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PREFAȚĂ

Curriculum-ul CVS pentru copii cuprinde o serie de activități care permit elevilor de 9-10 ani
să își exercite în mod activ competențele democratice și interculturale (DI) la școală și în comunitățile
lor locale prin activități de regenerare urbană, făcându-și auzită vocea despre nevoi, perspective și
vise cu privire la cele mai apropiate spații „urbane” ale acestora. Este un curs bienal1 care este predat
în două module: (a) Modulul 1 „Vocile noastre pentru școlile noastre”, (b) Modulul 2 „Vocile noastre
pentru orașele noastre”. Modulul 1 a fost dezvoltat conform unei abordări de învățare bazate pe
proiecte și Modulul 2 în conformitate cu o abordare de învățare bazată pe servicii. Ambele module
sunt exprimate în cei cinci pași de experiență, comparație, analiză, reflecție și acțiune și sunt predate
pe tot parcursul unui an școlar. Curriculum-ul CVS prevede, de asemenea, un sistem de (a) evaluare
a predării și învățării, adică observarea și măsurarea eficacității unei activități specifice și a întregului
program de studiu și (b) evaluarea gradului de competență al copiilor în competențele DI.
Acesta implementează cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică al
Consiliului Europei (CoE) (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett și colab., 2018a, 2018b, 2018c) - un model
conceptual al competențelor DI la care cetățenii trebuie să participe în mod eficient într-o cultură a
democrației - în contextul educației primare (a se vedea Introducerea în rezultatele CVS pentru o
scurtă descriere a RFCDC, a proiectului CVS și a cursului de formare CVS pentru profesori).
Curriculum-ul CVS a fost dezvoltat printr-un proces în cinci pași. În primul rând, am realizat
un proces de audit care implică toate școlile partenere, adică o examinare sistematică menită să
analizeze în ce măsură, când și cum elevii dobândesc DI în cursul școlii lor în ansamblu. În al doilea
rând, am selectat unele dintre cele mai bune resurse și materiale de formare deja existente în domeniul
Educației pentru cetățenie democratică (EDC), Educației pentru drepturile omului (HRE) și Educației
interculturale (IE). În al treilea rând, am organizat resursele și materialele de învățare (adăugându-le
unele dezvoltate de propria echipă de lucru) pentru a crea curriculum-ul. În al patrulea rând, am testat
curriculum-ul CVS în toate țările parteneriatului, implicând atât profesori, cât și elevi. În cele din
urmă, am schimbat unele activități pe baza feedback-ului provenit din testarea pe teren și noi le-am

Curriculum-ul CVS a fost dezvoltat în principal în vara anului 2019, iar prima sa implementare trebuia să aibă loc din
octombrie 2019 până în mai 2020. Din păcate, situația de urgență medicală din cauza pandemiei COVID-19 a forțat o
întrerupere bruscă a școlilor care trebuiau să-și concentreze atenție asupra remodelării online a activităților educaționale,
în detrimentul acelor activități prevăzute de proiectul CVS. Prin urmare, implementarea curriculumului CVS a trebuit să
se oprească. În cadrul primei întâlniri virtuale a parteneriatului CVS, desfășurată la sfârșitul lunii aprilie 2020, în fața
descurajării din cauza crizei care a împiedicat finalizarea Modulului 1 cu copiii - beneficiari reali ai intervenției -,
parteneriatul a decis să propună o formulare online a Curriculum-ului pentru anul școlar următor. În acest fel, am dezvoltat
așa-numitul Modul 0 („Vocile noastre pentru clasa noastră”) al Curriculumului CVS, al cărui scop este de a oferi copiilor
posibilitatea de a-și exprima experiențele legate de COVID-19 și de a le comunica altora adoptând aceeași abordare
teoretico-metodologică deja prevăzută de CVS Curriculum. Modulul 0 poate fi descărcat de pe site-ul web CVS,
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/.
1
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publicat în manualul CVS Curriculum (care poate fi, de asemenea, descărcat gratuit prin intermediul
site-ului web CVS, https://www.cvs-project.eu/).
Trebuie luate două considerații cu privire la implementarea curriculumului. În primul rând, pe
parcursul dezvoltării sale, am considerat că este esențial să ne imaginăm un curs de formare pentru
profesori pe temele abordate, de exemplu RFCDC. Prin urmare, vă sugerăm că, înainte de
implementarea curriculumului, profesorii să poată participa la cursul de formare CVS. În al doilea
rând, deși programa a fost concepută pentru copiii din școala primară, caracteristicile sale o fac
potrivită și pentru copiii din gimnaziu.
Acest manual este axat în principal pe dimensiunea practică; din acest motiv, am dedicat un
spațiu limitat conceptelor teoretice și reflecțiilor pentru a avea mai mult spațiu pentru descrierea
modulelor și activităților. Volumul este împărțit în patru capitole. Capitolul 1 este dedicat introducerii
în care prezentăm considerațiile generale și teoretice care stau la baza curriculumului CVS și cadrul
metodologic al acestuia. Capitolul 2 este dedicat descrierii structurii curriculumului. Capitolul 3 este
dedicat descrierii specifice a fiecărei activități incluse în curriculum, în ceea ce privește scopul, sursa,
tipul activității, competențele RFCDC vizate, materialele necesare, dimensiunea grupului, timpul
necesar și pregătirea; în plus, cititorul poate găsi instrucțiuni pas cu pas, sfaturi pentru facilitator și,
în cele din urmă, fișa de activități. În cele din urmă, capitolul 4 este dedicat sistemelor de evaluare și
evaluare a predării și învățării.
Curriculum-ul CVS este integrat în aplicația CVS, un instrument TIC împreună pentru a
permite supravegherea metodologică online a profesorilor în timpul implementării acestuia. Toate
informațiile despre structură, activități, proceduri de evaluare și evaluare conținute în acest manual
pot fi consultate online. Aplicația CVS funcționează pe desktop, laptop, tabletă și mobil și este
accesibilă cu informații de conectare prin intermediul site-ului CVS: https://www.cvs-project.eu/cvsapp/cvs-app-home/.
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CAPITOLUL 1. INTRODUCEREA ÎN CURRICULUMUL CVS

« A fost prima mea experiență de a asculta un document
bazat pe vocile copiilor, inclusiv pe vocea mea. După ce am
ascultat-o, m-am gândit: „Copiii pot schimba lumea dacă li
se oferă o șansă” »
Jehanzeb Khan, 12 ani, Pakistan, despre experiența sa la
sesiunea specială a copiilor din 2002 a Organizației
Națiunilor Unite Copiilor, 2002

Vocea copiilor este dreptul copiilor de a avea un cuvânt de spus în problemele care îi afectează
și de a lua în considerare opiniile lor. Acesta cuprinde toate aspectele vieții și luării deciziilor în care
copiii pot aduce o contribuție semnificativă, în conformitate cu vârsta și maturitatea lor. Se întinde de
la situații informale, în care copiii își exprimă o părere colegilor sau adulților, până la participarea la
structuri sau mecanisme democratice, cum ar fi parlamentele studenților și consultări. Vocea copiilor
poate fi caracterizată în funcție de o tipologie de complexitate și responsabilitate în creștere:
exprimare (exprimă o opinie), consultare (i se cere o opinie), participare (participă și joacă, de
preferință, un rol activ la o întâlnire), parteneriat (au rolul în luarea deciziilor), activismul
(identificarea unei probleme, propunerea unei soluții și susținerea adoptării acesteia) și conducerea
(planificați și luați decizii).
Curriculum-ul CVS include o serie de activități care permit elevilor de 9-10 ani să își exercite
activ competențele democratice și interculturale (DI) la școală și în comunitățile lor locale prin
activități de regenerare urbană, făcându-și auzit vocea despre nevoile lor, perspectivele și vise cu
privire la cele mai apropiate spații „urbane” ale acestora. Se bazează pe ideea principală că copiii
aparțin unor grupuri și comunități diferite și trebuie să își asume responsabilitatea fiecăruia dintre ei;
adulții care au grijă de elevi trebuie să îi ajute să facă acest lucru. Adulții pot ajuta elevii să gestioneze
în mod adecvat această responsabilitate pornind de la contexte mai apropiate (de exemplu, școala) la
contexte suplimentare (de exemplu, orașul). Copiii nu sunt cetățenii viitorului, sunt deja cetățeni, iar
vocile lor trebuie să fie auzite de factorii de decizie politică. Ei trebuie să fie protagoniști capabili săși exprime nevoile, opiniile și visele despre spațiile urbane în dialog cu administrațiile locale. Pentru
a face acest lucru, curriculum-ul CVS prevede implicarea factorilor de decizie locali care se ocupă de
sectorul urban cu care elevii pot discuta propriile propuneri.
Vocile copiilor sunt atât de necesare pentru a crea un nou spațiu uman! Curriculum-ul CVS
a fost dezvoltat în scopul (a) de a încuraja sentimentul elevilor de a se simți parte a unei comunități,
capacitățile lor de a gândi critic la spațiul în care trăiesc (atât la nivel de școală, cât și de oraș), de a
împărtăși cunoștințele despre istoria școlii și a orașului, oportunitățile de a experimenta respectul
pentru perspectiva celuilalt și procesele democratice de luare a deciziilor, (b) pentru a planifica în
comun aspectul viitor al școlii și a unei zone a orașului lor, (c) să acționeze cu ceilalți ( atât copiii,
8

cât și adulții) pentru îmbunătățirea spațiului școlar comun și (d) implicarea copiilor cu origini
migrante în regândirea în comun și re-generarea unui spațiu comun aparținând tuturor.
Curriculumul a fost elaborat pe baza unor considerații generale, teoretice și metodologice care
cuprind, printre altele, unele drepturi fundamentale ale copiilor și ale ființelor umane, impactul
participării civice asupra dezvoltării copilului, efectul planificării urbane participative asupra unei
comunități bine- fiind, relevanța unei abordări de cooperare în procesele de predare și învățare.
Fiecare dintre ele este descrisă în paragrafele următoare.

1. Considerații generale care stau la baza curriculumului CVS
Una dintre temele principale care au ghidat dezvoltarea curriculumului este constituită de
drepturile fundamentale ale copiilor și, mai general, ale ființelor umane. În special, atenția s-a
concentrat asupra articolelor 12 și 13 din Convenția Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind
drepturile copilului (UNCRC, adoptată de Adunarea generală a ONU în 1989) și articolele 19 și 29
din Declarația universală a omului Rights (UDHR, adoptat de Adunarea Generală a ONU în 1948).
Acestea sunt descrise mai jos.
1.1 Articolul 12 din UNCRC: dreptul fiecărui copil de a fi ascultat
Una dintre valorile fundamentale ale UNCRC este dreptul copiilor de a fi auziți și luați în
serios, definit la articolul 12:
1. Statele membre vor asigura copilului care este capabil să-și formeze
propriile opinii. dreptul de a exprima aceste opinii în mod liber în toate
aspectele care îl afectează, opiniile copilului având în vedere ponderea
corespunzătoare în funcție de vârsta și maturitatea copilul.
2. În acest scop, copilului i se va oferi în special posibilitatea de a fi audiat
în orice procedură judiciară și administrativă care îl afectează, fie
direct, fie prin intermediul unui reprezentant sau al unui organism
adecvat, într-o manieră compatibilă cu normele procedurale ale
legislației legii naționale.
Comitetul pentru Drepturile Copilului (2003) a identificat articolul 12 drept unul dintre cele
patru principii generale 2 ale UNCRC. Se bazează pe ideea că, în exercitarea drepturilor sale, copilul
este un agent activ. Acest drept de implicare activă a fost conceptualizat ca participare, care este un
proces continuu de exprimare și implicare a opiniilor copiilor în luarea deciziilor în chestiuni care îi
privesc - la nivel local, național și internațional. Pentru a avea o participare autentică, este necesar ca
copiii să poată stabili cu adulții - în conformitate cu vârsta și maturitatea lor - o relație bazată pe
respect, dialog și schimb de informații și capabil să își accepte opiniile. Încă de la cea mai fragedă
vârstă, copiii își pot forma și exprima propriile păreri, dar pe măsură ce cresc, devin capabili să
exprime forme de participare din ce în ce mai complexe.
Când copiii sunt tineri, participarea lor se va limita în mare măsură la chestiuni legate de
mediul lor imediat, adică familia, școala și comunitatea locală. Pe măsură ce cresc și capacitățile lor
Celelalte principii generale sunt articolul 2 privind nediscriminarea, articolul 3 privind interesele superioare și articolul
6 privind dreptul la viață și dezvoltarea maximă a supraviețuirii.
2
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evoluează către forme mai complexe, orizonturile lor se extind pentru a include contextul
internațional (Landsdown, 2011, ALTRA BIBLIO). Cu toate acestea, o participare semnificativă a
copiilor este posibilă numai dacă adulții acceptă copiii ca parteneri în probleme care îi preocupă (a se
vedea paragraful 2.1 pentru o discuție mai profundă despre participare și relația acesteia cu
dezvoltarea copilului).
Conform rezoluției Omnibus a Adunării Generale a ONU din noiembrie 2009, guvernele ar
trebui să „asigure că copiilor li se oferă posibilitatea de a fi auziți despre toate aspectele care îi
afectează, fără discriminare din niciun motiv, prin adoptarea și / sau continuarea punerii în aplicare a
regulamentelor și aranjamentelor care prevăd pentru și încurajează, după caz, participarea copiilor în
toate mediile, inclusiv în cadrul familiei, la școală și în comunitățile lor și care sunt ferm ancorate în
legi și coduri instituționale și care sunt evaluate în mod regulat în ceea ce privește eficacitatea lor ”.
În mod similar, Recomandarea CM / Rec (2012) 2 a Consiliului Europei îndeamnă statele sale
membre să se asigure că toți copiii și tinerii își pot exercita dreptul de a fi audiați, de a fi luați în serios
și de a participa la luarea deciziilor în toate problemele care afectează punctele lor de vedere având
în vedere ponderea cuvenită în conformitate cu vârsta și maturitatea lor.
1.2 Articolul 19 din DUDH și articolul 13 din UNCRC: libertatea de exprimare a ființelor umane
Realizarea articolului 12 este direct legată de alte drepturi și libertăți civile
cuprinse în UNCRC, dintre care unul este articolul 13. Este o extindere pentru copii a
articolului 19 din DUDH. Articolul 19 din DUDH stabilește libertatea de exprimare a
tuturor, inclusiv dreptul de a primi și a împărtăși informații și idei prin toate mijloacele.
Se afirmă:
Orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare; acest drept
include libertatea de a avea opinii fără interferențe și de a căuta, primi și
transmite informații și idei prin orice mijloace de comunicare și indiferent de
frontiere.
Articolul 13 al UNCRC stabilește că copiii au dreptul să caute, să obțină și să împărtășească
informații, sub toate formele (artă, scrisă, difuzată și electronică), atâta timp cât informațiile nu le
dăunează nici lor, nici celorlalți. Se afirmă:
1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept include libertatea
de a căuta, de a primi și de a transmite informații și idei de toate tipurile,
indiferent de frontiere, fie oral, în scris sau tipărit, sub formă de artă sau prin
orice alt suport la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate fi supusă anumitor restricții, dar acestea
trebuie să fie doar cele prevăzute de lege și care sunt necesare:
a) Pentru respectarea drepturilor sau reputației altora; sau
b) Pentru protecția securității naționale sau a ordinii publice (ordinea
publică) sau a sănătății publice sau a moralei.

1.3 Articolul 29 din DUDH: datoria față de propria comunitate
Un alt drept al omului care constituie una dintre temele de bază ale
curriculumului CVS este articolul 29 din DUDH. Se afirmă:
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1. Fiecare are îndatoriri față de comunitate, în care numai dezvoltarea
liberă și deplină a personalității sale este posibilă.
2. În exercitarea drepturilor și libertăților sale, oricine va fi supus doar
limitărilor stabilite de lege numai în scopul asigurării recunoașterii și
respectării drepturilor și libertăților celorlalți și al îndeplinirii justelor
cerințe ale moralității, ordinea publică și bunăstarea generală într-o
societate democratică.
3. Aceste drepturi și libertăți nu pot fi exercitate în niciun caz contrar
scopurilor și principiilor Organizației Națiunilor Unite.
Acest articol implică faptul că corolarul drepturilor este datoria. Cu toții avem datoria față de
ceilalți oameni și trebuie să lucrăm pentru a le proteja drepturile și libertățile. Discursul asupra
drepturilor omului pune un accent deosebit pe conceptele de comunitate, mutualitate și
responsabilitate. Termenul „singur” folosit la articolul 29 amintește ideea că, pentru a-și dezvolta
adevărata umanitate, indivizii trebuie să rămână conectați la celelalte componente ale societății în
care trăiesc, față de care trebuie să acționeze cu respect și responsabilitate (Klug, 2000; Landsdown,
2011).
2. Cadrul teoretic al curriculumului CVS
Principalul cadru teoretic care inspiră curriculum-ul CVS este RFCDC al CoE (Barrett et al.,
2018a, 2018b, 2018c), care definește un model conceptual al competențelor democratice și
interculturale (DI), la care cetățenii sunt obligați să participe în mod eficient într-un cultura
democrației. O scurtă descriere a RFCDC este raportată în capitolul 1 al Introducerii rezultatelor CVS
(https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/).
Mai mult, curriculum-ul CVS a fost dezvoltat luând în considerare, pe de o parte, dovezile
empirice care susțin importanța ascultării copiilor și luarea lor în serios și, pe de altă parte, planificarea
urbană participativă, o paradigmă de planificare urbană care pune accentul pe implicarea comunității
în procesele strategice și de management ale planificării urbane (Lefevre, Kolsteren, De Wael și
Byekwaso, 2000); își propune să creeze un echilibru între punctele de vedere exprimate de toți
participanții și să prevină conflictele dintre părțile opuse, oferind grupurilor marginalizate
posibilitatea de a participa la procesul de planificare (McTague și Jakubowski, 2013).
2.1 De ce este important să ascultăm vocile copiilor și să le lăsăm să participe activ?
« S-ar putea să ne sabotăm inutil prezentul și viitorul copiilor,
fiind orbi de inconsecvențele și iraționalele interacțiunii adultcopil în familie și comunitate în acest secol. Programele massmedia despre dreptul la o copilărie fericită și sigură și la o
pensionare fericită și sigură nu pot înlocui experiența reală a
confruntării sincere și oneste între generații, atunci când
percepțiile, nevoile și interesele diferă, într-un context de
acceptare reciprocă a responsabilității pentru fiecare alte. Nici
programele speciale de hrănire, sănătate și educație întreprinse
pentru copii nu pot înlocui proiectele comunitare comune
desfășurate de adulți și copii împreună, în care capacitățile
tinerilor de a contribui la bunăstarea tuturor primesc
recunoaștere deplină »
Elise Boulding, Drepturile copiilor și roata vieții,
New Brunswick, NJ, USA, 1979, p. 89
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Participarea este atât o practică esențială a drepturilor omului, cât și o practică de lucru a
cetățeniei pentru toți oamenii. Cea mai importantă condiție prealabilă a participării semnificative a
copiilor este ca adulții să respecte capacitățile copiilor de a lua parte la decizii și de a le recunoaște
ca parteneri. În caz contrar, participarea copiilor este doar „tokenism”: copiii își pot exprima opiniile,
dar nu au nicio influență asupra faptului că și / sau modul în care este utilizată contribuția lor.
Esența participării a fost bine explicată de Hart (1992) în modelul său „scara participării”, în
care autorul identifică opt etape (vezi Figura 1). Primele trei etape sunt manipularea, decorarea și
simbolismul, mijloace false de participare care pot compromite întregul proces. Formele reale de
participare includ etapa atribuită și informată, în care rolurile specifice sunt acordate copiilor și etapa
de consultare și informare, în care copiii oferă sfaturi cu privire la programele derulate de adulți și
înțeleg modul în care opinia lor va afecta rezultatul. Cele mai avansate etape sunt participarea inițiată
de adulți, un proces comun de luare a deciziilor cu copiii și proiectele inițiate și dirijate de copii în
care adulții apar doar într-un rol de consiliere de susținere. Această ultimă etapă oferă copiilor
posibilitatea de a lua decizii comune, de co-management și de responsabilitate partajată cu copiii și
adulții, accesându-și reciproc informațiile și învățând din experiența de viață a celorlalți.

Figura 1. Modelul de participare al lui Hart (adaptat din Hart, 1992).
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Există o mulțime de dovezi empirice că ascultarea copiilor atunci când sunt implicați în
participare are un impact pozitiv larg răspândit. După cum este subliniat de Landsdown (2011),
participarea este importantă din mai multe motive. În primul rând, contribuie la dezvoltarea personală,
promovând capacitățile copiilor. Mai multe studii au arătat că luarea în considerare a punctelor de
vedere ale copiilor este legată de respectul de sine al copiilor, abilitățile cognitive, abilitățile sociale
și respectul față de ceilalți (Covell & Howe, 2005; Kirby & Bryson, 2002; Kranzl-Nagl & Zartler,
2009). Inițiativele care consideră tinerii resurse pentru programele din teritoriu (de exemplu,
oferindu-le posibilitatea de a contribui la definirea și schimbarea realității sociale) și-au sporit
sentimentul de conștientizare de sine și auto-eficacitate, și-au îmbunătățit bunăstarea mentală și
rezultatele școlare și ratele scăzute de abandon școlar, delincvență și consum de substanțe
(Wallerstein, 2006). Participarea la luarea deciziilor școlare favorizează un sentiment de cetățenie la
copii, ajutându-i să își dezvolte competențe importante, de ex. abilități de cooperare și comunicare,
autoeficacitate, responsabilitate, spirit civic și respect pentru valoarea democrației - toate acestea se
află în centrul RFCDC. Contribuția la comunitatea școlară le oferă copiilor un sentiment de
apartenență, dezvoltă stima de sine și poate duce la relații mai respectuoase. Acest lucru are o
influență pozitivă asupra disciplinei școlare și ajută la reducerea incidenței problemelor, cum ar fi
abandonul școlar, agresiunea, abuzul de substanțe și radicalizarea (UNESCO, 2019). Implicarea
elevilor în activități de învățare activă în clasă are un efect pozitiv nu numai asupra atmosferei clasei,
ci și asupra realizărilor educaționale ale elevilor și ale colegilor lor. Un ciclu virtuos este creat prin
participare, deoarece copiii dobândesc abilități, își dezvoltă competența și câștigă încredere, iar cu cât
contribuțiile lor sunt mai eficiente și cu atât impactul asupra dezvoltării lor este mai mare.
În al doilea rând, aceasta duce la o mai bună luare a deciziilor și rezultate. Adulții nu au
întotdeauna suficiente informații despre viața copiilor pentru a putea lua decizii informate și eficiente
cu privire la legislație, politici și programe. Copiii au un corp unic de cunoștințe despre viața, nevoile
și preocupările lor, împreună cu idei și puncte de vedere care derivă din experiența lor directă. Aceste
cunoștințe și experiență trebuie să informeze toate procesele decizionale care afectează viața copiilor.
Deciziile care sunt informate de opiniile copiilor vor fi mai relevante, eficiente și durabile.
În al treilea rând, participarea servește la protejarea copiilor. Dreptul de a-și exprima opiniile
și de a le lua în serios este un instrument puternic prin care se pot contesta situațiile de violență, abuz,
amenințare, nedreptate sau discriminare. În mod tradițional, copiilor li se refuză atât cunoașterea
faptului că sunt îndreptățiți să fie protejați de violență, cât și mecanismele prin care se contestă această
situație. Tăcerea consecventă a copiilor și abuzul pe care îl experimentează au avut ca efect mai
degrabă protejarea agresorilor decât al copiilor. Cu toate acestea, dacă sunt încurajați să exprime ceea
ce li se întâmplă și li se oferă mecanismele necesare prin care pot ridica îngrijorări, este mult mai ușor
să fie expuse încălcările drepturilor (Willow, 2010). Stima de sine și încrederea dobândite prin
participare îi împuternicesc și pe copii să conteste abuzurile asupra drepturilor lor. Mai mult, adulții
pot acționa pentru a proteja copiii numai dacă sunt informați despre ceea ce se întâmplă în viața
copiilor; și adesea doar copiii înșiși pot furniza aceste informații. Violența împotriva copiilor din
familii, școli, închisori și instituții sau exploatarea muncii copiilor va fi abordată mai eficient dacă
copiii înșiși sunt capabili să-și spună poveștile acelor persoane cu autoritatea de a lua măsurile
corespunzătoare. De asemenea, este important să recunoaștem că abordările de protecție care implică
dependența completă a copiilor de sprijinul adulților prezintă riscul abandonării copiilor fără resurse
atunci când protecția adulților este retrasă (Myers & Boyden, 2001).
În al patrulea rând, participarea contribuie la pregătirea pentru dezvoltarea societății civile,
toleranță și respect pentru ceilalți. Respectarea copiilor și oferirea acestora de oportunități de a
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participa la probleme. care îi preocupă este una dintre cele mai eficiente modalități de a-i încuraja să
creadă în ei înșiși, să câștige încredere și să învețe cum să negocieze luarea deciziilor cu alte persoane.
Implicarea copiilor în grupuri, cluburi, comitete, organizații neguvernamentale (ONG-uri), consilii,
sindicate și alte forme de organizație le oferă oportunități de a contribui la consolidarea societății
civile, de a învăța cum să contribuie la dezvoltarea comunității și de a recunoaște că este posibil să
face o diferență pozitivă. Participarea oferă, de asemenea, oportunități copiilor din medii diverse de
a construi un sentiment de apartenență, solidaritate, dreptate, responsabilitate, grijă și sensibilitate.
Democrația necesită o cetățenie cu înțelegere, abilități și angajament în construirea și
susținerea instituțiilor sale. Copiii pot dezvolta aceste capacități prin participare, începând cu
negocierile privind luarea deciziilor în familie, până la rezolvarea conflictelor în școală și contribuind
la dezvoltarea politicilor la nivel local sau național. Poate dota copiii să învețe să respecte diferențele
și să rezolve conflictele în mod pașnic și să-și consolideze capacitatea de a ajunge la soluții win-win.
Democrația necesită și participare directă și indirectă: copiii pot participa fie direct, reprezentânduse ca indivizi, fie ca reprezentanți ai altora, cu un mandat clar din partea grupului pe care îl reprezintă
și o responsabilitate la fel de clară față de acel grup. Susținerea dreptului unui copil de a fi ascultat în
primii ani este esențială pentru cultivarea cetățeniei pe termen lung. În acest fel, valorile democrației
sunt încorporate în abordarea copilului asupra vieții - o bază mult mai eficientă pentru democrație
decât un transfer brusc de putere la vârsta de 18 ani.
În cele din urmă, participarea consolidează responsabilitatea. Construirea de oportunități
pentru copii de a se angaja în probleme care îi preocupă în comunitatea lor locală nu numai că
contribuie la implicarea civică, ci și întărește capacitatea de a responsabiliza guvernele și ceilalți
responsabili. Cunoașterea propriilor drepturi, învățarea abilităților de participare, dobândirea
încrederii în utilizarea și colectarea informațiilor, dialogul cu ceilalți și înțelegerea responsabilităților
guvernelor sunt toate elemente vitale în crearea unei cetățenii articulate. Guvernele au un rol cheie de
jucat în asigurarea faptului că cetățenii au conștientizarea, angajamentul și capacitatea de a contesta
acțiunea sau inacțiunea guvernamentală prin mijloace democratice și pașnice și de a contribui la
elaborarea de politici pozitive și la o alocare îmbunătățită a resurselor. Construirea acestor
oportunități pentru copiii de la vârste fragede va contribui în mod semnificativ la crearea unei
guvernanțe responsabile și transparente, nu numai la nivel guvernamental, ci în toate ariile în care
locuiesc copiii și tinerii.
2.2 Planificarea urbanistică participativă
2.2.1 Planificarea participată
Verbul „a împărtăși” este folosit în mod obișnuit ca mijloc / instrument pentru a-i face pe
ceilalți să cunoască gânduri, imagini, viziuni și toate acele elemente care pot fi surprinse de un
interlocutor ipotetic. Trecând peste semnificația inițială a „utilizării comune și comune”, a devenit un
instrument pentru a pune împreună și a introduce noi tipuri de resurse într-un sistem de relații.
Expresia tangibilă sau intangibilă în acest mod are o valoare diferită dacă este arătată comunității,
ceea ce înseamnă astăzi cu această expresie o rețea de indivizi la scară globală. În sistemul de rețele
sociale, partajarea provoacă dezbateri, creează noi viziuni și noi puncte de vedere, devine subiect de
reflecție și critică; ar putea deveni, cu alte cuvinte, punctul de plecare pentru noi acțiuni creative. De
fapt, predarea sau învățarea sunt doar un transfer sau un moment de partajare pentru schimbul de
cunoștințe și experiențe; un proces care duce întotdeauna la noi potențiale și oportunități pozitive,
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devenind punctul de plecare pentru schimbare. Trecând la valori sau nevoi aproape universale,
schimbarea trage spre acțiuni care devin într-adevăr „împărtășite”.
Planificarea dezvoltării urbane se bazează pe doi factori principali: zona cu toate elementele
sale (culturale, de mediu, economice etc.) și locuitorii care locuiesc în acea zonă și fac acțiuni și
schimbări. Primul dă origine resurselor pe care oamenii își pot baza acțiunile de a alege și începe, al
doilea predă experiențe și cunoștințe la diferite niveluri în funcție de mediul în care se deplasează, de
statutul lor social și economic, de vârsta lor.
Planificarea dezvoltării urbane este o știință care studiază problemele legate de dezvoltarea
unui oraș, pentru a obține o amenajare rațională a clădirilor, străzilor și piețelor sale. Planificarea
înseamnă a pune la dispoziția comunității competențe analitice, instrumente de planificare, tehnici de
evaluare, sensibilitate și abilități manageriale pentru a planifica și gestiona orașe, zone, peisaje și
medii mai durabile, creative, corecte, mai fericite și mai frumoase. Din acest motiv, un urbanist are
idei și instrumente pentru a îmbunătăți lumea. Strategiile propuse pentru recucerirea orașelor noastre
necesită noi percepții despre știință, politică, educație, despre copiii înșiși. În această perspectivă,
planificarea orașului este un proces cultural, un „dialog social” continuu între diferiții actori care
trăiesc orașul. Cuvintele cheie pentru această strategie sunt participarea și educația.
Planificarea dezvoltării urbane este o știință care studiază problemele legate de dezvoltarea
unui oraș, pentru a obține o amenajare rațională a clădirilor, străzilor și piețelor sale. Planificarea
înseamnă a pune la dispoziția comunității competențe analitice, instrumente de planificare, tehnici de
evaluare, sensibilitate și abilități manageriale pentru a planifica și gestiona orașe, zone, peisaje și
medii mai durabile, creative, corecte, mai fericite și mai frumoase. Din acest motiv, un planificator
urban are idei și instrumente pentru a îmbunătăți lumea. Strategiile propuse pentru recucerirea
orașelor noastre necesită noi percepții despre știință, politică, educație, despre copiii înșiși. În această
perspectivă, planificarea orașului este un proces cultural, un „dialog social” continuu între diferiții
actori care trăiesc orașul. Cuvintele cheie pentru această strategie sunt participarea și educația.
Pentru a avea o planificare atentă a dezvoltării urbane, această bază de date integrată devine
crucială. Cunoașterea elementelor locale, chiar dacă este esențială, are nevoie întotdeauna de o
interfață cu utilizatorul final care va trebui să pună în aplicare opțiunile selectate. Contribuția „umancreativă” trebuie ținută întotdeauna în considerare imensă pentru a pune în aplicare aceste alegeri
pozitiv.
Planificarea comună începe cu aceste condiții prealabile și este o practică cu scopul de a
implica populația locală în alegerile care trebuie puse în aplicare în zonă. Procesul de partajare
acționează după cum urmează: expertul împărtășește cetățenilor datele obținute cu analize locale, în
timp ce populația împărtășește nevoile, experiențele, propunerile. O acțiune circulară în care
cunoașterea, transferându-se de la un individ la altul, devine mai bogată și se dezvoltă. Participarea
partajată este pusă în practică cu mai multe tehnici având scopul de a colecta baza de date implicit
deținută de cetățeni. Cetățenii absorb involuntar în mod constant elementele zonei, percepându-le
într-un mod diferit bazat pe propria „istorie personală”. Rolul planificatorului urban facilitează apoi
o dezvoltare locală începând de jos. El sau ea ar trebui să poată înțelege diferitele contribuții pe care
cetățenii le pot da viziunii viitoare a zonei. Sunt invitați să aibă o dezbatere despre subiectele
evidențiate, împărtășind propuneri și soluții. O cetățenie capabilă să-și analizeze statutul propriu și
cel al mediului trăit, dar activ și propozițional spre îmbunătățire. Astfel de intrări generate vor trebui
să fie luate în considerare și să se traducă în acțiuni, politică și proiecte. Ținta finală va fi conturarea
unor acțiuni care, având originea cetățenilor înșiși, vor fi binevenite favorabil: cu alte cuvinte,
împărtășite. O acțiune partajată, în acest caz, este afișată ca un element susținut de opinia mai multor
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indivizi, dar este crucial ca și această acțiune să fie cunoscută. Comunicarea finală va finaliza procesul
de planificare comună, fiind ea însăși condiția prealabilă a intervențiilor.
La nivel internațional, Summitul Pământului de la Rio de Janeiro din 1992 a fost prima
implicare a cetățenilor în politica de mediu, o piatră de temelie a dezvoltării durabile (principiul
numărul zece din Declarația de la Rio). Promovarea participării a găsit ulterior confirmări
suplimentare în contextul european cu: Carta Aalborg în 1994, Convenția de la Aarhus în 1998,
Convenția europeană a peisajului în 2000.
Procesele de participare pot avea trei niveluri diferite de implicare a cetățenilor: primul nivel
este singura ascultare a destinatarilor făcută de administratori și experți pentru a elabora și recalibra
acțiunile. Al doilea nivel are participările destinatarilor la alegerile proiectului. Al treilea nivel „de
jos în sus” se întâmplă atunci când cetățenii sunt promotorii procesului de participare și cer activ
soluții administratorilor și experților pentru a rezolva o problemă pe care o percep ca fiind comună și
primară. În acest caz, comunitatea se ocupă de întregul ciclu de planificare, de la prima analiză a
problemei și definirea acțiunii, până la evaluarea finală.
O bună cale de planificare comună poate fi conturată în cinci pași cruciali:
1. explicarea problemei analizate din mai multe puncte de vedere în funcție de competențele și
sensibilitatea fiecărui participant;
2. identificarea strategiilor finalizate pentru a rezolva problema și evaluarea opțiunilor alternative în
termeni de costuri și beneficii;
3. crearea de acorduri între diferitele nevoi exprimate și analiza fezabilității tehnicii acestora;
4. definirea diferiților pași ai proiectului și a actorilor necesari pentru executarea acestuia;
5. analiza rezultatelor testelor și propuneri de reorientare între un sistem de evaluare a proiectului.
Pornind de la aceste condiții prealabile, va fi posibilă planificarea orașului și a serviciilor sale
cu cetățenii. În acest nou scenariu de planificare urbană comună și educațională (spre un oraș
educațional), copiii vor fi elemente cruciale din mai multe motive:
- ca cetățeni în evoluție, au nevoie de medii comune imediat, de spații urbane plăcute și locuibile;
- au dreptul (conform UNCRC) să se bucure de spații sigure și sănătoase în care să se joace, să se
exprime, să socializeze, să învețe și să crească;
- copiii au dreptul să-și exprime opiniile și să fie ascultați pentru orice problemă care îi privește.
2.2.2 Diferitele tehnici de planificare participată
Pentru a asculta vocile copiilor și ale cetățenilor în general, există diferite tipuri de abordări și
tehnici de planificare comună. Cele mai frecvente sunt tehnologia spațiului deschis, brainstormingul, focus grupul, construirea consensului, mersul în împrejurimi și planificarea reală.
Planificarea reală - utilizată în CVS Curriculum - este o metodă de planificare comună
dezvoltată începând cu anii 1960-1970 în Anglia. Scopul este identificarea nevoilor și opțiunilor de
acțiune într-un context specific de mediu, pornind de la experiența comunității locale, caracterizat ca
subiectul care deține cunoștințe mai bune în ceea ce privește problemele pentru propriul teritoriu.
Fiecare participant își poate exprima liber propriile idei și opinii. Punctul de plecare este întotdeauna
o reprezentare a zonei de acțiune cu un model tridimensional sau bidimensional care trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
- dimensiunile și caracteristicile hărții de relief trebuie să încurajeze participanții să „ATINGE”
harta de relief în sine;
- harta de relief poate fi realizată în cooperare cu comunitatea locală;
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fiecare persoană trebuie să plaseze steaguri mici specifice, cărți de opțiuni, elemente
tridimensionale sau bidimensionale, în timp ce fiecare steag mic arată o acțiune de îmbunătățire;
- cetățenii sunt însoțiți în calea lor de un grup specific de facilitatori, care interacționează cu ei întrun mod neutru, pentru a-și înregistra opiniile și motivele din spatele alegerilor lor.
Orașul devine un câmp experimental pentru a pune în aplicare propuneri create de jos, într-o
abordare durabilă deschisă tuturor cetățenilor. Predarea unei acțiuni propoziționale și cunoașterea
resurselor teritoriale pentru a inspira abilități creative de rezolvare a problemelor pe conștiința
comună; aceste intenții trebuie să fie fundamentul fiecărei acțiuni participative care să înceapă pentru
a reactiva orașul și cetățenii.
Planificarea partajată trebuie să dobândească un rol activ-educativ, iar rezultatul său final va fi
crearea unei dinamici colective capabile să aibă un rol în transformarea zonei. O guvernare care,
începând de jos, ar fi capabilă să surprindă mai bine problemele legate de zonă și de locuitorii săi și,
implicându-i direct, va fi plină de satisfacții și îi va motiva la schimbare.
Capitalul uman reprezintă principala resursă pe care o deține un oraș și este în același timp cea
mai fragilă și mai fragilă, supusă impacturilor și schimbărilor; luarea înapoi a unui oraș activ și creativ
ar putea schimba cursul actual, permițând unui grup enorm de idei să inspire și să înflorească în
contextul grupului lor. Ar putea reprezenta, de asemenea, șansa de a răspândi subiecte legate de
durabilitate, de utilizarea rațională a resurselor, de apărarea zonei făcute de întreaga cetățenie, cu
scopul de a spori sentimentul de apartenență al întregii comunități și de a promova o nouă conștiință.
-

2.2.3. Experiențe de planificare comună
În ultimii ani, mai multe orașe italiene au activat căi de planificare comune, transformând
orașele în direcția unei durabilități sociale și de mediu. Unul dintre cele mai reușite exemple italiene,
reprodus în mai multe orașe italiene și mondiale, a avut loc la Fano în 1991, când copilul a fost
considerat punctul de referință al alegerilor politice.
„Orașul fetelor și băieților” din Fano este un loc în care nimeni nu este lăsat în urmă (Tonucci
și Bobbio, 1996). Este un proiect pe termen lung de transformare urbană, dar și mai cultural, al unui
oraș. Fano este singurul oraș italian care, pentru a atinge obiective specifice, a planificat o grămadă
bogată de activități, încercând să faciliteze integrarea și direcția multiplă a politicii. De fapt, proiectul
este dezvoltat pe mai multe fronturi, trecând spre mai multe setări de dezvoltare și gestionare a zonei
orașului. Printre principalele inițiative putem menționa: Summitul copiilor, modernizarea unui district
pilot orientat spre copil, proiectul „mergem singuri la școală”, evenimente privind jocul, zonele
muzeale, parcurile Summitul copiilor în special, este fondată în 1992 și reprezintă unul dintre cele
mai semnificative stiluri de participare a copiilor. Acesta este format din reprezentanți ai tuturor
școlilor primare din orașul Fano, pentru un număr total de aproximativ treizeci de copii. Fiecare școală
numește, după o remiză dintre toți cei care și-au arătat interesul pentru acest angajament, o fată și un
băiat pentru clasa a patra și a cincea. În această experiență, grupului de copii i se acordă custodia
ghidului și animației adulților competenți și aceștia, păstrând chiar și un rol neutru, susțin și apără
pozițiile, ideile și cererile copiilor. Summit-ul copiilor are grijă de propuneri și cereri despre relația
dintre copil și oraș și despre calitatea vieții (de exemplu, probleme de trafic, locuri de joacă,
respectarea dreptului de joc, mersul la școală singur, propuneri de renovare de clădiri de interes
public, turism durabil etc.). În cursul anului, ei explorează problemele și elaborează soluții împărtășite
în mod constant cu administrația. Băieții și fetele, conștienți de importanța rolului lor, știu că adulții
își iau în considerare munca și propunerile. O altă acțiune de mare importanță este proiectul „Mergem
singuri la școală”, demarat de municipalitatea Fano pentru prima dată în anii ’90. Proiectul are trei
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actori principali: școală, familii și oraș. Este un proiect de experiență care este dezvoltat ca și o cale
educațională pentru propria sănătate și pentru sănătatea mediului și este un proiect care stimulează
cunoașterea mediului urban și a propriului district folosind observația și orientarea. Un proiect-pilot
despre planificarea „unui district orientat spre copil” a fost demarat și în Fano, punând în aplicare
principiile fundamentale ale Orașului Copiilor. Considerând copilul drept prototip și ținând cont de
nevoile și drepturile sale, ei au făcut alegeri de planificare care au gândit din nou orașul pornind de
la nevoile tinerilor. În acest fel, va fi posibil să ne imaginăm și să atingem obiective ambițioase
urmând direcția calității vieții și a bunăstării, pentru a obține un oraș vesel, confortabil, durabil. Chiar
și alegerile de mediu, cum ar fi proiectele de mobilitate durabilă pentru îmbunătățirea calității aerului
și acțiunile care vizează răspândirea culturii și sustenabilitatea, sunt ghidate de această filozofie.
Această transformare urbană și culturală regenerează contextul social, crește sentimentul de
apartenență la copii și face orașul pasionat de el însuși, iar acest proces crește simțul datoriei civice
și al îngrijirii bunurilor comune, începând de la cei mai tineri.
Alte practici de planificare comună au avut loc în alte teritorii siciliene (Sferracavallo, Aspra
și Falcone) în 2014 în cadrul ciclului de evenimente „Participă Propune Arată”. La Aspra,
evenimentul a avut loc pe 13 septembrie pe faleza micului sat, ca parte a activităților pentru
sărbătorirea Sfintei Fecioare Maria. Locul a fost ales deoarece reprezintă unul dintre locurile cheie
ale micului sat și unul dintre cele mai folosite și trăite locuri de către cetățeni. Adulții și copiii au fost
implicați într-un proces care a ocupat toată dimineața; în acest interval de timp, cetățenii, experții și
părțile interesate au avut o relație umană, de colaborare, care a condus la un schimb fructuos și creativ
care a permis colectarea de propuneri și idei de planificare. „Participă Propune Arată” a stabilit două
obiective. Primul este de a permite cetățenilor să înțeleagă importanța participării la alegerile politice
privind gestionarea teritoriului, modul în care această activitate poate fi ușoară și distractivă și modul
în care propunerea și împărtășirea cu alții a unei viziuni comune pentru recuperarea și dezvoltarea
propriului teritoriu poate fi promițătoare și satisfăcătoare. Al doilea este promovarea răspândirii
tehnicilor inovatoare de planificare comună pentru a permite administrațiilor să înțeleagă, prin
exemple practice, cât de util este obținerea unei viziuni mai complete și complexe despre condițiile
teritoriului și care sunt cererile și speranțele cetățenilor. Alegerea micului sat Aspra a fost în funcție
de contradicții și potențialul locului în sine. „Participă Propune Arată” a urmărit obiectivul de a
colecta reflecțiile și perspectivele cetățenilor și de a le promova, împărtășind aceleași informații cu
ceilalți și cu administrația municipalității pentru a pune în aplicare opțiunile de planificare pornind
de la nevoile comunității locale.
Mutându-se în partea de nord a Italiei, procesele de planificare comună au fost promovate în
mod specific la Bologna. De fapt, de-a lungul anilor, la Bologna au avut loc mai multe întâlniri privind
procesul participativ despre „Statutul orașului metropolitan” (creat în 2014). Scopul procesului
participativ a fost furnizarea de adrese și direcții pentru un statut care promovează instrumente pentru
o democrație deliberativă, care dă valoare cunoștințelor personale și locale, care susține condițiile
pentru o viață de calitate pentru toți, într-un mix între participativ, deliberativ și reprezentativ practici.
Pe lângă întâlnirile pentru un studiu detaliat, de-a lungul anilor au existat momente pentru o ascultare
directă a cetățenilor care folosesc teritoriul și pentru tehnologia tematică a spațiului deschis (OST, o
metodă bazată pe autoorganizarea de a gestiona întâlniri, conferințe și ateliere). După finalizarea
OST’s, a avut loc o Întâlnire orășenească (instrument de participare directă la guvernul local pentru
cetățeni) care implică întreaga zonă metropolitană. Rezultatele procesului au fost discutate cu
cetățenia și cu municipalitatea Bologna (care este factorul de decizie) și un comitet ales de participanți
a fost partea care a trebuit să verifice dacă au fost puse în aplicare propunerile.
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Alte procese de planificare comună au avut loc și se desfășoară în Italia și în întreaga lume în
toate contextele urbane în care au prognozat planuri generale urbane și planuri executive urbane,
planuri integrate de modernizare a periferiei, evaluare strategică de mediu, planuri strategice, planuri
de însoțire socială, locuințe sociale, co-locuință, acțiuni axate pe transformarea teritoriului sau a
modurilor de utilizare a spațiilor publice.

3. Care poate fi răspunsul școlii?
Pe măsură ce țările, comunitățile locale și școlile se confruntă cu o intoleranță crescândă la
diversitate, lipsă de respect pentru drepturile omului, conflicte violente și degradarea societății și a
mediului, precum și mai recent pandemia globală COVID-19. Deși mulți tineri consideră că generația
lor are responsabilitatea de a îmbunătăți lumea, ei cred că nu sunt bine pregătiți pentru a face față
acestor provocări globale și că factorii de decizie nu își aud de fapt vocile (sondajul WISE, 2020).
Educația poate juca un rol important în îmbunătățirea treptată a acestei stări de lucruri. Atât
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), cât și CoE promovează
o viziune a educației în care liderii școlilor și profesorii contribuie în mod semnificativ la pregătirea
elevilor pentru a construi societăți durabile și pașnice, dezvoltând aderarea și pronunțarea în apărarea
și promovarea drepturilor omului, democrație și statul de drept și să participe eficient la societăți
culturale diverse.
Dreptul la participare se află în centrul educației globale pentru cetățenie UNESCO, care își
propune să fie transformator și să împuternicească cursanții să devină campioni pentru societăți
pașnice. În mod similar, RFCDC al CoE își propune să ofere tinerilor cunoștințele și înțelegerea
critică, abilitățile, valorile și atitudinile de care au nevoie pentru a putea contribui la o lume mai
democratică, incluzivă și echitabilă.
În practică, școlile pot face diferența promovând vocile elevilor, implicându-i în luarea
deciziilor și promovând angajamentul lor civic, atât în mediul fizic, cât și în cel digital. Primul pas
este ca școlile să se asigure că elevii sunt pe deplin conștienți de dreptul lor la participare și că își
dezvoltă competențele necesare pentru a se angaja în școală și într-o societate mai largă, prin
intermediul (printre altele) educație pentru cetățenie democratică, drepturile omului și regula legii.
Școlile ar trebui, de asemenea, să ofere elevilor un sentiment de agenție, care îi împuternicește și îi
face capabili să se perfecționeze și să își influențeze comunitățile. Liderii școlii și profesorii pot
demonstra atitudini și comportamente pe care doresc să le dezvolte la elevi, cum ar fi respectul față
de diversitate și incluziune, rezolvarea conflictelor în mod pașnic, responsabilitatea și atenția față de
mediul natural.
Învățarea și practicarea participării și angajamentului civic nu este în mod clar doar despre
cunoașterea teoretică a cetățeniei democratice, ci și - și în principal - despre dezvoltarea
competențelor pentru cultura democratică; aceasta include valorile, atitudinile, abilitățile și
cunoștințele și înțelegerea critică care pregătesc tinerii pentru viață ca cetățeni activi. Activitățile
formale și informale din școală joacă un rol în acest sens.
Educația media este strict legată de exprimarea vocilor copiilor. „Consiliul Europei
recomandă (…) o strategie coerentă de alfabetizare și informare care să conducă la împuternicirea
copiilor și a educatorilor acestora pentru ca aceștia să poată utiliza cât mai bine serviciile și
tehnologiile informației și comunicațiilor” Consiliul Europei, Comitetul Miniștrilor Recomandarea
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REC (2006) 12. Un răspuns la problemele susținute de puterea mass-media este de a educa copiii să
devină mai critici și consumatori de mass-media și comunicatori ai ideilor lor, oferind oportunități de
utilizare și învățare a diferitelor mijloace de comunicare (inclusiv editare pe desktop, programare
radio și TV), site-uri web și bloguri). Educația media vizează conștientizarea tuturor copiilor de
importanța și puterea mass-media. Tehnicile de educație media includ sensibilizarea copiilor cu
privire la ceea ce văd și la modul în care acestea îi pot afecta. Cu toate acestea, educația media este
crucială și pentru adulții care lucrează cu copii; părinții, profesorii și alți educatori ar trebui să
investească timp și energie pentru a afla și a observa modul în care copiii lor comunică și trăiesc
împreună.

4. Cadrul metodologic al curriculumului CVS
Curriculum-ul CVS a fost dezvoltat în mare parte pe baza principiilor de proiectare și
dezvoltare a curriculei descrise în RFCDC (Barrett și colab., 2018c). Au cuprins concepția unui
curriculum ca „plan de învățare”, abordările de învățare bazate pe proiecte și servicii, abordarea
cooperativă în procesele de predare și învățare, utilizarea descriptorilor RFCDC și abordarea multiinformatorilor pentru evaluarea competențelor DI ale copiilor. Alte considerații metodologice au fost
metodologia redundantă de predare și învățare, învățarea experiențială, abordarea transversală și
implicarea activă a persoanelor în vârstă în comunitatea lor.
- Curriculumul a fost elaborat începând cu auditul. Ca prim pas, am realizat un proces de audit
care implică toate școlile partenere, adică o examinare sistematică menită să analizeze în ce
măsură, când și cum copiii dobândeau DI în cursul școlii lor în ansamblu.
- Curriculumul a fost definit ca „un plan de învățare” sub forma descrierii rezultatelor învățării,
a conținutului învățării și a proceselor de învățare pentru o perioadă specifică de studiu (a sevedea
Barrett și colab., 2018c).
-

-

-

-

Modulele sunt exprimate în cei cinci pași de Experiență, comparație, analiză, reflecție și acțiune.
Activitățile au fost planificate pentru a include oportunități de învățare prin experiență (care poate
fi reală sau imaginată), prin expunerea la „diferență”, prin explicații pentru practici, gânduri,
valori și credințe, prin dezvoltarea conștientizării și înțelegerii critice și prin implicarea cu ceilalți
în acțiuni (a se vedea Barrett și colab., 2018c).
Curriculumul se bazează pe abordări complexe de învățare. A fost dezvoltat în conformitate cu
o abordare de învățare bazată pe proiecte pentru modulul 1 și o abordare de învățare bazată pe
servicii pentru modulul 2 (a se vedea ghidul pentru implementarea RFCDC, Barrett și colab.,
2018c, pp. 35-36.).
Curriculumul se bazează pe o abordare cooperativă la nivel de predare și învățare. Cooperarea
este o componentă importantă a coeziunii sociale. Pentru a preda competența DI și pentru a
dezvolta o cultură democratică la nivel de instituție, profesorii trebuie să se coordoneze și să
lucreze împreună pentru a organiza situații de învățare în care copiii pot dobândi și practica
competențe DI. Mai mult, activitățile incluse în curriculum permit elevilor să coopereze activ cu
colegii lor de clasă.
Opiniile profesorilor și ale copiilor au fost luate în considerare la revizuirea curriculumului. A
fost testat pe teren în toate țările parteneriatului, implicând atât profesori, cât și elevi.
Curriculumul permite copiilor să aibă o voce în procesul de învățare. Au șansa de a participa la
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-

-
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luarea deciziilor cu privire la ce și cum trebuie să învețe, inclusiv o evaluare a învățării (a se vedea
capitolul 4 din acest volum) prin care profesorii pot primi feedback despre activitățile propuse în
timpul implementării curriculumului.
Programa reflectă și este strâns aliniată la problemele cotidiene, din viața reală. Este orientat și
conectat la situațiile și contextele lumii vieții de zi cu zi, în care copiii și profesorii trăiesc
împreună.
Profesorii sunt concepuți ca facilitatori ai învățării. Ei încurajează elevii să se implice activ în
experiență, descoperire, provocare, analiză, comparație, reflecție și cooperare.
Se adresează copiilor ca persoane întregi și îi implică cognitiv, emoțional și face apel la
experiența lor (cu capul, inima și mâinile).
Metodologie redundantă de predare / învățare. Curriculum-ul CVS folosește o metodologie de
predare / învățare „redundantă” (și atât de stabilă și previzibilă de către profesori și copii) pentru
a favoriza dezvoltarea încrederii profesorilor și a copiilor în procesul de predare / învățare.
Se bazează pe o abordare transversală. În implementarea acestuia, mai multe activități pot fi
integrate în diferite discipline școlare. De exemplu, profesorul de engleză poate selecta texte care
se ocupă de problemele democrației, interculturalității și participării; profesorul de geometrie șiar putea lega activitățile de crearea hărților și planificarea reală; profesorul de istorie și geografie
și-ar putea lega activitățile de problemele curriculumului CVS.
Programa se referă la descriptori pentru evaluarea competenței DI a copiilor. Utilizarea
descriptorilor permite nu numai să recunoască ceea ce pot face copiii, ci și liniile viitoare ale
intervenției sale educaționale (a se vedea Barrett și colab., 2018 pentru o discuție despre
descriptorii RFCDC);
Curriculumul prevede evaluarea multi-informator a competenței DI a copiilor. Înainte și după
implementarea curriculumului, gradul de competență al competențelor DI ale copiilor este evaluat
de către copiii înșiși (prin intermediul unui chestionar de auto-raportare) și de către profesorii lor.
Curriculumul determină implicarea activă a persoanelor în vârstă. Scopul a fost de a implica
persoanele în vârstă implicate activ atât în comunitatea lor pentru a încuraja învățarea și dialogul
intergenerațional, cât și pentru a îmbunătăți cunoștințele tinerilor și a le îmbunătăți înțelegerea
modului în care trecutul poate avea impact asupra societății de astăzi. Activitățile de învățare
intergeneraționale au fost dezvoltate pentru a permite cetățenilor în vârstă să împărtășească
experiențele lor cu copiii, inclusiv povești din viața lor. Activitățile au fost, de asemenea,
concepute pentru a acoperi decalajul intergenerațional dintre cele două.
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CAPITOLUL 2. CURRICULUMUL CVS PENTRU COPII: STRUCTURĂ

1. Prefață
Curriculumul CVS este un curs bienal, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani
(aproximativ ultimele clase ale școlilor primare, dar depinde de sistemul școlar în vigoare în țara în
care este implementat programa), articulat în două module, una pentru fiecare an universitar: Modulul
1 „Vocile noastre pentru școlile noastre” (când copiii au aproximativ 9 ani), Modulul 2 „Vocile
noastre pentru orașele noastre” (când copiii au aproximativ 10 ani; vezi Figura 1).

Figura 1. Relația dintre modulele curriculumului CVS
Ambele module sunt concepute ca cicluri, fiecare articulat în cinci pași acoperind întregul an
școlar (vezi Figura 2). Fiecare pas este, de asemenea, conceput ca un sub-ciclu, în care sunt prevăzute
o serie de activități și care reprezintă principiile de planificare ale Experienței (E), Comparației (C),
Analizei (An), Reflecției (R) și (Ac)3.

3

A se vedea ghidul pentru implementarea RFCDC (Barrett și colab., 2018c, pp. 28-29).
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Figura 2. Relațiile dintre pașii și activitățile prevăzute în
fiecare modul al Curriculumului CVS
Notă. Experiență E, comparație C, analiză, reflecție R, acțiune AC
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2. Module 1 – Vocile noastre pentru școlile noastre
Curriculumul ar trebui implementat aproximativ din octombrie până în aprilie sau mai. Se
adresează copiilor când au aproximativ 9 ani și sunt în clasa a patra a școlii primare. Cu toate acestea,
poate fi utilizat cu copii mai mari.
2.1 Justificare care stă la baza tuturor etapelor și a succesiunii acestora în modulul 1
Modulul 1 a fost dezvoltat în conformitate cu o abordare de învățare bazată pe proiecte4.
Este articulat în 5 pași (vezi Figura 3).

Figura 3
Etapele curriculumului CVS - Modulul 1
Pasul 1 – Împărtășirea problemelor Curriculumului CVS și planificarea lucrării
Scopul acestui pas este de a împărtăși copiilor și părinților lor ideile și obiectivele principale
ale curriculumului CVS și planificarea intervenției de regenerare. În acest pas, copiii sunt implicați
în anumite activități specifice (denumite „activități CVS”) care vizează introducerea (a) drepturilor
generale ale omului, (b) drepturile copilului, cu un accent special pe articolele 12 și 29 din CDC și
(c) conceptele de democrație, cetățenie și participare. Acest pas se încheie cu (a) o adunare de copii
în timpul căreia aleg doi reprezentanți (un băiat și o fată) și câțiva reporteri „oficiali” (al căror rol este
de a raporta toate activitățile curriculumului și care vor fi prezentate în timpul eveniment public) și
(b) o întâlnire cu părinții interesați să participe mai activ la unele activități curriculare cu copiii lor.
Pasul 2
Acesta este împărțit în două momente diferite: primul este dedicat explorării și cunoașterii
școlii în dimensiunile spațiu-timp, al doilea este dedicat planificării intervenției de regenerare. Scopul
general al acestui pas este de a colecta informații despre școală, de a organiza aceste informații și de
a lua decizii cu privire la intervenția de regenerare.
4

A se vedea ghidul pentru implementarea modelului RFCDC (Barrett et al., 2018c, pp. 35-36).
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Ideea centrală care caracterizează acest pas este că, pentru a promova o intervenție asupra unui
spațiu urban, trebuie să cunoaștem și să înțelegem caracteristicile fizice, geografice și istorice ale
acestui spațiu.
Pasul 2a - Explorarea dimensiunilor școlare spațiu-timp
Scopul este de a aprofunda cunoștințele spațiilor școlare (în interior și în exterior, de exemplu,
locul de joacă), evaluând funcția originală pe care ar fi trebuit să o aibă și cea îndeplinită în prezent
(dincolo de modul în care copiii folosesc aceste spații în fiecare zi), amintirile legate de aceste spații
(școala se schimbă în timp) și viața școlară (concursuri, proiecte, relații cu teritoriul, oameni celebri
care au studiat în școală, ...). Două idei centrale caracterizează acest sub-pas: (a) spațiile își schimbă
forma în timp și își dobândesc sensul prin viața oamenilor care le traversează; (b) trebuie să îi ajutăm
pe copii să dezvolte o privire atentă și critică către spațiile în care trăiesc în fiecare zi.
În acest pas, copiii sunt implicați în unele activități CVS care vizează (a) gândirea la școala
de vis și (b) crearea unui reportaj despre explorarea școlii.
Produsul acestor ultime activități poate fi prezentat în timpul evenimentului public.
Pasul 2b - Planificarea intervenției de regenerare
Scopul este de a evalua nevoile / dorințele copiilor cu privire la spațiile școlare și de a adopta
un spațiu comun de regenerare. În acest sens, copiii folosesc tehnici derivate din planificarea
participativă a teritoriului.
Ar putea fi util să gândim împreună cu copiii și părinții lor despre oportunitatea / posibilitatea
de a realiza o consolidare pentru a finanța intervenția.
Pasul 3 - Implementarea intervenției de regenerare
Scopul acestui pas este de a pune în aplicare intervenția de regenerare decisă la sfârșitul etapei
2. Copiii (cu ajutorul profesorilor și părinților voluntari) lucrează împreună la intervenție.
În acest pas, copiii sunt implicați și în unele activități CVS care vizează (a) stimularea
conceptelor de alteritate și comunicare și (b) crearea unei reclame despre activitatea lor de regenerare
și necesitatea de a-și exprima vocile.
Produsul ultimei activități poate fi prezentat în timpul evenimentului public.
Pasul 4 - Prezentarea intervenției de regenerare
Scopul acestui pas este dublu: (a) planificarea și implementarea unui eveniment public pentru
a sărbători munca depusă de copii, oferindu-le posibilitatea de a arăta rezultatele eforturilor lor
comunității școlare și (b) de a le stimula capacitatea a comunica. Dacă este posibil, Cartea europeană
revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și regională (CoE, 2015) ar putea fi semnată
de copii și de primarul local.
Pasul 5 - Reflecție asupra experienței de învățare
Scopul pasului final este de a reflecta asupra experienței de învățare cu copiii și părinții lor.
Întâlnirea cu copiii va fi precedată de o „activitate CVS” menită să-i facă pe copii să evalueze
curriculumul prin joc.
Copiii și cadrele didactice trebuie să fie implicați în reflectarea într-un mod critic asupra
întregului curriculum, gata să accepte sugestiile lor de revizuire.
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2.2 Planul săptămânal pentru modulul
Săptămână
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27

Activități
A1 @ M1 (la începutul săptămânii) - A2 @ M1 (la sfârșitul săptămânii)
A3 @ M1 (# 1)
A3 @ M1 (# 2)
A3 @ M1 (# 3) (la începutul săptămânii) - A4 @ M1 (la sfârșitul săptămânii)
A5 @ M1
A6@M1
A6@M1
A7@M1
A3@M1 (#4)
A3@M1 (#5, misiune)
Sărbătorile de Crăciun
A3 @ M1 (numărul 5, raport) (la începutul săptămânii)
A8 @ M1 (la sfârșitul săptămânii)
A8 @ M1
A8 @ M1
A9 @ M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1
A10@M1 - A3@M1 (#6)
A10@M1
A10@M1 - A3@M1 (#7)
A10@M1 - A3@M1 (#7)
A3@M1 (#7)
A11@M1
A11@M1
A11@M1
A12@M1
A13 @ M1 (la începutul săptămânii)
A3 @ M1 (# 8) (la sfârșitul săptămânii) - A14 @ M1 (imediat după A3 @
M1)
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Pași
1
1
1
1
1
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
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3. Modulul 2 – Vocile noastre pentru orașele noastre
Curriculumul ar trebui implementat aproximativ din octombrie până în aprilie sau mai în
timpul anului școlar următor celui în care a fost implementat modulul 1. Se adresează copiilor când
au aproximativ 10 ani și sunt în clasa a cincea a școlii primare. Cu toate acestea, poate fi utilizat cu
copiii mai mari și fără implementarea modulului 1 în anul școlar anterior.
3.1 Justificarea care stă la baza tuturor etapelor și a succesiunii acestora în modulul 2
Modulul 2 a fost dezvoltat în conformitate cu o abordare de învățare bazată pe servicii 5. Este
împărțit în 5 pași (vezi Figura 4).

Figura 4
Pașii Curriculumului CVS – Modulul 2
Pasul 1 - Partajarea problemelor CVS Curriculum și planificarea lucrării
Scopul acestui pas este de a împărtăși copiilor, părinților lor și autorităților locale principalele
idei și obiective ale curriculumului CVS și planificarea muncii. În acest pas, copiii sunt implicați întro activitate CVS care vizează promovarea stimei de sine, empatie și relații bune cu colegii. Acest pas
include, de asemenea, (a) o adunare de copii în timpul căreia aleg doi reprezentanți (un băiat și o fată),
unii reporteri „oficiali” (al căror rol este de a raporta toate activitățile curriculum-ului care vor fi
prezentate în timpul evenimentului public), (b) o întâlnire cu părinții interesați să participe mai activ
la unele activități curriculare cu copiii lor și (c) o întâlnire inițială cu autoritățile locale.

5

A se vedea ghidul pentru implementarea modelului RFCDC (Barrett et al., 2018c, pp. 36-38).
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Step 2
Este împărțit în două momente diferite: primul este dedicat explorării și cunoașterii orașului
(sau doar unui cartier al acestuia) în dimensiunile sale spațio-temporale, al doilea este dedicat
planificării intervenției de regenerare. Scopul general al acestui pas este de a colecta informații despre
oraș (district), de a organiza aceste informații și de a lua decizii cu privire la intervenția de regenerare.
Ideea centrală care caracterizează acest pas este că, pentru a promova o intervenție asupra unui spațiu
urban, trebuie să cunoaștem și să înțelegem caracteristicile fizice, geografice și istorice ale acestui
spațiu
Pasul 2a - Explorarea dimensiunilor spațiu-timp ale orașului
Scopul este aprofundarea cunoașterii spațiilor orașului (districtului) și a amintirilor legate de
aceste spații (orașul se schimbă de-a lungul timpului) și a vieții comunitare. Trei idei centrale
caracterizează acest sub-pas (ca în modulul 1): (a) spațiile se schimbă în timp și își dobândesc sensul
prin viața oamenilor care le traversează; (b) trebuie să îi ajutăm pe copii să dezvolte o privire atentă
și critică către spațiile în care trăiesc în fiecare zi; (c) trebuie să prețuim moștenirea persoanelor
vârstnice.
În acest pas, copiii sunt implicați în unele activități CVS care vizează (a) gândirea la „orașul
(districtul) ideal”, (a) crearea unui reportaj despre explorarea orașului (districtului).
Produsul acestor ultime activități poate fi prezentat în timpul evenimentului public.
Pasul 2b - Planificarea intervenției de regenerare
Scopul este de a evalua nevoile / dorințele copiilor cu privire la spațiile orașului și adoptarea
unui spațiu comun de regenerare. În acest sens, copiii folosesc tehnici derivate din planificarea
participativă a teritoriului.
Ar putea fi util să ne gândim împreună cu copiii și părinții lor despre (a) colaborarea cu bătrânii
și unele asociații locale disponibile pentru a ajuta copiii în eforturile lor și care ar putea fi implicați
în pasul următor, (b) oportunitatea / posibilitatea de a realiza o consolidare pentru a finanța
intervenția.
Pasul 3 - Implementarea intervenției de regenerare
Scopul acestui pas este de a pune în aplicare intervenția de regenerare decisă la sfârșitul
pasului 2. Copiii (cu ajutorul profesorilor, părinților voluntari, unii bătrâni) lucrează împreună la
intervenție.
În acest pas, copiii sunt implicați și în unele activități CVS care vizează (a) reflectarea asupra
Europei ca o casă comună, (b) crearea unei reclame despre activitatea lor de regenerare și necesitatea
de a-și exprima vocea.
Produsul ultimei activități poate fi prezentat în timpul evenimentului public.
Pasul 4 - Prezentarea intervenției de regenerare
Scopul acestui pas este dublu: (a) să planifice și să pună în aplicare un eveniment public pentru
a celebra munca depusă de copii, oferindu-le posibilitatea de a arăta rezultatele eforturilor lor către
comunitatea orașului, (b) pentru a stimula capacitatea lor de a comunica. Dacă este posibil, Cartea
europeană revizuită privind participarea tinerilor la viața locală și regională (CoE, 2015) ar putea
fi semnată de copii și de primarul local.
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Pasul 5 - Reflecție asupra experienței de învățare
Scopul pasului final este de a reflecta asupra experienței de învățare cu copiii și părinții lor.
Întâlnirea cu copiii va fi precedată de o „activitate CVS” menită să-i facă pe copii să evalueze
curriculum-ul prin joc.
Copiii și cadrele didactice trebuie să fie implicați în reflectarea într-un mod critic asupra
întregului curriculum, gata să accepte sugestiile lor de revizuire.
3.2 Planul săptămânal pentru modulul 2
Săptămână
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S21
S22
S23
S24

Activități
A1 @ M2 (la începutul săptămânii) - A2 @ M2 (la sfârșitul săptămânii)
A3 @ M2 (# 1) (la începutul săptămânii) - A4 @ M2 (la sfârșitul săptămânii)
A5 @ M2 (la începutul săptămânii) - A6 @ M2 (la sfârșitul săptămânii)
A7@M2
A7@M2
A7 @ M2 (la începutul săptămânii) - A3 @ M2 (# 2) (la sfârșitul săptămânii)
A3 @ M2 (# 3, misiune)
Sărbătorile de Crăciun
A3 @ M2 (numărul 3, raport) (la începutul săptămânii)
A8 @ M2 (la sfârșitul săptămânii)
A8 @ M2
A8 @ M2 (la începutul săptămânii) - A9 @ M2 (la sfârșitul săptămânii)
A10@M2
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#4)
A11@M2 - A3@M2 (#5)
A11@M2
A11@M2 - A3@M2 (#5)
A11@M2
A12@M2
A12@M2
A12@M2
A13@M2
A14 @ M2 (la începutul săptămânii)
A3 @ M2 (# 6) (la sfârșitul săptămânii) - A15 @ M2 (imediat după A3 @
M2)
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Pași
1
1
1
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

CAPITOLUL 3. CURRICULUMUL CVS PENTRU COPII: ACTIVITĂȚI
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1. Modulul 1 - Vocile noastre pentru școlile noastre
1.1 Pașii și activitățile curriculumului CVS în modulul 1

A1@M1
A2@M1
A3@M1
A4@M1
A5@M1

A3@M1
A6@M1
A7@M1
A8@M1
A9@M1
A3@M1
A10@M1
A11@M1
A12@M1
A3@M1
A13@M1
A14@M1

Pasul 1 - Partajarea problemelor CVS Curriculum și planificarea lucrării
Întâlnire plenară inițială cu copiii KC
Ședință plenară cu părinții KC
Activitatea CVS
Adunarea copiilor
Întâlnire cu părinții
Pasul 2
Pasul 2a - Explorarea dimensiunilor școlare spațiu-timp
Activitatea CVS
Explorarea spațiilor școlare
Recuperarea memoriei școlare
Pasul 2b - Planificarea intervenției de regenerare
Planificarea reală
Planificarea intervenției de regenerare
Pasul 3 - Implementarea intervenției de regenerare
Activitatea CVS
Implementarea intervenției de regenerare
Pasul 4 - Prezentarea intervenției de regenerare
Organizarea evenimentului public
Evenimentul public
Pasul 5 - Reflecție asupra experienței de învățare
Activitatea CVS
Întâlnire plenară finală cu părinții KC
Întâlnire plenară finală cu copiii KC
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1.2 Lista „activităților CVS” din modulul 1 (A3 # M1)
Cod
#1

Nume
Zabderfilio

Obiective
Introducerea drepturilor
generale ale omului

#2

Drepturile
iepurilor

Introducerea drepturilor
copilului
(accent pe articolele 12
și 29 din CRC)

#3

Unde stai?

Introducerea conceptelor
de democrație, cetățenie,
participare

#4

Școala
visurilor

Prezentarea activităților
despre „școala ideală”

#5

Reporter
CVS

Crearea unui raport
despre activitățile de
explorarea spațiilor și
amintirilor școlare

#6

A fi în
mocasinii
altcuiva

Concentrându-ne pe
conceptul de alteritate

#7

Publicarea
vocilor
copiilor

Concentrându-se pe
comunicare

Focusarea pe competențele RFCDC
 Aprecierea demnității și a drepturilor omului
 Aprecierea diversității culturale
 Deschiderea către alteritatea diversitatea culturală
 Toleranță la ambiguitate
 Abilități de rezolvare a conflictelor
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
 Aprecierea demnității și a drepturilor omului
 Aprecierea diversității culturale
 Deschiderea către alteritatea culturală
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
 Aprecierea demnității și a drepturilor omului
 Aprecierea diversității culturale
 Valorizarea democrației
 Mentalitate civică
 Valorizarea democrației
 Deschiderea către alteritatea culturală
 Mentalitate civică
 Abilități de ascultare și observare
 Empatie
 Abilități de cooperare
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
 Respect
 Mentalitate civică
 Responsabilitate
 Auto-eficacitate
 Abilități de învățare autonome
 Abilități de gândire analitică și critică
 Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
 Abilități de cooperare
 Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
 Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
 Aprecierea demnității și a drepturilor omului
 Aprecierea diversității culturale
 Deschiderea către alteritatea culturală
 Toleranță la ambiguitate
 Empatie
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
 Deschiderea către alteritatea culturală
 Auto-eficacitate
 Mentalitate civică
 Abilități de învățare autonome
 Abilități de gândire analitică și critică
 Abilități de ascultare și observare
 Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
 Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
 Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului
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#8

Scrisori
către
următoarea
generație

Facilitarea reflecției
asupra întregii
experiențe de învățare







Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
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A1@M1 Întâlnirea plenară inițială cu copiii
Scop




Tip de activitate

Discuţie

Prezentare generală

Profesorul ilustrează curriculum-ul CVS pentru copii

Materiale

O poezie legată de aceste probleme

Dimensiunea grupului

2 clase împreună

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire





Pentru a prezenta proiectul CVS copiilor
Pentru a le împărtăși ideile de bază despre Curriculum. Copiii
trebuie informați cu privire la întregul proces

Comunicați cu copiii cu câteva zile înainte ca această întâlnire să
aibă loc
Imprimați un rezumat al curriculumului care urmează să fie
furnizat copiilor (cum ar fi o cronologie derivată de curriculum)
Selectați o poezie despre subiectele Curriculumului

Step-by-step instructions
 Citiți o poezie cu ei despre subiectele curriculum-ului (un exemplu este prezentat mai jos)
 Începeți cu un brainstorming concentrat asupra
 părerea pe care o au copiii despre modul în care adulții își ascultă opiniile și viziunile asupra
lumii, percepția copiilor asupra școlii.
 Rezumați răspunsurile într-un cadru vizibil tuturor
 Explicați proiectul și programa (în articulația sa în cele 2 module), descriind modulul 1 în detalii
 Cereți-le părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați în următoarele luni
Debriefing and Evaluation
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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EXAMPLU DE POEM
Un bărbat matur cu o ureche necoaptă
Într-o zi pe expresia Capranica-Viterbo
Am văzut un bărbat cu urechea de imatur urcând în tren.
Nu era atât de tânăr, într-adevăr era matur în toate
respectă cu excepția urechii sale, care a rămas de imatur.
Am schimbat imediat locul pentru a fi aproape de el
și să pot studia definitiv acest fenomen.
Deci, domnule, i-am spus, aveți o anumită vârstă,
ce faci cu urechea aceea verde?
El a răspuns cu blândețe: - Poți spune că sunt bătrân,
singurul lucru tânăr care mi-a rămas este urechea asta.
Este o ureche de bebeluș, am nevoie să o înțeleg
vocile pe care adulții nu le pot auzi.
Ascult ce copacii, păsările,
norii care trec, pietrele, râurile spun.
Înțeleg și copiii când spun lucruri
că pentru o ureche matură poate suna misterios.
Aceasta este ceea ce domnul cu o ureche de imatur
a spus în acea zi, pe expresia Capranica-Viterbo.
Gianni Rodari, 1979
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A2@M1 Întâlnire inițială plenară cu părinții
Scop





Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Profesorul ilustrează curriculum-ul CVS către părinții copiilor

Materiale

O poezie legată de aceste probleme

Dimensiunea grupului

Părinții copiilor din cele două clase implicate în Curriculum

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire




Să prezinte proiectul CVS părinților
Pentru a le împărtăși ideile de bază despre Curriculum
Invitați-i să participe activ, în special în ceea ce privește pașii 3 și 4

Pregătiți și trimiteți o scrisoare de invitație la eveniment părinților
Imprimați un rezumat al curriculumului care urmează să fie furnizat
părinților

Instrucțiuni pas cu pas
 Adunați părinții celor 2 clase împreună
 Citiți o poezie cu ei despre subiectele curriculum-ului (un exemplu este prezentat mai jos)
 Explicați proiectul și programa (în articulația sa în cele 2 module)
 Cereți-le părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați copiii lor
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EXAMPLU DE POEM
Un bărbat matur cu o ureche necoaptă
Într-o zi pe expresia Capranica-Viterbo
Am văzut un bărbat cu urechea de imatur urcând în tren.
Nu era atât de tânăr, într-adevăr era matur în toate
respectă cu excepția urechii sale, care a rămas de imatur.
Am schimbat imediat locul pentru a fi aproape de el
și să pot studia definitiv acest fenomen.
Deci, domnule, i-am spus, aveți o anumită vârstă,
ce faci cu urechea aceea verde?
El a răspuns cu blândețe: - Poți spune că sunt bătrân,
singurul lucru tânăr care mi-a rămas este urechea asta.
Este o ureche de bebeluș, am nevoie să o înțeleg
vocile pe care adulții nu le pot auzi.
Ascult ce copacii, păsările,
norii care trec, pietrele, râurile spun.
Înțeleg și copiii când spun lucruri
că pentru o ureche matură poate suna misterios.
Aceasta este ceea ce domnul cu o ureche de imatur
a spus în acea zi, pe expresia Capranica-Viterbo.
Gianni Rodari, 1979
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A3@M1 Activitatea CVS #1 Zabderfilio Toți pentru unul și unul pentru toți
Scop






Sursa activității

Derivat din “COMPASITO”

Tip de activitate

Povestire, activitate reflexivă

Competențe vizate de 
activitate






Pentru a discuta despre conceptul „Toate diferite - Toate egale”
Reflectarea asupra semnificației toleranței și diversității
Pentru a discuta despre violență și gestionarea conflictelor
Pentru a înțelege principiul universalității

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea către alteritatea culturală și către alte credințe, viziuni
și practici ale lumii
Toleranță la ambiguitate
Abilități de rezolvare a conflictelor
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Copiii urmăresc un spectacol de păpuși și interacționează cu personajele

Materiale




Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

35 de minute

Pregătire




Un teatru de păpuși sau aranjamente similare
Diferite marionete de animale, o marionetă de vânător, o marionetă
de prezentator și o marionetă Zabderfilio, cum ar fi în fișă

Exersați spectacolul de păpuși în prealabil
Faceți o marionetă pentru a-l reprezenta pe Zabderfilio: un animal
care are caracteristici ale diferitelor animale (sau puteți folosi fișa)

Instrucțiuni pas cu pas
 Adunați copiii în fața teatrului de păpuși. Explicați că trebuie să urmărească, să tacă și să rămână
pe scaunele lor când rulează spectacolul de păpuși. Ar trebui să vorbească numai atunci când
personajele le pun întrebări și nimeni nu ar trebui să încerce să le atingă.
 Rulați spectacolul de păpuși. Puneți întrebări copiilor în mod regulat pentru a-și păstra atenția și
pentru a lucra la obiectivele de învățare.
Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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Descrieți activitatea punând întrebări precum acestea:
► Ce părere ai despre poveste?
► Ce s-a întâmplat în timpul poveștii?
► Ce animal iti place cel mai mult? Cel putin? De ce?
► Au fost celelalte animale corecte față de Zabderfilio?
► De ce au acționat așa cum au făcut-o?
► De ce crezi că celelalte animale s-au împrietenit în cele din urmă cu Zabderfilio? Pentru că
era cel mai puternic? Cel mai frumos aspect? Sau pentru că era curajos și generos? Sau un
amestec de talente diferite?
Corelați activitatea cu drepturile omului punând întrebări precum acestea:
► Ați văzut vreodată pe cineva tratat așa cum animalele l-au tratat pe Zabderfilio?
► De ce se întâmplă acest lucru în viața reală?
► Suntem toți la fel și încă diferiți? În ce moduri suntem cu toții la fel? Și ce ne face diferiți?
► Ce putem face pentru a evita ca unii copii să se simtă așa cum a făcut Zabderfilio atunci când
nimeni nu i-ar fi prieten

Sfaturi pentru professor
Pentru a avea un adevărat teatru de păpuși,
 Folosește o pătură să stai în spate.
 Folosiți orice păpuși de animale aveți la dispoziție. Dacă nu aveți marionetele necesare, faceți
marionetele folosind desene decupate din carton sau șosete vechi.
 Adaptează-ți păpușa Zabderfilio pentru a se potrivi imaginației tale. Ar putea avea urechile unui
iepure, cornul unui rinocer, nasul și mustățile unui șoarece, coama unui leu, punga unui cangur
sau orice altă combinație care se potrivește cu povestea ta. În orice caz, ar trebui să arate ciudat
și să aibă cel puțin un nas vizibil, o voce tare și capacitatea de a se mișca în tăcere. De asemenea,
puteți adapta povestea pentru a se potrivi oricărei marionete pe care o aveți.
 Cu grupuri mai mari, aveți un al doilea profesor care să vă ajute cu procesul de întrebare și răspuns
între grup și marionete
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SCENARIU
Introducere: (realizat de o „marionetă prezentatoare” care nu face parte din poveste)
Prezentator Păpușă: Bună ziua, doamnelor și domnilor, băieților și fetelor. Mă bucur să văd că toată
lumea este pregătită să asculte și să urmărească emisiunea specială de astăzi! Ei bine, vă pot spune
deja un pic din misterul de astăzi. Totul are loc în lumea animalelor. Și în acea lume, la fel ca a
noastră, nu totul este frumos și nu totul este urât, nu totul este normal și nu totul este ciudat. Dar există întotdeauna surprize! Și această poveste este despre una dintre aceste surprize. Este povestea
unui animal foarte special numit Zabderfilio. Urmăriți și ascultați cu atenție. Vă rugăm să stați acolo
unde sunteți, altfel animalele ar putea fugi și nu vom ști niciodată ce se întâmplă la sfârșitul poveștii.
Ne vedem mai tarziu!

POVESTEA
Rezumat: Zabderfilio întâlnește rând pe rând diferite animale existente. Fiecare dintre ele îl consideră
pe Zabderfilio un animal foarte ciudat. Zabderfilio caută prieteni, dar niciunul dintre animale nu vrea
să-i fie prieten pentru că este ... ciudat! Mai jos este un exemplu al uneia dintre întâlnirile sale:
Girafă: (Vine pe scenă și vorbește cu copiii) Bună ziua, tuturor. Știți cine sunt?
(Public: ești o girafă.)
Girafă: De unde știți? Port o etichetă de nume undeva?
(Public: din cauza gâtului tău lung, a culorilor tale ...)
Girafă: Da, ești bine. Și am cel mai lung gât dintre toate animalele din lume. Văd un drum lung și
pot mânca din copaci înalți fără niciun efort mare!
(Zabderfilio vine pe scenă)
Zabderfilio: (Foarte prietenos și dornic) Bună ziua!
Girafă: WOOEEEHAAA ... m-ai speriat acolo o secundă, strecurându-te așa spre mine. Dar așteaptă
un minut, cine ești?
Zabderfilio: Eu sunt Zabderfilio.
Girafă: Zabberbadderdiloooo-ce?
Zabderfilio: Numele meu este Zabderfilio și caut prieteni. Vrei să fi prietenul meu?
Girafă: Eh, mm ... nu știu. Mi se pare foarte ciudat! Nu ești un șoarece, nu ești leu, nu ești cangur,
dar arăți ca toți. Toți prietenii mei sunt un lucru sau altul și nu un amestec ca tine! Scuză-mă, dar
trebuie să merg să-mi văd prietenii! Tee hee hee, ești cu adevărat ciudat și urât!
Zabderfilio: (Cu sentimente rănite) Dar, dar - așteaptă o secundă ...
(Girafa a dispărut deja și Zabderfilio vorbește acum cu publicul)
Zabderfilio: Asta mă întristează. De ce nu a vrut Giraffa să fie prietena mea? Ei bine, lasă-mă să
merg puțin mai mult în pădure și să văd dacă întâlnesc alte animale cu care să mă joc.
Niciunul dintre animalele pe care le întâlnește Zabderfilio nu vrea să-i fie prieten. După mai multe
întâlniri, brusc, un vânător vine pe scenă. Vânătoare de animale. De fiecare dată când unul dintre
animale vine pe scenă, vânătorul încearcă să-l apuce, dar toți fug, strigând după ajutor.
Apoi vânătorul dispare de pe scenă, căutând în pădure animalele, iar Zabderfilio reapare. El întreabă
publicul despre ce a fost tot acest zgomot.
După ce publicul explică situația, Zabderfilio folosește nasul unui șoarece pentru a mirosi vânătorul
(Aha, cu nasul meu agerat miros un vânător în apropiere!), picioarele unei pisici să meargă fără niciun
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zgomot (cred că pot folosi picioare de pisică să se strecoare asupra lui!) și leul său țipă ca să-l sperie
pe vânător (Și acum îmi folosesc vocea uriașă ca să hohotesc ca un leu și să-l înspăimânt).
CONCLUZIA
Prezentator Păpușă: Ei bine, băieți și fete, doamnelor și domnilor, aceasta a fost povestea lui
Zabderfilio.V-a plăcut?
Cu siguranță era o fiară cu aspect amuzant! Dar a putut să-și ajute prietenii pentru că a combinat atât
de multe părți diferite.
Data viitoare când vezi pe cineva care arată puțin neobișnuit, sper să te gândești la Zabderfilio persoana respectivă poate avea talente la care nu ai visat niciodată și poți să-ți faci un prieten minunat.
PĂPUȘĂ DE MÂNĂ: EXEMPLU DE ZABDERFILIO
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A3@M1 Activitatea CVS #2 Drepturile iepurilor Avem dreptul să fim fericiți, siguri și
sănătoși!
Scop





Pentru a introduce UNCRC
Pentru a le arăta copiilor că sunt instinctiv conștienți de drepturile
copiilor
Pentru a conecta nevoile umane cu drepturile omului

Sursa activității

Derivat din “COMPASITO”

Tip de activitate

Imaginarea, brainstorming-ul, discuția

Competențe vizate de 
activitate




Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea către alteritatea culturală și către alte credințe, viziuni
și practici ale lumii
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Copiii își imaginează îngrijirea de care are nevoie un iepure de companie
și le extind la nevoile copiilor și la dreptul lor de a supraviețui și a se
dezvolta

Materiale




Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire



Hârtie diagramă și markere
Diagramă și o copie a UNCRC

Faceți o diagramă și copii ale UNCRC

Instrucțiuni pas cu pas
 Rugați copiii să-și imagineze că au un iepure de companie de care să aibă grijă și să îi dea un
nume. Ei trebuie să se gândească la toate lucrurile de care are nevoie pentru a fi fericiți, siguri și
sănătoși. Întrebați: „Care sunt toate lucrurile de care va avea nevoie iepurele?” Acestea pot sugera
lucruri precum hutch, paie, mâncare, apă, exerciții fizice, atenție, dragoste sau poate un alt iepure
pentru companie. Scrieți „IEPURI” (sau numele dat) în partea de sus a coloanei din stânga pe o
diagramă precum cea de mai jos și înregistrați răspunsurile copiilor.
 Apoi întrebați: „Cine este responsabil să se asigure că iepurele primește toate lucrurile de care are
nevoie?” Notați răspunsurile copiilor, care pot fi că ei sau cine deține iepurele este responsabil.
 Confirmați lucrurile de care iepurele are nevoie pentru a supraviețui și a se dezvolta, cum ar fi
hrană, apă și o colibă. Apoi puneți întrebări precum acestea:
► Dacă iepurele are într-adevăr nevoie de aceste lucruri pentru a supraviețui, atunci ar trebui ca
iepurele să aibă dreptul la ele?
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► Cine este responsabil pentru asigurarea respectării drepturilor iepurelui asupra acestor lucruri?
Apoi scrieți „COPII” în partea de sus a coloanei din dreapta și cereți grupului să facă o
brainstorming: „Care sunt lucrurile pe care copiii trebuie să le dezvolte și să le aibă pentru o viață
fericită, sigură și sănătoasă?” Enumerați răspunsurile copiilor, ajutând la obținerea unor lucruri
precum acasă, mâncare, apă, familie, prieteni, jucării, educație, dragoste și atenție.
Întrebați: „Cine este responsabil să se asigure că copiii primesc toate lucrurile de care au nevoie
pentru a fi fericiți, siguri și sănătoși?” Încurajați răspunsuri precum adulți, părinți, familie și
îngrijitori.
Puneți întrebări precum acestea pentru a extinde accentul asupra drepturilor copiilor, adăugând
nevoi suplimentare în grafic:
► What ce au nevoie copiii pentru a fi protejați, pentru a supraviețui, pentru a se dezvolta și
pentru a participa?
► Dacă copiii au nevoie de aceste lucruri, atunci copiii ar trebui să aibă dreptul la ele?
► Cine este responsabil de asigurarea faptului că copiii au aceste drepturi?
Întrebați grupul dacă au auzit vreodată de CRC. Oferiți-le copii ale versiunii adaptate copiilor sau
utilizați o versiune poster. Explicați că acest document menționează lucrurile la care fiecare copil
din lume are dreptul.

Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Invitați copiii să își compare lista de pe grafic cu cele din UNCRC.
 Subliniați că au creat o listă a drepturilor copiilor. Puneți întrebări precum acestea:
► Ce nevoi ați numit și care se află și în CRC? Marcați-le pe diagramă cu o stea.
► De ce crezi că ai reușit să te gândești singur la atâtea drepturi?
 Subliniați că grupul a știut de la început ce au nevoie copiii să se dezvolte și să crească, fără ca
adulții să le spună. Sunt experți în propriile lor vieți! Explicați că CRC este acolo pentru a sprijini
drepturile copiilor, pentru a le proteja, pentru a le asigura și pentru a se asigura că pot participa la
lumea din jur.
Sfaturi pentru profesor
 Deoarece această activitate nu necesită abilități de citire, poate fi desfășurată cu copii foarte mici.
Cu toate acestea, trebuie doar să aibă ideea „drepturilor” definită, în termeni simpli. CRC poate
fi introdus ulterior.
 Puteți alege să înlocuiți „iepure” cu orice alt animal de casă.
 Variații: dacă este adecvat grupului, ați putea încheia citind cu voce tare CRC adecvat pentru
copii, fiecare copil citind un articol diferit.
 Adaptare pentru copiii mai mari: Când comparați lista copiilor și CRC, invitați să discutați despre
ceea ce au omis, punând întrebări precum acestea:
► Există alte nevoi și drepturi în CRC care nu erau pe lista dvs.?
► De ce crezi că sunt în CRC?
► De ce crezi că te-ai fi gândit la aceste nevoi și drepturi?

43

Curriculumul CVS pentru copii –Actvitățile modulului 1

TABLA DE EȘANTIOANE
IEPURE

COPII
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A3@M1 Activitatea CVS #3 Unde stai? Votează cu piciorul!
Scop





Sursa activității

Derivat din “COMPASITO”

Tip de activitate

Discuție cu o mișcare

Competențe vizate de 
activitate




Pentru a aprofunda înțelegerea participării
Pentru a dezvolta abilități de ascultare
Să dezvolte abilități de discuție și argumentare

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Valorizarea democrației
Mentalitate civică

Prezentare generală

Copiii iau o poziție fizică în cameră și apoi își explică și susțin opiniile

Materiale





Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

30-40 de minute

Pregătire




Flipchart și pixuri
Coarda sau creta
Hârtie și markere

Împărțiți camera în două părți și puneți semne de ACORD și
DEACORD la fiecare capăt
Scrieți declarații de discuție pe o flipchart, fiecare pe o pagină
separate și așezați-le pe linia din mijlocul camerei

Instrucțiuni pas cu pas
 Informați copiii că sunteți interesat de părerea lor cu privire la câteva întrebări importante.
 Explicați că veți citi o declarație și individual trebuie să decidă dacă sunt de acord sau nu cu
aceasta și apoi să stea în partea camerei unde văd afișul relevant. Scopul va fi convingerea altor
copii să-și schimbe opinia și poziția.
 Nimeni nu poate vorbi până când toată lumea nu ia o poziție.
 Cu cât sunteți mai de acord sau nu de acord cu declarația, cu atât veți sta mai departe de centru.
 Nimeni nu poate rămâne pe linia de mijloc, dar dacă nu puteți decide sau vă simțiți confuz cu
privire la o întrebare, puteți rămâne spre mijloc pe o parte sau pe alta.
 Arătați copiilor prima declarație și citiți-o cu voce tare. Apoi cereți-i să decidă ce cred și să ia o
poziție.
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Așteptați până când toată lumea a luat o poziție. Apoi, întrebați indivizii din ambele poziții de ce
au stat pe părțile diferite. Lasă-i să discute opiniile lor. Încurajați mulți copii diferiți să-și exprime
o părere.
După ce ați acordat un timp rezonabil pentru discuții, invitați orice copil care dorește să schimbe
poziția. Dacă o fac mai mulți, întrebați-i ce argument i-a determinat să se răzgândească. Continuați
acest proces pentru toate declarațiile.
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
Descrieți activitatea punând întrebări precum acestea:
► Cum ți-a plăcut acest exercițiu?
► A fost dificil să luați o poziție în unele cazuri? Care? V-ați schimbat vreodată poziția? Ce tea determinat să faci asta?
► Au existat unele declarații, care au fost mai complicate decât altele?
► Există unele afirmații despre care încă nu sunteți sigur?
► Doriți să discutați mai departe unele aspecte?
► Ai învățat ceva nou din această activitate? Si ce dacă?
Corelați activitatea cu dreptul la participare punând întrebări precum acestea:
► Ați văzut vreo legătură între aceste întrebări?
► Ești capabil să participi la luarea deciziilor în familia ta? Clasa sau școala ta? Comunitatea ta?
Orice altă situație din viața ta?
► Subliniați că participarea este un drept important al fiecărui copil și citiți articolul 12 din
UNCRC pentru copii. Vă puteți imagina câteva domenii noi în care ați putea participa?
► De ce credeți că dreptul la participare este important pentru copii?

Sfaturi pentru profesor
 Asigurați-vă că toți copiii, chiar și cei mai puțin sinceri, au șansa de a-și exprima opinia. S-ar
putea să apelați la copii mai liniștiți pentru a-și exprima opiniile.
 Timpul de discuție pentru fiecare afirmație ar trebui să fie limitat, astfel încât activitatea să nu
devină prea lungă.
 Pentru a menține copiii atenți, încurajați întinderea sau faceți un energizant rapid între întrebări.
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DECLARAȚIA DE EȘANTION
Toți copiii, chiar și cei mai mici, au dreptul să își exprime opinia cu privire la problemele care îi
afectează.
Copiii nu au drepturi de a participa la luarea deciziilor familiale. Părinții știu cel mai bine ce este
mai bine pentru copii.
Poate fi periculos pentru copii să își exprime opiniile cu privire la problemele școlare.
Doar copiii sinceri sau mai mari pot participa la luarea deciziilor.
Fiecare copil poate participa la consiliul elevilor școlii cu drepturi egale.
Copiii care au avut probleme cu legea își pierd dreptul de a participa la orice proces decizional.
Nu toți copiii au același drept de participare. Copiii săraci nu pot participa la fel de mult ca alții.
A participa la școală înseamnă să vorbești mult în clasă.
Dacă părinții sunt separați sau divorțați, copiii au dreptul să-și exprime opiniile în procesul legal.
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A4@M1 Adunarea copiilor
Scop




Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii își aleg reprezentanții și reporterii oficiali

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire

Nici una

Alegerea a doi reprezentanți (un băiat și o fată) pentru fiecare KC
Găsirea unor reporteri „oficiali” (al căror rol este de a raporta toate
activitățile curriculumului și care vor fi prezentate în timpul
evenimentului public)

Step-by-step instructions
 Sugerează copiilor ideea că vor trebui să aleagă unii dintre ei (un băiat și o fată) care vor trebui
să îi reprezinte în timpul evenimentului public și al întâlnirilor cu autoritățile locale. Copiii trebuie
încurajați să aplice ca reprezentanți
 Desfășurați alegeri democratice
 Solicitați unii reporteri oficiali ai activităților a căror sarcină este să se ocupe de documentația
fotografică a activităților prevăzute de curriculum și care vor fi prezentate în timpul evenimentului
public
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A5@M1 Întâlnire cu părinții voluntari
Scop



Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Părinții voluntari sunt informați despre activitățile în care vor fi implicați
active

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

Părinții ambelor clase

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire

Nici una

Să implice acei părinți care vor participa mai activ

Instrucțiuni pas cu pas
 Începeți cu o brainstorming concentrându-vă pe:
 părerea părinților despre modul în care adulții ascultă vocile copiilor
 percepția lor asupra școlii
 Rezumați răspunsurile într-un cadru vizibil tuturor
 Explicați programa, descriind modulul 1 în detaliu
 Cereți-vă părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați
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A6@M1 Explorarea spațiilor școlare
Scop



Tip de activitate

O plimbare în școală și în jurul acesteia

Prezentare generală

Copiii își explorează spațiile școlare

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

60-90 de minute

Pregătire

Nici una

Pentru a explora spațiile școlare

Instrucțiuni pas cu pas
 Mergeți la o plimbare în școală și în jurul său, uitându-vă la mai multe spații din interiorul și
exteriorul clădirii
 Invitați copiii să aibă o privire atentă și critică asupra spațiilor (chiar și a celor pe care le folosesc
zilnic), pentru a gândi funcția originală pe care ar fi trebuit să o aibă și cea îndeplinită în prezent,
să se gândească la punctele tari și punctele slabe ale acestor spații (Cum este? Cum ar trebui / ar
putea fi? Ce-mi place de acest spațiu? Ce nu-mi place? De ce?)
 La sfârșitul plimbării, cereți copiilor să deseneze o hartă a școlii, indicând punctele tari și punctele
slabe ale fiecăruia dintre spațiile vizitate
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
Sfaturi pentru profesor
 Stimulați atenția copiilor prin întrebări antrenante
 Creșteți atenția prin imagini și videoclipuri
 Puneți întrebări copiilor în timpul plimbării și concentrați-vă asupra părților pe care nu le
cunoaște mai puțin
 Stimulați imaginația cu privire la modul în care spațiile ar putea fi reorganizate
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A7@M1 Redarea șoclii din memorie
Scop






Pentru a descoperi trecutul școlii (școala se schimbă în timp),
amintirile legate de școală ca spațiu și ca comunitate (ultimele
competiții în care a fost implicată școala, proiecte, relații cu
teritoriul, oameni celebri care au studiat în școală, ...)
Să discute despre semnificația „apartenenței la o comunitate”
Pentru a reflecta asupra simțului comunității

Tip de activitate

Cercetare, discuții

Prezentare generală

Copiii colectează informații despre istoria școlii lor

Materiale

Imagini, hărți, cărți

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

180 de minute

Pregătire

Căutați imagini și interviuri cu privire la școală

Instrucțiuni pas cu pas
 Cu ajutorul părinților sau altor rude, fiecare copil efectuează o cercetare istorică a școlii și a
schimbării acesteia în timp
 Copiii sunt așezați într-o singură clasă formând un cerc
 Explicați calea pe care intenționați să o parcurgeți și obiectivele lucrării
 Începeți discuția punând o întrebare
 Începeți discuția în care fiecare copil este încurajat să-și spună părerea despre subiectele alese.
 Fiecare copil explică pe scurt munca depusă acasă cu privire la istoria școlii sale.
 După expoziție, profesorii rezumă temele emergente.

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
Sfaturi pentru profesori
 Copiii care s-au mutat recent în oraș (care vin din alte orașe din țară sau din diferite țări) ar putea
fi invitați să ceară noilor vecini
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A3@M1 Activitatea CVS #4 Școala visurilor Unde vrei să studiezi?
Scop





Pentru a încuraja reflecția despre școala ideală pe care participanții
o imaginează pentru ei înșiși și pentru cursanții lor
Pentru a conștientiza ceea ce avem nevoie pentru ca toți elevii să
beneficieze în mod egal de școală
Pentru a promova dezvoltarea empatiei, acceptării, toleranței și
disponibilității pentru acțiune

Sursa activității

Contribuție de Ildikó Lázár, inspirată de ideile din activitățile lui
Aleksandra Birkova, Louise Cutajar-Davis și Pascale MompointGaillard (SARCINI pentru democrație)

Tip de activitate

Imaginarea, scrierea, discuția și realizarea unui poster

Competențe vizate de 
activitate







Valorizarea democrației
Deschiderea către alteritatea culturală
Mentalitate civică
Abilități de ascultare și observare
Empatie
Abilități de cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Elevii își imaginează și scriu școala lor ideală și colaborează într-un grup
pentru a prezenta o idee de școală de vis, care garantează egalitatea
tuturor.

Materiale
Dimensiunea grupului

Afișe A3 suficiente sau mari și pixuri
Post-it
Groupe de 5 copii

Timpul necesar

90 de minute

Pregătire

Mesele trebuie aranjate astfel încât ambele mici lucrările de grup și
prezentările plenare ale întregului grup pot fi gestionate cu ușurință. Dacă
decideți ca grupurile să citească poveștile în stil puzzle, atunci aveți nevoie
de suficiente copii ale poveștilor din fiecare micro-grup

Instrucțiuni pas cu pas
 Spuneți copiii că în următoarea activitate vor fi încurajați să-și imagineze școala de vis pe care ar dori
să o facă.
 Rugați copiii să-și imagineze școala de vis. Poate că vor să închidă ochii și să se gândească la aceste
întrebări:
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► Cum este școala ta de vis?
► Cu ce seamănă? Care este sala / spațiul preferat din ea?
► Ce tradiții ați dori să stabiliți în școala dvs.?
► Ce reguli ai vrea să respecte oamenii?
► Cum i-ai întâmpina pe noii veniți la școala ta?
Spune grupului să își scrie propriile idei individual și să le încercuiască pe cele două sau trei cele mai
importante pe propriile liste.
Rugați copiii să formeze micro-grupuri de aproximativ patru sau cinci (puteți decide cine lucrează cu
cine sau le puteți grupa la întâmplare cu cărți color, pixuri etc.).
Copiii împreună discută despre trăsăturile pe care le-au adunat individual pentru a desena școala de
vis cu care toți ar fi mulțumiți. Se prezintă pe rând pe cele mai importante idei ale lor micro-grupului,
o idee pe persoană, care trebuie desenată pe afiș de către persoana care stă în dreapta sa. Pot face două
sau trei runde, asigurându-se că cele mai importante idei ale fiecărui membru sunt discutate și
acceptate de ceilalți din micro-grup. Dacă una dintre ideile membrului nu este acceptată de microgrup, atunci persoana are dreptul să prezinte o altă idee. Odată ce o idee este acceptată de toți membrii
ca fiind importantă, persoana din dreapta vorbitorului trebuie să deseneze această idee pe afiș. În
această etapă nu pot fi scrise cuvinte pe afiș.
Microgrupurile își prezintă afișele școlii de vis pe care au creat-o.
Odată ce toate școlile de vis au fost prezentate, spuneți grupurilor că, din păcate, unii elevi sunt
nemulțumiți în aceste școli de vis, astfel încât afișele trebuie schimbate pentru a se asigura că toți
tinerii se bucură să meargă la această școală.
Spuneți o poveste de conflict (a se vedea fișa de sarcini) și explicați că este o poveste adevărată.
Rugați copiii să-și completeze afișele (cu alte desene sau text pe Post-it) pentru a vă asigura că școala
lor este o școală de vis pentru toată lumea.
Rugați micro-grupurile să raporteze ce schimbări au făcut în postere.

Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Țineți o sesiune de informare pe baza următoarelor întrebări.
► Școala ta este o școală de vis pentru tine? Este o școală de vis pentru toată lumea?
► Ce fel de experiență a fost să-ți imaginezi școala de vis?
► Cum te-ai simțit când a trebuit să desenezi ideile altor copii pe afiș?
► Cum te-ai simțit când ai citit despre copiii nefericiți?
► S-a schimbat ceva în gândirea ta după ce ai citit despre una dintre ele?
► Ce ai adăugat la afiș în a doua rundă de desen?
► Vezi vreo asemănare cu viața la școala ta?
Sfaturi pentru profesor
Insistați asupra regulilor în timpul lucrului cu micro-grup: membrii se alternează pentru a-și împărtăși
ideile și întotdeauna persoana din dreapta vorbitorului care desenează pe afiș dacă grupul acceptă
ideea prezentată ca fiind importantă pentru școala lor de vis.
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FIȘA DE ACTIVITATE
Povestea conflictului în școală
Fabiana s-a simțit întotdeauna „diferită” față de ceilalți copii. Acum este pre-adolescentă și are o
boală fizică, trebuie să folosească un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Se simte diferită și le-a vorbit
prietenilor despre asta, dar nu și familiei sale.
Un grup de fete foarte populare din clasa ei a început recent o campanie împotriva ei și a răspândit
zvonuri jenante. Deși adulții par conștienți de tensiuni, întrucât s-a vorbit destul de urât despre
dizabilități în curtea școlii, ei nu au intervenit.
Un coleg nou s-a alăturat recent școlii. A intervenit foarte bine, dar în câteva zile a început să
manifeste un comportament negativ foarte puternic împotriva Fabianei. El face în mod constant
comentarii disprețuitoare despre Fabiana. Batjocura este constantă, iar Fabiana pare foarte tristă și
singură și uneori îi este frică la școală. Notele ei scad ... și se izolează din ce în ce mai mult.
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A3@M1 Activitatea CVS #5 Reporter CVS Cu camerele lor, CVS își explorează școala!!
Scop




Sursa activității

Derivat din “COMPASITO”

Tip de activitate

Reportaj foto sau alte forme de raportare

Competențe vizate de 
activitate











Creați un reportaj despre explorarea spațiilor și amintirilor școlare
Dezvoltarea abilităților de colaborare pentru participarea activă

Respect
Mentalitate civică
Responsabilitate
Auto-eficacitate
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Abilități de cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Copiii raportează despre școala lor (în dimensiunile spațiu-timp) și
comunitatea sa

Materiale






Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

90-120 de minute
Se repartizează înainte de sărbătorile de Crăciun și pentru a discuta la
întoarcerea din vacanță, la școală

Pregătire





O cameră digitală sau de tip Polaroid pentru fiecare grup
Blocnote și pixuri pentru a lua notițe și a identifica fotografii
Copii ale hărților comunității
Opțional: Imprimantă pentru imprimarea fotografiilor digitale

Faceți copii ale hărților școlii
Deoarece această activitate implică o privire critică asupra școlii,
informați în prealabil oficialii relevanți
Încercați să aranjați o întâlnire cu oficialii locali relevanți cărora
copiii le pot prezenta rezultatele și propunerile și discutați despre
posibilele schimbări
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Instrucțiuni pas cu pas
 Discutați cu copiii despre ceea ce fac reporterii, atât în presa scrisă, cât și în televizor. Explicați
că ei înșiși vor deveni reporteri foto și vor face poze școlii și comunității sale și vor intervieva
părinții, bunicii, vecinii și alți copii despre experiența lor cu școala.
 Împărțiți copiii în grupuri de trei sau patru. Acordați fiecărui grup o sarcină specifică. De exemplu:
 Grupul A ar putea verifica condițiile de siguranță din interiorul școlii (de exemplu, unde sunt
stingătoarele? Sunt în stare de funcționare? Sunt ușor accesibile ușile de urgență? Știu copiii
ce să facă în caz de urgență?)
 Grupul B ar putea verifica condițiile de siguranță în afara școlii, de exemplu, legate de trafic.
(de exemplu, există trotuare sigure? Locuri sigure pentru traversarea străzilor? Străzile și
trotuarele sunt în stare bună de reparație? Există controale la viteza șoferilor?)
 Grupul C ar putea verifica condițiile de alimentație la școală (de exemplu, condiții igienice,
informații despre meniul alimentar, calitățile nutriționale ale alimentelor și băuturilor,
controale de siguranță privind alimentarea cu apă?)
 Grupul D s-ar putea concentra pe interviuri adresate bunicilor și altor bătrâni despre școală.
 Acordați timp grupurilor să discute subiectul lor și să planifice modul în care vor căuta dovezi.
Asigurați-vă că știu cu cine să contacteze pentru a putea intra în anumite zone (de exemplu,
îngrijitor pentru școală sau parc). Toți ar trebui să știe cum să folosească sala de clasă. Fiecare
grup ar trebui să aibă, de asemenea, cel puțin un copil care va lua notițe și va scrie subtitrări pentru
a identifica fotografiile, unul pentru a lega fotografia cu problemele specifice școlii și altul care
își va scrie sugestiile de răspuns.
 Cereți fiecărui grup să raporteze planurile sale întregului grup. Stabiliți un termen specific pentru
finalizarea sarcinilor de raportare.
 După ce grupurile și-au făcut fotografiile, acordați-le timp pentru a pregăti o mini-expoziție care
va avea loc în timpul evenimentului public final. Fiecare expoziție trebuie să includă:
 Un titlu
 Numele copiilor din grup
 Subtitrări pentru fiecare fotografie, indicând când și unde a fost făcută și ce arată
 Comentarii despre spațiile școlare și comunitatea sa
 Recomandări pentru soluționarea încălcărilor observate și recomandări pentru exemple bune.
Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Descrieți activitatea punând întrebări precum acestea:
► Cum ți-a plăcut să fii reporter?
► A fost dificil să găsești exemplele de care ai nevoie?
► A fost dificil să „surprindem” situația într-o fotografie?
► A fost dificil să scrii subtitrările?
► A fost dificil să faci felicitări? Recomandări?
► Ai aflat ceva despre comunitatea ta? Despre tine? Ai văzut ceva într-un mod nou?
► Poate o cameră să fie un instrument util pentru a dezvălui situații? Poate fi util scrierea?
► Vă puteți gândi la alte instrumente care ar putea dezvălui aceste situații?
► Ce imagine, dacă ai avea, ai adauga scrisului?
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Corelați activitatea cu școala punând întrebări precum:
► Ce ai învățat despre școala ta și comunitatea ei?
► Care au fost câteva exemple pozitive în școală?
► Care au fost câteva exemple negative în școală?
► Putem face sugestii concrete pentru îmbunătățirea școlii și a vieții sale comunitare? Cui (de
exemplu, administrația școlii, părinții, primarul, consiliul local, mass-media, profesorul)?
► UNCRC garantează copiilor dreptul de a-și exprima opiniile în mod liber în toate problemele
care îi afectează. Folosești acest drept? Dacă da, cum? Cum l-ați putea folosi cel mai eficient?
De ce abilități aveți nevoie pentru a face asta?

Sfaturi pentru profesor
 Dacă copiii raportează despre școli sau alte instituții, încercați să obțineți aprobarea și / sau
colaborarea celor responsabili. Participarea lor cu copiii este importantă în crearea schimbării.
 Subliniați că această raportare nu este doar pentru a găsi unele probleme în școală, ci și pentru a
evalua ceea ce merge bine.
 Subliniați importanța recunoașterii și felicitării celor care protejează și asigură standarde bune de
sănătate, siguranță și mediu.
 Poate că va trebui să le oferiți copiilor instrucțiuni de bază despre funcționarea camerei și sfaturi
despre cum să faceți fotografii bune. Asigurați-vă că toți copiii învață cum să folosească camera
și au ocazia să o folosească.
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A8@M1 Planificarea pentru real
Curriculum-ul prevede trei întâlniri pentru a pregăti și implementa Planificarea reală
Întâlnirea 1
Scop
 Pentru a explica procedura Planificării pentru Real
 Pentru a pregăti materialele (steaguri și harta școlii)
Tip de activitate

Discuție, activitate manual

Prezentare generală

Copiii realizează instrumentele

Materiale

Cartografii, hârtie, markere, bețișoare, lipici, bile de lână, polistiren

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

Materialele pot fi pregătite și realizate în lunile anterioare, cu ajutorul
colegilor CTT

Pregătire

Crearea bazei cartografice și a steagurilor

Instrucțiuni pas cu pas
 Explicați tehnica Planificării pentru Real și toate procedurile care trebuie implementate.
 Alegeți simboluri care vor fi realizate în steaguri.
 Construiți steagurile.
 Creați forme rotunde sau dreptunghiulare folosind foi albe sau colorate (puteți utiliza foi colorate
diferite în funcție de tipul de simbol, de ex. Roșu pentru cultură, verde pentru mediu, violet pentru
servicii).
 Luați ștampile (alternativ puteți face desene mici) pe care le veți folosi ca șabloane și care
reprezintă intervenții (de exemplu, teren de fotbal, pistă pentru biciclete, zonă verde, loc de joacă
etc.) și faceți diverse copii folosind aceste ștampile. Câteva exemple sunt raportate mai jos.









Decupați formele pe care le-ați creat.
Asamblați cu lipici sau bandă dublă.
Puneți lipiciul sau banda dublă pe un șablon și lipiți-l pe scobitoare, apoi luați al doilea șablon și
așezați-l peste cel anterior, făcându-l să se lipească foarte bine.
Adresați-vă municipalității (această operațiune trebuie efectuată cu cel puțin 30 de zile înainte)
hărțile spațiilor externe ale școlii.
Imprimați aceste hărți.
Luați panouri din polistiren și lipiți-le numai pe o parte.
Atașați hărțile la polistiren.
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Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
Sfaturi pentru profesori
 Alegeți un număr limitat de simboluri pentru steaguri.
 Creați o serie de steaguri, astfel încât fiecare copil să aibă posibilitatea de a-și exprima opinia.
 Lăsați copiii să participe activ la realizarea steagurilor.
 Spuneți copiilor ce se înțelege prin cartografiere și cum se face.

PLANIFICAREA REALĂ EXPLICATĂ DE IMAGINI
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Întâlnirea 2
Scop



Tip de activitate

Activitate manual

Prezentare generală

Poziționarea steagurilor și a firelor de lână

Materiale

Steaguri, bobine, ace cu capete colorate

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

2-3 ore

Pregătire

Harta de bază

Pentru a implementa activitatea Planificării pentru Real

Step-by-step instructions
 Tu și copiii (și cei care doresc să vă alăturați) vă veți întâlni în fața intrării școlii pentru a începe
plimbarea pe cunoștințele spațiilor școlare.
 După plimbare, tu și copiii vă întoarceți la clasă pentru a începe planificarea unor activități
reale.
 Toți copiii au posibilitatea de a introduce pe bazele cartografice proiecte punctuale prin steaguri
și proiecte liniare cu utilizarea firelor de lână, localizându-le perfect
 Fiecare steag, sau fir, reprezintă fără echivoc un proiect, acțiune sau intervenție, care urmează să
fie realizat pentru îmbunătățirea locurilor
 Această activitate inițiază o primă confruntare între participanți
 Puneți întrebări precum acestea:
►
►
►
►
►
►
►
►

Ce as putea face?
Ce proiect vreau să implementez?
De ce elemente am nevoie pentru a realiza proiectul?
Cum îmi văd școala în 5 ani?
Cum văd școala după finalizarea proiectului?
Care sunt cele 3 locuri din școala mea în care putem investi?
Care sunt cele 3 locuri din școala mea în care nu sunt necesare îmbunătățiri?
Ce aș vrea să fac pentru toți cei care vin la școala mea?

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
Sfaturi pentru profesor
 Stimulați conversația între copii
 Puneți întrebări copiilor în timpul aplicării steagurilor
 Nu utilizați întrebări închise
 Stimulați copiii să adreseze întrebări adulților prezenți
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Concentrați-vă pe cele mai reprezentative spații școlare pentru copii
Puneți întrebări stimulative pentru a începe să vă gândiți la ideile de design (copiii închid ochii și
își imaginează reproiectarea spațiului la care se uitau)
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Întâlnirea 3
Scop





Pentru a reflecta asupra activității
Pentru a selecta steagurile
Planificarea proiectului ales

Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii reflectă asupra steagurilor poziționate și selectează proiecte
prioritare

Materiale

Baza cartografică cu steaguri

Dimensiunea grupului

2 clase (sunt implicați și părinți voluntari)

Timpul necesar

2 ore

Pregătire

Baza cartografică cu steaguri

Instrucțiuni pas cu pas
 Eliminarea steagurilor identice sau similare poziționate în același loc
 Discuție cu privire la proiectele care urmează a fi implementate
 Selectarea unui proiect ales ca prioritate
 Proiectarea proiectului ales
 Puneți întrebări precum acestea:
► Ce proiect aș dori să implementez?
► Ce se poate face cu resursele disponibile?
► Sunt gata să devin protagonistul proiectului?
► Cum pot contribui la succesul proiectului?
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
Sfaturi pentru profesor
 Încurajați discuția în rândul copiilor
 Facilitați conversația și rezolvați conflictele.
 Oferiți tuturor oportunitatea de a-și exprima opinia.
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A9@M1 Planificarea intervenției de regenerare
Scop



Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii și profesorul planifică intervenția de regenerare a unei zone
școlare

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

45 de minute

Pregătire

Copii ale proiectului ales în activitatea anterioară

Pentru a planifica intervenția de regenerare

Instrucțiuni pas cu pas
 Ar putea fi util să gândim împreună cu copiii și părinții lor despre oportunitatea / posibilitatea de
a realiza o consolidare pentru a finanța intervenția.
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A10@M1 Implementarea intervenției de regenerare
Scop



Tip de activitate

Activitate manuală

Prezentare generală

Copiii, cu ajutorul părinților voluntari, realizează intervenția de
regenerare

Materiale

Ce este necesar pentru realizarea intervenției specific

Dimensiunea grupului

2 clase (sunt implicați și părinți voluntari)

Timpul necesar

Timpul necesar pentru realizarea intervenției specific

Pregătire

Ce este necesar pentru realizarea intervenției specifice

Pentru a realiza intervenția

Instrucțiuni pas cu pas
 Copiii realizează intervenția cu ajutorul profesorilor și părinților voluntari

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A3@M1 Activitatea CVS #6 Să fii în papucii altcuiva
Scop





Sursa activității

Contribuție de Hilal Akyüz (TASKs for democratic)

Tip de activitate

Discuție, joc de rol

Pentru a ajuta copiii să experimenteze excluderea prin joc de rol
Pentru a promova discuțiile despre sentimentele pozitive și negative
Pentru a dezvolta empatie și perspective multiple

Competențe vizate de  Aprecierea demnității și a drepturilor omului
activitate
 Aprecierea diversității culturale
 Deschiderea către alteritatea culturală
 Toleranță la ambiguitate
 Empatie
 Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Prezentare generală

Elevii discută despre unele situații de zi cu zi și le interpretează pentru a
descoperi o soluție

Materiale




Dimensiunea grupului

3 grupuri de copii

Timpul necesar

80 de minute

Pregătire

Fotocopiați și decupați numărul corect de cărți de rol. Aranjați sala de
clasă pentru a avea suficient spațiu pentru interpretarea rolurilor (este
necesar să folosiți 2 săli de clasă dacă una este prea mică)

O copie a foii de test și creion per persoană
Foaie de hârtie

Instrucțiuni pas cu pas
 Spuneți-le pe profesori pe scurt că în următoarea sesiune vor acționa și vor discuta situații de
zi cu zi
 Împărțiți profesorii în 3 grupuri, urmărind rolurile situației în sarcină
 Înainte de a da cărțile de rol, spuneți participanților că trebuie să se comporte și să rezolve
situațiile de pe cărțile de rol și că toată lumea din grupul lor ar trebui să aibă șansa de a acționa.
 Participanților li se oferă aproximativ 30 de minute pentru a discuta situația, pentru a găsi o
soluție și pentru a aloca un rol fiecărui membru al grupului.
 Puteți înregistra jocul de rol sau face fotografii, pe care le puteți utiliza pentru activități
ulterioare sau pentru descrierea și reflectarea.
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Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Puteți începe să reflectați cerând copiilor să spună întregii clase despre gândurile și sentimentele
lor despre situații. Poate doriți să utilizați câteva dintre următoarele întrebări:
► Ce a fost greu de jucat, care rol a fost enervant, amuzant etc.?
► Ce v-a amintit situația? Există situații similare în societatea / împrejurimile / școala voastră?
 Puneți copiilor dvs. următoarele întrebări:
► Înainte să vorbim astăzi despre diversitate, ați fost la curent cu următoarele?
► În timpul activității, ți-ai amintit de un eveniment în care te-ai simțit diferit / exclus?
Sfaturi pentru profesor
 Acordați copiilor timp să-și amintească și să reflecteze, deoarece este nevoie de timp pentru a-și
aminti și a vorbi despre experiențele din trecut, dar nu-i forțați să împărtășească experiențe posibil
neplăcute
 Nu vă limitați la materialele sugerate aici; puteți explora același subiect folosind alte situații
relevante, schițe etc.
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SITUAȚIA
Instrucțiuni și materiale
1. Tot ce aveți nevoie este o bucată de hârtie pentru copilul cu rolul C, indicând faptul că el / ea
este femeia / bărbatul poliției.
2. Alegeți copiii pentru rolul A și trimiteți-i afară din clasă.
3. Citiți situația în clasă. Toată lumea poate compune limba care va fi folosită pentru a reprezenta
comunitatea rolul pe care elevii îl întâlnesc în oraș.
4. Alegeți un copil care să fie polițistă / bărbat și dați-i / el cardul de rol.
5. Invitați rolul A copii înapoi în clasă.
6. Întreaga clasă încearcă să evite contactul cu familia de migranți reprezentată de rolul A.
7. Rolul culminant intră în clasă și i se permite să-și facă explicația finală în limbajul real al clasei.
8. Vedeți cum rezolvă situația.
Situația
Există brusc o nouă familie în orașul tău fericit, curat și prietenos, care vorbește o limbă pe care
nu o înțelegi. Întregul oraș respinge contactul cu familia care vorbește o limbă pe care nu o pot
înțelege.
Rolul A (3- 4 copii)
Există un război în țara ta și trebuie să fugi cu familia în altă țară. Mergi pe străzi și parcuri și încerci
să vorbești cu oamenii pentru a-ți explica situația. Ești flămând și obosit. Dar nimeni nu vorbește
limba ta. Încercați să le explicați că sunteți gata să lucrați pentru a obține
mâncare și un loc cald unde să dormi.
Rolul B (întreaga clasă)
Întreaga clasă trebuie să vorbească o limbă fără sens și să se prefacă că nu înțeleg engleza (sau limba
vorbită de obicei în clasă). Încercați să evitați contactul cu familia. În cele din urmă, doi dintre voi
mergeți la femeia / bărbatul polițist/ă pentru a se plânge de familie, declarând că prezența lor nu
este dorită orașul tău.
Rolul C (rol culminant)
Ești polițistă / polițist; cetățenii vin la tine și se plâng de o nouă familie care se plimbă prin parcurile
și străzile din orașul tău. Nu îți plac, dar încerci să-i înțelegi așa cum știi puțin din limba lor.
Înțelegeți că au fugit de război în țara lor și că tatăl a fost un om de știință renumit în acea țară.
Explicați această situație către întregul grup și observați reacția lor. (Faceți explicația în limba reală
a clasei).
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A3@M1 Activitatea CVS #7 Publicarea vocilor copiilor Să povestim lumii despre școala
noastră!
Scop






Să dezvolte abilități de gândire critică despre publicitate și massmedia
Să exerseze creativitatea și abilitățile de comunicare
Să dezvolte idei despre cum să promovezi drepturile omului copiilor
Pentru a aprofunda înțelegerea drepturilor omului

Sursa activității

Derivat “COMPASITO”

Tip de activitate

Povestire, desen, scriere

Competențe vizate de 
activitate










Deschiderea către alteritatea culturală
Auto-eficacitate
Mentalitate civică
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Copiii dezvoltă o reclamă TV pentru intervenția copiilor de intervenție
de regenerare la școală

Materiale

Consumabile de hârtie și artă

Dimensiunea grupului

4-24

Timpul necesar

120-180 de minute

Pregătirea

Dacă este posibil, aranjați echipamente video pentru a înregistra
reclamele

Instrucțiuni pas cu pas
 Împărțiți copiii în grupuri de trei sau patru. Explicați că grupului lor i s-a cerut să facă publicitate
intervenției lor de regenerare la școală. Vor face o reclamă pentru televiziune care durează de la
una la trei minute, care îi face pe oameni conștienți și / sau să înțeleagă acea muncă.
 Rugați copiii să descrie unele reclame la televizor care le-au atras atenția. Funcții de brainstorming
ale unor reclame bune (de exemplu, fraze inteligente, efecte sonore, muzică, umor, mesaje
serioase).
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Discutați publicul pentru reclama lor. Se adresează copiilor, părinților, profesorilor, publicului
larg sau tuturor acestora? Discutați despre modalitățile prin care reclama poate fi făcută atractivă
pentru publicul ales.
Explicați că fiecare grup ar trebui să aleagă un aspect al intervenției pe care doresc să îl promoveze
și publicului căruia doresc să îl adreseze. Rugați pe cineva din fiecare grup să vă raporteze dreptul
și ce audiență au decis.
Odată ce grupurile au ales lucrarea, ar trebui să dezvolte o idee pentru a o face publicitate.
Încurajați-i să ia în considerare multe modalități diferite de a prezenta lucrarea (de exemplu, o
poveste pe care o interpretează, o melodie pe care o cântă, un desen animat pentru care desenează
scenariul). Amintiți-le că acesta va fi un videoclip pentru TV, deci ar trebui să fie interesant din
punct de vedere vizual și să aibă acțiune, nu doar „capete vorbitoare”. Nu ar trebui să fie prea
complex pentru a fi prezentat în mai puțin de trei minute.
Circulați printre grupuri pentru a le monitoriza progresul. Odată ce un grup și-a finalizat reclama,
cereți-i să îi dea un titlu și începeți să exersați.
Când toate grupurile și-au planificat reclamele, adunați întregul grup împreună pentru a-și
împărtăși ideile și a primi feedback de la alții. Cereți fiecărui grup să-și explice munca, publicul
și ideile. Dacă sunt gata, pot încerca să o efectueze și ei. După fiecare descriere sau performanță,
încurajați sugestii și feedback constructiv, punând întrebări precum:
► Această idee va atrage publicul ales?
► Va face clar ideea lucrării?
► Ce vă place la aceste idei?
► Puteți oferi sugestii de îmbunătățire?
Acordați timp grupurilor pentru a-și îmbunătăți și exersa reclamele.
Rugați fiecare grup să își prezinte reclama și planurile reciproc.

Informare și evaluare
 Rezumați activitatea solicitându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 De asemenea, puteți descrie activitatea, adresând întrebări precum:
► Au fost o parte din această activitate deosebit de provocatoare? Mai ales distractiv?
► Ați aflat ceva despre modul în care sunt făcute reclame?
► A fost greu să te gândești mai degrabă în imagini decât în cuvinte?
► A fost greu să ne gândim cum să ajungem la un anumit public?
► Reclamele sunt întotdeauna pozitive? De ce sau de ce nu?
► Ce ai învățat din celelalte scenarii?
► Această activitate va schimba modul în care privești televizorul?
 Corelați activitatea cu drepturile omului, punând întrebări precum:
► De ce grupul dvs. a ales acel aspect particular al activității?
► De ce ai ales acel public?
► Ce fel de reacție sau acțiune credeți că ar produce reclama dvs.?
► Este o reclamă TV un mod bun de a trimite oamenilor un mesaj despre activitatea dvs. de
regenerare? De ce sau de ce nu?
► Reclama voastră a implicat și alte probleme în afară de cea pe care v-ați concentrat?
► Cine are nevoie de educație despre drepturile omului copiilor?
69

Curriculumul CVS pentru copii – Activitățile din modulul 1

Sfaturi pentru profesor
 Aceasta este o activitate complexă care poate provoca copiii să utilizeze noi abilități (de exemplu,
scrierea dialogului sau melodii, respectarea unui fir logic, cursiv în povestire). Profesorul trebuie
să monitorizeze cu atenție progresul copiilor, ajutându-i să țină drumul.
 Unele grupuri se vor deplasa mai repede în proces decât altele. Dacă un grup a îndeplinit o sarcină,
dați-le instrucțiuni individual pentru pasul următor. Acordați-le destul timp pentru a practica și a
revizui după feedback.
 Folosiți activitatea pentru a încuraja gândirea critică despre publicitate și scopurile acesteia.
 Folosiți activitatea pentru a exersa oferirea și primirea de critici constructive.
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A11@M1 Organizarea evenimentului public
Scop



Tipul de activitate

Activitate manuală

Prezentare generală

Copiii și profesorul (cu ajutorul părinților voluntari) planifică
evenimentul public

Materiale

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Dimensiunea grupului

2 clase (sunt implicați și părinți voluntari)

Timpul necesar
Pregătire

Timpul necesar pentru activitățile specifice alese
Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Să planifice evenimentul public în timpul căruia copiii își prezintă
acțiunea de regenerare la școală

Instrucțiuni pas cu pas
 Rugați copiii să se gândească la organizarea acestui eveniment.
 Întrebați părinții voluntari cum ar putea ajuta copiii.

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A12@M1 Evenimentul public
Scop



Tip de activitate

Activitate manuală, discuție

Prezentare generală

Evenimentul public în timpul căruia copiii își prezintă acțiunea de
regenerare la școală

Materiale

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Dimensiunea grupului

2 clase (sunt implicați și părinți voluntari)

Timpul necesar

Timpul necesar pentru activitățile specifice alese

Pregătire

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Pentru a celebra activitatea de regenerare a copiilor la școală

Instrucțiuni pas cu pas
 Conținutul specific al acestei activități va fi decis de copii, profesori și părinți. Iată câteva sugestii:
 Munca copiilor realizată în timpul activităților CVS „Școala de vis”, „CVS reporter”,
„Publicitatea vocilor copiilor” ar putea fi expusă, precum și lucrarea „reporterilor oficiali”
pentru copii.
 Copiii ar putea organiza activitatea CVS „Zabderfilio” pentru colegii de la alte clase.
 Invitați toți copiii și părinții școlii.
 Încercați să invitați reprezentanți ai comunității locale (de exemplu, primarul, directorul școlii,
membrii consiliului local, asociațiile locale) să vizioneze expoziția, să se întâlnească cu copiii
pentru a-și asculta preocupările, pentru a asculta propunerile lor și pentru a discuta despre
posibilele schimbări. Dacă este posibil, Carta europeană revizuită privind participarea tinerilor la
viața locală și regională (CoE)6 ar putea fi semnat de elevi și de factorii de decizie din oraș.

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.

6

https://rm.coe.int/168071b4d6
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A13@M1 Întâlnirea plenară finală cu părinții
Scop

Pentru a discuta întregul proces cu părinții copiilor

Tip de activitate

Discuţie

Prezentare generală

Părinții și profesorul discută despre activitățile realizate

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

Părinții copiilor din cele două clase implicate în Curriculum

Timpul necesar

45 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Întrebați părinții despre experiența lor despre curriculum și despre părerea lor despre implicarea
copiilor lor.
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A3@M1 Activitatea CVS #8 Scrisori pentru următoarea generație
Scop




Pentru a-i determina pe copii să evalueze curriculum-ul în care au
fost implicați
Să scrie ce au învățat și ce cred că pot folosi în viața lor

Sursa activității

Contribuție de Ildikó Lázár (SARCINI pentru democrație)

Tip de activitate

Discuție, scriere, lectură de la egal la egal

Competențe vizate de 
activitate




Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui

Prezentare generală

Copiii își revizuiesc experiențele și scriu o scrisoare următoarei generații
de elevi

Materiale




Dimensiunea grupului

Lucrați în perechi

Timpul necesar

45 de minute

Pregătire

Gândiți-vă la criteriile de evaluare pe care v-ați dori ca participanții dvs.
să țină cont de ele în timp ce scriu scrisorile lor.

O foaie A4 goală pentru fiecare pereche de participanți
Imagini sau cărți tăiate în două pentru asociere

Instrucțiuni pas cu pas
 Explicați de ce este important să revizuiți ceea ce a fost făcut și discutat în activitățile sau sesiunile
anterioare. Spuneți copiilor că evaluarea lor va lua forma unei scrisori către următorul set de
participanți.
 Copiii formează perechi sau îi împerecheați la întâmplare cu imagini sau cărți cu expresii tăiate
în două. Cele două jumătăți trebuie să se găsească reciproc pentru a forma un întreg și a se
completa reciproc. Dacă aveți un număr impar de copii, este mai bine să aveți un grup de trei,
decât să aveți pe cineva să lucreze singur.
 Puteți oferi câteva idei despre ce să scrieți și cum să organizați scrisul într-o scrisoare. Proiectați
punctele relevante sau scrieți-le pe tablă. De exemplu:
► scopurile activității / sesiunii / cursului
► atmosfera
► conţinut
► înțelegerea terminologiei
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►
►
►
►
►
►
►
►




activități și sarcini
sincronizarea și ritmul
rezultatele obținute ale învățării
evaluarea copiilor cu privire la propriul progres, efort și angajament
planurile copiilor pentru utilizarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dezvoltate
planurile copiilor pentru utilizarea activităților sau materialelor concrete
probleme, riscuri, pericole
sfaturi generale pentru viitorii copii

Copiii discută ideile lor în perechi și își scriu scrisorile împreună următorului set de copii, astfel
încât să știe la ce să se aștepte.
Când timpul a trecut, literele sunt trecute în jur. Dacă este posibil, toată lumea citește scrisorile
celorlalți.
Toată lumea ar trebui să ia notițe pentru a putea cita unul sau două puncte interesante din unele
scrisori.

Informare și evaluare
 Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Urmează o discuție cu întrebări pentru clarificare și sugestii de acțiune și / sau îmbunătățire pe
baza punctelor cheie de pe tablă și a citatelor pe care dvs. și copiii doriți să le citiți din unele
scrisori.
 Faceți criteriile dvs. de evaluare a comentariilor lor foarte clare și explicite.
 Scrisorile ar trebui fixate pe o tablă pentru ca viitorii copii să le poată citi și mai târziu pot fi
folosite ca o activitate introductivă cu următorul grup de copii.
Sfaturi pentru profesor
 Avertizați copiii că își pot folosi simțul umorului, dar trebuie să scrie scrisori care să reflecte cu
adevărat evaluarea sesiunii și a propriei învățări.
 În plus, poate este util să le reamintim că acest lucru nu ar trebui să se transforme într-o rundă de
complimente, ci în tipul de scrisoare pe care cu toții ne așteptăm să o primim de la un prieten sau
coleg critic, dar de susținere.
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A14@M1 Întâlnirea plenară finală cu copiii
Scop




Tip de activitate

Discuţie

Prezentare generală

Copiii discută despre activitățile realizate

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

60 de minute

Pregătire

Nici una

Pentru a reflecta asupra experienței de învățare cu copiii
Pentru a colecta sugestiile copiilor despre revizuirea curriculumului

Instrucțiuni pas cu pas
 Cereți părerea copiilor despre Curriculum.
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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2. Modulul 2 – Vocile noastre pentru orașele noastre
2.1 Etapele și activitățile curriculumului CVS în modulul 2

A1@M2
A2@M2
A3@M2
A4@M2
A5@M2
A6@M2

A3@M2
A7@M2

A8@M2
A9@M2
A10@M2
A3@M2
A11@M2
A12@M2
A13@M2
A3@M2
A14@M2
A15@M2

Pasul 1 - Partajarea problemelor CVS Curriculum și planificarea lucrării
Întâlnire plenară inițială cu copiii KC
Întâlnire plenară inițială cu părinții KC
Activitate CVS
Adunarea copiilor
Întâlnire cu părinți voluntary
Prima întâlnire cu autoritățile locale
Pasul 2
Pasul 2a - Explorarea dimensiunilor spațiu-timp ale orașului
Activitate CVS
Explorarea orașului
Pasul 2b - Planificarea intervenției de regenerare
Planificarea reală
A doua întâlnire cu autoritățile locale
Planificarea intervenției de regenerare
Pasul 3 - Implementarea intervenției de regenerare
Activitate CVS
Implementarea intervenției de regenerare
Pasul 4 – Prezentarea intervenției de regenerare
Organizarea evenimentului public
Evenimentul public
Pasul 5 – Reflecție asupra experienței de învățare
Activitate CVS
Întâlnirea plenară finală cu părinții KC
Întâlnirea plenară finală cu copiii KC
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2.2 Lista “activităților CVS” în Modulul 2 (A3@M2)
Cod

Nume

M2#1

Oglindă,
vorbește cu
mine

Obiective în
curriculum
Energizarea copiilor
pentru noul ciclu de
activități

M2#2

Ce lume
minunată

Reflectând asupra
orașului „ideal”

M2#3

Reporter CVS

Crearea unui raport
despre activitățile de
explorare a spațiilor și
amintirilor orașului

M2#4

Acasă în
Europa

Concentrarea pe
cunoașterea Europei (în
pregătirea pentru C3 la
Bergen)

M2#5

Publicarea
vocilor copiilor

Concentrându-se pe
comunicare

M2#6

Scrisori către
următoarea
generație

Facilitarea reflecției
asupra întregii
experiențe de învățare

Focusarea pe competențele RFCDC

Pas





1












































Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea față de alteritatea culturală și față de
alte credințe, concepții despre lume și practici
Toleranță la ambiguitate
Abilități de rezolvare a conflictelor
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea față de alteritatea culturală și față de
alte credințe, concepții despre lume și practici
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Respect
Mentalitate civică
Responsabilitate
Auto-eficacitate
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Abilități de cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Deschiderea către alteritatea culturală
Auto-eficacitate
Mentalitate civică
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Deschiderea către alteritatea culturală
Auto-eficacitate
Mentalitate civică
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
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A1@M2 Întâlnire plenară inițială cu copiii
Scop



Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Profesorul ilustrează modulul 2 copiilor

Materiale
Dimensiunea grupului

O poezie legată de aceste probleme
2 clase împreună

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire





Pentru a împărtăși copiilor detaliile Modulului 2. Copiii trebuie
informați cu privire la întregul process

Comunicați copiilor cu câteva zile înainte ca această întâlnire să aibă
loc
Imprimați un rezumat al curriculumului care urmează să fie furnizat
copiilor (cum ar fi o cronologie derivată de curriculum)
Selectați o poezie despre subiectele Curriculumului

Instrucțiuni pas cu pas
 Citiți o poezie cu ei pe subiectele curriculum-ului (un exemplu este prezentat mai jos)
 Începeți cu o brainstorming concentrându-vă pe percepția copiilor despre orașul lor sau districtul
în care se află școala
 Rezumați răspunsurile într-un cadru vizibil tuturor
 Descrieți modulul 2 în detalii
 Cereți-le părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați în următoarele luni
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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EXAMPLU DE POEM
O bucată de iarbă
Domnile arhitecți
care faci
proiecte precise și perfecte
de case și clădiri,
de turnuri și terase,
de subsoluri,
de blocuri întregi,
a șantierelor mari,
de cartiere imense ...
ce bun esti!
Și știi deja asta.
Uneori, însă,
Îmi pare rău să spun
te distragi și tu.
De fapt, uiți
că în interiorul acelor clădiri
în acele uriașe
cartiere
trebuie sa fie,
locuind cu adulți,
zeci de copii.

E loc să te joci ... pe acoperiș
în proiectul tău?
Cel puțin o bucată de iarbă,
l-ai lăsat în designul tău?
Haide, fii drăguț,
fă și curți.
Gândește-te puțin
locurile de joacă ...
Doar fă loc
pentru noi,
și vom construi un leagăn
pe cont propriu,
vom face și noi înșine un carusel.
Gianni Rodari
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A2@M2 Întâlnire plenară inițială cu părinții
Scop




Tip de activitate

Prezentarea detaliilor modulului 2
Să îi invite să participe activ, în special în ceea ce privesc pașii 3 și
4
Discuție

Prezentare generală

Profesorul ilustrează modulul 2 pentru părinții copiilor

Materiale

O poezie legată de aceste probleme

Dimensiunea grupului

Părinții copiilor din cele două clase implicate în Curriculum

Timpul necesar

30 de minute

Pregătire




Pregătiți și trimiteți o scrisoare de invitație la eveniment părinților
Imprimați un rezumat al modulului 2 pentru a fi furnizat părinților

Instrucțiuni pas cu pas




Adunați părinții celor 2 clase împreună
Citiți o poezie cu ei despre subiectele curriculum-ului (un exemplu este prezentat mai jos)
Cereți-le părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați copiii lor

Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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EXAMPLU DE POEM
o bucată de iarbă
Domnile arhitecți
care faci
proiecte precise și perfecte
de case și clădiri,
de turnuri și terase,
de subsoluri,
de blocuri întregi,
a șantierelor mari,
de cartiere imense ...
ce bun esti!
Și știi deja asta.
Uneori, însă,
Îmi pare rău să spun
te distragi și tu.
De fapt, uiți
că în interiorul acelor clădiri
în acele uriașe
cartiere
trebuie sa fie,
locuind cu adulți,
zeci de copii.

E loc să te joci ... pe acoperiș
în proiectul tău?
Cel puțin o bucată de iarbă,
l-ai lăsat în designul tău?
Haide, fii drăguț,
fă și curți.
Gândește-te puțin
locurile de joacă ...
Doar fă loc
pentru noi,
și vom construi un leagăn
pe cont propriu,
vom face și noi înșine un carusel.
Gianni Rodari
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A3@M2 Activitatea CVS #1 Oglindă, vorbește cu mine
Scopul

Să energizeze și să ajute la dezvoltarea stimei de sine și empatie, precum
și relații bune între copii

Sursa activității

Contribuit de Katica Pevec Semec (TASK-uri pentru democrație)

Tip de activitate

Scriere și realizarea unor mișcări

Competențe vizate de 
activitate





Deschiderea către alteritatea culturală
Respect
Empatie
Abilități de rezolvare a conflictelor
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui

Prezentare generală

Copiii scriu adjective sau afirmații pozitive despre fiecare coleg de clasă

Materiale

Foi de hârtie cu desenul unei oglinzi

Dimensiunea grupului

Toată clasa

Timpul necesar

20 de minute

Pregătire

În mod ideal, camera ar trebui să fie amenajată, astfel încât grupul să
poată sta în cerc

Instrucțiuni pas cu pas
 Puneți întregul grup să se așeze în cerc. Distribuiți câte o foaie cu o oglindă desenată pe fiecare
copil. Rugați copiii să își scrie numele pe rama sau mânerul oglinzii.
 Fiecare membru al grupului îi transmite oglinda copilului care stă în dreapta sa în cerc și
colectează una de la vecinul său din stânga.
 Toată lumea scrie unul sau două comentarii pozitive despre copilul a cărui oglindă este pe foaia
pe care a primit-o (de ex. Realizările, munca pozitivă și alte lucruri plăcute și interesante despre
individ, folosind cuvinte, fraze, propoziții etc.).
 Copiii predau oglinda pe care tocmai au comentat-o colegului de clasă din dreapta lor.
 Continuați câte runde aveți timp, dar cel puțin până când jumătate din grup a scris comentarii pe
fiecare oglindă.
 Când toți (sau suficienti) oamenii au completat, cereți copiilor să se oprească și să-și recupereze
propriile oglinzi.
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Lăsați-le suficient timp să citească comentariile și apoi să efectueze o scurtă sesiune de debriefing
bazată pe unele dintre următoarele întrebări.

Informare și evaluare
 Rezumați activitatea solicitându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Apoi, desfășurați o scurtă sesiune de debriefing bazată pe unele dintre următoarele întrebări:
► Cum te-ai simțit în timpul activității?
► Care au fost părțile ușoare și provocatoare ale acestei activități? De ce?
► Cum te-ai simțit când ai scris ceva pozitiv despre un alt coleg de clasă?
► Cum te-ai simțit când ai citit lucruri pozitive despre tine?
Sfaturi pentru professor




Faceți desenul oglinzii suficient de mare pentru ca mai mulți copii să scrie comentarii.
Fiți gata să oferiți exemple de felul comentariilor pozitive pe care le pot face copiii.
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A4@M2 Adunarea copiilor
Scopul




Sursa activității

Discuție

Tip de activitate

Copiii își selectează reprezentantul și reporterii oficiali

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

1 clasă

Timp necesar

30 de minute

Pregătire

Nici una

Se aleg doi reprezentanți (un băiat și o fată) pentru fiecare KC
Găsirea unor reporteri „oficiali” (al căror rol este să raporteze toate
activitățile curriculumului care vor fi prezentate în timpul
evenimentului public)

Instrucțiuni pas cu pas
 Sugerați copiilor ideea că vor trebui să aleagă unii dintre ei (un băiat și o fată) care vor trebui să
îi reprezinte în timpul evenimentului public, al întâlnirilor cu autoritățile locale. Copiii trebuie
încurajați să aplice ca reprezentanți
 Organizarea alegerilor democratice
 Solicitați unii reporteri oficiali ai activităților a căror sarcină este să aibă grijă de documentația
fotografică a activităților prevăzute de curriculum și care vor fi prezentate în timpul evenimentului
public
Informare și evaluare
Descrieți activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A5@M2 Întâlnire cu părinți voluntari
Scopul



Sursa activității

Discuție

Tip de activitate

Părinții voluntari sunt informați despre activitățile în care vor fi implicați
active

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

Părinții ambelor clase

Timp necesar

30 minutes

Pregătire

Nici una

Să implice părinți care participă active

Instrucțiuni pas cu pas





Începeți cu o brainstorming concentrându-vă pe percepția lor asupra orașului sau a districtului în
care se află școala
Rezumați răspunsurile într-un cadru vizibil tuturor
Explicați programa, descriind modulul 2 în detalii
Cereți-le părerea cu privire la activitatea în care vor fi implicați
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A6@M2 Prima întâlnire cu autoritățile locale
Scopul




Sursa activității

Discuție

Tip de activitate

Copiii și profesorii se întâlnesc cu autoritățile locale pentru a ilustra
curriculum-ul CVS

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

2 clase

Timp necesar

60 de minute

Pregătire






Prezentarea curriculum-ului CVS autorităților locale
Să le împărtășească ideile de bază despre curriculum

Invitați autoritățile locale (de exemplu, primar, consilier pentru
educație, consilier pentru politici sociale, consilier pentru lucrări
publice)
Imprimați un rezumat al curriculumului - Modulul 2
Selectați o poezie despre subiectele curriculumului

Instrucțiuni pas cu pas




Întrebați copiii dacă doresc să citească poezia sau să o recite.
Explicați proiectul și programa, descriind modulul 2 în detalii.
Cereți părerea despre activitatea în care vor fi implicați copiii

Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate

87

Curriculum CVS pentru copii –Activitățile din modulul 2

A7@M2 Explorarea orașului
Scop







Să exploreze orașul (sau cartierul în care se află școala) dintr-un
punct de vedere „geo-istoric”
Să descopere trecutul orașului / cartierului (orașul / cartierul se
schimbă în timp), amintirile legate de oraș / cartier ca spațiu și ca
comunitate
Să discute despre semnificația „apartenenței la o comunitate”
Să reflecteze asupra simțului comunității

Tip de activitate

Cercetare, discuție, plimbare prin oraș sau district

Prezentare generală

Copiii își explorează orașul sau cartierul în care se află școala

Materiale
Dimensiunea grupului

Imagini, hărți, cărți, înregistrator de voce
2 clase

Timpul necesar

180 de minute

Pregătirea

Căutați imagini și interviuri cu privire la oraș / district

Instrucțiuni pas cu pas












Mergeți la o plimbare prin oraș sau cartierul în care se află școala
Invitați copiii să aibă o privire atentă și critică asupra spațiilor (chiar și pe cele pe care le folosesc
zilnic), să se gândească la funcția originală pe care ar fi trebuit să o aibă și la cea îndeplinită în
prezent, să se gândească la punctele forte și punctele slabe ale acestor spații (Cum este cum? Ar
trebui / ar putea fi? Ce-mi place la acest spațiu? Ce nu-mi place? De ce?)
La sfârșitul plimbării, cereți copiilor să deseneze o hartă a orașului sau a districtului, indicând
punctele tari și punctele slabe ale fiecăruia dintre spațiile vizitate.
Cu ajutorul părinților sau altor rude, fiecare copil efectuează o cercetare istorică a orașului /
districtului și a schimbării acestuia în timp
Copiii sunt așezați într-o singură clasă formând un cerc
Explicați calea pe care intenționați să o parcurgeți și obiectivele lucrării
Începeți discuția punând o întrebare
Începeți discuția în care fiecare copil este încurajat să-și spună părerea despre subiectele alese.
Fiecare copil explică pe scurt munca depusă acasă cu privire la istoria orașului.
După expoziție, rezumați temele emergente

Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate

88

Curriculum CVS pentru copii –Activitățile din modulul 2

Sfaturi pentru facilitator






Stimulați atenția copiilor prin întrebări antrenante
Creșteți atenția prin imagini și videoclipuri
Puneți întrebări copiilor în timpul plimbării și concentrați-vă pe părțile pe care nu le cunosc mai
puțin
Stimulați imaginația cu privire la modul în care spațiile ar putea fi reorganizate
Copiii care s-au mutat recent în oraș (care provin din alte orașe din țară sau din diferite țări) ar
putea fi invitați să ceară noilor vecini
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A3@M2 Activitatea CVS #2 Ce lume minunată Unde vrei să locuiești?
Scopul




Să discute despre factorii concreti și abstracti ai mediului
Să evalueze mediul propriu și al celorlalți



Să discute despre modalități de protejare și / sau schimbare a
propriului mediu și al altora

Sursa activității

Derivat din „COMPASITO”

Tip de activitate

Afirmarea preferințelor, discuție

Competențe vizate de 
activitate





Aprecierea diversității culturale
Deschiderea față de alteritatea culturală și față de alte credințe,
concepții despre lume și practice
Mentalitate civică
Responsabilitate
Gândire analitică și critică



Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Prezentare generală

Copiii desenează imagini contrastante cu medii în care ar dori sau nu ar
dori să trăiască. Ei discută ce factori fac diferențele și cum să își
influențeze propriul mediu

Materiale





Dimensiunea grupului

1-20

Timpul necesar

50 de minute

Pregătire




Hârtie
Materiale de colorat, de ex. vopsele, markere, creioane, creioane
Piuneze sau bandă lipicioasă pentru a atârna desene

Adunați materiale de colorat.
Copiați fișa pentru fiecare copil.

Instrucțiuni pas cu pas




Așezați culori de orice fel. Rugați copiii să se gândească la un mediu pe care ar dori să-l aibă real sau imaginar - și să-l deseneze.
Apoi cereți copiilor să se gândească la un mediu pe care nu ar dori să îl aibă și să îl deseneze.
Când desenele sunt terminate, agățați-le și invitați copiii să vizioneze mini-expoziția
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Debriefing and Evaluation
 Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
 Rezumați activitatea, punând întrebări precum acestea:
► A fost ușor să ne gândim la cele două medii diferite?
► Ce desen și mediu vă place cel mai mult? De ce?
► Ce desen și mediu vă place cel mai puțin? De ce?
► Dacă ar fi existat oameni care trăiesc în mediile pe care le-ați desenat, cum se simt?
► Ce imagine se potrivește cu mediul dvs. real?
 Corelați activitatea cu drepturile omului, punând întrebări precum acestea:
► Mediul este mai mult decât doar spațiul fizic. Ce alți factori alcătuiesc un mediu pozitiv sau
negativ? Gândiți-vă la factori precum oportunități, non-violență, nediscriminare, libertate și
drepturile omului.
► Cum ne afectează mediul nostru fizic? Cum ne afectează mediul de drepturi?
► Cum ați descrie mediul de drepturi în care locuiți?
► Ce ați dori să schimbați despre mediul dvs. fizic? Mediul dvs. de drepturi?
► Ce ați putea face pentru a vă face mediul mai asemănător cu cel pe care l-ați desenat?
► Toți copiii din lume au un mediu care le place?
► Avem dreptul omului la un mediu bun?
► Credeți că ar trebui să avem dreptul la un mediu bun?
► Ce putem face pentru a promova un mediu bun pentru toți copiii din lume?

Sfaturi pentru profesor
 Ajutați copiii să înțeleagă că „mediul înconjurător” este creat atât de factori concreți, fizici, cât și
de factori abstracți, cum ar fi gradul de drepturi și libertăți. Subliniați că avem nevoie de ambii
factori pentru un mediu bun. Copiii mai mici pot avea dificultăți în a înțelege conceptul abstract
de mediu.
 Înainte de a face exercițiul, fiți clar asupra aspectelor mediului pe care doriți să vă concentrați.
Abordarea întregului „mediu” fără o concentrare clară va fi prea mare și abstractă.
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A3@M2 Activitatea CVS #3 Reporteri CVS cu camerele lor, CVS își explorează orașul!
Scop




Pentru a crea un reportaj despre explorarea de către copii a spațiilor
orașului / districtului și a amintirilor
Să dezvolte abilități de colaborare pentru participare activă

Sursa activității

Derivat din “COMPASITO”

Tip de activitate

Reportaj foto sau alte forme de raportare

Competențe vizate de  Respect
activitate
 Mentalitate civică
 Responsabilitate
 Auto-eficacitate
 Abilități de învățare autonome
 Abilități de gândire analitică și critică
 Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
 Abilități de cooperare
 Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
 Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Prezentare generală

Copiii raportează despre orașul / districtul lor (în dimensiunile spațiutimp) și comunitatea sa

Materiale






Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

90-120 de minute
A se repartiza înainte de sărbătorile de Crăciun și a se discuta la
întoarcerea din vacanță, la școală
 Faceți copii ale hărților orașului.

Pregătire

O cameră digitală sau de tip Polaroid pentru fiecare grup
Caiete și pixuri pentru a lua notițe și a identifica fotografii
Copii ale hărților comunității
Opțional: imprimantă pentru imprimarea fotografiilor digitale

Step-by-step instructions
 Discutați cu copiii despre ceea ce fac reporterii, atât în presa scrisă, cât și în TV. Explicați că ei
înșiși vor deveni reporteri foto și vor face poze orașului și comunității lor și vor intervieva părinții,
bunicii și alți copii despre experiența lor cu orașul / districtul.
 Împărțiți copiii în grupuri de trei sau patru. Acordați fiecărui grup o cameră și o sarcină specifică.
De exemplu:
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Grupul A ar putea verifica condițiile de siguranță.
Grupul B ar putea verifica parcurile publice.
Grupul C ar putea verifica zonele „sigure pentru copii”.
Grupul D s-ar putea concentra pe interviuri adresate bunicilor, bătrânilor sau vecinilor.

Acordați timp grupurilor să discute subiectul lor și să planifice modul în care vor căuta dovezi.
Asigurați-vă că știu cu cine să contacteze pentru a putea intra în anumite zone (de exemplu,
îngrijitor pentru parc). Toți ar trebui să știe cum să folosească camera. Fiecare grup ar trebui să
aibă, de asemenea, cel puțin un copil care va lua notițe și va scrie subtitrări pentru a identifica
fotografiile, unul pentru a lega fotografia cu chestiuni specifice orașului / districtului și altul care
își va scrie sugestiile pentru răspunsuri.
Cereți fiecărui grup să raporteze planurile sale întregului grup. Stabiliți un termen specific pentru
finalizarea sarcinilor de raportare.
După ce grupurile și-au făcut fotografiile, acordați-le timp pentru a pregăti o mini expoziție care
va avea loc în timpul evenimentului public final. Fiecare expoziție ar trebui să includă:
- Un titlu
- Numele copiilor din grup
- Subtitrări pentru fiecare imagine, indicând când și unde a fost făcută și ce arată
- Comentarii despre oraș / district și comunitatea sa.
- Recomandări pentru soluționarea încălcărilor observate și recomandări pentru exemple
bune.

Informare și evaluare
 Rezumați activitatea punând întrebări precum acestea:
► Ți-a plăcut să fii reporter?
► A fost dificil să găsești exemplele de care aveai nevoie?
► A fost dificil să „surprinzi” situația dintr-o fotografie?
► A fost dificil să scrii subtitrările?
► A fost dificil să faci felicitări? Recomandări?
► Ai aflat ceva despre comunitatea ta? Despre tine? Ai văzut ceva într-un mod nou?
► Poate o cameră să fie un instrument util pentru a dezvălui situații? Poate fi util scrierea?
► Vă puteți gândi la alte instrumente care ar putea dezvălui aceste situații?
► Ce, dacă este ceva, adaugă o imagine la ceva scris?
 Corelați activitatea cu orașul / districtul punând întrebări precum:
► Ce ați aflat despre orașul / districtul dvs. și comunitatea voastră?
► Care au fost exemplele pozitive în oraș?
► Care au fost exemplele negative în oraș?

► Putem face sugestii concrete pentru îmbunătățirea drepturilor omului? Cui (de exemplu,
administrația școlii, părinții, primarul, consiliul local, mass-media, profesorul)?
► UNCRC garantează copiilor dreptul de a-și exprima opiniile în mod liber în toate
problemele care îi afectează. Folosești acest drept? Dacă da, cum? Cum l-ați putea folosi
cel mai eficient? De ce abilități aveți nevoie pentru a face asta?
Sfaturi pentru professor
 Subliniați că această raportare nu este doar pentru a găsi unele probleme în oraș / district, ci și
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pentru a evalua ceea ce merge bine.
Subliniați importanța recunoașterii și felicitării celor care protejează și asigură standarde bune
de sănătate, siguranță și mediu.
Este posibil să trebuiască să le oferiți copiilor instrucțiuni de bază despre utilizarea camerei și
sfaturi despre cum să faceți fotografii bune. Asigurați-vă că toți copiii învață cum să folosească
camera și au ocazia să o folosească.
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A8@M2 Planificarea reală
Curriculum-ul prevede trei întâlniri pentru a pregăti și implementa planificarea reală.
Prima întâlnire
Scop




Pentru a explica procedura Planificării pentru Real
Pentru a pregăti materialele (harta orașului sau districtului)

Tip de activitate

Discuție, activitate manuală

Prezentare generală

Copiii realizează instrumentele

Materiale

Cartografii, hârtie, markere, bețe, lipici, bile de lână, polistiren

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

Aceste activități pot fi pregătite și realizate în lunile anterioare, cu
ajutorul colegilor CTT

Pregătire

Crearea bazei cartografice și a steagurilor

Instrucțiuni pas cu pas












Explain the Planning for Real technique and all the procedures that have to be implemented.
Request maps of the town (district) to the Municipality (this activity needs to be carried out at
least 30 days in advance).
Print the maps of the town (district) of the same size as the polystyrene panels.
Carry out site inspections and take numerous photographs of the places.
Take some polystyrene panels and sprinkle them with glue on one side only.
Cut the map of the town (district) of the same size as the polystyrene panel.
Attach the map to the polystyrene panel.
Make the cubes that will be used to represent the buildings and all the three-dimensional elements
(through panels of wood, paper or polystyrene).
Draw details of buildings (windows, entrances), streets, etc. ...
Cut out the round green sponge pieces and attach them to the toothpicks to make the trees.
Combine the various polystyrene panels to create a single model.

Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
Sfaturi pentru profesor



Alegeți un număr limitat de simboluri pentru steaguri
Adaptați programele didactice ale unor subiecte precum educația artistică, tehnologia sau
geometria, astfel încât să realizați tot materialul pentru construirea modelului în timp.
95

Curriculum CVS pentru copii –Activitățile din modulul 2






Lăsați copiii să participe activ la realizarea modelului
Spuneți copiilor ce se înțelege prin cartografiere și cum se face
Explicați scalele de reprezentare
Efectuează diferite inspecții ale orașului (districtului) acoperit de proiect
PLANIFICAREA REALĂ EXPLICATĂ DE IMAGINI
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A doua întâlnire
Scop



Tip de activitate

Activitate manuală

Prezentare generală

Poziționarea steagurilor și a firelor de lână

Materiale
Dimensiunea grupului

Steaguri, bobine, ace cu capete colorate, plastilină, coli de hârtie colorate
2 clase

Timpul necesar

2 ore

Pregătire

Baza hărții

Să implementeze activitatea Planificării pentru Real

Instrucțiuni pas cu pas
 Toți copiii au posibilitatea să introducă pe bazele cartografice proiecte punctuale prin steaguri și
proiecte liniare cu utilizarea firelor de lână, localizându-le perfect
 Fiecare steag, sau fir, reprezintă fără echivoc un proiect, acțiune sau intervenție, care urmează să
fie realizat pentru îmbunătățirea locurilor
 Această activitate inițiază o primă conversație între participanți
 Puneți întrebări precum acestea:
► Ce aș putea face?
► Ce proiect vreau să implementez?
► De ce elemente am nevoie pentru a realiza proiectul?
► Cum îmi văd orașul în 5 ani?
► Cum văd orașul după finalizarea proiectului?
► Care sunt cele 3 locuri din orașul meu în care putem investi?
► Care sunt cele 3 locuri din orașul meu în care nu sunt necesare îmbunătățiri?
► Ce aș vrea să fac pentru toți cei care vin în orașul meu?
► Ce servicii aș dori să ofer vizitatorilor?
Informare și evaluare


Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.

.
Sfaturi pentru profesor






Stimulați conversația între copii
Nu utilizați întrebări închise
Stimulați copiii pentru a pune întrebări adulților prezenți
Concentrați-vă pe cele mai critice aspecte ale orașului (districtului)
Puneți întrebări stimulative pentru a începe să vă gândiți la ideile de design (copiii închid ochii și
își imaginează reproiectarea spațiului la care se uitau)
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A treia întâlnire
Scop




Să reflecteze asupra activității
Planificarea proiectului ales

Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii reflectă asupra steagurilor poziționate și selectează proiecte
prioritare

Materiale

Bază cartografică

Dimensiunea grupului

2 clase (părinții voluntary sunt implicați)

Timpul necesar

2 ore

Pregătire

Bază cartografică

Instrucțiuni pas cu pas
 Eliminarea steagurilor identice sau similare poziționate în același loc
 Discuție cu privire la proiectele care urmează a fi implementate
 Selectarea unui proiect ales ca prioritate
 Împărțiți copiii în grupuri de câte 6
 Fiecare grup se gândește la un spațiu delimitat
 În cadrul fiecărui grup, va fi identificat un reprezentant pentru a explica celorlalte grupuri ideea
de proiect care urmează să fie implementată
 După o oră, reprezentantul grupului explică tuturor celor prezenți ideea proiectului și mijloacele
pe care grupul său intenționează să le folosească pentru a realiza proiectul
 Rugați reprezentanții copiilor să prezinte rezultatele Planificării lor pentru realitate, propunerile
lor și să discute despre posibilele schimbări.
 Proiectarea proiectului ales
 Puneți întrebări precum acestea:
► Ce proiect aș dori să implementez?
► Ce se poate face cu resursele disponibile?
► Sunt gata să devin protagonistul proiectului?
► Cum pot contribui la succesul proiectului?
Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
Sfaturi pentru profesor




Încurajați discuția în rândul copiilor
Facilitați conversația și rezolvați conflictele.
Oferiți tuturor oportunitatea de a-și exprima opinia.
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A9@M2 A doua întâlnire cu autoritățile locale
Scop



Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii și profesorii se întâlnesc din nou cu autoritățile locale pentru a
ilustra propunerea lor de regenerare urbană în zona selectată a orașului

Materiale

Proiectul ales de copii la finalul Planificării pentru sesiuni reale

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

60 de minute

Pregătire

Nici una

Pentru a discuta despre propunerea copiilor după Planificarea reală

Instrucțiuni pas cu pas
 Rugați reprezentanții copiilor celor două KC să prezinte propunerea lor de intervenție de
regenerare în orașul / districtul lor și să discute posibilele schimbări cu autoritățile locale.
 Discutați cu autoritățile locale ce se poate face și cum
Informare și evaluare


Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
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A10@M2 Planificarea intervenției de regenerare
Scop



Tip de activitate

Discuție

Prezentare generală

Copiii și profesorul planifică intervenția de regenerare

Materiale

Nici unul

Dimensiunea grupului

2 clase

Timpul necesar

45 de minute

Pregătire

Copii ale proiectului ales în activitatea anterioară

Pentru a planifica intervenția de regenerare în zona selectată

Instrucțiuni pas cu pas


Ar putea fi util să gândim împreună cu copiii și părinții lor despre oportunitatea / posibilitatea de
a realiza un crowdfunding pentru a finanța intervenția.

Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
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A11@M2 Implementarea intervenției de regenerare
Scop



Tip de activitate

Activitae manuală

Prezentare generală

Copiii (cu ajutorul părinților voluntari) realizează intervenția de
regenerare

Materiale

Ce este necesar pentru realizarea intervenției specifice

Dimensiunea grupului

2 clase (sunt implicați și părinți voluntari)

Timpul necesar

Timpul necesar pentru realizarea intervenției specifice

Pregătire

Ce este necesar pentru realizarea intervenției specifice

Realizarea intervenției de regenerare

Instrucțiuni pas cu pas
 Copiii realizează intervenția cu ajutorul profesorilor și părinților voluntari
Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate
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A3@M2 Activitaea CVS #4 Acasă în Europa
Informații generale pentru profesori: ce urme ale Europei sunt prezente în viața de zi cu zi a
elevilor?
Elevii de la nivelul primar au o percepție diferită a timpului și a relațiilor spațiale în comparație cu
adulții. Prin urmare, atunci când abordăm Europa ca subiect la nivelul școlii primare, este esențial să
găsim puncte de atingere adecvate vârstei în care să poată fi dezvoltat un concept didactic al învățării
europene. Conceptele de spațiu și relații sunt diferite de cele ale elevilor de la nivel secundar.
Cunoștințele anterioare ale elevilor, atitudinile lor actuale față de Europa și interesele lor, precum și
diferite modalități prin care aceștia pot colecta informații, ar trebui să fie reflectate în prealabil de
către profesor. Cum pot învăța elevii din învățământul primar despre Europa? Fără a uita una dintre
întrebările cheie EDC / HRE referitoare la Europa: ce este identitatea europeană? EDC / HRE nu este
un concept național. Este un concept care se ocupă de modul în care oamenii trăiesc împreună în
diferite medii: în ceea ce privește familia, cartierul, clasa, școala, regiunea, țara și continentul
(Europa).
Când ne uităm la realitatea vieții elevilor, devine evident că în zilele noastre, elevii din învățământul
primar cresc cu o dimensiune europeană și, astfel, internațională a vieții lor de zi cu zi.
Studenții experimentează acest lucru în termeni de internaționalitate, multiculturalism și
multilingvism în diferite contexte:
- trăind împreună cu copii din diferite națiuni și culturi (la grădiniță, la școală, în zona în care
trăiesc);
- prin produse internaționale;
- prin referințe europene și internaționale în mass-media folosite de studenți (cărți, reviste,
televiziune, CD-uri, internet etc.);
- prin călătorii.
Majoritatea acestor contexte sunt luate de la studenți de la o vârstă fragedă și sunt percepute inconștient. De
exemplu, studenții nu sunt conștienți de originile alimentelor precum spaghetele, pizza și cornurile, deoarece
nu au experimentat activ procesul lent de integrare a bunurilor de consum în Europa. În același timp,
stereotipurile și punctele de vedere simplificate ale diferitelor părți ale continentului nostru apar în mod
constant în mass-media. Pentru studenți, aceste stereotipuri pot deveni „cunoștințe” anterioare despre Europa
care au fost cumva „aprobate”. În realitate, acestea sunt mai degrabă atitudini sau credințe subiective decât
cunoștințe.
Astfel, elevii din învățământul primar nu pot fi priviți ca o tabula rasa atunci când vorbesc despre Europa. Ceea
ce poate adăuga învățătura despre Europa este dimensiunea de sortare, sistematizare, extindere și obiectivare
a oricăror cunoștințe anterioare. Prin urmare, predarea și învățarea ar trebui să vizeze reflectarea stereotipurilor,
prejudecăților și opiniilor actuale, precum și concentrarea asupra conștientizării unei societăți europene
multiculturale, multilingve și în sine diverse, dar egale.
În comparație cu nivelul secundar, predarea și învățarea despre Europa în școala primară trebuie experimentată
și trăită activ. Predarea trebuie să cuprindă o abordare foarte deschisă, care înclină spre două dimensiuni
disciplinare - obiectivul - neutru și ideal - și care folosește exemple foarte concrete din viața de zi cu zi a
elevilor. Pentru această grupă de vârstă, comunicarea reală și prietenia sunt dimensiunile didactice centrale
pentru predare și învățare. În cazul în care grupul include studenți cu experiență în migrație, acesta ar putea fi
folosit ca unul dintre punctele de plecare pentru predarea și învățarea despre Europa și oamenii săi.

Această activitate este împărțită în 2 lecții.
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A3@M2 Activitatea CVS #4 Acasă în Europa Lecția 1 Ce știu despre Europa?
Scop




Sursa activității

Derivat din „Creșterea în democrație”

Tip de activitate

Lucrare individuală, discuție în plen

Să-și reactiveze cunoștințele despre Europa
Pentru a descoperi viziunea lor asupra continentului

Competențe vizate de Mentalitate civică
• Abilități de gândire analitică și critică
activitate
• Abilități de ascultare și observare
• Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
• Cunoașterea și înțelegerea critică a cuvântului
Prezentare generală

Copiii lucrează cu o hartă goală a unei țări din Europa. Ei vor răspunde
la întrebări despre această țară specifică. Vor colora și desena
principalele caracteristici geografice și sociale ale țării. Apoi, vor
poziționa fiecare țară pe o hartă mai mare a Europei

Materiale

Copii tipărite ale hărții Europei, hărți goale ale țărilor europene, portrete
de țară, pixuri, lipici, foarfece, atlas, cărți, Internet (dacă este posibil).

Dimensiunea grupului

1 clasă

Timpul necesar

180 de minute

Pregătire

O copie tipărită a unei hărți goale a unei țări din Europa

Instrucțiuni pas cu pas
 Studenții primesc o copie tipărită a unei hărți goale a unei țări din Europa (mărită în mod ideal
la dimensiunea A4). Sarcina lor este de a reactiva ceea ce știu despre țările din Europa.
 Încep să lucreze la diferite întrebări enumerate sub harta țării cărora li s-a dat (de exemplu,
Care este capitala Franței? Care este cel mai lung râu din Italia?). Trebuie să verifice răspunsul
pe care îl consideră corect între alternative.
 Profesorul prezintă apoi pachetul de informații despre fiecare țară în secțiunea de fișe a
elevilor (capitale, steaguri, râuri, munți și forme de relief).
 Elevii vor lucra cu acest material, dar pot colecta și informații folosind alte resurse, în măsura
în care acestea sunt disponibile în sala de clasă (Internet, atlas, cărți etc.). Elevii vor colora și
desena pe harta goală a țării atribuite acestora în funcție de informațiile colectate
 Odată ce copiii au terminat, își vor poziționa țara pe o hartă goală mai mare a Europei, pe care
profesorul o va împărtăși cu întreaga clasă. Harta finită a Europei este afișată pe perete. Ca
teme, elevii aleg o țară europeană pentru a face cercetări acasă (diferită de cea atribuită la
clasă). Completează „Portretul țării” până la lecția 2.
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“Portretul țării”
Capitala
Limba*
Principalele evenimente istorice
Țară bogată sau săracă
Râuri / Lacuri / Munți
* (elevii ar trebui să învețe să spună câteva cuvinte - de exemplu, Bună dimineața - în limba țării
pe care se concentrează)
Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate

104

Curriculum CVS pentru copii –Activitățile din modulul 2

A3@M2 Activitatea CVS #4 Acasă în Europa Lecția 2 Sunt acasă în Europa
Scop




Să dezvolte un sentiment de distanță
Să ne respectăm reciproc



Să conștientizeze toate caracteristicile diferite ale Europei ca
continent



Pentru a înțelege conceptul de relații spațiale, văzând de unde
provin




Să înțelegem că Europa are o varietate de caracteristici.
Să reflectăm la faptul că europenii au unele lucruri în comun, dar
sunt, de asemenea, foarte diferiți între ei

Sursa activității

Derivat din „Creșterea în democrație”

Tipul activității

În perechi sau grupe

Competențe de
activitate vizate









Prezentare generală

Elevii construiesc o hartă a Europei în locul de joacă al școlii lor.
Lucrează în țări pe care au făcut cercetări.
Încep cu poziționarea unei hărți goale a țărilor pe care au făcut cercetări
acasă în loc de joacă, pentru a construi harta Europei. După aceasta,
elevii continuă cu indicarea capitalei țării, colorarea steagului și
desenarea caracteristicilor formelor de relief. Ei așează râuri, munți și
alte lucruri importante pe harta fizică. La final, profesorul îi angajează
într-o discuție despre asemănări și diferențe într-un a) context geografic
și b) context social.

Materiale
Mărimea grupului

Copii goale tipărite ale țărilor europene, harta Europei ca șabloane,
portrete de țară, hârtie colorată, atlas, tablă sau flipchart
Întregul grup

Timpul necesar

60 de minute

Pregătire

A blank map of each European countries

Mentalitate civică
Abilități de gândire analitică și critică
Toleranță la ambiguitate
Abilități de ascultare și observare
Respect
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a cuvântului
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Instrucțiuni pas cu pas
 Elevii aduc la lecție portretele de țară și toate informațiile pe care le-au adunat despre țările despre care au
făcut cercetări acasă.
 Întreaga clasă se adună în locul de joacă al școlii.
 Profesorul stabilește cadrul hărții definind zona în care elevii pot lucra.
 Profesorul îi instruiește pe elevi să construiască o hartă fizică a Europei. Profesorul pune la dispoziția
elevilor o hartă mare goală a țărilor europene (A3) pe care s-au concentrat acasă.
 Apoi, individual, pot indica orașele capitale și steagurile de pe aspect (fiecare student lucrează la țara pe
care a făcut cercetări acasă).
 După ce au așezat capitalele și steagurile, studenții continuă să lucreze la râuri și forme de relief. Nu toți
studenții vor fi ocupați, deoarece nu toate țările vor avea râuri și forme de relief importante.
 Este posibil ca profesorul să dorească să le ceară acestor elevi să ajute alți colegi de clasă sau să aloce
elevii care au terminat deja cu țara lor altor colegi de clasă.
 Elevii pot folosi diferite materiale, cum ar fi textile, hârtie etc. pentru a întinde râurile și formele de relief.
 Elevii pot adăuga și alte lucruri pe harta fizică, dar acest lucru ar trebui să fie voluntar.
 Elevii ar trebui să decidă dacă fac sau nu acest lucru; depinde, de asemenea, de informațiile pe care le-au
colectat în timpul cercetărilor din țara lor (despre alimente, oameni celebri etc.).
 Elevii trebuie să poziționeze harta mare a țării la care au lucrat, pe locul de joacă. Ca într-un puzzle, ar
trebui să urmeze imaginea Europei pe care au construit-o în Lecția 1 pentru a-și crea propria hartă
europeană.
 Elevii trebuie să se asigure că țările potrivite sunt una lângă alta.
 După ce a făcut acest lucru, fiecare student ar trebui să stea în țara sa și să înceapă un dialog cu elevul din
țara vecină.
 Ar trebui să facă schimb de informații despre țările celuilalt. Ar putea apărea bariere invizibile, cum ar fi
nevoia de a vorbi o limbă străină.
 Ca rezultat al portretului de țară pe care fiecare elev l-a completat, ar trebui să fie posibil ca fiecare student
să schimbe câteva cuvinte între ele în limba țării „lor”.
 Restul dialogului poate avea loc în limba lor maternă.
 Elevii ar trebui să încerce să aibă cât mai multe dialoguri cu colegii lor din țările vecine.
 Când harta fizică este terminată, se fac fotografii. În mod ideal, harta ar trebui fotografiată de două ori - o
dată cu studenții care stau în țările „lor” și o dată fără studenți, astfel încât toate formele de relief, râurile
etc. să poată fi văzute clar
 Elevii stau în cerc în jurul hărții.
 Este sarcina elevilor să se uite la hartă și să se gândească la asemănările și diferențele de pe hartă.







Ar trebui să încerce să răspundă la întrebări precum:
• Ce părți din Europa au munți înalți?
• Unde sunt cele mai lungi râuri?
• Care țări au forme de relief similare?
• În ce țări oamenii vorbesc aceeași limbă?
• Ce țări împărtășesc o mare?
Ca al doilea pas, profesorul introduce un alt set de întrebări pentru a începe o nouă discuție. În
afară de asemănările și diferențele naturale și geografice, există și alte diferențe în Europa,
precum diferențele sociale sau fenomenele precum prejudecățile.
Profesorul îi motivează pe elevi să își exprime gândurile despre diferențele sociale din Europa
ridicând întrebări precum:
• Există țări bogate și sărace în Europa? Care sunt bogați? Care sunt săraci?
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• Este viața mai dificilă în unele țări europene decât în altele? De ce?
• De ce pleacă mulți oameni din țara lor pentru a locui în altă parte? Care sunt motivele pentru
aceasta?
• Profesorii notează pe tablourile flip și îndrumă discuția stimulând, de asemenea, soluții
posibile la unele probleme sociale.

Informare și evaluare
Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării în
care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
Sfaturi pentru profesor
Termenul „hartă fizică” este folosit în două sensuri diferite. În primul rând, o hartă fizică în contextul
cartografiei descrie o hartă, care prezintă repere identificabile precum munți, râuri, lacuri, oceane și
alte caracteristici geografice permanente. În al doilea rând, termenul de hartă fizică este, de asemenea,
utilizat în contextul geneticii, unde descrie cât ADN separă două gene și este măsurat în perechi de
baze, spre deosebire de o hartă genetică.
În contextul acestei serii de lecții despre Europa, folosim termenul „hartă fizică” în sens cartografic,
dar și într-un sens foarte activ - elevii „interpretând” ei înșiși hărțile.
Doar făcând acest lucru, relațiile spațiale dificile, conceptul de granițe, lungimea râurilor și înălțimea
munților pot fi înțelese de elevi la nivelul primar. Acest lucru îi ajută și pe elevi să înțeleagă aspectele
sociale ale vieții împreună pe continentul european. Construind de fapt și apoi „stând în” țări, elevii
își pot percepe fizic vecinii și pot înțelege mai ușor limitele și barierele, cum ar fi limbile străine,
cultura și diferențele legate de alte țări. Conceptul de a construi o hartă fizică se leagă de aspecte ale
învățării prin realizare și experiențe concrete.
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A3@M2 Activitatea CVS #5 Publicitatea vocilor copiilor Să povestim lumii despre orașul
nostru!
Scop






Sursa activității
Tipul activității

Să dezvolte abilități de gândire critică despre publicitate și massmedia
Să exerseze creativitatea și abilitățile de comunicare
Să dezvolte idei despre cum să promovezi drepturile omului copiilor
Pentru a aprofunda înțelegerea drepturilor omului

Derivat din „COMPASITO”
Povestire, desen, scriere

Competențe vizate de 
activitate










Deschiderea către alteritatea culturală
Auto-eficacitate
Mentalitate civică
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii

Materiale

Copiii elaborează o reclamă TV privind intervenția-acţiunea de
regenerare în oraș / district
Hârtie și rechizite de artă

Mărimea grupului

1 clasă

Timpu necesar

120-180 de minute

Pregătire

Dacă este posibil, aranjați echipamente video pentru a înregistra
reclamele

Prezentare generală

Instrucțiuni pas cu pas





Împărțiți copiii în grupuri de trei sau patru. Explicați că grupului lor i s-a cerut să anunțe
intervenția lor de regenerare în oraș / district. Vor face o reclamă pentru televiziune care durează
de la una la trei minute, care îi face pe oameni conștienți și / sau să înțeleagă acea muncă.
Rugați copiii să descrie câteva reclame la televizor care le-au atras atenția. Funcții de
brainstorming ale unor reclame bune (de exemplu, fraze inteligente, efecte sonore, muzică, umor,
mesaje serioase).
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Discutați publicul pentru reclama sa. Se adresează copiilor, părinților, profesorilor, publicului larg
sau tuturor acestora? Discutați despre modalitățile prin care reclama poate fi făcută atractivă
pentru publicul ales.
Explicați că fiecare grup ar trebui să aleagă un aspect al intervenției pe care doresc să îl promoveze
și publicul (publicii) pe care doresc să îl adreseze. Rugați pe cineva din fiecare grup să vă
raporteze dreptul și ce audiență au decis.
După ce grupurile au ales lucrarea, ar trebui să dezvolte o idee pentru a o face publicitate.
Încurajați-i să ia în considerare multe modalități diferite de a prezenta lucrarea (de exemplu, o
poveste pe care o interpretează, o melodie pe care o cântă, un desen animat pentru care desenează
scenariul) Amintiți-le că acesta va fi un videoclip pentru TV, deci ar trebui să fie interesant din
punct de vedere vizual și să aibă acțiune, nu doar „capete vorbitoare”. Nu ar trebui să fie prea
complex pentru a fi prezentat în mai puțin de trei minute.
Circulați printre grupuri pentru a le monitoriza progresul. Odată ce un grup și-a finalizat reclama,
cereți-i să îi dea un titlu și începeți să exersați.
Când toate grupurile și-au planificat reclamele, aduceți întregul grup împreună pentru a-și
împărtăși ideile și a primi feedback de la alții. Cereți fiecărui grup să-și explice munca, publicul
și ideile. Dacă sunt gata, pot încerca să o efectueze și ei. După fiecare descriere sau performanță,
încurajați sugestii și feedback constructiv, punând întrebări precum:
► Această idee va atrage publicul ales?
► Repreyintă clar ideea lucrării?
► Ce vă place la aceste idei?
► Puteți oferi sugestii de îmbunătățire?
Acordați timp grupurilor pentru a-și îmbunătăți și exersa reclamele.
Cereți fiecărui grup să își prezinte reclama și planurile reciproc.

Informare și evaluare



Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate



Descrieți activitatea, punând întrebări precum:
► Au fost deosebit de provocatoare anumite părți ale acestei activități? Mai ales distractiv?
► Ați aflat ceva despre modul în care sunt făcute reclame?
► A fost greu să te gândești mai degrabă în imagini decât în cuvinte?
► A fost greu să ne gândim cum să ajungem la un anumit public?
► Reclamele sunt întotdeauna pozitive? De ce sau de ce nu?
► Ce ai învățat din celelalte scenarii?
► Această activitate va schimba modul în care privești televizorul?
Corelați activitatea cu orașul, punând întrebări precum:
► De ce grupul dvs. a ales acel aspect particular al activității?
► De ce ați ales publicul respectiv?
► Ce fel de reacție sau acțiune credeți că ar produce reclama dvs.?
► Este o reclamă TV un mod bun de a trimite oamenilor un mesaj despre intervenția dvs. de
regenerare? De ce sau de ce nu?



► Publicitatea dvs. a implicat și alte probleme în afară de cea pe care v-ați concentrat?
► Cine are nevoie de educație cu privire la drepturile omului copiilor?
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Sfaturi pentru profesor
► Aceasta este o activitate complexă care poate provoca copiii să utilizeze noi abilități (de
exemplu, scrierea dialogului sau cântece, dezvoltarea unui story board). Profesorul trebuie să
monitorizeze cu atenție progresul copiilor, ajutându-i să țină drumul.
► Unele grupuri se vor deplasa mai repede în proces decât altele. Dacă un grup a îndeplinit o
sarcină, dați-le instrucțiuni individuale pentru pasul următor. Acordați-le destul timp pentru a
practica și a revizui după feedback.
► Folosiți activitatea pentru a încuraja gândirea critică despre publicitate și scopurile acesteia.
► Folosiți activitatea pentru a exersa oferirea și primirea de critici constructive.
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A12@M2 Organizarea evenimentului public
Scop



Tip de activitate

Activitate manuală

Prezentare generală

Copiii și profesorul planifică evenimentul public în timpul căruia copiii
își prezintă acțiunea de regenerare

Materiale

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Dimensiunea grupului

2 clase (se pot implica părinți voluntari)

Timpul necesar

Timpul necesar pentru activitățile specifice alese

Pregătirea

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Să planifice evenimentul public în timpul căruia copiii își prezintă
acțiunea de regenerare

Instrucțiuni pas cu pas
 Rugați copiii să se gândească la organizarea acestui eveniment.
 Întrebați părinții voluntari cum ar putea ajuta copiii.
Informare și evaluare
 Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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A13@M2 Evenimentul public
Scop



Tip de activitate

Activitate manuală, discuție

Prezentare generală

Copiii (cu ajutorul părinților voluntari) realizează evenimentul public

Materiale

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Dimensiunea grupului

2 clase (pot fi implicați părinți voluntari)

Timpul necesar

Timpul necesar pentru activitățile specifice alese

Pregătire

Ce este necesar pentru activitățile specifice alese

Pentru a celebra acțiunea de regenerare a copiilor

Instrucțiuni pas cu pas
 Conținutul specific al acestei activități va fi decis de copii, profesori și părinți. Iată câteva sugestii:
Munca copiilor realizată în timpul activităților CVS „Ce lume minunată”, „Reporter CVS”,
„Publicitatea vocilor copiilor” ar putea fi expuse, precum și lucrarea „reporterilor oficiali” pentru
copii.
 Invitați toți copiii și părinții școlii.
 Încercați să invitați reprezentanți ai comunității locale (de exemplu, primarul, directorul școlii,
membrii consiliului municipal, asociațiile locale) să vizioneze expoziția, să se întâlnească cu
copiii pentru a-și asculta preocupările, pentru a asculta propunerile lor și pentru a discuta despre
posibilele schimbări. Dacă este posibil, Carta europeană revizuită privind participarea tinerilor la
viața locală și regională (CoE)7 ar putea fi semnată de elevi și de factorii de decizie din oraș.
Informare și evaluare
 Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.

7

https://rm.coe.int/168071bd6
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A14@M2 Întâlnirea plenară finală cu părinții
Scop

Pentru a discuta întregul proces cu părinții copiilor

Sursa activității

Discuție

Tipul activității
Materiale

Părinții și profesorul discută despre toate activitățile curriculumului
CVS
Nici una

Mărimea grupului
Timpul necesar

Părinții copiilor din cele două clase implicate în Curriculum
45 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Întrebați părinții despre experiența lor despre curriculum și despre părerea lor despre implicarea
copiilor lor
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A3@M2 Activitatea CVS #6 Scrisori pentru următoarea generație
Scop




Pentru a determina copiii să evalueze curriculum-ul în care au fost
implicați
Să scrie ce au învățat și ce cred că pot folosi în viața lor

Sursa activității

Contribuție de Ildikó Lázár (SARCINI pentru democrație)

Tipul activității

Discuție, scriere, lectură de la egal la egal

Competențe vizate de 
activitate




Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui

Prezentare generală

Copiii își revizuiesc experiențele și scriu o scrisoare următoarei generații
de studenți

Materiale




Mărimea grupului

Lucrează în perechi

Timpul necesar

45 de minute

Pregătire

Gândiți-vă la criteriile de evaluare pe care doriți să le țină cont de
participanții dvs. în timp ce își scriu scrisorile

O foaie A4 goală pentru fiecare pereche de participanți
Imagini sau cărți tăiate în două pentru asociere

Instrucțiuni pas cu pas
 Explicați de ce este important să revizuiți ceea ce a fost făcut și discutat în activitățile sau
sesiunile anterioare. Spuneți copiilor că evaluarea lor va lua forma unei scrisori către următorul
set de participanți.
 Copiii formează perechi sau îi împerecheați la întâmplare cu imagini sau cărți cu expresii tăiate
în două. Cele două jumătăți trebuie să se găsească reciproc pentru a forma un întreg și a se
completa reciproc. Dacă aveți un număr impar de copii, este mai bine să aveți un grup de trei
decât să aveți pe cineva să lucreze singur.
 Puteți oferi câteva idei despre ce să scrieți și cum să organizați scrisul într-o scrisoare. Proiectați
punctele relevante sau scrieți-le pe tablă. De exemplu:
► scopurile activității / sesiunii / cursului
► atmosfera
► conținut
► înțelegerea terminologiei
► activități și sarcini
► sincronizare și ritm
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► realizarea rezultatelor învățării
► evaluarea copiilor cu privire la propriul progres, efort și angajament
► planurile copiilor pentru utilizarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dezvoltate
► planurile copiilor pentru utilizarea activităților sau materialelor concrete
► probleme, riscuri, pericole
► sfaturi generale pentru viitorii copii




Copiii discută ideile lor în perechi și își scriu scrisorile împreună următorului set de copii, astfel
încât să știe la ce să se aștepte.
Când timpul a trecut, literele sunt trecute în jur. Dacă este posibil, toată lumea citește scrisorile
celorlalți.
Toată lumea ar trebui să ia notițe pentru a putea cita unul sau două puncte interesante din unele
dintre litere.

Informare și evaluare
 Rezumați activitatea solicitându-le copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a
învățării în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
 Urmează o discuție cu întrebări pentru clarificare și sugestii de acțiune și / sau îmbunătățire pe
baza punctelor glonț de pe tablă și a citatelor pe care dvs. și copiii doriți să le citiți din unele
scrisori.
 Faceți criteriile dvs. de evaluare a comentariilor foarte clare și explicite.
 Scrisorile ar trebui să fie fixate pe o tablă pentru ca viitorii copii să le poată citi și mai târziu pot
fi folosite ca o activitate introductivă cu următorul grup de copii.
Sfaturi pentru profesor
 Spuneți copiilor că își pot folosi simțul umorului, dar ar trebui să scrie scrisori care să reflecte cu
adevărat evaluarea sesiunii și a propriei învățări.
 În plus, poate este util să le reamintim că acest lucru nu ar trebui să se transforme într-o rundă de
complimente, ci într-un fel de scrisoare pe care cu toții ne așteptăm să o primim de la un prieten
sau coleg critic, dar de susținere.
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A15@M2 Întâlnirea plenară finală cu copiii
Scop




Să reflecteze asupra experienței de învățare cu copiii
Pentru a colecta sugestiile copiilor despre revizuirea curriculumului

Sursa activității
Tipul activității

Discuții

Prezentare generală
Materiale

Copiii și profesorul discută despre toate activitățile Curriculumului CVS
Nici unul

Mărimea grupului

2 clase

Timpul necesar

60 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Întrebați copiii despre experiența lor despre curriculum
Informare și evaluare
 Rezumați activitatea cerând copiilor să completeze chestionarul cu 1 articol de evaluare a învățării
în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate.
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CAPITOLUL 4. CURRICULUMUL CVS PENTRU COPII: EVALUARE ȘI
APRECIERE

1. Prefață
Curriculum-ul CVS prevede un sistem de evaluare a predării și învățării și de evaluare a
competențelor democratice și interculturale (DI) ale copiilor. Mai precis, evaluarea se referă la
observarea și măsurarea eficacității unei activități specifice și a întregului program de studiu.
Curriculumul include evaluarea atât a proceselor de predare, cât și a proceselor de învățare. Evaluarea
se referă la măsurarea sau descrierea sistematică a gradului de competență al copilului în
competențele DI.
Toate procedurile de evaluare și evaluare sunt integrate în aplicația CVS (https://www.cvsproject.eu/cvs-app/cvs-app-home/). Vezi Figurile 1 și 2 pentru prezentări generale ale evaluării și
respectiv evaluării.

Figura 1. Prezentare generală a sistemelor de evaluare integrate în aplicația CVS.
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Figura 2. Prezentare generală a sistemelor de evaluare integrate în aplicația CVS.

2. Evaluarea proceselor de predare și învățare
2.1 Evaluarea predării activităților
La sfârșitul fiecărei activități prevăzute în curriculum, profesorul de bază completează un
chestionar cu 10 articole, derivat din Barrett și colab. (2018c, pp. 34-35). Profesorul poate răspunde
la articole folosind un format de răspuns pe 3 niveluri (1 = da, 2 = parțial, 3 = nu); în plus, este
disponibil și un răspuns „neaplicabil”. Consultați Figura 3 pentru chestionarul integrat în aplicația
CVS.
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Figura 3. Chestionarul pentru evaluarea predării integrat în aplicația CVS.
2.2 Evaluarea învățării activităților
La sfârșitul fiecărei activități prevăzute în curriculum, fiecare copil completează un chestionar
cu 1 articol în care își declară gradul de satisfacție cu această activitate specifică. Copiii pot răspunde
folosind un format de răspuns pe 5 niveluri cu emoticoane (de la 1 = deloc mulțumit, până la 5 =
extrem de mulțumit). Consultați Figura 4 pentru chestionarul integrat în aplicația CVS.

Figura 4. Chestionarul pentru evaluarea învățării integrat în aplicația CVS.
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3. Evaluarea competențelor democratice și interculturale ale copiilor
Înainte de începerea implementării curriculumului (pre-test) și după finalizarea implementării
acestuia (post-test), atât profesorii, cât și copiii completează un chestionar care evaluează
competențele DI ale copiilor.
3.1 Evaluarea de către profesori a competențelor democratice și interculturale ale copiilor
Chestionarul este format din 135 de itemi derivați din descriptorii RFCDC (Barrett și colab.,
2018b). Profesorul poate răspunde la articole folosind un format de răspuns pe 3 niveluri (1 = da, 2 =
parțial, 3 = nu); în plus, este disponibil și un răspuns „neaplicabil”. Consultați Figura 5 pentru
chestionarul integrat în aplicația CVS. Se poate obține un scor total pentru fiecare competență inclusă
în modelul conceptual RFCDC, pentru pre-test și post-test
Chestionarul profesorului este raportat în Anexa A.

Figura 5. Chestionarul profesorului pentru evaluarea competențelor democratice și
interculturale ale copiilor, astfel cum sunt integrate în aplicația CVS.
3.2 Evaluarea auto-raportării competențelor democratice și interculturale ale copiilor
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Chestionarul este format din 93 de itemi derivați din descriptorii RFCDC (Barrett și colab., 2018b).
Copiii pot răspunde articolelor folosind un format de răspuns pe 5 niveluri (de la 1 = deloc, la 5 =
foarte mult), cu simboluri vizuale (vezi Figura 6).

Deloc

Un pic

În mijloc

Destul de Foarte
mult
mult
Figura 6. Formatul de răspuns al chestionarului de auto-raportare.
Consultați Figura 7 pentru chestionarul integrat în aplicația CVS. Se poate obține un scor total
pentru fiecare competență inclusă în modelul conceptual RFCDC, pentru pre-test și post-test.
Chestionarul pentru copii este raportat în Anexa B.

Figura 7. Chestionarul de auto-raportare pentru evaluarea competențelor
democratice și interculturale ale copiilor, astfel cum sunt integrate în aplicația CVS.

121

REFERINȚE

Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică
Barrett, M., de Bivar Black, L., Byram, M., Faltyn, J., Gudmundson, L., van’t Land, H., Lenz, C.,
Mompoint-Gaillard, P., Popovic, M., Rus, C., Sala, S., Voskresenskaya, N., & Zgaga, P.
(2018a). Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică, volumul 1: context,
concepte și model. Strasbourg: Consiliul Europei.
Barrett, M., de Bivar Black, L., Byram, M., Faltyn, J., Gudmundson, L., van’t Land, H., Lenz, C.,
Mompoint-Gaillard, P., Popovic, M., Rus, C., Sala, S., Voskresenskaya, N., & Zgaga, P.
(2018b). Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică, Volumul 2:
Descriptorii competențelor pentru cultura democratică. Strasbourg: Consiliul Europei.
Barrett, M., de Bivar Black, L., Byram, M., Faltyn, J., Gudmundson, L., van’t Land, H., Lenz, C.,
Mompoint-Gaillard, P., Popovic, M., Rus, C., Sala, S., Voskresenskaya, N., & Zgaga, P.
(2018c). Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică, Volumul 3:
Orientări pentru implementare. Strasbourg: Consiliul Europei.
Compasito
Flowers, N., Brederode-Santos, M.E., Claeys, J., Fazah, R., Schneider, A., & Szelenyi, Z. (2009).
Compasito: Manual privind educarea drepturilor omului pentru copii. Consiliul Europei, ediția
a II-a.
SARCINI pentru democratie
Huber, J. M. G., Mompoint-Gaillard, P., & Làzàr, I. (2014). SARCINI pentru democrație: dezvoltarea
competenței pentru societăți democratice durabile. Strasbourg: Consiliul Europei.
Boulding, E. (1979). Drepturile copiilor și roata vieții. New Brunswick: Transaction Bookes
Covell, K. și Howe, R. B. (2005). Drepturi, respect și responsabilitate. Raport asupra inițiativei RRR
către Autoritatea pentru Educație a Comitatului Hampshire, Centrul pentru Drepturile
Copilului, Universitatea Cape Breton, Nova Scoția, Canada, 2005;
Flowers, N., Brederode-Santos, M.E., Claeys, J., Fazah, R., Schneider, A. și Szelenyi, Z. (2009).
Compasito: Manual privind educarea drepturilor omului pentru copii. Consiliul Europei, ediția
a II-a.
Hart, R. A. (1992). Participarea copiilor: de la tokenism la cetățenie. UNICEF Innocenti Essays No.
4, UNICEF, Florența.
Kirby, P. și Bryson, S. (2002). Măsurarea magiei. Evaluarea și cercetarea participării tinerilor la
luarea deciziilor publice. London Carnegie Young People Initiative.
122

Klug, F. (2000). Valori pentru o epocă fără Dumnezeu. Londra: Penguin.Kranzl-Nagl, K., & Zartler,
U. (2010). Participarea la școală și comunitate. În B. Percy-Smith și N. Thomas (Eds.), A
Handbook of Children and Young People’s Participation (pp. ???). Londra: Routledge.
Lansdown, G. (2011). Dreptul fiecărui copil de a fi ascultat: un ghid de resurse al comitetului ONU
privind drepturile copilului comentariu general nr. 12. Londra: Salvați Copiii / Fondul
Națiunilor Unite pentru Copii.
Lefevre, P., Kolsteren, P., de Wael, M. P., Byekwaso, F. și Beghin, I. (2000). CPPE: Planificare și
evaluare participativă cuprinzătoare. Bruxel: Unitatea de nutriție.
McTague, C. & Jakubowski, S. (2013. Marching to the beat of a silent tambor: Wasted consensbuilding and fallen participation cartier planning. Applied Geography, 44, 182–191.
Myers, W. și Boyden, J. (2001). Întărirea copiilor în situații de adversitate. Oxford: Centrul de Studii
pentru Refugiați.
Rodari, G. (1979). Parole per giocare. Firenze: Manzuoli.
Tonucci, F. și Bobbio, N. (1996). La città dei bambini: un modo nuovo di pensare la città. Roma:
Laterza.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite. 1989. Convenția privind drepturile copilului. Rez. 44/25. New
York: NY: Națiunile Unite. Disponibil de pe www.un.org/documents/instruments/docs_en.asp
Wallerstein N. (2006). Care sunt dovezile privind eficacitatea abilitării pentru a îmbunătăți sănătatea?
Copenhaga: Biroul regional al OMS pentru Europa.
Willow, C. (2010). Dreptul de a fi ascultat și protecția eficientă a copilului. Bangkok; Salvați Copiii.

123

Anexa A

ANEXA Un chestionar pentru profesori pentru evaluarea competențelor
democratice și interculturale ale copiilor

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Susține că drepturile omului ar trebui întotdeauna protejate și respectate
Susține că drepturile specifice ale copiilor ar trebui respectate și protejate de societate
Apără opinia că nimeni nu va fi supus torturii, nici tratamentelor sau pedepselor inumane sau
degradante
Susține că toate instituțiile publice ar trebui să respecte, să protejeze și să pună în aplicare drepturile
omului
Apără opinia că atunci când oamenii sunt închiși, deși sunt supuși restricțiilor, acest lucru nu
înseamnă că merită mai puțin respect și demnitate decât oricine altcineva
Aprecierea diversității culturale
Promovează opinia că ar trebui să fim toleranți la diferitele credințe care sunt susținute de alții în
societate
Promovează opinia conform căreia ar trebui să se străduiască întotdeauna înțelegerea reciprocă și
un dialog semnificativ între oameni și grupuri care sunt percepute a fi „diferite” între ele
Își exprimă opinia că diversitatea culturală ar trebui să fie apreciată pozitiv ca un atu pentru
societate
Susține că dialogul intercultural ar trebui să fie folosit pentru a ne ajuta să recunoaștem diferitele
noastre identități și apartenențe culturale
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Bază
Intermediar

Avansat

Bază

Intermediar
Avansat
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11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Susține că dialogul intercultural ar trebui folosit pentru a dezvolta respectul și o cultură a „trăirii
împreună”
Aprecierea democrației, justiției, corectitudinii, egalității și statului de drept
Susține că școlile ar trebui să învețe elevii despre democrație și cum să acționeze ca cetățean
democratic
Își exprimă opinia că toți cetățenii ar trebui tratați în mod egal și imparțial conform legii
Susține că legile ar trebui întotdeauna aplicate și aplicate în mod echitabil
Susține că alegerile democratice ar trebui să se desfășoare întotdeauna în mod liber și echitabil, în
conformitate cu standardele internaționale și legislația națională și fără nicio fraudă
Își exprimă opinia că, ori de câte ori un funcționar public exercită puterea, el sau ea nu ar trebui să
utilizeze în mod abuziv această putere și să treacă granițele autorității lor legale
Își exprimă sprijinul pentru opinia că instanțele judecătorești ar trebui să fie accesibile tuturor, astfel
încât oamenilor să nu li se refuze posibilitatea de a trece un caz în instanță, deoarece este prea
scump, supărător sau complicat să facă acest lucru
Își exprimă sprijinul pentru opinia că cei cărora le este încredințată puterea legislativă ar trebui să
fie supuși legii și supravegherii constituționale corespunzătoare
Își exprimă opinia că informațiile privind politicile publice și punerea lor în aplicare ar trebui puse
la dispoziția publicului
Susține că ar trebui să existe remedii eficiente împotriva acțiunilor autorităților publice care încalcă
drepturile civile

21
22
23
24
25
26

Deschiderea către alteritatea culturală
Prezintă interes pentru a afla despre convingerile, valorile, tradițiile și viziunile asupra lumii
Își exprimă interesul de a călători în alte țări
Exprimă curiozitatea cu privire la alte credințe și interpretări și alte orientări și afilieri culturale
Exprimă aprecierea oportunității de a avea experiențe din alte culturi
Caută și salută oportunități de întâlnire cu persoane cu valori, obiceiuri și comportamente diferite
Caută contactul cu alte persoane pentru a afla despre cultura lor

27
28
29
30
31
32

Respect
Oferă spațiu celorlalți pentru a se exprima
Exprimă respect pentru ceilalți oameni ca ființe umane egale
Îi tratează pe toți oamenii cu respect, indiferent de mediul lor cultural
Exprimă respect față de persoanele care au un statut socio-economic diferit de el însuși
Exprimă respect pentru diferențele religioase
Își exprimă respectul față de persoanele care au opinii politice diferite de la sine

Avansat

Bază
Intermediar
Avansat

Intermediar
Avansat

36
37
38

39
40
41
42
43

Responsibilitate
Arată că acceptă responsabilitatea pentru acțiunile sale
Dacă rănește sentimentele cuiva, își cere scuze
Trimite lucrările necesare la timp
Arată că își asumă responsabilitatea pentru propriile greșeli
Îndeplinește în mod constant angajamentele față de ceilalți
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Intermediar

Bază

Mentalitate civică
Exprimă disponibilitatea de a coopera și de a lucra cu ceilalți
Colaborează cu alte persoane pentru cauze de interes comun
Își exprimă angajamentul de a nu fi un spectator atunci când demnitatea și drepturile altora sunt
încălcate
Discută ce se poate face pentru a ajuta comunitatea să devină un loc mai bun
Exercită obligațiile și responsabilitățile cetățeniei active la nivel local, național sau global
Acționează pentru a fi informat cu privire la problemele civice

33
34
35

Bază

Bază
Intermediar

Avansat

Bază
Intermediar
Avansat
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44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

Auto-eficacitate
Exprimă o credință în propria sa capacitate de a înțelege problemele
Exprimă convingerea că poate desfășura activități pe care le-a planificat
Exprimă o credință în propria sa abilitate de a naviga obstacole atunci când urmărește un scop
Dacă dorește să se schimbe, își exprimă încrederea că o poate face
Arată că se simte sigur în abilitățile sale de a face față provocărilor vieții
Dă dovadă de încredere că știe cum să facă față situațiilor neprevăzute datorită inventivității sale
Toleranță la ambiguitate
Interacționează bine cu alte persoane care au o varietate de puncte de vedere diferite
Arată că poate suspenda temporar hotărârile cu privire la alte persoane
Se simte confortabil în situații necunoscute
Se ocupă de incertitudine într-un mod pozitiv și constructiv
Funcționează bine în circumstanțe imprevizibile
Exprimă dorința de a avea propriile sale idei și valori contestate
Se bucură de provocarea de a aborda problemele ambigue
Exprimă plăcerea de a aborda situațiile complicate

59
60
61
62
63

Abilități de învățare autonome
Arată capacitatea de a identifica resursele pentru învățare (de exemplu, oameni, cărți, internet
etc.)
Solicită clarificarea noilor informații de la alte persoane atunci când este nevoie
Poate afla despre subiecte noi cu supraveghere minimă
Poate evalua calitatea propriei sale lucrări
Poate selecta cele mai fiabile surse de informații sau sfaturi din gama disponibilă
Arată capacitatea de a monitoriza, defini, prioritiza și finaliza sarcinile fără supraveghere directă

64
65
66
67
68
69

Abilități de gândire analitică și critică
Poate identifica asemănările și diferențele dintre informațiile noi și ceea ce este deja cunoscut
Folosește dovezi pentru a-și susține opiniile
Poate evalua riscurile asociate diferitelor opțiuni
Arată că se gândește dacă informațiile pe care le folosește sunt corecte
Poate identifica orice discrepanțe sau neconcordanțe sau divergențe în materialele analizate
Poate folosi criterii, principii sau valori explicite și specificabile pentru a judeca
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Bază
Intermediar
Avansat

Bază
Intermediar

Avansat

Bază

Intermediar
Avansat

Bază
Intermediar
Avansat

Abilități de ascultare și observare
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81

Ascultă cu atenție opiniile diferite
Ascultă cu atenție alte persoane
Urmărește gesturile vorbitorilor și limbajul general al corpului pentru a se ajuta să înțeleagă
semnificația a ceea ce spun
Poate asculta eficient pentru a descifra semnificațiile și intențiile altei persoane
Acordă atenție la ceea ce implică ceilalți oameni, dar nu spun
Observă modul în care oamenii cu alte afiliații culturale reacționează în moduri diferite la
aceeași situație
Empatie
Poate recunoaște când un însoțitor are nevoie de ajutorul său
Își exprimă simpatia pentru lucrurile rele pe care le-a văzut întâmplându-se altor persoane
Încearcă să-și înțeleagă mai bine prietenii, imaginându-și cum arată lucrurile din perspectiva lor
Ține cont de sentimentele altor persoane atunci când iau decizii
Își exprimă opinia că, atunci când se gândește la oameni din alte țări, împărtășește bucuriile și
durerile lor
Identifică cu exactitate sentimentele altora, chiar și atunci când nu vor să le arate
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Intermediar

Avansat

Bază
Intermediar
Avansat
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87

Flexibilitate și adaptabilitate
Modifică opiniile sale dacă i se arată prin argument rațional că acest lucru este necesar
Poate schimba deciziile pe care le-a luat dacă consecințele acestor decizii arată că acest lucru
este necesar
Se adaptează la situații noi folosind o nouă abilitate
Se adaptează la situații noi prin aplicarea cunoștințelor într-un mod diferit
Adoptă convențiile socioculturale ale altor grupuri țintă culturale atunci când interacționează cu
membrii acelor grupuri
Poate modifica propriul comportament pentru a-l face adecvat altor culturi

88
89
90
91
92
93

Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
Poate să-și exprime gândurile asupra unei probleme
Solicită vorbitorilor să repete ceea ce au spus dacă nu i-a fost clar
Pune întrebări care arată înțelegerea sa de pozițiile altor persoane
Poate adopta diferite moduri de exprimare a politeții într-o altă limbă
Poate intermedia lingvistic în schimburi interculturale traducând, interpretând sau explicând
Poate evita cu succes neînțelegerile interculturale

82
83
84
85
86

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111

112
113
114
115

Bază

Intermediar
Avansat

Bază
Intermediar
Avansat

Abilități de cooperare
Construiește relații pozitive cu alte persoane dintr-un grup
Când lucrează ca membru al unui grup, își face partea din munca grupului
Funcționează pentru a construi consens pentru a atinge obiectivele grupului
Când lucrați ca membru al unui grup, îi țineți pe alții la curent cu orice informații relevante sau
utile
Generează entuziasm în rândul membrilor grupului pentru atingerea obiectivelor comune
Când lucrezi cu alții, sprijină alte persoane, în ciuda diferențelor de puncte de vedere
Abilități de rezolvare a conflictelor
Poate comunica cu părțile aflate în conflict într-un mod respectuos
Poate identifica opțiuni pentru rezolvarea conflictelor
Îi poate ajuta pe ceilalți să rezolve conflictele îmbunătățind înțelegerea opțiunilor disponibile
Poate încuraja părțile implicate în conflicte să se asculte în mod activ reciproc și să își
împărtășească problemele și preocupările
Inițiază periodic comunicarea pentru a ajuta la rezolvarea conflictelor interumane
Poate face față eficient stresului emoțional, anxietății și nesiguranței altor persoane în situații care
implică conflicte
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Poate să-și descrie propriile motivații
Poate descrie modurile în care gândurile și emoțiile sale îi influențează comportamentul
Poate reflecta critic asupra propriilor valori și credințe
Poate reflecta critic asupra sa însuși dintr-o serie de perspective diferite
Poate reflecta critic asupra propriilor prejudecăți și stereotipuri și a ceea ce se află în spatele lor
Poate reflecta critic asupra propriilor emoții și sentimente într-o gamă largă de situații
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării
Poate explica modul în care tonul vocii, contactul vizual și limbajul corpului pot ajuta la
comunicare
Poate descrie impactul social și efectele asupra altora cu diferite stiluri de comunicare
Poate explica modul în care relațiile sociale sunt uneori codificate în formele lingvistice care sunt
folosite în conversații (de exemplu, în felicitări, forme de adresare, utilizarea expletivelor)
Poate explica de ce oamenii din alte afiliații culturale pot urma diferite convenții comunicative
verbale și non-verbale care sunt semnificative din perspectiva lor
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Intermediar

Avansat

Bază
Intermediar

Avansat

Bază
Intermediar
Advansat

Bază
Intermediar

Advansat
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116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Poate reflecta critic asupra diferitelor convenții comunicative care sunt folosite în cel puțin un alt
grup social sau cultură
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii
Poate explica semnificația conceptelor politice de bază, inclusiv democrația, libertatea, cetățenia,
drepturile și responsabilitățile
Poate explica de ce toată lumea are responsabilitatea de a respecta drepturile omului altora
Poate descrie practicile culturale de bază (de exemplu, obiceiurile alimentare, practicile de salut,
modalitățile de adresare oamenilor, politețea) într-o altă cultură
Poate reflecta critic asupra modului în care propria sa viziune asupra lumii este doar una dintre
multele viziuni asupra lumii
Poate evalua impactul societății asupra lumii naturale, de exemplu, în ceea ce privește creșterea
populației, dezvoltarea populației, consumul de resurse
Poate reflecta critic asupra riscurilor asociate daunelor aduse mediului
Poate explica natura universală, inalienabilă și indivizibilă a drepturilor omului
Poate reflecta critic asupra relației dintre drepturile omului,
democrație, pace și securitate într-o lume globalizată
Poate reflecta critic asupra cauzelor profunde ale încălcărilor drepturilor omului, inclusiv rolul
stereotipurilor și al prejudecăților în procesele care conduc la abuzuri ale drepturilor omului
Poate explica pericolele generalizării de la comportamente individuale la o întreagă cultură
Poate reflecta critic asupra simbolurilor religioase, ritualurilor religioase și utilizărilor religioase
ale limbajului
Poate descrie efectele propagandei în lumea contemporană
Poate explica modul în care oamenii se pot păzi și proteja împotriva propagandei
Poate descrie diversele moduri în care cetățenii pot influența politica
Poate reflecta în mod critic asupra naturii în evoluție a cadrului drepturilor omului și asupra
dezvoltării continue a drepturilor omului în diferite regiuni ale lumii
Poate explica de ce nu există grupuri culturale care să aibă caracteristici inerente fixe
Poate explica de ce toate grupurile religioase evoluează și se schimbă constant
Poate reflecta critic asupra modului în care istoriile sunt adesea prezentate și predate din punct de
vedere etnocentric
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Avansat
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ANEXA B Chestionar de auto-raportare pentru evaluarea competențelor
democratice și interculturale ale copiilor

Școala
__________________________________________
Data
__________________________________________
Numele copilului __________________________________________
Ne interesează opiniile dumneavoastră despre diferite probleme. Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Vă rugăm să
înconjurați cuvintele din casetă care este cât de mult sunteți de acord cu ceva. Cu cât mingea este mai mare, cu atât sunteți
mai de acord cu afirmația.
Întrebare practică:
Imi place inghetata.

Deloc

Puțin

La mijloc
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Destul de mult

Foarte mult
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Drepturile copiilor
1. Mark a scris o poveste pentru ziarul școlii. În povestea sa, el a spus că nu-i plac regulile școlii. Directorul i-a spus că
nu-și poate tipări povestea. Ar trebui să i se permită lui Mark să-și tipărească povestea?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

2. Betty ține un jurnal și a spus că nimeni altcineva nu are voie să îl citească, nici măcar părinții ei. Ar trebui să aibă voie
părinții lui Betty să îi citească jurnalul?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

3. Becky nu vrea să practice religia părinților ei. Ea ar vrea să încerce o altă religie sau sa nu aibă nici o religie. Ar trebui
Becky să aibă voie să își aleagă propria religie?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

4. Debbie a vrut să meargă în vizită la prietenii ei, dar părinții nu vor să o lase pentru că lor nu le plac prietenii ei. Ar
trebui Debbie să aibă voie să își viziteze prietenii?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

5. Părinții lui Carrie vor să o lase să aibă grijă de fratele ei după ce ies de la școală, desi Carrie își dorește să se joace. Ar
trebuie Carrie să aibă grijă de fratele ei?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

6. Kelly s-a certat cu prietena ei, iar acum este foarte supărată. A vrut să le spună părinților ei despre ce s-a întâmplat, dar
ei sunt mult prea ocupați. Ar trebui părinții lui Kelly să îi asculte problema?

Deloc

Puțin

La mijloc
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Destul de mult

Foarte mult
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7. Părinții lui Terry nu sunt niciodată acasă atunci când acesta vine de la școală. Lui Terry nu îi place să fie lăsat singur
acasă. Ar trebui ca părinții lui Terry să fie acasă atunci când acesta vine de la școală?

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
Foarte mult
8. James are probleme cu rezolvarea temei la matematică. Avea nevoie ca părinții lui să îl ajute să o facă, dar părinții lui
i-au spus să o facă singur. Ar trebui părinții lui James să îl ajute să rezolve tema?

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
9. Ar trebui să ne jucăm cu persoanele ce au venit din alte țări și locuiesc acum în țara noastră.

Foarte mult

Deloc
Un pic
La mijloc
Destul de mult
Foarte mult
10. Persoanele ce au venit din alte țări să locuiască în țara noastră ar trebui să fie tratați la fel ca și restul lumii.

Deloc
Puțin
La mijloc
11. Ar trebui să ne jucăm și cu persoanele ce au religii diferite.

Destul de mult

Foarte mult

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
12. Ar trebui să tratăm persoanele de alte relgii la fel cum tratăm pe oricine altcineva.

Foarte mult

Deloc

La mijloc

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

13. Ar trebui să ne jucăm și cu persoanele ce vorbesc o limbă diferită..

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

14. Ar trebui să tratăm persoanele ce vorbesc o limbă diferită la fel cum tratăm pe oricine altcineva .
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Deloc

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Puțin
15. Ar trebui să ne jucăm și cu persoanele a căror părinți sunt veniți din alte țări.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

16. Ar trebui să tratăm persoanele a căror părinți au venit din țări diferite la fel cum tratăm pe oricine altcineva.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

17. Crezi că ți-ar plăcea să cunoști persoane din alte țări?

Deloc

Puțin

La mijloc

18. Ai fi interesat să fii prieten cu copii din alte țări?

Deloc

Puțin

La mijloc

19. Cât de mult ți-ar plăcea să încerci un tip de mâncare pe care nu ai mai încercat-o până acum e.g. mâncare tradițională
indiană, marocană, chinezească?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

20. Crezi că a învăța despre persoanele din alte țări este o parte importantă din educația ta școlară?

Deloc

Puțin

La mijloc
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21 Cât de mult îți place să înveți despre persoane din alte țări?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

22. Sunt responsabil de a îmi menține școala curată.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

23. Sunt responsabil de a îmi menține cartierul unde locuiesc curat.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

24. Cred că este important să schimb lucrurile nedrepte din școala mea.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

25. Cred că este important să schimb lucrurile nedrepte ce se întâmplă la mine în cartier.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

26. Vreau să îi ajut pe cei cu probleme.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

27 Este important pentru mine să îi ajut pe cei ce au mai puțin decât mine.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult
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28. Este important pentru mine să ajut oamenii din școala mea.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

29. Este important pentru mine să ajut oamenii din cartierul de unde locuiesc.

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
30. Este important pentru mine să opresc oamenii de a fi răi unul cu altul.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Foarte mult

Responsibilitate
31. Dacă rănesc sentimentele cuiva, îmi cer scuze.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

32. Pot să îmi predau proiectele la timp..

Deloc

Puțin

33. Îmi asum responsabilitatea pentru comportamentul meu.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

34. Sunt punctual

Deloc

35. Mă implic în treburile gospodărești cât de mult pot..
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Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

36 Știu că atunci când greșesc este vina mea.

Deloc

Puțin

Auto-eficiență
37 Cred că pot face anumite lucruri să meargă mai bine la mine în școală..

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

38. Cred că pot face anumite lucruri să meargă mai bine la mine în cartierul în care locuiesc.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

39. De obicei pot face față oricăror provocări.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

40. Pot să îmi exprim opiniile atunci când colegii mei de clasă nu sunt de acord cu mine.

Deloc
Puțin
La mijloc
41. Pot să mă asigur că alți oameni mă tratează corect.
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Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
46. Simt că nu pot trece peste situațiile în care nu sunt sigur/ă de un anumit lucru..

Foarte mult

42 Pot rezolva problem atunci când mă străduiesc sufficient

Deloc

Puțin

La mijloc

Toleranța ambiguității
43. Nu mă simt bine atunci când nu știu ce se va întâmpla în viitor.

Deloc

Puțin

La mijloc

44. Este nedrept faptul că nu putem prezice viitorul.

Deloc
Puțin
45 Surprizele mă supără foarte tare.

Deloc

Puțin

La mijloc

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

50. Când nu sunt sigur/ă de un anumit lucru nu pot lucra foarte bine.

Deloc

Puțin

La mijloc

51 Nu îmi pace să fiu luat/ă prin surprindere.
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Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

52. Înainte de a critica pe cineva, încerc să îmi imaginez cum m-aș simți dacă aș fi în locul lui/ei.
.

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
53. Uneori mi se pare dificil să văd lucrurile din punctul de vedere al unei alte persoane.

Foarte mult

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
54. . Înainte să iau o decizie, încerc să ascult și părerile prietenilor mei.

Foarte mult

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

55. Uneori încerc să îmi înțeleg prietenii mai bine prin a îmi imagina cum arată lucrurile din perspectiva lor.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

56 Dacă sunt sigur/ă că am dreptate, nu pierd prea mult timp ascultând opiniile prietenilor mei..

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
Foarte mult
57 Cred că există mai mult de un singur răspuns la orice întrebare și încerc să le iau în considerare pe fiecare..

Deloc

Puțin

La mijloc
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58. Când mă supăr pe cineva, încerc să mă pun ”în papucii lui/ei”.".

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
59. Îmi pare rău uneori de oamenii care nu au toate lucrurile pe care eu le am.

Foarte mult

.

Deloc
Puțin
La mijloc
60. Îmi pare rău când văd că o persoană este atacată verbal..

Destul de mult

Foarte mult

Deloc
Puțin
La mijloc
61 Îmi pare rău de copiii triști sau care au probleme.

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

Deloc

Puțin

La mijloc

62. Mă întristează să văd copii ce nu pot găsi pe nimeni cu care să se joace.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

63. Mă supără să văd copii răniți.

Deloc

Puțin
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Acum vrem să vedem ce știi despre diferite lucruri. Dacă nu cunoașteți răspunsul, îl puteți lăsa necompletat.
Politică, drept și drepturile omului
64.Ce este o lege?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
65. De ce avem nevoie de legi?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
66. Cum sunt făcute legile?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
67. Ce se întâmplă dacă cineva încalcă o lege?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
68. Ce este un drept?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
69. Cine are drepturi?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
70. Puteți numi un drept?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
71. Au drepturi copiii?
______________Da

___________Nu

72. Ce drepturi au copiii?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
73. Care este numele Președintelui/Prim ministrului tău? _________________________________
74. Ce știi despre Președintele/Prim ministrul tău?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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75. Care este numele reprezentantului tău local în parlament? ______________________________________________
76. Ce știi despre reprezentantul tău local în parlament?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
77. Într-un stat democratic, cine este cel ce guvernează? (încercuiește varianta corectă)
a)
b)
c)
d)

Experții pe teme precum guvernul sau problemele politice
Oamenii bine educați
Oamenii aleși la referendum de către cei ce locuiesc în țară
Oamenii bogați care au foarte mulți bani

78. Ce este cel mai probabil să se întâmple într-un stat democratic:
a)
b)
c)
d)

Oamenii nu plătesc taxe
Toată lumea are un loc de muncă
Oamenii pot critica guvernul
Toată lumea gândește la fel

79. Într-un stat democratic, de ce există mai mult decât un singur partid politic?
a)
b)
c)
d)

Pentru ca oameniii să își poată exprima opinii diferite
Pentru a opri politicienii din a comite infracțiuni
Pentru a preveni demonstrațiile politice
Pentru a permite diverselor companii să facă mulți bani

80. În viitor, mi-ar plăcea să particip la un maraton, marș sau maraton pe bicicletă pentru a strânge bani pentru oamenii
care au nevoie de ajutor și sprijin.

Deloc
Puțin
La mijloc
Destul de mult
Foarte mult
81. În viitor, mi-ar plăcea să donez bani oamenilor săraci sau bătrâni, care au nevoie de ajutor si sprijin.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

82. Ți-ar plăcea să fii implicat în politică când vei fi mare?

Deloc

Puțin

La mijloc
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83. Ți-ar plăcea să fii parlamentar când vei fi mare?

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

Destul de mult

Foarte mult

84. Crezi că îți va plăcea să votezi când vei fi mare?

Deloc

Puțin

La mijloc

85. Părinții tăi votează? ______________Da

___________Nu

86. Mergi cu părinții tăi atunci când ei se duc la vot? ___________Da ___________Nu
87. Cât de mult au discutat părinții tăi despre alegeri?

Deloc
Puțin
88. Vorbesc cu părinții mei despre politică..

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

La mijloc

Destul de mult

Foarte mult

89. Părinții mei mă încurajează să îmi exprim opinia, chiar dacă este diferită de a lor.

Deloc

Puțin

La mijloc

Destul de mult

90. Merg părinții tăi la marșuri, proteste sau demonstrații?
________Da

_______Nu

91. Se implică părinții tăi în acțiuni de voluntariat pentru oamenii neajutorați?
________Da

_______Nu

92. Poți da un exemplu de un partid politic? _____________________________
93. Ai vota pentru același partid politic ca și părinții tăi? ________Da
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ANEXA C Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului
într-un limbaj adecvat copiilor
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