aceste
trei figuri diferã în baza urmãtoarelor criterii:
Rol
Proces
Sarcinã
Metode
Stil de comu nicare
Putere
Exemple
(extras din T-Kit Traning

Profesor
mai puþin important
rol central
de obicei frontale
mai ales informaþii
Absolutã
învãþãtor
Essentials)

Formator
important
rol important
mix metodologic
depinde
absolutã – împãrþitã
trainer

Facilitator
important
co-responsabil
mix metodologic
puþine informaþii
împãrþitã
moderator de conflict

Un sfat util pentru educatori este sã încerce sã se defineascã în baza criteriilor indicate mai sus.
Un alt aspect important este scopul activitãþilor educative – o parte importantã a competenþelor
educatorului priveºte definirea obiectivelor de învãþare ºi a tipologiei acestora. Util ºi în acest caz este sã
definim nivelurile de cunoaºtere implicate într-o activitate de învãþare:
1. a fi conºtient de existenþa unui fapt, a-l recunoaºte
2. a înþelege, a traduce un fapt prin intermediul altuia
3. a pune în practicã informaþia într-o situaþie nouã
4. a analiza o situaþie ºi a o divide în mai multe aspecte
5. a sintetiza informaþia într-un mod nou
6. a evalua, a judeca în baza unor criterii explicite.
O mare parte a muncii educatorului este legatã de abilitãþile acestuia ºi de metodele folosite. Deseori,
educaþia non formalã recurge la ciclul învãþãrii prin experienþã, dar de multe ori putem vorbi de un „mix
metodologic”, care combinã metodele experienþiale, cu alte metode de autoreflecþie ºi chiar cu introduceri
frontale. Nu este întotdeauna uºor sã alegi metoda potrivitã pentru grupul cu care lucrezi …Compasito însuºi
îi sfãtuieºte pe educatori sã adapteze metodele în baza nevoilor grupului de copii. Iatã câteva sugestii despre
cum poate fi aleasã o metodã de lucru:
a educatorul este convins cã metoda funcþioneazã
a de câte ori este posibil, educatorul a încercat „pe propria piele” metoda, or ca facilitator or ca participant
a educatorul este capabil sã prevadã cum se dezvoltã metoda de lucru
a educatorul a înþeles în mod clar obiectivele metodei
a educatorul este conºtient de propriile opinii legate de metodã ºi este capabil sã accepte ºi alte opinii
a educatorul foloseºte metode care nu duc la situaþii critice pe care nu are competenþele necesare pentru
a le înfrunta
a educatorul acceptã cã nu toþi vor dori sã participe
a educatorul are o strategie pentru debriefingul ºi evaluarea exerciþiului
a educatorul este conºtient cã învãþarea poate fi un proces dureros de schimbare ºi este pregãtit pentru
a înfrunta situaþii de disconfort.
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Vorbind aici în continuare despre metode, putem identifica ºapte criterii de alegere a metodelor, a
activitãþilor, deci ºapte criterii pentru definirea unui program educativ:
1. obiectivele: care sunt ele, care sunt finalitãþile activitãþilor?
2. conþinutul: care sunt punctele importante ale temei despre care se învaþã? Ce trebuie sã se întâmple
în timpul exerciþiului pentru ca participanþii sã înþeleagã esenþa temei? Cum este ea legatã de
obiectivele de învãþare?
3. educatorul: cât de experimentat este el pe tema activitãþii? Care sunt metodele de lucru preferate?
4. grupul: care este situaþia grupului? Care sunt nevoile ºi dorinþele participanþilor? Ce experienþã au ei pe
tema activitãþii? Care este atmosfera în grup?
5. condiþiile: care sunt condiþiile de lucru? Ce limite are spaþiul disponibil pentru activitate? Ce materiale
sunt disponibile? Cât timp este disponibil?
6. contextul instituþional: care sunt cerinþele din exteriorul grupului? Care sunt aºteptãrile purtãtorilor de interes?
7. metode: care metode sunt adecvate în context? Ce metode pot fi adaptate?
Un ultim aspect de luat în considerare când vine vorba de competenþele educatorului este etica. Uneori
munca educatorului înseamnã doar sã „serveascã” educaþie, sã producã învãþare; existã însã ºi o
componentã eticã a educatorului pe care dorim sã o subliniem tocmai pentru cã educaþia nu este doar un bun
de consum. Am subliniat de câteva ori pânã acum ideea de coerenþã între ceea ce se predicã ºi ceea ce se
practicã. Revenim aici asupra ideii ºi adãugãm cã educatorul etic este o persoanã care:
a este disponibilã sã înveþe pe tot parcursul vieþii
a este dedicatã muncii pe care o realizeazã
a este dedicatã dezvoltãrii profesionale proprii ºi a celorlalþi
a este conºtientã ºi disponibilã pentru a înfrunta riscurile pe care procesul de învãþare le prezintã
a oferã cunoºtinþe ºi informaþii
a este capabilã sã pãstreze distanþa dar ºi apropierea corecte faþã de participanþi
a este deschisã auto-reflecþiei ºi auto-criticii
a este sensibilã faþã de nevoile participanþilor
a ajutã procesul de învãþare al celorlalþi
a este capabilã sã armonizeze conþinutul cu propriile abilitãþi
În proiectul nostru, am dedicat o sesiune amplã de pregãtire a educatorilor temei competenþelor. Prin lucrul
de echipã ºi un brainstorming de grup, am identificat acele competenþe pe care educatorii le considerã
importante pentru a lucra cu copiii pe tema drepturilor omului. Succesiv, fiecare educator a avut la îndemânã
o fiºã de competenþe, un fel de jurnal în care evalua propriile competenþe înainte ºi dupã activitãþile cu copiii.
Aceastã metodã poate ajuta în mãsura în care educatorii sunt dispuºi sã împãrtãºeascã propriile situaþii sau
poate fi folositã ºi în mod individual, fãrã o evaluare externã.
Iatã aici textul introductiv al fiºei de competenþe ºi lista competenþelor identificare. Fiecare educator a
evaluat propria competenþã de la 1 (deloc competent) la 7 (foarte competent).
Vã propunem mai jos o listã de competenþe pe care aþi creat-o în timpul cursului Compasito din ianuarie
2009. Pentru fiecare competenþã, vi se cere o autoanalizã.
Aceste competenþe ne pot ajuta sã identificãm acele abilitãþi, cunoºtinþe, valori ºi atitudini care îl pot ajuta
pe formator în momentul în care doreºte sã realizeze o activitate sau o iniþiativã legatã de educaþia pentru
drepturile omului cu copiii.
Ceea ce vã cerem este sã completaþi aceastã listã fãcând o analizã a propriilor competenþe. Fiecare fiºã
va fi completatã anonim de mai multe ori în urmãtoarele momente: înainte de a începe efectiv activitãþile din
Compasito cu copiii, la jumãtatea parcursului cu copiii (deci dupã primele 3 activitãþi), ºi la sfârºitul activitãþilor.
Este important sã înþelegeþi cã ceea ce vã cerem nu este doar o analizã a propriilor competenþe, dar ºi un
mod pentru noi de a sintetiza acele competenþe care în munca cu copiii sunt solicitate în momentul în care
un formator realizeazã activitãþi cu ei pe tema drepturilor omului. Efortul Dvs. este de a fi cât mai sinceri cu
voi înºivã în perspectiva în care, chiar dacã o activitate nu a “ieºit bine”, din aceastã situaþie se poate
concluziona cã anumite competenþe lipsesc, iar asta e tocmai ceea ce ne intereseazã sã identificãm.
Dimpotrivã, în cazul în care o activitate dã bune rezultate, copiii învaþã ceva din ea, etc., ºi în acest caz vã
cerem sã analizaþi propriile competenþe ºi sã le identificaþi pe cele mai relevante.
Din sinteza tuturor fiºelor “Competenþele mele”, proiectul va identifica evoluþia acestora ºi, mai ales, acele
competenþe de care educatorii s-au folosit în mod prevalent în activitãþile pe care le-au realizat cu copiii.
Ceea ce vã cerem nu este o listã pentru fiecare activitate a competenþelor, ci o sintezã în anumite
momente din proiect. Vã rugãm, în mãsura posibilului, sã fiþi cât mai oneºti, în virtutea faptului cã din orice
situaþie se poate învãþa.
Vã mulþumim!
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Notã metodologicã: Pentru fiecare competenþã e prevazutã o “notã” ºi un spaþiu liber unde puteþi da mai
multe informaþii sau face observaþii. Toate aceste informaþii vor fi prelucrate în mod anonim.
CUNOªTINÞE
Cunoºtinþe despre drepturile omului în general ºi ale copilului în special
Cunoºtinþe despre educaþia pentru drepturile omului
Cunoºtinþe despre încãlcãri ale drepturilor omului în contextul vostru
Cunoaºterea legislaþiei, noþiuni de management, jocuri, activitãþi interactive etc.
Cunoºtinþe de psihologie ºi în special de psihologia copilului
Cunoºtinþe despre copiii cu care lucraþi (familie, personalitãþile lor, “istoria” lor personalã)
ABILITÃÞI
Capacitatea de a organiza ºi facilita o activitate
Abilitãþi de ascultare activã
Abilitãþi de gândire criticã
Abilitatea de a organiza învãþarea ca un proces dinamic
Capacitatea de a se adapta în situaþii diferite ºi inedite
Flexibilitate
Capacitate de gestiune a conflictului
Capacitatea de a comunica ºi de a empatiza
Creativitate ºi spontaneitate
Atitudine deschisã ºi tolerantã
Capacitatea de a avea spirit ludic
Capacitate de relaþionare
ATITUDINI, VALORI
Coerenþa între ceea ce se spune ºi ceea ce se face
Spirit de responsabilitate
Implicare în procesul de schimbare socialã
Orientare cãtre autoreflecþie ºi cunoaºterea limitelor proprii
Curiozitate, o minte deschisã cãtre diversitate
Entuziasm în munca cu copiii
Încredere în competenþele/capacitãþile copiilor ºi în autonomia lor
Alte competenþe (specificaþi..........................................)
Din fiºele de competenþe2 care ne-au parvenit, enumerãm în cele ce urmeazã acele competenþe care
ocupã un rol central:
• Cunoºtinþe despre drepturile omului în general ºi ale copilului în special
• Capacitatea de a organiza ºi facilita o activitate
• Alte competenþe: capacitatea de a fi actor, de a recita
• Flexbilitatea, capacitatea de adaptare
• Capacitatea de a te concentra asupra temei
• Atitudine deschisã ºi tolerantã
• Capacitatea de a fi acceptat de grupul de copii
• Cunoºtinþe de psihologia copilului
• Abilitatea de gândire criticã
• Capacitatea de a comunica ºi a empatiza
• Capacitatea de a avea spirit ludic
• Spirit de responsabilitate ºi toleranþã
• Capacitatea de a gestiona atenþia copiilor
• Creativitate
• Abilitatea de a explica, de a reformula, de a pune întrebãri relevante
• Capacitatea de organizare ºi facilitare temeinicã a activitãþii

2

Pentru vizualizarea graficelor cu rezultatele fiºelor de competenþe vã rugãm consultaþi Anexa 2
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„Nu am avut nevoie de competenþe specifice pentru adaptarea activiãþtii, ci doar de explicaþii
mai amãnunþite ºi discuþii prealabile pe teme de drepturile copilului. A fost necesarã o expunere
mai teatralã a poveºtii, cu intonaþie corespunzãtoare, cu mimicã ºi gesturi potrivite.” (facilitator)
„Consider cã cea mai importantã competenþã a mea, ca ºi trainer, a fost flexibilitatea. Aceasta
a condus la desfãºurarea cu succes a activitãþii. În toate activitãþile desfãþurate cu copiii trebuie sã
fii în permanenþã dispus sã te adaptezi cerinþelor lor, dar în acelaºi timp sã-þi atingi ºi scopul propus.
Consider cã o altã competenþã pusã în valoare în aceastã activitate a fost capacitatea de a te
concentra asupra temei ºi de a nu-i lãsa pe copii sã conducã discuþia pe un alt drum.” (facilitator)
„Trebuie sã se þinã cont de faptul cã trainerul nu trebuie sã fie perceput de copii ca fiind strãin
sau exterior grupului, ci ca un participant activ interesat de problemele grupului, evidenþiindu-se:
discuþia activ-participativã în grup, fie cu scopul asigurãrii ºi asimilãrii optime a cunoºtinþelor, fie
pentru a gãsi modalitaþile de soluþionare a unor probleme apãrute la un moment dat; decizia în
grup cu scopul de a-i obiºnui pe copii cu alegerea celor mai bune alternative de acþiune, de a
ajunge la hotãrâri colective; tratarea copilul în ºi prin grup, þintind astfel punerea în miºcare a
întregului grup, a exprimãrii atitudinilor colective, a conºtientizãrii cunoºtinþelor, a unor comportamente, a stabilirii corespondenþei dintre realitate ºi normele constitutive ale grupului.” (facilitator)
„Profesorii au relativ puþine cunoºtinþe legate de perspectiva de gen, iar manualele continuã
sã promoveze personajele masculine. Activitãþile de educaþie nu promoveazã parteneriatul ºi
participarea activã a fetelor ºi a bãieþilor, pe lângã absenþa unei socializãri timpurii dintre sexe în
cadrul proceselor de educaþie timpurie.” (facilitator)
„Consider cã pentru aceastã activitate nu am avut nevoie de competenþe în plus faþã de cele
ale unui educator bun. Activitatea a decurs normal ºi firesc, la fel ca toate activitãþile noastre
didactice.” (facilitator)
„Datã fiind vârsta copiilor ºi numãrul mare al membrilor grupului a fost necesar sã fiu atentã
atât la relaþiile dintre ei, cât ºi la atitudinea fiecãruia vis- a-vis de activitate. Am urmãrit sã le
captez atenþia ºi, în acelaºi timp ºi curiozitatea ºi implicarea. Pentru cã nu ne cunoºteam a fost
nevoie de puþin timp pânã ne-am acomodat unii cu ceilalþi.” (facilitator)
„Le-am dat posibilitatea unei manifestãri plenare, într-un climat de destindere ºi înþelegere.
Am avut nevoie de capacitatea de organizare ºi facilitare temeinicã a activitãþii pentru
desfãºurarea cât mai bunã a acesteia ºi fãrã evenimente. Nu a apãrut nicio situaþie neprevãzutã,
totul desfãºurându-se conform intrucþiunilor activitãþii.” (facilitator)
„Nu au existat competeneþe specifice de care sã am nevoie în adaptarea acitivitãþilor; poate
o mai multã documentare în ceea ce priveºte articolele date copiilor din Convenþia cu privire la
Drepturile Copilului.” (facilitator)
Competenþele educatorului au fost un aspect important al cursului de pregãtire organizat pentru profesori
ºi voluntari în ianuarie 2009. Programul a prevãzut exerciþii din Compasito adaptate pentru adulþi în
perspectiva în care aceste exerciþii urmau a fi aplicate de educatori cu copiii. În plus, o parte a programului a
fost dedicatã principiilor educaþiei non formale ºi competenþelor educatorilor.
În ceea ce priveºte exerciþiile propuse educatorilor din Compasito, am realizat cu grupul de participanþi
urmãtoarele activitãþi: „Cine este în spatele meu?”, „Lupta pentru portocalã”, „Picãtura de apã”, „Mai important
pentru cine”. Aceste activitãþi au fost adaptate pentru adulþi, în sensul cã:
• Cine este în spatele meu – rolurile au fost alese în sensul de a acoperi acele categorii sociale care, în
primele zile ale cursului, au apãrut ca problematice pentru participanþi (rrom, femei etc.). Au fost alese
roluri de adulþi ºi nu de copii pentru a concentra atenþia pe prejudecatã ºi nu pe alte aspecte.
• Lupta pentru portocalã – timpul dedicat negocierii a fost redus faþã de timpul dedicat grupului în
Compasito, iar debriefing-ul a ocupat o parte amplã de timp.
• Picãtura de apã – activitatea a urmãrit sã sublinieze rolul individual ºi responsabilitatea individualã.
• Mai important pentru cine – ºi în acest caz, au fost alese articolele din Convenþia pentru drepturile copilului
neadaptate, ci în versiunea oficialã. Acesta a fost un mod pentru a prezenta participanþilor Convenþia.
În toate cele trei activitãþi, dupã sfârºitul de facto al activitãþii, a fost dedicat timp evaluãrii activitãþii în
grupuri de copii. Întrebarea a fost dacã, dupã ce educatorii au realizat activitatea, considerã cã este o
activitate pe care o pot realiza cu copiii, ce ar schimba, ce ar adapta etc. Aceste discuþii au ajutat grupul sã
schimbe opinii ºi, astfel, sã se pregãteascã pentru activitãþile cu copiii.
În ceea ce priveºte competenþele educatorului, a fost dedicatã o sesiune de formare acestei teme. Mai
întâi individual, iar apoi în 2 grupuri, participanþii au desenat educatorul ideal ºi i-au acordat acele competenþe
legate de cunoºtinþe, abilitãþi, valori ºi atitudini. Rezultatele celor douã grupuri au fost prezentate în plen, iar
apoi au servit la realizarea fiºei de competenþe.
Principalele modalitãþi pentru verificarea competenþelor au fost: fiºa de competenþe ºi întâlnirile periodice
cu grupul de participanþi.
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Facilitarea – o artã?
Vom analiza aici abilitatea de a facilita; prin a facilita înþelegem abilitatea de a face lucrurile mai uºor de
realizat. Spre exemplu, facilitatorul este definit în Compasito ca „persoana care preparã, prezintã ºi
coordoneazã activitãþile ºi creeazã un mediu în care copiii pot sã înveþe, sã experimenteze drepturile omului.
Facilitatorul creeazã o scenã în care drepturile omului sunt respectate, însã copiii rãmân actorii principali.” Cu
alte cuvinte, facilitatorul este „regizorul” activitãþii, în timp ce protagoniºtii sunt copiii. Este important de
menþionat aici aceastã diferenþã foarte importantã: facilitatorul creeazã un spaþiu, eventual îi ajutã pe copii sã
înþeleagã limitele ºi regulile activitãþii, însã dezvoltarea conþinutului activitãþii ºi procesul de învãþare este legat
de participanþi – facilitarea devine manipulare în momentul în care copiii fac tot ceea ce li se spune sã facã ºi
în loc sã trãiascã o experienþã urmeazã „murã în gurã” instrucþiunile. Facilitarea este o artã tocmai din acest
motiv: facilitatorul trebuie sã înþeleagã cã învãþarea este o experienþã diferitã pentru fiecare individ.
Iatã în cele ce urmeazã câteva sugestii pentru o bunã facilitare a procesului de învãþare cu copiii:
Tu însuþi
• Practicã ceea ce predici
• Facilitarea începe cu tine, cu sentimentele tale, cu valorile ºi abilitãþile tale. Poþi decide ceea ce vrei sã
dezvolþi în tine însuþi ºi ceea ce vrei sã laºi deoparte
• Fii conºtient de limitele intervenþiei tale într-un grup de copii
• Defineºte rolul pe care îl ai faþã de grup
• Fii atent la obiectivele pe care le ai, dar nu te lãsa copleºit de dorinþa de a schimba lumea
• Tu lucrezi pentru autonomia copiilor, deci evitã ca aceºtia sã devinã dependenþi de tine
• Cunoaºte-i pe copiii cu care lucrezi
Activitãþile
• Creeazã un mediu sigur de învãþare pentru copii. Explicã-le copiilor care este spaþiul disponibil, la ce
trebuie sã stea atenþi etc.
• Aºeazã-i pe copii în cerc, este un mod de a experimenta egalitatea poziþiilor. În general, aºezarea în
cerc permite copiilor ºi facilitatorului sã îi vadã pe ceilalþi, sã „simtã” grupul ºi este prin excelenþã o
aºezare democraticã.
• Gândeºte-te mereu cã o activitate se dezvoltã în mai multe locuri din corp: cap, inimã, mâini, sau chiar
în tot corpul – gândeºte-te la ceea ce simt copiii. Înainte de realizarea unei activitãþi, un bun facilitator
trebuie sã analizeze care pot fi reacþiile copiilor, care sunt aspetele delicate ale unei activitãþi etc. De
multe ori, este esenþial pentru facilitator sã compare aspectele activitãþii cu punctele delicate ale
grupului ºi sã se pregãteascã pentru reacþii emotive uneori foarte puternice.
• Pleacã întotdeauna de la ceea ce copiii ºtiu deja, de la experienþele lor ºi de aici îndrumã-i cãtre
experienþe noi. În general, învãþarea non-formalã pleacã de la a valoriza ceea ce a trãit individul, de la
aceste experienþe, care sunt apoi analizate ºi generalizate prin intermediul debriefingului. În general,
un bun facilitator are competenþele pentru a corela experienþele copiilor ºi nevoile lor ºi activitãþile pe
care le propune. Înainte de a alege o activitate ºi de a o adapta, un facilitator trebuie sã se întrebe: la
ce foloseºte aceastã activitate?
• Fã legãturi între activitate ºi viaþa de zi cu zi; ajutã-i pe copii sã aplice ceea ce au învãþat în situaþii noi.
Problema majorã în unele cazuri este tocmai dihotomia între ceea ce se învaþã ºi ceea ce apoi
realitatea exprimã. Uneori, dupã ce copiii înþeleg anumite aspecte ale drepturilor omului, încep sã se
comporte într-un mod pe care pãrinþii de exemplu nu îl înþeleg. „Acum cã a auzit de drepturile copilului,
crede cã i se cuvine tot” – iatã o frazã spusã de un pãrinte care demonstreazã cã facilitatorul are
responsabilitatea de a contextualiza învãþarea despre drepturi ºi, acolo unde este posibil, de a-i pregãti
pe adulþii cu care copilul intrã în contact. Învãþarea despre drepturile omului care îl lasã pe copil confuz
între ceea ce a învãþat ºi ceea ce rãmâne realitatea lui este o învãþare care nu-ºi atinge scopul, mai
mult, provoacã un rãu. De aceea, este responsabilitatea facilitatorului sã evalueze oportunitatea ºi
obiectivele învãþãrii despre drepturile copilului în funcþie de copiii cu care lucreazã.
• Încurajeazã lucrul în echipã, capacitatea copiilor de a decide împreunã ºi simþul rãspunderii. În timp ce
educaþia formalã încurajeazã de obicei individualismul, tocmai prin metodele de evaluare individualã pe
care le include, educaþia non-formalã are ca scop nu doar învãþarea despre ceva, ci ºi învãþarea
abilitãþilor sociale.
• Ajutã-i pe copii sã accepte emoþiile pe care le simt ºi sã le exprime acceptându-i pe ceilalþi. Un bun
facilitator acordã timp exprimãrii reacþiilor copiilor ºi înþelege cã emoþiile trebuie exprimate ºi nu
ignorate. Dupã cum se vede din anumite activitãþi, educaþia pentru drepturile omului înseamnã ºi a
experimenta frustrare, supãrare, furie. Toate aceste emoþii sunt puncte de plecare pentru învãþare. Un
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bun facilitator va acorda timp suficient pentru ca toþi copiii sã se exprime ºi va încuraja schimbarea
emoþiilor negative. Un bun facilitator ºtie ºi cã responsabilitatea lui faþã de copii nu se încheie atunci
când se terminã activitatea – dacã facilitatorul simte cã trebuie sã discute cu anumiþi copii din grup
despre lucruri delicate, o va face.
• Defineºte regulile activitãþii împreunã cu copiii. Definirea regulilor înseamnã, pe de o parte, a asigura
un spaþiu de învãþare sigur (adicã în care copiii se pot simþi protejaþi faþã de violenþe etc.), cât ºi acordul
grupului cã va realiza o activitate acceptând anumite reguli. Este de asemenea foarte delicatã definirea
regulilor în aºa fel încât facilitatorul sã nu parã un „dictator”. De obicei, regulile pot fi elaborate de grupul
de participanþi.
• Exprimã-þi pãrerea doar dacã este utilã grupului – un bun facilitator este o persoanã care se cunoaºte
ºi îºi cunoaºte bine convingerile, prejudecãþile, limitele. Tocmai pornind de la o reflecþie aprofundatã
asupra propriilor idei, facilitatorul poate fi atent sã nu îi manipuleze pe copii. Este indicat ca, înainte de
realizarea unei activitãþi, facilitatorul sã reflecteze asupra propriilor idei ºi convingeri legate de activitate.
Un bun exemplu sunt activitãþile legate de rolurile de gen sau de discriminare.
• Încurajeazã creativitatea ca metodã pentru participarea copiilor.
Comunicarea
• Întreabã-i deseori pe copii dacã au înþeles, reformuleazã
• Oferã indicaþii clare ºi fii disponibil pentru întrebãri
• Foloseºte un limbaj pe care copiii îl pot înþelege
• Încearcã sã fii cât mai clar în ceea ce comunici
Relaþii, conflicte, emoþii
• Fii lângã copii
• Acceptã faptul cã copiii sunt persoane diferite de tine
• Ai încredere în copii
• Foloseºte umorul
• „Este important?” – iatã o întrebare pentru situaþiile în care un copil întrerupe mereu
• Dacã nu ºtii sã rãspunzi la întrebãri, spune cã nu ºtii ºi cã te vei informa
• Fii pregãtit pentru toate emoþiile pe care le exprimã copiii
• Nu face promisiuni decât dacã le poþi îndeplini
• Vorbeºte deschis despre conflict
• Vorbeºte cu copiii despre problemele lor
• Încearcã sã nu fi „mãmos”, nu te preface, ci trateazã-i pe copii cu respect
• Încearcã sã nu îi presezi prea mult pe copiii tãcuþi, dacã aceºtia nu vor sã participe
• Informeazã-te despre tot ceea ce poate produce sentimente negative în grup
• Evitã sã le dai copiilor poveri pe care nu le pot duce, de exemplu evitã sã creezi un conflict între copil
ºi situaþia din familie dacã tu sau altcineva nu poate interveni pentru a-l ajuta pe copil.
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VII. EVALUARE ªI CONCLUZII
În acest capitol vom prezenta câteva aspecte legate de modul de desfãºurare a proiectului, scopul
acestuia ºi modul în care a fost evaluat. Trebuie menþionat faptul cã la momentul începutului proiectului,
manualul Compasito nu fusese tradus în limba românã, însã se aºtepta ca pânã la finalizarea proiectului sã
fie editatã ºi versiunea în limba românã. La momentul de faþã aceastã versiune nu a fost încã editatã, ceea
ce face cu atât mai utilã ºi mai necesarã apariþia unei publicaþii de tip companion, editatã în limba românã
care sã poatã fi folositã alãturi de una dintre versiunile în limba englezã sau limba francezã ale manualului.
Încã de la început Companionul a fost gândit ca un instrument de susþinere ºi încurajare a activitãþilor de
educaþie pentru drepturile omului care sã contribuie la o mai bunã înþelegere a iniþiativelor Consiliul Europei
pe tema drepturilor omului ºi care sã ofere educatorilor din România atât o parte teoreticã privind principiile
educaþiei non-formale ºi ale educaþiei pentru drepturile omului, cât ºi o parte de activitãþi practice, însoþite de
câteva sugestii de adaptare. Cu alte cuvinte, un fel de frate mai mic al manualului Compasito, dar pe undeva
mai apropiat de realitãþile din România.
Companionul a fost gândit ca un ajutor practic ºi reprezintã rezultatul pilotãrii a 13 activitãþi din Compasito
în cadrul proiectului de cãtre 20 de facilitatori participanþi la proiect.
El este ºi un mod de a continua un parcurs început încã de la apariþia manualului Compasito, în optica de
a aduce acest instrument realizat la nivel internaþional de Consiliul Europei mai aproape de realitatea
educaþiei non-formale din România; iatã de ce Companionul este atât de important – tocmai pentru cã va fi
folosit ºi promovat de APDD – Agenda 21 ca instrument de dezvoltare a activitãþilor de educaþie pentru
drepturile omului. Deci, Companionul este la începutul drumului sãu.
În ceea ce priveºte unul dintre principiile de bazã ale educaþiei non-formale, ºi anume participarea voluntarã
a celor implicaþi, apreciem cã este încã dificil în România sã dezvolþi activitãþi în care adulþii sã faciliteze, iar copiii
sã participe cu adevãrat în baza unei alegeri personale. Ducând lucrurile la extrem, este încã dificil pentru adultul
sau tânãrul din România sã aibã încredere în copil ca subiect activ, ca protagonist al propriului proces de
învãþare, ºi nu doar ca receptor al educaþiei. Mulþi copii care au fost implicaþi în proiect, chiar ºi în momentul în
care li s-a explicat cã exerciþiile pe care le vor realiza nu sunt incluse în niciun fel în evaluarea ºcolarã, se tem
oricum de modul în care vor fi evaluaþi ºi foarte rar îºi exprimã opinia deschis. În plus, uneori sunt uimiþi cã pot
alege dacã sã participe sau nu la activitate ºi cã alegerea lor nu afecteazã comportamentul facilitatorului ºi nici
nu are consecinþe negative asupra performanþei ºcolare. De remarcat aici faptul cã cea mai mare parte a
activitãþilor cu copiii a fost realizatã în cadrul ºcolii, fie la orele de clasã, fie în afara lor, iar facilitatorii au fost tineri
profesori sau voluntari ai APDD – Agenda 21. Un alt aspect caracteristic în proiectul nostru este cã nu în toate
cazurile participarea copiilor a fost voluntarã, mai ales în situaþiile în care cadrele didactice au aplicat activitãþile
la clasele la care predau. Unele dintre activitãþi au fost desfãºurate în cadrul orelor de educaþie civicã sau în
cadrul orelor de dirigenþie, fãrã sã le fie datã copiilor posibilitatea de a alege dacã vor sã participe sau nu.
Activitãþile desfãºurate în cadrul proiectului le-au permis cadrelor didatice sã cunoascã mai bine elevii, sã
vadã cum se comportã aceºtia în afara orelor de curs ºi sã dezvolte ºi un alt tip de relaþie decât cea profesorelev. Este foarte important de menþionat faptul cã activitãþile au decurs diferit când formatorul a fost un cadru
didactic, faþã de cele în care formatorul a fost un voluntar, o personã din exterior, în sensul cã la clasele unde
voluntarii au desfãºurat activitãþii prezenþa copiilor a fost mai redusã, însã participarea lor a fost 100%
voluntarã, iar cei care au ales sã participe au fost mult mai implicaþi în activitate.
Voluntarii au observat cã în momentul în care în clasã apare un cadru didactic comportamentul copiilor se
schimbã, încercând sã parã mai atenþi ºi mai implicaþi, însã aceastã modificare de comportament se face
numai la nivel formal, ei devenind mult mai deschiºi faþã de voluntari în momentul în care se aflã în clasã doar
cu aceºtia. În cadrul activitãþilor desfãºurate în afara orelor de curs, cu un formator din exterior, copiii se
concentrazã mult mai mult pe experienþa pe care o trãiesc, reuºind astfel sã se realizeze principalele puncte
de învãþare ale activitãþii. În cazul activitãþilor desfãºurate în cadrul orelor de curs, alãturi de un cadrul didactic,
copiii se concentreazã mai mult pe rezultatul final ºi pe modul în care vor fi evaluaþi, deoarece nu pot face
distincþia între douã roluri al aceleaºi persoane: formator ºi profesor, considerând experienþa o altã activitate
în cadrul cãreia trebuie sã înveþe de la cel din faþa lor ºi trebuie sã aibã rezultate cât mai bune la evaluare.
„La început copiii se temeau de notele pe care le vor primi la finalul activitãþii ºi le cereau
colegilor cu care lucrau în echipã sã fie atenþi, pentru ca echipa sã aibã un rezultat cât mai bun.
Le-a fost greu sã înþeleagã cã nu vor primi note ºi mai ales cã ºi o activitate care nu are drept
finalitate acordarea unui calificativ este o activitate valoroasã. M-au întrebat de ce mai facem
aceastã activitate dacã în final nu primesc nicio notã.” (facilitator)

44

Ghid pentru utilizarea manualului Consiliului Europei
de educaþie pentru drepturile omului cu copiii – „Compasito”

Am observat deseori cã copiii au fost reticenþi în a reuºi sã îºi perceapã propriul învãþãtor ca pe un
facilitator, ca pe o persoanã care îi lasã pe copii sã se exprime etc., tocmai pentru cã acest fel de a facilita
procesul de învãþare este foarte rar în ºcoala româneascã. Trebuie deci sã remarcãm cã în momentul în care
Compasito va fi aplicat la clasã, profesorul ar trebui sã îºi punã serios problema coerenþei în abordarea
exerciþiilor ºi în cadrul mai larg al comportamentului sãu faþã de copii. Un profesor care în timpul unui exerciþiu
din Compasito devine un facilitator „blând”, iar în restul orelor un profesor „dur” poate influenþa gradul de
libertate ºi participare a copiilor în general, ºi în special în cadrul activitãþilor pe drepturile omului, unde
exprimarea opiniei, participarea ºi respectul pentru toþi sunt aspecte fundamentale. Ceea ce sugerãm este ca
înainte de a folosi Compasito sã se realizeze o reflecþie generalã asupra relaþiei adult facilitator – copil
participant ºi sã se evalueze dacã existã premisele educaþiei pentru drepturile omului sau nu. În cazul negativ,
sugerãm mai întâi o schimbare a abordãrii relaþiei adult-copil, o îmbunãtãþire generalã a competenþelor
educatorului (v. ºi capitolul dedicat competenþelor) ºi abia apoi aplicarea educaþiei drepturilor omului cu copiii.
„Au existat copiii care se temeau de notele pe care le vor primi la sfârºitul activitãþii, mai ales
când grupul devenea gãlãgios. A trebuit sã îi reasigur de faptul cã aceastã nu este o activitate în
care ei sunt evaluaþi ºi cã ei sunt cei care aleg dacã participã sau nu.” (facilitator)
Se pune aici o problemã ceva mai amplã, ºi anume dacã educaþia non-formalã este posibilã în ºcoalã ºi
doi dacã ea este posibilã cu un grup social – copiii – care are foarte puþinã autonomie în România. Nu vom
da aici un rãspuns definitiv, putem doar spune cã din experienþa acestui proiect am observat cele de mai sus
ºi cã uneori cadrul ºcolii este atât de bine încadrat de copii ca un cadru limitant pentru participarea lor, încât
este nevoie, pe lângã introducerea lui Compasito ºi a activitãþilor, un pas precedent, ºi anume o introducere
generalã despre ce sunt activitãþile, ce este o discuþie de debriefing. Copiii români nu sunt foarte obiºnuiþi cu
metodologia non-formalã, de aceea facilitatorul trebuie sã îi ajute sã intre în optica ei ºi sã înþeleagã cã ceea
ce vor face într-o activitate nu este doar un joc în care te poþi distra, ci este efectiv un moment relevant de
învãþare, aºa cum ºi ºcoala este un mod de a învãþa, însã nu singurul.
Ca formulã de lucru, manualul Compasito nu furnizeazã o viziune amplã asupra programului educativ în
care pot fi realizate activitãþile pe drepturile copilului. În manual se vorbeºte foarte puþin despre programul
educativ care stã la baza acestor activitãþi, ele apãrând astfel ca simple exerciþii, aparent fãrã legãturã. Pe de
o parte, acesta este un aspect pozitiv pentru un manual care se adreseazã teoretic întregii lumii, fiind gândit,
aºa cum spuneam ºi în capitolul despre Compasito, ca „o carte de bucate” ce oferã ingredientele necesare
pentru activitãþi de educaþie pentru drepturile omului, însã, pe de altã parte, în cazul proiectului nostru ºi al
participanþilor ºi în cazul proiectelor similare este foarte util sã existe mai multe informaþii legate de modul în
care manualul a fost conceput ºi cum pot fi continuate activitãþile prezentate în manual. Este important pentru
cine doreºte sã utilizeze manualul sã înþeleagã, înainte de a alege ºi de a adapta activitãþile, care este
obiectivul principal al folosirii acestor activitãþi, care este logica realizãrii activitãþilor într-o anumitã ordine etc.
Sper exemplu, dacã nevoile de învãþare ale copiilor sunt sã înþeleagã mai multe despre mecanismele
discriminãrii ºi deci sã fie atenþi în momentul în care pot discrimina, rãmâne la latitudinea facilitatorului sã
aleagã ºi sã construiascã un program educativ în care poate insera ºi activitãþi din Compasito.
Compasito este un punct de plecare, însã responsabilitãþile educatorului merg mult mai departe de simplul
act de a face o activitate din manual. Legat de acest aspect, putem spune cã uneori în proiectul nostru a existat
tendinþa de a folosi activitãþile fãrã a le adapta. Acest fapt poate însemna cã activitatea respectivã corespunde
nevoilor copiilor, sau poate însemna cã educatorul „a fãcut o activitate din manual”. Sensul lui Compasito este
cu siguranþã altul ºi anume de a da sugestii ºi soluþii generale, însã stã în sarcina facilitatorului sã adapteze ºi
sã reflecteze asupra utilitãþii activitãþilor. În acest sens, Compasito este mai puþin un manual, ci mai degrabã
un fel de carte cu câteva instrucþiuni de folosire a educaþiei pentru drepturile omului.
În ceea ce priveºte temele activitãþilor, un aspect aproape revoluþionar pentru România este tema
educaþiei de gen, abordatã în multe dintre activitãþile din Compasito, o temã extrem de sensibilã pentru
societatea româneascã ºi despre care s-a vorbit ºi se vorbeºte încã extrem de puþin. Prejudecãþile ºi formele
de discriminare de gen existente sunt extrem de puternice ºi de cele mai multe ori nasc reacþii extrem de
intense. Din câte am observat, vorbindu-se atât de puþin despre gen, copiilor li s-a pãrut uneori ciudat sã
discute despre anumite subiecte la care poate nu s-au gândit niciodatã. În acest caz, sugerãm facilitatorilor
care doresc sã realizeze activitãþi din Compasito pe tema discriminãrii pe bazã de gen sã încerce sã reflecteze
înainte de a aborda acest subiect asupra propriilor convingeri, tocmai pentru a evita sã le transmitã copiilor.
O altã temã extrem de sensibilã pentru societatea româneascã este tema discriminãrii pe criterii de etnie.
ªi în acest caz, sugerãm facilitatorilor sã încadreze bine copiii cu care lucreazã, abordarea diferenþelor etnice
în ºcoala în care desfãºoarã activitãþile (dacã clasele sunt mixte din punct de vedere etnic sau nu), propriile
prejudecãþi etc., ºi mai ales ºi atitudinea faþã de discriminarea etnicã a celorlalþi adulþi cu care copiii intrã în
contact, tocmai pentru a evita situaþii în care copiii sã trãiascã o dihotomie între ceea ce înþeleg ºi tot ceea ce
se întâmplã în jurul lor, fãrã a putea schimba ceva.
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Un aspect important al proiectului este modul în care a implicat pãrinþii. Majoritatea cadrelor didactice leau cerut copiilor sã realizeze anumite activitãþi împreunã cu pãrinþii (desene, identificarea mãsurilor pentru
economisirea apei, etc.). Copiii au semnalat faptul cã pãrinþii lor nu sunt obiºnuiþi sã fie implicaþi în activitãþile
pe care ei le desfãºoarã la ºcoalã, în cele mai mult cazuri au mai puþine cunoºtinþe despre drepturile omului
decât copiii lor ºi considerã cã astfel de activitãþi sunt lipsite de importanþã ºi cã nu se poate învãþa din ele.
Din experienþa formatorilor pãrinþii considerã cã astfel de proiecte ocupã timpul copiilor lor pentru activitãþi cu
adevãrat „importante” ºi cã nu au astfel suficient timp sã înveþe.
Percepþia pe care pãrinþii o au asupra activitãþilor non-formale ca fiind „neimportante” pentru copiii lor se
datoreazã pe de o parte noutãþii acestora, pãrinþii copiilor nefiind familiarizaþi cu metodologia învãþãrii prin
experienþã considerând cã pãrþile practice sunt mai puþin valoroase decât pãrþile în care copiilor li se prezintã
ceva, iar pe de altã parte se datoreazã unui ideal educaþional învechit care propune elevul cu performanþe
deosebite în toate domeniile, elevului care dobândeºte cât mai multe informaþii teoretice. Aceste activitãþii
aduc tocmai acel cadru practic de aplicare a cunoºtinþelor, le oferã copiilor posibilitatea de a-ºi testa ideile ºi
de a-ºi spune pãrerea, creând un context în care copiii pot participa cu adevãrat. Dovada faptului cã astfel de
activitãþi sunt importante este tocmai comportamentul copiilor dupã desfãºurarea activitãþilor care au cãutat
mai multe informaþii despre temele discutate, au împãrtãºit cu ceilalþi ceea ce au aflat ºi au avut iniþiative de
mini-proiecte pentru soluþionarea anumitor probleme din comunitatea în care trãiesc.
Un alt aspect relevant pentru proiectul nostru este evaluarea cadrelor didactice. În timp ce voluntarii au
fost mai deschiºi la a se evalua ºi la a-ºi spori propriile competenþe, uneori profesorii rezistã la aceste
activitãþi. De exemplu, am observat cã mulþi profesori au consemnat în fiºele de evaluare cã nu au adaptat
activitãþile, ci cã le-au realizat „aºa cum scrie la carte”; mai mult, unii dintre profesorii implicaþi au interpretat
faptul de a desfãºura activitatea fãrã adaptãri ca pe un succes ºi o reuºitã a profesorului. Însã în Compasito
competenþa educatorului stã tocmai în a adapta mereu activitãþile la grup, nu în a repeta ceea ce e scris în
manual. Aici stã diferenþa fundamentalã între o programã ºcolarã ºi educaþia non-formalã: în timp ce în primul
caz este mai important sã duci la capãt programa decât sã te adaptezi grupului (din motive structurale ale
ºcolii, evaluare etc.), în educaþia non-formalã procesul educativ este construit cu grupul, în baza nevoilor
grupului. Este foarte dificil pentru profesori sã facã acest „salt” metodologic. Am observat însã cã aceste
probleme nu au apãrut în cazul tinerilor voluntari, ceea ce ne face sã credem cã educaþia peer-to-peer poate
funcþiona pentru implementarea lui Compasito.

ANEXE
Anexa 1
Link-uri utile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

European Court of Human Rights www.echr.int
Compendium of Good Practises in Human Rights Education: www.hrea.org/compendium
Council of Europe: www.coe.int
Building Europe with and for Children: www.coe.int/children
Directorate of Youth and Sport: www.coe.int/youth
Education for Democratic Citizenship: www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp?
Human Rights Education Associates: www.hrea.org/
Human Rights Watch: http://hrw.org
Human Rights Web: www.hrweb.org
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Rezultatele de auto-evaluare a competentelor de cãtre facilitatori:
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