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PREFAȚĂ

Cursul de formare CVS pentru profesori cuprinde o serie de activități (care conțin materiale
de învățare standardizate și personalizabile) reunite pentru a îmbunătăți cunoștințele profesorilor
despre caracteristicile teoretice și practice care stau la baza Educației pentru cetățenie democratică
(EDC), Educația pentru drepturile omului (HRE) și Educația interculturală (IE), precum și
competențele lor democratice și interculturale. 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 democratice și
interculturale la care cetățenii trebuie să participe. eficient într-o cultură a democrației - în contextul
învățământului primar. Consultați Introducerea rezultatelor CVS pentru o scurtă descriere a RFCDC,
a proiectului CVS și a CVS Curriculum pentru copii.
Chiar dacă cursul de formare CVS a fost conceput ca un program destinat în primul rând
profesorilor interesați de implementarea Curriculumului CVS în clasele lor, acesta poate fi folosit ca
instrument de formare pentru sine.
Cursul de formare CVS a fost dezvoltat printr-un proces în patru pași. În primul rând, am
selectat unele dintre cele mai bune resurse și materiale de formare deja existente în domeniul EDC,
HRE și IE. În al doilea rând, am organizat resursele și materialele de învățare (adăugându-le unele
dezvoltate de propria echipă de lucru) pentru a crea un curriculum de formare împărțit în 5 module
(consultați Introducere pentru mai multe informații despre structura cursului). În al treilea rând, am
testat cursul de formare CVS în toate țările parteneriatului, implicând profesori din școlile primare.
În cele din urmă, am schimbat unele activități pe baza feedback-ului provenit din testarea pe teren și
le-am publicat în manualul CVS Training Course (care este, de asemenea, descărcabil gratuit de pe
site-ul web al proiectului, https: //www.cvs-project.UE/).
Deci, manualul pe care urmează să-l citiți este produsul eforturilor noastre în timpul unei
călătorii provocatoare și interesante care a durat trei ani. Oportunitatea de a lucra la aceste subiecte a
fost binevenită de toți partenerii, deoarece cooperarea noastră a fost un proces intercultural în sine.
Am încercat să adunăm propriile noastre experiențe, medii și idei pentru a produce acest manual care
ar trebui să vă ajute în pregătirea educatorilor implicați în domeniul EDC, HRE și IE. Manualul este
axat în principal pe dimensiunea practică; din acest motiv, am dedicat un spațiu limitat conceptelor
și reflecțiilor teoretice pentru a avea mai mult spațiu pentru abordarea aspectelor practice și operative
ale EDC, HRE și IE, reprezentate de descrieri detaliate ale modulelor și activităților de instruire.
Volumul este împărțit în trei capitole. Capitolul 1 este dedicat descrierii structurii programului
de instruire. Capitolul 2 este dedicat descrierii specifice a fiecărei activități incluse în programul de
formare, în ceea ce privește scopul și sursa sa, competențele RFCDC vizate, materialele
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necesară, 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 3 este dedicat sistemului de evaluare și evaluare.
Cursul de formare CVS este integrat în aplicația CVS, un instrument IT pus la punct pentru a
permite supravegherea metodologică online a formatorilor în timpul implementării programului de
formare. Toate informațiile despre structura cursului de formare CVS, activitățile și procedurile 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 autentificare prin intermediul
site-ului CVS: https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.
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CVS- Cursul de formare profesională pentru profesori - Structura

CAPITOLUL 1. CURSUL DE FORMARE CVS PENTRU PROFESORI:
STRUCTURĂ

Cursul de formare CVS pentru profesori a fost dezvoltat pentru a fi implementat în timpul
unei sesiuni de imersiune completă de 5 zile. Cu toate acestea, structura fiecărei zile poate fi împărțită
în 9 sesiuni de antrenament separate, fiecare durând aproximativ 2-3 ore.
Prima zi de formare are ca scop introducerea cursului de formare, precum și a formatorilor și
a stagiarilor, promovând cunoștințe reciproce și cooperare între participanți. De asemenea, vizează
introducerea RFCDC, concentrându-se pe o abordare educațională bazată pe competențe și încurajând
profesorii să reflecteze asupra propriilor practici didactice din perspectiva unei abordări bazate pe
competențe. Un alt scop este de a ajuta participanții să descopere diferite semnificații și perspective
legate de cultură, identitate, respect și alte concepte de bază și să experimenteze excluderea prin joc
de rol, promovând discuții despre sentimente pozitive și negative și dezvoltând empatie și perspective
multiple. La începutul sesiunii, participanților li se administrează „Chestionarul despre așteptări”.
Cea de-a doua zi de formare are ca scop ajutarea cadrelor didactice să descompună
stereotipurile și conștientizarea faptului că fiecare individ este purtătorul diversității culturale. De
asemenea, vizează analiza teoriei legate de prejudecăți, xenofobie și discriminare și reflectarea asupra
acțiunilor posibile de promovare a înțelegerii și prevenirii discriminării și reflectarea asupra
semnificației comunicării interpersonale eficiente în contextul educației democratice și interculturale
(DI).
A treia zi de formare este concepută pentru a aduce în discuție problemele stereotipului,
diferențelor și egalității de șanse, pentru a explora stereotipurile și prejudecățile participanților și
pentru a sensibiliza profesorii cu privire la propriile practici pedagogice pentru a construi un
repertoriu de indicii de intervenție drumul către o pedagogie interculturală. Participanții vor identifica
oportunitățile de învățare interculturală din dimensiunile multidimensionale și dinamice ale diferitelor
identități și culturi pe măsură ce învață unii de la alții.
A patra zi de formare este menită să sporească capacitatea cadrelor didactice de a gestiona
cooperarea și competiția, să le încurajeze reflecția asupra școlii ideale pe care și-o imaginează pentru
ei înșiși și pentru cursanții lor și să contribuie la conștientizarea a ceea ce avem nevoie pentru ca toți
elevii să beneficieze în mod egal de școală. De asemenea, are ca scop reflectarea asupra
compatibilității RFCDC cu sistemele lor educaționale naționale respective.
În cele din urmă, cea de-a cincea zi de instruire are ca scop practicarea abilităților
metacognitive, precum și evocarea de sentimente plăcute și dezvoltarea stimei de sine și a atitudinilor
pozitive față de sine și de ceilalți. La sfârșitul sesiunii, participanților li se administrează
„Chestionarul de evaluare finală”.
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ZIUA 1

Activități
9.30- 9.45
1.Introducerea formatorilor și
chestionar despre așteptări
9.45 - 10.15
2.Spargerea gheții: 1. Bingo
10.15 - 10.45
Prezentarearea cursului și a
formatorilor
10.45 - 12.30
Lucrul în grup:
14.00 - 15.00
3. Explorarea unui desen animat
15.00 - 16.30
4. Să fii în „papucii” altcuiva
16.30-17.00
5. Telegraful

Competențele CRCCD concentrate pe
Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Valorizarea democrației, dreptății, corectitudinii ...
Abilități de învățare autonome
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de cooperare
Abilități lingvistice, de comunicare și multilingvistice
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică, drepturile
omului, cultură)

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Aprecierea democrației, dreptății, corectitudinii ...
Deschiderea către diferențele culturale
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Empatie
Flexibilitate și adaptabilitate
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
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CVS- Cursul de formare profesională pentru profesori - Structura

ZIUA 2

Activități
9.30 - 10.30
6. Cartea de identitate
10.30 - 12.30
7. Încurajarea înțelegerii și
toleranței
14.00 - 16.00
8. Componentele comunicării
16.00 - 17.00
9. Telegraful

Competențele CRCCD concentrate pe
Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea către diferențele culturale
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
Respect
Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, de comunicare și multilingvistice
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbii și comunicării
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ZIUA 3

Competențele CRCCD concentrate pe

Activități
9.30 - 10.00
10. Lămâi (sau cartofi)
10.00 - 12.30
11. Demolarea stereotipilor

14.00 - 16.00
12. Școala incluzivă
16.00 - 17.00
13. Telegraful

Aprecierea
diversității
culturale
Aprecierea democrației
Deschiderea către diferențele
culturale
Spirit civic
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Valorizarea democrației, dreptății, corectitudinii
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Flexibilitate și adaptabilitate
Responsibilitate
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
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ZIUA 4

Competențele CRCCD concentrate pe

Activități
9.30 - 10.00
14. Oglindă, vorbește-mi

10.00 - 11.00
15. Visul prizonierului
11.00 - 12.30
Discuție de grup: cum să
gestionăm conflictul în sălile de
clasă și să promovăm cooperarea?
14.00 - 16.00
16. Școala de vis
16.00 - 17.00
17. Compatibilitatea și utilitatea
RFCDC în țările participanților

Respect
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Empatie
Cooperare
Abilități de rezolvare de conflicte
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a limbii și comunicării
Responsabiltate
Abilități de învățare autonomă

Valorizarea democrației, dreptății,
corectitudinii
Deschiderea către diferențele culturale
Respect
Spirit civic
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de ascultare și observare
Empatie
Cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică,
drepturile omului, cultură)
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ZIUA 5

Competențele CRCCD concentrate pe

Activități
9.30 - 10.00
18. Învățând din experiențele
neplăcute

Eficacitate personală
Abilități de învățare autonomă

10.00 - 11.00
19. Scrisoare către generația
următoare
11.00 - 11.30
Evaluarea finală
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CAPITOLUL 2. CURSUL DE FORMARE CVS PENTRU PROFESORI:
ACTIVITĂȚI
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The CVS Training Course for Teachers - Activities

1. BINGO
Scop

Promovarea cunoașterii reciproce și a cooperării între participanți

Sursa

Derivat din Tra.C.I.E.

Competențele de atins

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Abilități lingvistice, de comunicare și multilingvistice

Materiale

O copie a chestionarului și un creion pentru fiecare
participant
Flip chart și markere

Grup

Întregul grup

Timp

20 de minute

Pregătire

O copie a chestionarului pe flipchart

Intrucțiuni:
 Împărțiți foile cu chestionarele și creioanele
 Participanții trebuie să găsească un partener și să îi adreseze una dintre întrebările de pe foaie.
Dacă răspunsul este pozitiv, aceștia trebuie să noteze numele partenerului în caseta relevantă
 Jocul continua, adresându-se întrebări altor participanți
 Amintiți participanților că scopul jocului este de a obține cât mai multe nume diferite în
fiecare casetă
 Cine reușește să treacă cel puțin un nume în fiecare casetă, strigă „Bingo!”. Acesta este și
câștigătorul
Sfaturi pentru facilitator
Dacă doriți să purtați o scurtă discuție despre ce au aflat participanții, începeți prin a întreba dacă lea plăcut jocul. Apoi, vorbiți despre diversitatea abilităților și intereselor din grup și despre ce influențe
culturale pot recunoaște în modul în care oamenii au răspuns. De exemplu: Gătesc și fac curat un
număr egal de bărbați și femei? etc.
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BINGO
Găsiți pe cineva din grup care să răspundă la întrebările de mai jos. Încearcă să găsești un nume diferit în fiecare casetă:
NUMELE
Ți-ai renovat/zugrăvit recent locuința? _____________________________________________________________
Îți place să gătești?

_________________________________________________________________________

Ai călătorit în altă țară din Europa? _______________________________________________________________
Locuiești cu alți membri ai familiei lărgite? _________________________________________________________
Citești regulat presa?

__________________________________________________________________________

Îți faci singur hainele? ____________________________________________________________________________
Îți place fotbalul?__________________________________________________________________________________
Ai un animal de companie? __________________________________________________________________________
Cânți la vreun instrument? ________________________________________________________________________
Ai părinți sau bunici născuți în altă țară?

_______________________________________________

Poți vorbi și altă limbă străină, în afară de engleză? _______________________________________________________
Ai călătorit în afara Europei? _________________________________________________________________________
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2. ACTIVITĂȚI DE GRUP PRIVITOARE LA CRCCD
Scop

Să concentreze participanții pe o abordare a educației bazată pe
competențe și să îi încurajeze să reflecteze asupra propriilor practici
de predare din perspectiva unei abordări bazate pe competențe

Surse

Creată de Martyn Barrett și bazat pe o activitate dezvoltată anterior de
Luisa Black

Competențe de atins

Abilități
lingvistice
și
de
comunicare
Cooperare
Abilități de gândire analitică și critică
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui

Materiale

Hârtie și instrumente de scris
Flip chart și markere

Mărimea grupului

Grupul va fi împărțit în grupe de câte 5

Timp

45 de minute

Pregătire

Nici una

Intrucțiuni:
 Cereți participanților să răspundă următoarele întrebări pe o fișă:
► Utilizați competențe în munca dvs. de zi cu zi?
► Puteți oferi exemple ale diferitelor competențe pe care le vizați în prezent în predarea dvs.?
► Care credeți că este valoarea adăugată a predării unui curriculum bazat pe competențe (spre
deosebire de, să spunem, a unui curriculum bazat pe cunoștințe)?
► Comparați tipurile de activități didactice pe care le-ați folosi cu o abordare bazată pe
competențe cu cele cu o abordare bazată pe cunoștințe.
 Participanții se impart în grupuri mici și compară și discută propriile răspunsuri la cele patru
întrebări (20 minute)
 Participanții ar trebui apoi să se formeze în grupuri mici și să compare și să discute răspunsurile
lor la cele patru întrebări (20 de minute)
 Participanții se reunesc, fiecare subgrup raportând întregului grup care au fost răspunsurile și
concluziile lor. Aceste rapoarte sunt apoi discutate de către întregul grup (10 minute)
 Grupul, în ansamblu, trebuie apoi să identifice concluziile generale care pot fi trase din discuție.
Formatorul sau un voluntar notează pe flip-chart aceste concluzii generale (5 minute)
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3. EXPLORAREA UNUI DESEN ANIMAT

Scop

Să sprijine participanții sî descopere diferite semnificații și perspective
legate de cultură, identitate, toleranță și alte concepte de bază.

Surse

Derivate din TASKs pentru democrație

Competențe
atins

de

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii (politică, drepturile omului, cultură
și religii)

Materiale

O copie a unui desen animat pentru
fiecare grup
Fișa (2)
Proiectul de desen animat imprimat

Mărimea
grupului
Timp

Grupuri de câte 5 profesori

Pregătire

Aveți suficiente copii ale desenului animat pentru fiecare participant / grup
Mesele trebuie aranjate astfel încât atât lucrul în grup, cât și o discuție
întreagă să poată fi gestionate cu ușurință

45 minute

Instrucțiuni:









Afișați desenul animat și cereți grupurilor de câte 5 profesori să îl „citească” și să alcătuiască
întrebări de discutat pe baza desenului animat sau care decurg din temele sale principale
Apoi, cereți grupului să scrie întrebarea pe care o consideră cea mai valoroasă pe tablă
După aceea, notați similaritățile și diferențele dintre întrebările formulate de fiecare grup
Profesorii răspund individual la întrebare, pe fișa primită
Când termină, pot discuta răspunsul cu un alt coleg
Rugați profesorii să formeze alte grupuri și să discute pe baza întrebărilor pe care le găsesc cele
mai interesante dintre cele scrise de ei înșiși și cele notate pe fișă.
Rugați grupurile mici să raporteze întregii clase. Organizați o sesiune de a discuta pe baza
întrebările alese de grupuri.
La final, profesorii vor nota trei lucruri „câștigate după această sesiune.

Sfaturi pentru facilitator
17
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Utilizarea desenelor animate și procesul de completare a chestionarului pot genera o discuție
plină de viață. Este uimitor cât de bine se exprimă formabilii când utilizăm desene animate;
gama de reacții și sentimente pe care le declanșează la profesorii noștri este stimulantă.
Avantajul materialelor grafice este că sunt ușor accesibile profesorului și motivează participarea
majorității formabililor
Fiți conștienți de faptul că un desen animat este doar un „instantaneu” și că, pentru a-l dicuta,
trebuie să îl plasăm în context

.
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FIȘA 1
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FIȘA 2

Răspundeți, individual, la următoarele întrebări:
►Care trei cutii le-ai alege? Le poți acorda o culoare.
► Care ar fi cutia ta preferată? Aceea va fi roșie.
►Ce s-ar întâmpla dacă ai pierde-o?
► De ce sunt aceste cutii foarte valoroase și de neînlocuit?
► Ce ar conține aceste cutii?
► Ce obiecte ai pune în aceste cutii?
► Care cutie ai ignora-o? De ce?
► Din ce motiv crezi că unele cutii sunt grupate? Există vreo relație între ele?
► De ce crezi că unele cutii sunt separate de restul?
► Ce ar spune funcționarului de la obiecte pierdute, persoana care a rătăcit una dintre cele 3 cutii?
Care ar putea fi răspunsul său?
► Care ar putea fi istoria din spatele pierderii suferite?
► Care cutie ai aduce-o la Obiecte pierdute?
► Etichetele de pe cutii se referă la proprietate? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
► Cum s-ar comporta funcționarul de la biroul de obiecte pierdute?
► Ce evenimente, cuvinte sau întâmplări ar putea sta în cutiile culturii, bunului simț și toleranței?
Discutați preferințele și răspunsurile voastre cu vecinul. Găsiți asemănări sau deosebiri în alegerile și
răspunsurile voastre.
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4. SĂ FII „ÎN PAPUCII” ALTCUIVA
Scopul

Ajutarea participanților să experimenteze excluderea prin joc de rol,
promovând discuții despre sentimente pozitive și negative și dezvoltând
empatie și perspective multiple. Jocul de rol poate fi ușor adaptat la clasă

Sursa activității

Derivate din TASK-urile pentru democrație

Competențe vizate de Evaluarea demnității și a drepturilor omului
Valorificarea diversității culturale
activitate
Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranța ambiguității
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii









Materiale

O copie a foii de test și un creion per persoană și o foaie de hârtie

Mărimea grupului

3 grupe de profesori

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)

Instrucțiuni pas cu pas
Spuneți-le profesorilor 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 acordă 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.
După ce ați terminat pașii 1 și 2, puteți începe să reflectați cerând participanților 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.?
► Există situații similare în societatea / împrejurimile / școala dvs.?
► Întrebați participanții dacă pot folosi aceste jocuri de rol într-o clasă de limbă, într-o clasă de
cetățenie democratică etc. Ce ar schimba pentru a se potrivi mai bine nevoilor și intereselor
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elevilor lor?
► Rugați participanții să completeze următoarele propoziții (test) individual și suneți-le că
lucrările lor vor fi tratate în mod confidențial:
 Înainte de a vorbi despre diversitate astăzi, nu eram conștient de următoarele …………..
……………………………….…………….……………………………………………….
……………………………….…………….………………………………………….….…
 În timpul antrenamentului mi-am amintit de un eveniment în care m-am simțit diferit /
exclus ……….…...………………………………….…………….………………………
……………………………….…………….………………………………………..………
 După ce am participat la această sesiune, simt că este nevoie să se ocupe de diversitate în
școală / nu este nevoie să se ocupe de diversitate
deoarece …………………………………….……………………………….………….…
……………………………….………….…………………………………………………
 Alte comentarii pe care doriți să le adăugați …………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
……………………………….………….…………………………………………………
Sfaturi pentru facilitator
 La Pasul 3, acordați profesorilor timp pentru a-și aminti și reflecta, deoarece este nevoie de
timp pentru a-și aminti și a vorbi despre experiențele din trecut, dar nu forțați participanții să
împărtășească experiențe posibil neplăcute
 Pentru implementarea clasei, 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
Tot ce aveți nevoie este o bucată de hârtie pentru profesorii cu rolul C, indicând faptul că el / ea este
femeia / bărbatul polițist/ă.
1. Alegeți profesorii pentru rolul A și trimiteți-i afară din clasă.
2. 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.
3. Alegeți un profesor care să fie polițist /ă și dați-i ei/ lui cardul de rol.
4. Invitați rolul A înapoi în clasă.
5. Întreaga clasă încearcă să evite contactul cu familia de migranți reprezentată de rolul A.
6. Rolul culminant intră în clasă și i se permite să-și facă explicația finală în limbajul real al clasei.
7. 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 profesori)
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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5. TELEGRAFUL
Scop

Encouraging the evaluation of the course

Sursa activității

Derivat din Tra.C.I.E.

Competențe vizate de Empatie
Mentalitate civică
activitate
Abilități de gândire analitică și critică
Toleranța ambiguității
Abilități de ascultare și observare
Respect
Materiale

Nici unul

Mărimea grupului

Întreg groupul

Timpul necesar

10 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Invitați participanții să se gândească câteva minute la curs și apoi să împărtășească părerea
grupului în trei cuvinte: un cuvânt pozitiv - un cuvânt negativ - un cuvânt final. De exemplu:
intensiv - cefalee – epuizat
 Asigurați-vă că notați pe o flipchart ce spun participanții și poate fi util să faceți un scurt
rezumat al sentimentului general al grupului la sfârșit
Sfaturi pentru facilitator
Când timpul este limitat, exercițiul poate fi încheiat solicitându-le participanților să citească
telegramele celuilalt. Un alt mod de a împărtăși rezultatele este de a invita participanții să scrie
telegramele pe bucăți de hârtie lipicioase și să le pună pe perete pentru ca toată lumea să le citească.
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6. CARTEA DE IDENTITATE
Scop

Ajutarea profesorilor să se cunoască, ajutând la descompunerea
stereotipurilor și conștientizarea faptului că fiecare individ este
purtătorul diversității culturale

Sursa activtității

Derivată din TASK-urile pentru democrație

Competențe vizate de Aprecierea diversității culturale
Deschiderea către alteritatea culturală
activitate
Copii ale cărților de identitate goale pentru toată lumea
Materiale
Mărimea grupului

Întreg grupul

Timpul necesar
Pregătire

25 de minute
Camera ar putea fi amenajată în stil cafenea, adică cu patru mese, fiecare
cu patru sau șase scaune. Acest lucru va facilita munca în perechi și în
grup

Instrucțiuni pas cu pas
 Spuneți participanților că trebuie să scrie noi cărți de identitate pentru ei înșiși
 Participanții primesc cărțile de identitate pe care trebuie să le completeze (vezi fișa de
sarcini)
 Când ați terminat, rugați-i să se ridice în picioare și să formeze două cercuri (un cerc
interior și un cerc exterior), orientate una față de cealaltă. Rugați-i să împărtășească și să
compare informațiile pe care le-au scris pe cărțile de identitate cu persoana cu care se
confruntă
 Participanții din exterior se deplasează în sensul acelor de ceasornic la următoarea
persoană și repetă activitatea
 După câteva runde, participanții sunt rugați să se întoarcă la locurile lor
 Rugați participanții să reflecteze individual asupra modului în care s-au definit în urmă cu
5 sau 10 ani și să compare acest lucru cu modul în care se definesc în prezent
 Împărtășiți comentarii despre această activitate în micro-grupuri.
► Au fost multe schimbări?
 Un voluntar din fiecare grup raportează întregului grup asupra punctelor discutate despre
schimbările în modul în care se definesc.
 Rugați participanții să discute ce au stabilit prin această activitate și orice implicații la
clasă.
► L-ar folosi în clasa lor?
►Ce rezultat al învățării ar spera să obțină cu elevii lor?
Sfaturi pentru facilitator
 Timpul trebuie gestionat cu atenție, astfel încât participanții să vorbească între ei doar
maximum 2 minute la începutul activității.
 În funcție de numărul de participanți, este posibil să le permiteți participanților să parcurgă
cercul complet cu cărțile lor de identitate, astfel încât să poată vorbi cu toată lumea.
25
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7. PROMOVAREA ÎNȚELEGERII ȘI A RESPECTULUI
Scop

Analizând teoria legată de prejudecăți, xenofobie și discriminare și
reflectând asupra posibilelor acțiuni de promovare a înțelegerii și
prevenirii discriminării

Sursa activității

Derivată din TASK-urile pentru democrație

Competențe vizate de Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
activitate
Deschiderea către alteritatea culturală
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii
Materiale

O foaie de sarcini pentru fiecare pereche de participanți

Mărimea grupului

Grupuri de 5 participanți

Timpul necesar

120 de minute

Pregătire

Faceți-vă timp pentru a alege un desen animat care să corespundă
nevoilor participanților în ceea ce privește vârsta, concentrarea și
activitatea discriminatorie la care doriți să faceți referire

Instrucțiuni pas cu pas
 Împărțiți întregul grup în grupuri de 5 profesori. Distribuiți două desene animate fiecărui grup.
 Dacă utilizați desenul animat anexat, introduceți următoarea situație:
„Anja vrea să-și prezinte iubitul părinților. Prima parte a desenului animat arată părinții de acasă
cu un calendar pe perete care proclamă „toți sunt egali” etc. Părinții sunt la telefon cu fiica lor,
care explică că își aduce acasă noul iubit pentru a-i întâlni. Părinții sunt încântați. A doua zi, Anja
ajunge cu iubitul ei. Există o expresie de șoc pe fețele părinților ei când deschid ușa și descoperă
că iubitul Anjei provine dintr-o minoritate etnică” (10 minute).
 Grupurile ar trebui să ia în considerare despre ce cred că este vorba despre desene animate.
Alocați 3minute pentru discuția inițială.
 Rugați participanții să împărtășească pe scurt discuția lor cu întregul grup.
 Introduceți următoarea afirmație: „Cred în egalitate, dar vreau ca fiica mea să se căsătorească
cu cineva din rasa ei„.
 Rugați fiecare grup să discute această afirmație folosind următoarele întrebări. Scrieți
întrebările pe tablă.
► Ce valori stau la baza acestei afirmații?
► Ce sugestii posibile am putea face pentru a ajuta familia în această situație chiar acum
(ajutor pe termen scurt)
► Care sunt posibilele sugestii pe termen lung pentru această familie?
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► Există rasa? Este o construcție culturală, politică, economică, socială? Un fapt genetic,
biologic?
Luați feedback de la fiecare grup.
Rugați profesorii să ia în considerare pe rând gândurile și sentimentele fiecăruia dintre
personajele din desene animate. Ce ar gândi și simți fiecare persoană când se deschide ușa?
Pregătește-te pentru un joc de rol care se concentrează pe seara de după sosirea celor două
personaje. Jocul de rol ar trebui să o implice pe Anja, prietena ei și părinții ei, astfel încât
fiecare persoană din grup să aibă un rol de jucat.
Jocul de rol trebuie să fie scurt (maximum 5 minute) și ar trebui să arate modul în care
conflictul poate fi ușurat.
Fiecare grup își prezintă jocul de rol.
Moderați o discuție în grupuri despre diferitele soluții oferite. Rugați grupurile să vină cu
rezultate pe o singură foaie A4.
Scrieți soluții pe tablă și rezumați.
În mod individual și apoi împărtășind în perechi, participanților li se cere să reflecteze asupra
experienței lor. Iată câteva întrebări care ar putea fi utile:
► Ce am învățat din acest desen animat despre sentimentele și acțiunile oamenilor?
► Ce am învățat despre conceptele care stau la baza situației?
► Ce am învățat din jocul de rol despre modul în care conflictele pot fi rezolvate?
► Ce am învățat despre toleranță și înțelegere?
► Credeți că avem nevoie de modificări în comunitatea noastră? In tara noastra?
► Care sunt implicațiile pentru tine ca persoană și modul în care îi tratezi pe ceilalți?
Adunați perechile de la Pasul 5 pentru a forma subgrupuri.
Solicitați grupurilor să discute următoarele întrebări
► Care ar fi provocările atunci când utilizați acest lucru în clasa dvs.?
► Ce ar câștiga elevii dvs. dintr-un astfel de exercițiu?
► Ce activitate ulterioară ați putea face?

Sfaturi pentru facilitator
Subiectul desenului animat poate fi adaptat pentru a reflecta alte situații discriminatorii, situații din
viața reală sau ceva ce se întâmplă în școală în acest moment, de ex. orientarea sexuală, opiniile
politice, dizabilitățile sau credințele religioase.
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Tati, vin azi acasă cu noul meu
iubit!

Anja, va fi o adevărată plăcere.
Suntem încântați să-l cunoaștem

Toți
oamenii
sunt egali!

Nu am nimic împotriva rasei negre, dar, în general, sunt pentru a
nu ameste rase. Chiar și animalele rămân în rasa lor!
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8. ÎNTRERUPERE A COMUNICĂRII
Scop

Reflectând asupra semnificației unei comunicări interpersonale
eficiente în contextul educației democratice și interculturale (DI)

Derivată din TASK-urile pentru democrație
Sursa activității
Competențe vizate de Abilități de ascultare și observare
Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve
activitate
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii
Materiale

Foaia de activitate 1: Instrucțiuni pentru trei grupuri
Foaia de activitate 2: Procesul de comunicare - o scurtă descriere
Fișa de activitate 3: Bariere pentru comunicare în contextul educației DI
Fișa de activitate 4: Distribuiri pentru trei grupuri - „Bariere pentru
comunicare - descriere”
Foaia de activități 5: Diagramă pentru discuții în grupuri Diagrame și
markere pentru trei grupuri

Mărimea grupului
Timpul necesar

Grupuri de cel puțin 4 profesori, în funcție de numărul total
120 de minute

Pregătire

Puneți scaunele într-un cerc aproape de pereți. Ar trebui să existe
posibilitatea de a amenaja camera și pentru munca în grupuri mici

Instrucțiuni pas cu pas
 Rugați inițial participanții să se împartă în trei grupuri. Un grup se află într-o parte a camerei,
altul în partea opusă și al treilea în mijlocul camerei.
 Acordați sarcini fiecărui grup (Foaia de activități 1) și subliniați că este important să nu
cunoașteți sarcinile celorlalte grupuri și să respectați instrucțiunile.
 Rugați grupurile să își citească sarcina și să fie de acord cu modul în care o vor face (2
minute).
 Informați grupurile că au 3 minute pentru sarcină și indicați-le să înceapă.
 Verificați rezultatele. Discutați despre experiență cu participanții. Puneți întrebări precum:
► Ce a fost dificil? Cum s-ar putea face mai bine?
 Spuneți participanților că ceea ce tocmai au experimentat poate fi folosit ca o ilustrare dură
(și, desigur, exagerată) a unui proces de comunicare, în care Grupul A este expeditor de
informații, Grupul B este receptor și Grupul C reprezintă diferite bariere la comunicare.
Furnizați o scurtă descriere a procesului de comunicare (Foaia de activități 2).
 Rugați întregul grup să dea exemple de bariere de comunicare într-o scurtă discuție deschisă.
 Scrieți exemplele pe o flip chart. Scopul acestei sesiuni este de a analiza ce fel de bariere sunt
cele mai perturbatoare în contextul construirii unui etos pozitiv la școală. Explică de ce.
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Următorul pas va urma o structură de „puzzle” a învățării prin cooperare. Împărțiți-vă în
patru grupuri (grupa A, B, C și D). Distribuiți Foaia de activități 3 cu descrierea unui tip de
barieră (membrii aceluiași grup primesc toți același hand-out). Participanții citesc mai întâi
individual și apoi reflectează și exprimă păreri despre text în grupuri. Notează aspecte cu care
sunt de acord și unele nu sunt de acord.
 Formați noi grupuri de trei sau patru adunând câte un membru din fiecare grup inițial A, B,
C, D după cum urmează:
► A1, B1, C1, D1
► A2, B2, C2, D2
► A3, B3, C3, D3
 Acum, cereți fiecărui specialist (un membru al grupului care a lucrat la o barieră specifică) să
prezinte concluziile sale celorlalți membri ai grupului. În acest fel, toți membrii grupului
dobândesc cunoștințe despre diferite tipuri de bariere (10 minute).
 Sarcina acestui grup este de a decide ce tipuri de bariere sunt mai perturbatoare în contextul
dezvoltării unei culturi democratice în școală. Ei ar trebui să ofere sugestii pentru a depăși
aceste bariere. Oferiți fiecărui grup o flip-chart, markere și copii ale fișei de activități 5.
Informați grupurile că vor avea 25 de minute să discute, să facă sugestii și să își pregătească
feedback-ul (5 minute).
 Fiecare grup își dă feedback-ul. În acest scop, grupurile pot decide să delege un reprezentant
sau îl pot face împreună (20 de minute).
 Pentru a rezuma activitatea, cereți participanților să reflecteze asupra experienței lor la școală
și să ofere exemple reale de bariere de comunicare care au fost discutate în timpul acestei
activități.
 Rugați-i să își scrie reflecțiile și să le păstreze pentru ele.
Tips for the facilitator









Jocul de rol va funcționa dacă aveți grijă să vă asigurați că grupul de mijloc are cu câțiva
participanți mai mulți decât ceilalți doi.
În timp ce descriem procesul de comunicare (Foaia de sarcini 1), trebuie spus că cuvintele
cuprind doar 7% din comunicare, deci trebuie acordată o atenție egală altor componente,
cum ar fi limbajul corpului, exprimarea emoțiilor etc. constată că conștientizarea barierelor
este la jumătatea drumului spre depășirea lor.
Poate fi util să folosiți diapozitive pentru a introduce procesul de comunicare (Foaia de
activități 2) și barierele în calea comunicării (Foaia de activități 3).
Tehnica cu patru grupuri inițiale și patru grupuri de experți se numește „puzzle”. În timp ce
utilizați această tehnică, este esențial să explicați întreaga sarcină la început.
Există un dreptunghi în colțul din dreapta sus al fiecărei pagini în Foaia de activități 4.
Acesta va ajuta la evitarea confuziei în timp ce grupurile inițiale se compun în grupuri
mixte. În acest scop, atunci când pregătiți copii pentru fiecare membru al celor trei grupuri
inițiale, marcați dreptunghiurile cu culori diferite. Asta înseamnă că fiecare membru al unui
grup primește același text, dar dreptunghiurile sunt diferite: roșu, galben și albastru. Când
grupurile se reconstituie, singura instrucțiune pe care trebuie să o dați este: „Acum faceți
grupuri noi în funcție de culoarea pe care o aveți în colțul din dreapta sus al mâinii”.
Numărul ideal de participanți la grupul de instruire pentru activitatea de „puzzle” este 16.
Folosiți-vă creativitatea dacă numărul este diferit (de exemplu, unii participanți pot avea un
singur rol).
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FIȘA 1 DE ACTIVITATE
Instrucțiuni pentru trei grupuri
Grup A
Astăzi în pauză va exista posibilitatea de a alege între două opțiuni: cafea și
prăjituri sau apă și fructe. Împreună cu grupul B puteți comanda una dintre
opțiuni. Dar există o condiție - ambele grupuri A și B trebuie să fie de acord
cu privire la aceasta. Discutați cu grupa B. Amintiți-vă că nu trebuie să părăsiți
locul în care stați.
Grup B
Ascultați ce vrea să vă spună Grupul A și răspundeți. Amintiți-vă că nu trebuie
să părăsiți locul în care vă aflați.

Grup C
Sarcina dvs. este să nu lăsați grupul A și grupul B să comunice. Puteți folosi tot
ce doriți în acest scop: vocea voastră, corpurile voastre, materiale suplimentare
pe care le puteți găsi în cameră. Amintiți-vă că nu trebuie să părăsiți locul în care
vă aflați.
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FIȘA 2 DE ACTIVITATE

Procesul comunicării
Această versiune simplificată a unui proces complex poate fi un instrument puternic pentru gândirea
abilităților de comunicare, diagnosticarea problemelor de comunicare și elaborarea planurilor de
îmbunătățire a comunicării.
O persoană (EXPEDITOR) transmite un MESAJ cuiva sau unui grup de persoane (RECEPTOR).
Fiecare EXPEDITOR CODEAZĂ MESAJUL sub formă de cuvinte, sunete, mișcări,
comportament etc. Se deplasează la RECEPTOR prin unul sau mai multe canale alese de
EXPEDITOR. Canalele pot fi verbale sau non-verbale. Ele pot implica doar unul dintre simțuri,
auzul de exemplu, sau pot implica toate cele cinci simțuri: auz, vedere, atingere, miros și gust.
Comunicarea non-verbală, denumită în mod popular limbajul corpului, se bazează în primul rând pe
a vedea mai degrabă decât a auzi.
MESAJUL CODAT ajunge la RECEPTOR care încearcă să-l DECODEZE, cu alte cuvinte să
înțeleagă ce transmite EXPEDITORUL și care sunt intențiile EXPEDITORULUI.
Aceasta activează gândirea la ce să răspundem / cum să ne comportăm (FEEDBACK) în situația
dată. După trimiterea mesajului, EXPEDITORUL devine RECEPTOR, iar RECEPTORUL
devine EXPEDITOR prin procesul FEEDBACK. FEEDBACK este răspunsul RECEPTORULUI
la încercarea expeditorului de a trimite MESAJUL. Efectul asupra RECEPTORUL finalizează
procesul de comunicare.
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Dacă mesajul este transmis clar și fără ambiguități, atunci este cunoscut sub numele de comunicare
eficientă. Într-o comunicare eficientă, MESAJUL trimis de TRIMITOR va ajunge la RECEPTOR
cu foarte puține distorsiuni. Cu toate acestea, comunicarea devine reușită numai dacă RECEPTORUL
înțelege ce încearcă să transmită EXPEDITORUL. Comunicarea eficientă este când
EXPEDITORUL are efectul dorit asupra RECEPTORULUI.
► Când trimiteți un MESAJ, intenționați să comunicați semnificația, dar MESAJUL în sine nu conține
sens. Sensul există în mintea voastră și în mintea RECEPTORULUI. Pentru a ne înțelege reciproc,
dvs. și RECEPTORUL dvs. trebuie să împărtășiți semnificații similare pentru cuvinte, gesturi, tonul
vocii și alte simboluri.
► Comunicarea în cel mai bun caz minimizează neînțelegerea dintre EXPEDITOR și RECEPTOR.
EXPEDITORUL nu poate transplanta un MESAJ sau o idee. Comunicarea ineficientă înseamnă că
nu a existat niciun efect asupra RECEPTORULUI sau efectul a fost neașteptat, nedorit și / sau
necunoscut pentru EXPEDITOR.
► FEEDBACK-ul este cheia pentru determinarea de către EXPEDITOR a faptului dacă MESAJUL a
fost primit sau nu în forma intenționată. FEEDBACK-ul implică alegerea canalului de către
RECEPTORUL MESAJULUI original. Canalul pentru FEEDBACK poate fi destul de diferit de
canalul original ales de EXPEDITOR. O privire nedumerită poate fi REALIZAREA a ceea ce
TRANSMIȚĂTORUL considera o instrucțiune orală perfect clară.
► Când MESAJUL nu este clar înțeles, ne confruntăm cu BARIERE ÎN COMUNICARE. Problemele
cu oricare dintre componentele modelului de comunicare pot deveni o BARIERĂ ÎN
COMUNICARE. Aceste BARIERE sugerează oportunități pentru îmbunătățirea comunicării.
►

Vestea bună despre comunicare este că îmbunătățirea este de obicei posibilă. Vestea proastă este că
perfecțiunea în comunicare scapă tuturor.
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FIȘA 3 DE ACTIVITATE
Bariere ale comunicării în contextul educației DI
Există multe bariere diferite în calea comunicării și abordări pentru a le clasifica. Aceasta este o
propunere de bariere în calea comunicării care sunt cel mai perturbatoare în contextul implementării
educației democratice și interculturale (DI) și construirea unui etos pozitiv la școală:
Bariere ale comunicării care perturbă cel mai mult construirea unui etos pozitiv la școală
Judecăți

Control

Evitare

Altele

care înseamnă:

care înseamnă:

care înseamnă:

► critică
► insulte
► reduceri
► etichete
► diagnostice
► stigmatizant
► laudă cu judecată
► vina

► comenzi
► solicitări
► amenințări
► morale
► curiozitate
► impunerea de
sfaturi

► distragerea atenției ► stereotipuri
de la problemă
► lipsa de feedback
► argumentarea logică ► abilități de ascultare slabe
a situației
► ironie și sarcasm
► schimbarea
► mesaje confuze
subiectului și
► limba
înveselirea în loc ► distrageri fizice
să vă concentrați
asupra problemei
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precum:

FĂȘA 4 DE ACTIVITATE
Bariere în comunicare –Descriere
Grupa A
Judecare
Când “judecăm”?

Când criticăm, insultăm, lăsăm jos, dăm etichete, diagnosticăm, stigmatizăm,
laudăm cu judecată, blamăm
Reflecții
Când vorbim această limbă, gândim și comunicăm în termeni de ceea ce nu este în regulă cu ceilalți
pentru că se comportă în anumite moduri. Atenția noastră se concentrează asupra clasificării, analizei
și determinării nivelurilor de greșeală, mai degrabă decât asupra a ceea ce noi și ceilalți avem nevoie
și nu primim. Exemplu: dacă colegul meu este mai preocupat de detalii decât mine, el este „pretențios
și compulsiv”. Pe de altă parte, dacă sunt mai preocupat de detalii decât este el, atunci el este
„neglijent și dezorganizat”. Judecățile sunt o formă greșită pentru a ne exprima valorile și nevoile,
deoarece acestea sporesc capacitatea de apărare și rezistența față de ele în rândul oamenilor al căror
comportament ne preocupă. Sau, dacă sunt de acord să acționeze în armonie cu valorile noastre,
probabil că o vor face din frică, vinovăție sau rușine.
Clasificarea și judecarea oamenilor promovează violența. Relația dintre limbaj și violență face
obiectul cercetărilor profesorului de psihologie O. J. Harvey de la Universitatea din Colorado. El a
prelevat probe aleatorii de literatură din multe țări din lume și a tabelat frecvența cuvintelor care
clasifică și judecă oamenii. Studiul său arată o corelație ridicată între utilizarea frecventă a acestor
cuvinte și incidentele de violență. Există mai puțină violență în culturile în care oamenii gândesc în
funcție de nevoile umane decât în culturile în care oamenii se etichetează reciproc drept „buni” sau
„răi” și cred că cei „răi” merită să fie pedepsiți. Câte programe TV și filme pentru copii și tineri
promovează eroul care fie ucide, fie pedepsește oamenii, filme în care violența constituie „punctul
culminant”? Spectatorii, fiind învățați că băieții răi merită să fie pedepsiți, se bucură să privească
această violență.
În loc de „violența este rea”, am putea spune „mă tem de utilizarea violenței pentru rezolvarea
conflictelor; Apreciez rezolvarea conflictelor prin alte mijloace.”
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Grupa B
Control
Când “controlăm”?
Când dăm ordine, cerem, amenințăm, moralizăm, ascultăm, impunem sfaturi
Reflecții
Comunicarea nevoilor noastre ca solicitări în mod explicit sau implicit îi amenință pe ascultători cu
pedeapsă dacă nu se conformează. Unii oameni cred că, pentru că sunt părinți, profesori sau manageri,
treaba lor este să schimbe oamenii și să-i facă să se comporte. Această gândire este asociată cu
conceptul că anumite acțiuni merită recompensă în timp ce altele merită pedeapsă. Cuvântul „merită”
presupune „răutate” din partea oamenilor care se comportă în anumite moduri și solicită pedepse
pentru ai face să se pocăiască și să-și schimbe comportamentul. Cu toate acestea, nu putem face
niciodată oamenii să facă nimic. Nu putem decât să-i facem să-și dorească să fi respectat pedepsindui. Este în interesul tuturor ca oamenii să se schimbe nu pentru a evita pedepsirea, ci pentru că consideră
că schimbarea este benefică.
Controlul este înrădăcinat în punctele de vedere ale naturii umane care și-au exercitat influența de
câteva secole. Aceste opinii subliniază răul și deficiența noastră înnăscută și nevoia de educație pentru
a ne controla natural inerent nedorit. O astfel de educație ne lasă adesea să ne întrebăm dacă este ceva
în neregulă cu orice sentimente și nevoi pe care le putem experimenta. Învățăm devreme să ne
întrerupem de ceea ce se întâmplă în noi. O astfel de comunicare provine și susține societăți
ierarhizate sau bazate pe dominație, unde populațiile mari sunt controlate de un număr mic de indivizi
în beneficiul lor. Limbajul greșelii, „ar trebui” și „trebuie”, este perfect potrivit pentru acest scop:
oamenii sunt instruiți să gândească în așa fel, cu cât sunt mai pregătiți să privească în afara lor - către
autoritățile externe – duc spre definirea a ceea ce constituie bine, rău, bine și rău.
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Grupa C
Evitare
Când “evităm”?
Când distragem atenția de la problemă, dăm argumentație logică situației,
schimbăm subiectul sau ne înveselim în loc să ne concentrăm asupra problemei
Reflecții
Ce se ascunde în spatele evitării? Indiferenţă? Frică de respingere? Teama de pierderea controlului?
Este o modalitate de a îndepărta subiectul de sine pentru a intra într-o zonă de confort? Ce face un
grup pentru a evita să facă ceea ce trebuie să facă? Normele de grup facilitează evitarea?
Evitarea este frecvent prezentă atunci când o persoană se simte nesigură sau dorește să își respingă
responsabilitatea pentru propriile sale sentimente, gânduri și acțiuni. Folosirea expresiei comune
„trebuie să” ca în „există unele lucruri pe care trebuie să le faceți, indiferent dacă vă place sau nu”,
ilustrează modul în care responsabilitatea personală pentru acțiunile noastre este ascunsă de un astfel
de discurs. Putem înlocui limbajul care implică lipsa alegerii cu un limbaj care recunoaște alegerea.
Dacă un profesor spune: „Urăsc să dau note. Nu cred că sunt de ajutor și creează multă anxietate din
partea elevilor. Dar trebuie să dau note: este politica școlară”, respinge responsabilitatea pentru acest
aspect. Dar dacă el / ea reformulează acest mesaj în „Aleg să dau note pentru că vreau să-mi păstrez
locul de muncă”, își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale.
Putem fi periculoși atunci când nu suntem conștienți de responsabilitatea noastră pentru modul în care
ne comportăm, gândim și simțim. Romancierul și jurnalistul francez George Bernanos a spus:
„Ororile pe care le-am văzut, ororile și mai mari pe care le vom vedea în prezent, nu sunt puncte de
vedere pe care rebelii, bărbații insubordonați, neîmblânziți cresc în număr în întreaga lume, ci mai
degrabă că există o creștere constantă a numărului de oameni ascultători, docili”.
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Grupa D

Alte bariere în comunicare
Stereotipuri
Stereotipurile ne determină să tipificăm o persoană, un grup, un eveniment sau un lucru în
conformitate cu concepții, credințe sau opinii simplificate prea mult. Stereotipurile sunt o barieră în
calea comunicării atunci când îi determină pe oameni să acționeze ca și cum ar ști deja mesajul care
vine de la expeditor sau mai rău, ca și cum nu ar fi necesar niciun mesaj, deoarece „toată lumea știe
deja”. Atât expeditorii, cât și receptorii ar trebui să caute și să abordeze continuu gândirea, concluziile
și acțiunile bazate pe stereotipuri.
Lipsa de feedback
Feedback-ul este oglinda comunicării. Feedback-ul este receptorul care trimite înapoi către expeditor
mesajul așa cum este perceput. Fără feedback, comunicarea este unidirecțională. Atât emițătorul, cât
și receptorul pot juca un rol activ în utilizarea feedback-ului pentru a face comunicarea cu adevărat
bidirecțională.
Feedback-ul ar trebui să fie mai degrabă util decât dăunător. Feedback-ul prompt este mai eficient
decât feedback-ul salvat până în momentul „potrivit”. Feedback-ul ar trebui să se refere mai degrabă
la detalii decât la generalități.
Abilități de ascultare slabe
Ascultarea este dificilă. Un vorbitor tipic spune aproximativ 125 de cuvinte pe minut. Ascultătorul
tipic poate primi 400 până la 600 de cuvinte pe minut. Astfel, aproximativ 75% din timpul de ascultare
este timp liber. Timpul liber adesea urmărește ascultătorul. Soluția este să fii un ascultător activ și nu
pasiv.
Fii pregătit să asculți. Reglați gândurile despre alte persoane și alte probleme. Evitați întreruperea
difuzorului. O încruntare prematură a unui ascultător, scuturarea capului sau aspectul plictisit poate
descuraja cu ușurință difuzorul. Întreabă întrebări. Nod în acord. Privește persoana direct în ochi.
Aplecați-vă în față. Concentrați-vă pe ceea ce spune cealaltă persoană. Repetați punctele cheie.
Ironie și sarcasm
Aceasta este o diferență de exprimare și intenție: atunci când un vorbitor spune un lucru, dar înseamnă
altul sau când un sens literal este contrar efectului său intenționat.
În multe situații, provoacă neînțelegeri, deoarece unii oameni ar putea să nu o decodifice în mesaj, în
timp ce alții s-ar putea simți răniți și să devină defensivi.
Mesaje amestecate
Comunicarea eficientă începe cu un mesaj clar. Comparați aceste două mesaje: „Vă rugăm să fiți aici
în jurul orei 9:00 mâine dimineață” și „Vă rugăm să fiți aici la 9:00 mâine dimineață”. Diferența de
un singur cuvânt face ca primul mesaj să fie confuz și cel de-al doilea mesaj clar. Mesajele amestecate
reprezintă o barieră în calea comunicării, deoarece expeditorul lasă receptorul neclar despre intenția
expeditorului. Clarificarea mesajelor confuze este responsabilitatea expeditorului. Expeditorul care
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speră că receptorul își va da seama că mesajul face puțin pentru a elimina această barieră în calea
comunicării.
Limba
Acest lucru poate fi descris printr-un exemplu real dintr-o clasă. Un profesor tânăr și ambițios a
planificat o lecție despre procesul decizional din țara ei. Când și-a terminat prezentarea, și-a întrebat
elevii dacă totul era clar. Răspunsul a fost pozitiv. Totuși, avea îngrijorări. Pentru a-și verifica
suspiciunile, ea le-a înmânat fiecărui elev manualele cu prezentarea ei și le-a cerut să evidențieze în
roșu cuvintele pe care nu le înțelegeau. Când a colectat feedback-ul, a rămas uimită - aproape jumătate
din text era în roșu.
Distrageri fizice
Distragerile fizice sunt lucrurile fizice care împiedică comunicarea. Exemple de astfel de lucruri
includ telefonul, un birou, un loc de întâlnire incomod, zgomot, o sală de ședințe cu scaune incomode
care în curând îi determină pe oameni să dorească să stea în picioare și să plece chiar dacă aceasta
înseamnă să întrerupă discuția.
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FIȘA 5 DE ACTIVITATE
Diagramă pentru discuții în grupuri
Bariere în comunicare
Există multe bariere diferite în calea comunicării și abordări pentru a le clasifica.
Aceasta este părerea GRUPUL MEU despre barierele din calea comunicării care sunt cel mai
perturbatoare în contextul implementării DI Education și construirea unui etos pozitiv la școală.
Aspecte ale etosului școlar
care interferează cu
implementarea educației
democratice și
interculturale

Cum să depășim barierele
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9. LĂMÂILE (SAU CARTOFII)
Scop

Aducerea problemelor stereotipului, diferențelor și egalității de șanse

Sursa activității

Derivată din Tra.C.I.E.

Competențe vizate de Evaluarea diversității culturale
Valorizarea democrației
activitate
Deschiderea către alteritatea culturală
Mentalitate civică
Empatie
Materiale

Destule lămâi / cartofi pentru toată lumea din grup
O geantă de transport

Mărimea grupului

Întreg grupul

Timpul necesar

20 de minute

Pregătire

Niciuna

Instrucțiuni pas cu pas








Dați fiecărui membru al grupului o lămâie.
Rugați-i pe toți să privească cu atenție fructele lor, să le examineze pentru a vedea semnele
distinctive și să simtă pielea.
Încurajați oamenii să își personalizeze lămâia, dându-i un nume.
Alocați cinci minute pentru a face acest lucru și apoi colectați toate lămâile în punga de
transport. Agitați punga pentru a amesteca fructele.
Întindeți toate lămâile pe podea în fața grupului.
La rândul său, rugați fiecare persoană să se prezinte și să-și colecteze lămâia.
Dacă există un argument asupra cui este, încercați să judecați, dar dacă tot nu pot fi de acord,
așezați lămâia pe o parte ca neidentificată. Dacă se întâmplă acest lucru, ar trebui să rămâi cu
doi la sfârșit pentru a te reuni, dar vei descoperi că majoritatea oamenilor își pot revendica cu
succes fructele.

Reflecții și evaluare
Odată ce toți oamenii s-au reunit cu lămâile lor, puteți facilita o discuție. Cât de siguri sunt că au
pretins fructele potrivite? Cum pot spune? Încurajați-i să privească paralelele dintre acest exercițiu și
diferențierea dintre oameni. Examinați stereotipurile: Sunt toate lămâile de aceeași culoare? Au toate
aceeași formă? Comparați acest lucru cu stereotipurile care există între oameni de culturi, rase și sexe
diferite. Ce înseamnă acest lucru pentru grup?
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10. DECONSTRUIREA STEREOTIPELOR
Scop

Angajarea într-un „duș de gândire” urmat de un joc de rol pentru a-și
explora propriile stereotipuri și prejudecăți și într-o activitate de cercetare
colaborativă

Sursa activității

Derivată din TASK-urile pentru democrație

Competențele vizate de Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii
activitate
Evaluarea diversității culturale
Valorizarea democrației
Deschiderea către alteritatea culturală
Mentalitate civică
Empatie
Materiale

Foile mari de hârtie
Markere groase de diferite culori

Mărimea grupului

3 grupuri (cel puțin 4 profesori în funcție de numărul de participanți)

Timpul necesar

80 minute

Pregătire

Afișele în mărime naturală ocupă spațiu; pregătiți camera cu spațiu liber
adecvat. Cercetați singuri diferitele stereotipuri de „modă” care sunt
la modă în acest moment

Instrucțiuni pas cu pas
 Conduceți grupul printr-un duș cu gânduri: participanții trebuie să descrie patru stereotipuri
tipice elevilor din învățământul primar superior (de exemplu: abandon, bătăuș, izolat,
victimizat, șoarece de bibliotecă, neconformist etc.).
 Formatorul scrie informațiile pe o flip chart sau pe o tablă albă.
 Rugați grupul să ofere o descriere a caracteristicilor personale și sociale, stilul de viață,
trăsăturile de personalitate, aspectul, îmbrăcămintea etc. care aparțin stereotipurilor alese și
scrieți aceste „clișee” pe tablă.
 Ajutați participanții să fie preciși și creativi.
 Împărțiți întregul grup în trei grupuri
 Fiecare grup ar trebui să deseneze o imagine în mărime naturală care să ilustreze unul dintre
stereotipurile discutate, pe o foaie mare de hârtie. Desenele ar trebui să ilustreze toate
elementele stereotipurilor care au fost înregistrate pe tablă în pasul anterior.
 Creați o expoziție cu „imaginea oamenilor”. Fiecare grup ar trebui să vorbească despre
imagine cel mult 3 minute.
 Cu grupul, stați în fața „imaginii oamenilor” și găsiți cât mai multe argumente pentru a
„descompune” această clasificare. De exemplu: „Unii șoareci de biliotecă sunt buni colegi de
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joacă”; „Unii neconformiști sunt creativi”.
Implicați cursanții într-o discuție, folosind întrebări precum:
► Putem clasifica indivizii în stereotipuri?
► Este această clasificare rezonabilă și corectă?
Discutați următoarele întrebări:
► Care sunt implicațiile pentru predarea dvs.?
► Care vor fi provocările pentru sala de clasă?
► Cum ați putea urmări aceste probleme în predarea dvs.?
Sfaturi pentru facilitator
 Când discutați cu participanții, încurajați utilizarea unor termeni precum „unii” „mulți”
„câțiva” (de ex. „Unii tocilari ...”, „Unii goți ...”). Acest lucru este util pentru a evita
generalizarea și stereotipurile.
 Invitați profesorii să reflecteze la modul în care vor face față situației dacă unul sau mai mulți
participanți la sala de clasă par să corespundă unuia dintre tipurile descrise.
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11. ȘCOALA INCLUZIVĂ
Scop

Sensibilizarea profesorilor cu privire la propriile practici pedagogice
pentru a construi un repertoriu de indicii de intervenție, deschizând calea
către o pedagogie interculturală. Participanții vor identifica
oportunitățile de învățare interculturală din dimensiunile
multidimensionale și dinamice ale diferitelor identități și culturi pe
măsură ce învață unii de la alții

Sursa activității

Derivată din TASK-urile pentru democrație

Competențe vizate de
activitate

Aprecierea demnității și a drepturilor omului
Aprecierea diversității culturale
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii

Materiale

Foaia de activități 1: Rezumatul articolului / intrării
Foaia de activități 2: Foaia de activități
Fișa de activități 3: Ghid școlar intercultural

Mărimea grupului

Grupuri de 5 profesori

Timpul necesar

60 de minute

Pregătire

Faceți copii ale foilor de sarcini

Instrucțiuni pas cu pas
 Introduceți conceptul de educație interculturală. Pentru un exemplu, consultați descrierea din
Foaia de sarcini 1 și prezentați activitatea în care participanții vor fi implicați.
 Participanții citesc ghidul școlar intercultural (Fișa de activități 3).
 Rugați-i să înregistreze în grafic ce fac deja în predarea lor zilnică.
 Participanții formează micro-grupuri formate din trei sau patru și împărtășesc și discută indicii
de intervenție care conduc către practici interculturale și mai incluzive (de exemplu, modelul
propus de James Banks).
 Spuneți-le să înregistreze rezultatele pe un poster și să le pună pe perete.
 Toți participanții merg în jurul camerei și se uită la afișele celorlalți.
 Participanții se întorc la micro-grupurile lor pentru a vedea dacă doresc să adauge / să schimbe
ceva pe postere.
 Participanții vor analiza din nou întregul exercițiu, încercând să clarifice câteva întrebări
cheie:
► Cum putem contribui la îmbunătățirea egalității de șanse și a comunicării interculturale în clasele
noastre?
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► Ce pot face pentru a deschide căi către o atmosferă interculturală?
Sfaturi pentru facilitator
 Este important ca aceste grupuri să fie diverse în ceea ce privește vârsta, sexul, originea
geografică / etnică, rolurile profesionale etc., astfel încât gama de experiențe să poată fi largă
și participanții să poată profita din ideile celuilalt. Ar putea fi util să alocați roluri în grup
pentru a vă asigura că toată lumea este responsabilă pentru unul sau două aspecte ale
procesului de discuție și rezultate.
 În funcție de dimensiunea grupului, este posibil să îndeplinească mai multe funcții. Acest
lucru va permite tuturor participarea activă la grup și va evita ca o persoană să domine
comunicarea. În plus, stimulează conștientizarea participanților cu privire la resursele proprii
și ale celorlalți și promovează utilizarea acestor resurse pentru a construi cunoștințe pentru
toți.
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FIȘA DE ACTIVITATE 1
Abordări ale educației interculturale
Conform punctelor de vedere ale profesorului Banks, educația interculturală poate fi abordată în patru
moduri:
► episodic (celebrarea unor date speciale, eroi, unele elemente culturale);
► aditiv (adăugarea de informații și conținut fără a interfera cu structura curriculumului)
► transformatoare (de exemplu, punerea în discuție a structurii curriculumului și a
ipotezelor sale de bază, confruntarea cu alte puncte de vedere, introducerea unei
perspective critice);
► acțiune socială (având o conștientizare critică, care reflectă acțiunea, elevii participă la
luarea deciziilor și acționează în consecință).
Prin urmare, educația interculturală poate fi implementată într-un mod progresiv, corespunzând unei
perspective mai profunde și critice a curriculumului și a construcției cunoștințelor, precum și a
structurii școlare / sociale, a pedagogiei echității, a rolurilor profesorilor și a producției de materiale.
Acest model se aplică și în stabilirea unei căi personale, a unui proces transformator, în care încercăm
să ne descoperim ipotezele și perspectivele, să punem sub semnul întrebării realitatea și să găsim
„raționamentul”, reformulând intervenția noastră și acționând într-un mod mai susținut.
Rezumând, se poate spune că educația interculturală este despre:
► transformarea de sine;
► transformarea proiectului școlii;
► transformarea intervenției cu comunitatea.
În acest proces, trebuie să subliniem trei dimensiuni care stau la baza oricărei transformări eficiente,
care sunt să știm, să ne îngrijim și să acționăm. Aceasta înseamnă că cunoașterea nu este suficientă,
trebuie să „simțim”, să avem empatie cu celălalt și apoi să acționăm după ceea ce se află în sfera
noastră de acțiune.
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FIȘA DE ACTIVITATE 2
După prezentare și / sau lectură pregătitoare, sunteți invitat să reflectați asupra următoarelor întrebări.
► Ce vrea să spună profesorul Banks despre faptul că educația interculturală este pentru toți? Ești de
acord? De ce?
► Comentați afirmația: „Educația interculturală ar trebui să pătrundă în întregul curriculum școlar.”
► În ce termeni ar trebui profesorii „să-și re-conceptualizeze rolurile”?
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FIȘA DE ACTIVITATE 3
Ghid școlar intercultural
Citiți lista de mai jos. Pentru fiecare dintre practici verificați cele pe care le efectuați.
Principii
Să cunoască elevii
1.1. Știu de unde provin elevii mei
1.2. Îmi monitorizez progresul elevilor
1.3. Cunosc stilurile de învățare ale elevilor mei
Dezvoltarea unei atmosfere pentru a spori comunicarea
2.1. Încerc să alimentez un sentiment de apartenență
2.2. Pot identifica și aborda comportamentul discriminator în clasă
Conștientizarea prezenței elevilor de diferite origini
3.1. Încerc să recunosc contribuțiile diferiților elevi
3.2. Sunt conștient de natura dinamică a culturii / identității și o văd ca pe un proces
continuu de schimbare
3.3. Acționez pentru ca întregul grup de elevi să recunoască diversitatea culturală
3.4. Încerc să mobilizez mijloace pentru a favoriza integrarea tuturor elevilor în viața
școlară și în societate
Managementul clasei
4.1. Încerc să răspund diferitelor nevoi exprimate ale elevilor, fără a-mi risca
autonomia
4.2. Încerc să asigur sprijin lingvistic elevilor cu o limbă maternă diferită
4.3. Încerc să garantez participarea echitabilă a tuturor studenților (discuții,
schimburi, întrebări)
4.4. Încerc să asigur o atmosferă de cooperare și solidaritate, în loc de individualism
și competiție
4.5. Cunosc și aplic tehnici de învățare prin cooperare
4.6. Sunt atent la interacțiunea dintre elevi și intervin pentru a oferi sau a menține un
statut egal
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Principii
Intervenții pedagogice privind diversitatea culturală
5.1. Îmi evaluez practicile pedagogice
5.2. Încerc să abordez teme și conținuturi care să reflecte diversitatea societății (de
exemplu, geografică, culturală, socială)
5.3. Încerc să-mi ajut elevii să fie conștienți de faptul că cunoștințele sunt construite
social și reflectă experiențele personale și contextele sociale
5.4. Încerc să creez oportunități pentru elevi să învețe despre stereotipuri, prejudecăți
și discriminare, participând la activități live
5.5. Examin materialele pedagogice pe care le folosesc pentru a identifica și a refuza
/ denunța prejudecățile culturale încorporate
5.6. Scriu instrucțiuni clare despre activitățile propuse etc.
5.7. Elevii îmi cunosc criteriile de evaluare
5.8. Elevii îmi cunosc criteriile de corectare
5.9. Cerințele mele cu privire la munca pe care o propun sunt clare, înțelese și
acceptate de elevi
5.10. Verific în mod regulat progresele și realizările elevilor
5.11. Încerc să-mi diversific practicile pedagogice și propunerile de lucru
5.12. Încerc să implic elevii în managementul clasei
Organizarea școlii
6.1. Școala evită urmărirea și formele rigide de repartizare a elevilor
6.2. Școala acceptă fără discriminare toți elevii din zona înconjurătoare
6.3. Școala afirmă valori precum dreptatea, egalitatea, libertatea, pacea, solidaritatea
și cooperarea și le promovează activ.
6.4. Organizația școlii oferă servicii suplimentare și activități co-curriculare elevilor
care au nevoie de ele
6.5. Personalul școlii organizează proiecte sau activități care oferă muncă
cooperativă și contribuie la dezvoltarea unei identități de grup pozitive
6.6. Organizația școlii se asigură că luarea deciziilor este partajată pe scară largă
6.7. Comunitatea școlară încearcă să învețe și să dezvolte abilități de colaborare
6.8. Părinții sunt implicați în moduri semnificative în politica școlară și în luarea
deciziilor
6.9. Programele de instruire a personalului școlar sunt pregătite în legătură cu
proiectele școlare și la care participă pe larg discuțiile
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12. OGLINDĂ, VORBEȘTE CU MINE!
Scop

Energizând și ajutând la dezvoltarea stimei de sine și empatie, precum
și la un bun raport între participanți. Pe termen lung, astfel de activități
pot contribui și la gestionarea conflictelor

Sursa activității

Derivată din TASK-urile pentru democrație

Competențe vizate de Deschidere către alteritatea culturală
Respect
activitate
Empatie
Abilități de rezolvare a conflictelor
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Materiale

Foi de hârtie cu desenul unei oglinzi

Mărimea grupului

Întreg grupul

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 o foaie cu o oglindă desenată pe fiecare
participant. Rugați participanții să își scrie numele pe rama sau mânerul oglinzii.
 Fiecare membru al grupului își transmite oglinda persoanei care stă în partea dreaptă a cercului
și colectează una de la vecinul său din stânga.
 Toată lumea scrie unul sau două comentarii pozitive despre persoana a cărei oglindă este pe
foaia pe care a primit-o (de exemplu, realizările, munca pozitivă și alte lucruri plăcute și
interesante despre individ, folosind cuvinte, fraze, propoziții etc.).
 Participanții îi trec persoanei din dreapta lor oglinda pe care tocmai au comentat-o.
 Continuați câte runde aveți timp, dar cel puțin până când jumătate din grup a scris comentarii
pe fiecare oglindă.
 Când toți (sau suficient) oamenii au comentat, cereți participanților să se oprească și să-și
recupereze propriile oglinzi.
 Lăsați-le suficient timp să citească comentariile și apoi să efectueze 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 o altă persoană?
► Cum te-ai simțit când ai citit lucruri pozitive despre tine?
► Cât de utilă este această activitate în predarea dvs.?
► Când crezi că l-ai folosi în clasă?
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Sfaturi pentru facilitator
 Faceți desenul oglinzii suficient de mare pentru ca mai mulți participanți să scrie comentarii.
 Fiți gata să oferiți exemple de tipul de comentarii pozitive pe care le pot face participanții.
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13. DILEMA PRIZONIERULUI
Scop

Gestionarea cooperării și a concurenței

Sursa activității

Derivată din Tra.C.I.E.

Competențe vizate de Responsabilitate
Abilități de învățare autonome
activitate
Toleranță la ambiguitate
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de cooperare
Abilități de rezolvare a conflictelor
Materiale

Foi de hârtie și pixuri / creioane

Mărimea grupului

Împărțiți grupul în două părți

Timpul necesar

40 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Împărțiți participanții în două echipe: echipa albastră și echipa roșie.
 Explicați participanților că singurul scop al acestui joc este să câștige cât mai multe puncte
posibil pentru echipa lor, fără a ține cont de scorul celuilalt grup. Nu trebuie să ajute sau să
împiedice cealaltă echipă.
 Explicați că fiecare echipă trebuie să aleagă între două opțiuni diferite: echipa roșie între X
și Y și echipa albastră între A și B. Conform diferitelor alegeri, există scoruri diferite care
sunt atribuite celor două echipe care urmează sistemul de scor prezentat mai jos:
 Sistemul scorurilor
Alegerile
Alegerile
Scorurile
Scorurile echipei
echipei
echipei
echipei roșii
albastre
roșii
albastre
X
A
+3
+3
Y
A
+6
-6
X
B
-6
+6
Y
B
-3
-3
 După această explicație, spuneți fiecărei echipe să aleagă un purtător de cuvânt.
 Fiecare grup va discuta despre posibilele lor alegeri. După aceea vor trebui să decidă la ce să
liciteze și să o scrie pe o foaie de hârtie. Foile de hârtie vor fi date purtătorilor de cuvânt care vor
trebui să informeze instructorul despre alegerile lor. Apoi, antrenorul va scrie scorurile într-o tablă
și va comunica clasamentul parțial al echipelor.
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Alte reguli
• Întregul joc constă în 10 ture (jocuri).
• Echipele au 10 minute pentru prima joacă și 3 minute pentru următoarele jocuri.
• Scorurile sunt duble în a 3-a piesă.
• Scorurile sunt pătrate în jocurile 8 și 10.
• Negocierile / discuțiile între purtătorii de cuvânt ai echipelor sunt permise după jocul 3 și 8 (durata
maximă de 5 minute pentru fiecare negociere).
Reflecție și evaluare
Participanții sunt invitați să-și exprime sentimentul și să discute despre procesele de grup.
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14. ȘCOALA VISULUI
Scop

Încurajarea reflecției despre școala ideală pe care participanții o
imaginează pentru ei înșiși și pentru cursanții lor și contribuind la
conștientizarea a ceea ce avem nevoie pentru ca toți elevii să beneficieze
în mod egal de școală. Promovarea dezvoltării empatiei, acceptării,
toleranței și disponibilității pentru acțiune

Sursa activității

Derivat din TASK-uri pentru democrație

Competențe vizate de Valorizarea democrației
Deschiderea către alteritatea culturală
activitate
Mentalitate civică
Abilități de ascultare și observare a empatiei
Abilități de cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii: politică, drepturile omului,
cultură, culturi și religii
Materiale

Suficiente afișe A3 sau mai mari și pixuri rotative Post-it

Mărimea grupului

Grupe de 5 profesori

Timpul necesar

90 minute

Pregătirea

Tabelele trebuie să fie aranjate astfel încât lucrările grupurilor mici și
prezentările plenare ale întregului grup să poată 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 participanților că în următoarea activitate vor fi încurajați să-și imagineze școala de vis
pentru care ar dori să lucreze.
 Rugați participanții să își imagineze școala de vise. Poate că vor dori să închidă ochii și să se
gândească la aceste întrebări:
► Cum este școala ta de vis?
► Cum arată? Care este camera / spațiul preferat din ea?
► Ce tradiții ați dori să stabiliți în școala dvs.?
► Ce reguli ai vrea să respecte oamenii?
► Cum ați întâmpina noii veniți la școala dvs.?
 Spuneți grupului să își scrie propriile idei individual și să le înconjoare pe cele două sau trei cele
mai importante pe propriile liste.
 Rugați participanții 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.).
 Participanții se reunesc și discută despre trăsăturile pe care le-au adunat individual pentru a desena
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școala de vis cu care toți ar fi mulțumiți. Aceștia se prezintă pe rând pe cele mai importante idei
micro-grupului lor, o idee pe persoană, care trebuie desenată pe afiș de către persoana care stă în
dreapta sa. Ei 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 micro-grup, 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 despre școala de vis pe care au creat-o.
 Odată prezentate toate școlile de vis, 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.
 Oferiți povești despre conflicte (a se vedea fișele de activitate) și explicați că acestea sunt povești
adevărate colectate din întreaga Europă. În funcție de cât timp există, poveștile pot fi procesate în
stilul de citire a puzzle-ului în aceleași micro-grupuri: toată lumea este însărcinată cu citirea unei
povești diferite și apoi toate își leagă propria poveste de conflict cu micro-grupul lor. Alternativ,
dacă nu aveți timp, puteți da doar câte o poveste fiecărui grup pentru a le citi și discuta.
 Rugați participanții 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.
 Țineți o sesiune de informare pe baza uneia dintre următoarele întrebări.
► Școala ta este o școală de vis pentru tine? Este o școală de vis pentru toată lumea?
► Cum te-ai simțit când a trebuit să desenezi ideile altor participanți pe afiș?
► Cum te-ai simțit când ai citit despre copiii nefericiți?
► S-a schimbat ceva în gândirea ta după ce ai citit despre ele?
► Vedeți vreo asemănare cu viața la școala dvs.?
► Puteți face ceva pentru a rezolva probleme similare?
► Crezi că această activitate poate fi folosită în școala ta?
 Participanții notează (de exemplu, în jurnalele lor de învățare) dacă ar folosi această activitate și
cum ar putea să o adapteze pentru utilizarea în clasă cu propriii lor elevi. Ei ar putea lua în
considerare următoarele întrebări:
► Puteți utiliza această activitate sau părți din aceasta cu elevii dvs.? Cum l-ați adapta? Ce ai
schimba în ea?
► Ce rezultate ale învățării te-ai aștepta (lingvistică, educațională, dinamică de grup)?
Sfaturi pentru facilitator
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 de vis.
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Povești de conflicte în școli
 Adam, în vârstă de 13 ani, a fost întotdeauna destul de deschis cu privire la mediul său mixt
creștin-evreu din clasa sa. El primise deja remarci rasiste de la unii dintre colegii săi de clasă, dar întro zi, un băiat din clasa sa a început să-l intimideze, arătându-i zvasticele pe telefon și spunându-i unul
dintre discursurile lui Hitler în urechi în timpul pauzei. După aproximativ 10 minute acest Adam, care
nu se mai luptase cu nimeni până atunci, a fost atât de supărat încât a încercat să-l lovească pe băiat
de două-trei ori. Băiatul a început să chicotească și Adam, dându-și seama că nu era făcut să lupte, sa așezat la biroul său și a început să plângă. Acesta a fost momentul în care profesorul a pășit în sala
de clasă și i-a întrebat pe ceilalți elevi ce s-a întâmplat.
După ce a auzit povestea, profesorul l-a dus pe Adam și pe bătăuș la biroul directorului fără să spună
nimic clasei. În biroul directorului, băieții erau obligați să se așeze și trebuiau să asculte discursul
directorului despre toți evreii buni pe care îi cunoștea. Bătăușul a trebuit să-și ceară scuze. În cele din
urmă, ca o pedeapsă, agresorul a fost făcut să facă cercetări despre iudaism pentru o prezentare pentru
colegii săi. Prezentarea nu a avut loc niciodată, iar conflictul nu a fost niciodată discutat cu adevărat
la clasă.
 Fabiana s-a simțit întotdeauna „diferită” față de iubitele sale. Acum este pre-adolescentă
și treptat ajunge să înțeleagă că este atrasă sexual de fete, nu de băieți. A vorbit cu prietenii ei
despre acest lucru, dar nu și cu familia ei.
Un grup de fete foarte populare din clasa ei au auzit recent despre Fabiana și orientarea sa sexuală.
Își bat joc de ea, au început o campanie împotriva ei și răspândesc zvonuri jenante. Deși adulții
par conștienți de tensiuni, deoarece în curtea școlii s-a vorbit destul de rău despre homosexuali,
aceștia nu au intervenit.
Un nou membru al personalului s-a alăturat recent școlii. A intervievat foarte bine, dar în câteva
zile a început să prezinte un comportament homofob foarte puternic. El face în mod constant
referiri la probleme homofobe, făcând comentarii disprețuitoare despre Fabiana. Batjocura este
constantă și 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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15. COMPATIBILITATEA ȘI UTILITATEA RFCDC PENTRU SISTEMELE PROPRII DE
EDUCAȚIE NAȚIONALĂ A PARTICIPANȚILOR
Scop

Sursa activității

Reflectând asupra compatibilității RFCDC cu sistemele lor educaționale
naționale respective. Reflectând asupra utilității RFCDC pentru
profesori în aceste contexte. Împărtășirea de idei cu privire la problemele
de mai sus
Sub contribuția lui Martyn Barrett pe baza unei activități dezvoltate
anterior de Claudia Lenz

Competencțe vizate de Abilități lingvistice și communicative
Abilități de cooperare
activitate
Abilități de gândire analitică și critică
Flexibilitate și adaptabilitate
Materiale

Hârtie și creioane pentru luarea notelor
Afișe și pixuri

Mărimea grupului

2 grupuri de 5 profesori sau perechi

Timpil necesar

60 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Modelul de competențe RFCDC se corelează cu abordările existente orientate spre competențe în
sistemul educațional al țării dvs.
 În caz afirmativ: în ce moduri RFCDC poate fi legată de aceste abordări existente și cum poate
susține activitatea profesorilor?
 În caz contrar: în ce moduri profesorii din țara dvs. ar putea folosi RFCDC? Cum ar putea ajuta
RFCDC să îmbunătățească practica educațională în țara dumneavoastră?
 Participanții își schimbă apoi ideile în 2 grupuri de 5.
 Fiecare grup creează apoi un poster cu două secțiuni:
A) Utilizarea RFCDC în țări cu o orientare competențială existentă în sistemul lor național de
educație
B) Utilizarea RFCDC în țări fără o orientare competențială în sistemul lor educațional national
 Prezentarea posterului de către un reprezentant al fiecărui grup cu feedback cu privire la aceste
două lucruri oferite oral de către grupuri mici în plen
 Facilitatorul întreabă dacă participanții se simt mai bine pregătiți să lucreze cu RFCDC în sistemul
lor național și, dacă nu, de ce informații suplimentare au nevoie pentru a putea face acest lucru?
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Sfaturi pentru facilitator
Unii participanți ar putea fi nesiguri cu privire la compatibilitatea RFCDC cu contextele lor
educaționale naționale. În acest caz, s-ar putea consulta cu ceilalți participanți din propria țară.
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16. ÎNVĂȚAREA DIN EXPERIENȚE NEPLĂCUTE
Scop

Practicarea abilităților metacognitive, precum și pentru a evoca
sentimente plăcute și a dezvolta stima de sine și atitudini pozitive față
de sine și de ceilalți

Sursa activității

Derivată din TASK-uri pentru democrație

Competențe vizate de Toleranță la ambiguitate
Toleranță la ambiguitate
activitate
Abilități de gândire analitică și critică
Abilități de cooperare
Empatie
Cooperare
Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Materiale

Afișe A2 sau A3 și Markere

Mărimea grupului

Grupuri de 5 profesori

Timpul necesar

20 de minute

Pregătire

Nici una

Instrucțiuni pas cu pas
 Fiecare membru al grupului este rugat să-și amintească o experiență neplăcută pe care a avuto recent și să scrie o scurtă descriere a acestei experiențe.
 Rugați participanții să identifice chiar și aspectele minim pozitive ale acestei experiențe și să
le scrieți.
 Lucrul în perechi: participanții discută între ei aceste aspecte pozitive și explorează beneficiile
lor.
 Munca în echipă (2 grupuri de cinci): participanții discută despre comportamentul tipic al
partenerilor lor din grup și iau notițe.
 Participanții își transformă notele în postere, apoi se întorc și vizitează fiecare grup.
 Organizați o scurtă sesiune de informare pentru a explora următoarele întrebări:
► Ce ai învățat în timpul acestei activități?
► Ce fel de relație există între evenimentele neplăcute și experiențele utile?
► Există un model comun?
► Cum ți-ar putea fi folosită această activitate în clasa ta?
► Ce rezultate ale învățării te-ai aștepta să obții cu elevii tăi?
Sfaturi pentru facilitator
Aveți grijă să nu lăsați participanții să devină deprimați de toate evenimentele neplăcute pe care le
pot aminti în primul pas al acestei activități.
Respectați limitele de timp!
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17. SCRISORI PENTRU URMĂTOAREA GENERAȚIE
Scop

Făcând participanții să evalueze un curs de formare, o sesiune sau o serie
de activități în care au fost implicați. Participanții vor internaliza mai bine
conținutul și metodologia activităților sau cursului de formare dacă sunt
rugați să discute și să scrie ce au învățat și ce cred ei pot folosi în propria
lor predare

Sursa activității

Derivat din TASK-uri pentru democrație

Competențe vizate de Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui
Deschiderea către alteritatea culturală
activitate
Toleranță la ambiguitate
Empatie
Materiale

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

Dimensiunea grupului

Lucrați în pereche sau în grup mic

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

Instrucțiuni pas cu pas
 Explicați de ce este important să revizuiți ceea ce a fost făcut și discutat în activitățile sau
sesiunile anterioare. Spuneți participanților că evaluarea lor va lua forma unei scrisori către
următorul set de participanți.
 Participanții formează perechi sau grupuri mici.
 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
► realizarea rezultatelor învățării
► evaluarea participanților cu privire la propriul progres, efort și angajament
►planurile participanților pentru utilizarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor dezvoltate
► planurile participanților pentru utilizarea activităților sau materialelor concrete
► probleme, riscuri, pericole
► sfaturi generale pentru viitorii participanți
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Participanții își discută ideile în perechi și își scriu scrisorile împreună următorului set de
participanți, astfel încât să știe la ce să se aștepte
 Când timpul a trecut, literele sunt trecute. 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.
 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 participanții 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 participanți să le citească și ulterior
pot fi folosite ca o activitate introductivă cu următorul grup de participanți.
Sfaturi pentru facilitator
 Anunțați participanții că își pot folosi simțul umorului, dar trebuie să scrie scrisori care reflectă
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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CURSUL DE FORMARE CVS PENTRU PROFESORI: APRECIERE ȘI
EVALUARE

Cursul de instruire CVS pentru profesori include trei chestionare: (a) „Chestionarul despre
așteptări”, care urmează să fie administrat la începutul instruirii, (b) „Chestionarul final de evaluare”,
care urmează să fie administrat la sfârșitul cursului și (c) „Scala pentru evaluarea competențelor
democratice și interculturale ale profesorilor”, care urmează să fie administrată înainte de începerea
formării și după terminarea cursului, după o lună sau două luni mai târziu.
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ÎNAINTE DE ÎNCEPUTUL CURSULUI
CHESTIONAR DESPRE AȘTEPTĂRI
Vă rugăm să completați toate părțile formularului și să îl returnați. Multumesc anticipat.
Nume (opțional): ……………………………………………………………………..………………….
Locul și data cursului de formare …………………………………………………………..
1. Ce sperați să învățați din cursul de formare?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

2. De ce ești neliniștit?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
3. Ce așteptări aveți cu privire la conținutul cursului de formare?
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....

4. Ce așteptări aveți cu privire la metodologia cursului de formare?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

5. Cum crezi că poți contribui la cursul de formare?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....
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LA SFÂRȘIT DE CURS
CHESTIONARUL EVALUĂRII FINALE
Vă rugăm să completați toate părțile formularului și să îl returnați. Multumesc anticipat.
Nume (opțional) ……………..………………………………….........................................
Locul și data cursului de formare …………………..………..........................................
1. Gândirea la curs în ansamblu. Care este nivelul tău de satisfacție cu activitatea? (Scrieți un scor de la 0%
la 100%).
________________________________________________________________________________
0%
50%
100%
Vă rugăm să explicați scorul pe care l-ați acordat (dacă este cazul, vă rugăm să adăugați alte comentarii):
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
2. După părerea dvs., v-ați îndeplinit așteptările?
++

+

0

-

--

Profesional
Personal

Care dintre așteptările tale s-au îndeplinit cel mai mult? Vă rugăm să explicați răspunsurile dvs.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
Care dintre așteptările tale s-au îndeplinit cel mai puțin? Vă rugăm să explicați răspunsurile dvs.
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….………………………………………………………………………
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Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat în timpul cursului de formare?
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………
3. Cât de adecvate considerați metodele utilizate în timpul cursului?
5

4

Foarte
adecvate

3

2

Într-o oarecare
măsură
adecvat

1
Nu foarte
adecvate

4. Sunteți mulțumit de fluxul general al cursului?
5

4

Foarte
Satisfăcut

3

2

Într-o oarecare
măsură
satisfăcut

1
Foarte
nesatisfăcut

5. Ești mulțumit de rolul grupului în învățarea ta?
5

4

Foarte
Satisfăcut

3

2

Într-o oarecare
măsură
satisfăcut

1
Foarte
nesatisfăcut

6. Sunteți mulțumit de dinamica din grupul de participanți?
5

4

Foarte
Satisfăcut

3

2

Într-o oarecare
măsură
satisfăcut

1
Foarte
nesatisfăcut

7. Ești mulțumit de munca antrenorilor?
5

4

Foarte
Satisfăcut

3

2

Într-o oarecare
măsură
satisfăcut

1
Foarte
nesatisfăcut

8. Ești mulțumit de propria contribuție la cursul de formare?
5
Foarte
Satisfăcut

4

3

2

Într-o oarecare
măsură
satisfăcut

1
Foarte
nesatisfăcut

9. Cum intenționați să utilizați această experiență în munca dvs. viitoare?
La nivel individual
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
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……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
...………………………….……………………………………………….…………………………………...…...
În clasa ta
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
10. Puteți vedea bariere în implementarea a ceea ce veți învăța?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
11. Vă rugăm să împărtășiți orice alt comentariu pe care doriți să-l adăugați
.……………………………………………………………………….…………………………………...……….
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
12. Aveți sugestii pentru a îmbunătăți calitatea instruirii?
……..……………………………………………………………………….…………………………………...…
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……
Multe mulțumiri pentru cooperarea dvs.!

67

ANEXĂ: SCARA PENTRU AUTOEVALUAREA RAPORTULUI COMPETENȚELOR
PROFESORILOR
Cât sunteți de acord sau nu cu următoarele afirmații? Vă rugăm să rețineți că nu există răspunsuri corecte sau
greșite - suntem interesați să aflăm ce părere aveți despre aceste afirmații. Încercați un răspuns sub declarație.
1

2

Dezacord total Nu sunt de accord

3

4

5

Nici nu sunt de acord, nici nu sunt de accord Sunt de accord

Complet de acord

1. Drepturile omului ar trebui întotdeauna protejate și respectate.

1

2

3

4

5

2. Fiecare ființă umană individuală ar trebui să-și poată exercita drepturile omului.

1

2

3

4

5

3. Drepturile omului ar trebui aplicate tuturor oamenilor, indiferent de originea lor.

1

2

3

4

5

4. Ar trebui să fim toleranți la diferitele credințe care sunt susținute de alții în societate 1

2

3

4

5

5. Ar trebui să ne străduim întotdeauna să înțelegem reciproc și să avem un dialog 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

semnificativ între oameni și grupuri care sunt percepute a fi „diferite” între ele.
6. Diversitatea culturală în cadrul unei societăți ar trebui să fie apreciată și apreciată 1
pozitiv
7. Instanțele judecătorești ar trebui să fie accesibile tuturor, astfel încât să nu li se 1
refuze oamenilor posibilitatea de a trece un caz în instanță, deoarece este prea scump,
supărător sau complicat să facă acest lucru.
8. Cei cărora le este încredințată puterea legislativă ar trebui să fie supuși legii și 1
supravegherii constituționale corespunzătoare
9. deciziile ar trebui luate democratic de majoritatea cetățenilor.
10. Sunt interesat să aflu despre convingerile, valorile, tradițiile și viziunile asupra
lumii
11. Caut și salut oportunități de întâlnire cu persoane cu valori, obiceiuri și
comportamente diferite
12. Caut contact cu alte persoane pentru a afla despre cultura lor
13. Tratez pe toți oamenii cu respect, indiferent de mediul lor cultural
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14. Respect persoanele care au un statut socio-economic diferit de mine

1

2

3

4

5

15. Respect oamenii care urmează practici religioase diferite de ale mele.

1

2

3

4

5

17. Discut ce se poate face pentru a ajuta comunitatea să devină un loc mai bun

1

2

3

4

5

18. Acționez pentru a fi informat cu privire la problemele civice

1

2

3

4

5

19. Accept responsabilitatea pentru acțiunile mele

1

2

3

4

5

21. Sunt responsabil pentru propriul meu comportament.

1

2

3

4

5

22. Cred în propria mea capacitate de a înțelege problemele

1

2

3

4

5

23. Cred în propria mea capacitate de a naviga obstacole atunci când urmăresc un 1
scop

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

16. Sunt angajat să nu fiu un spectator atunci când demnitatea și drepturile altora sunt
încălcate

20. Îmi asum responsabilitatea propriilor greșeli

24. Sunt încrezător că știu cum să fac față situațiilor neprevăzute datorită inventivității 1
mele
1
25. Oamenii pot interpreta aceeași situație diferit.
26. Accept că viața este plină de complexitate.

1

2

3

4

5

27. Accept că viața este plină de contradicții.

1

2

3

4

5

28. Pot afla despre subiecte noi cu supraveghere minimă

1

2

3

4

5

29. Pot evalua calitatea propriei mele lucrări

1

2

3

4

5

30. Pot monitoriza, defini, stabili priorități și finaliza sarcini fără supraveghere directă 1

2

3

4

5

31. Folosesc dovezi pentru a-mi susține opiniile

1

2

3

4

5

32. Mă gândesc dacă informațiile pe care le folosesc sunt corecte

1

2

3

4

5

33. Pot folosi criterii, principii sau valori explicite și specificabile pentru a judeca

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

40. Îmi modific opiniile dacă mi se arată prin argument rațional că acest lucru este 1
1
necesar

2

3

4

5

2

3

4

5

41. Modific deciziile pe care le-am luat dacă consecințele acestor decizii arată că acest 1

2

3

4

5

2

3

4

5

34. Ascult cu atenție alte persoane
35. Pot asculta eficient pentru a descifra semnificațiile și intențiile altei persoane
36. Sunt atent la ceea ce implică ceilalți oameni, dar nu spun
37. Pot să recunosc când un însoțitor are nevoie de ajutorul meu
38. Simt când alte persoane se irită.
39. Sunt atent la ceea ce simt alți oameni.

lucru este necesar
42. Îmi pot modifica propriul comportament pentru a-l face adecvat altor culturi
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1

43. Recunosc că oamenii din medii diferite au moduri diferite de a se exprima.

1

2

3

4

5

44. Sunt capabil să mă exprim clar față de ceilalți.

1

2

3

4

5

45. Pot gestiona defecțiunile comunicării.

1

2

3

4

5

46. Construiesc relații pozitive cu alte persoane dintr-un grup

1

2

3

4

5

47. Lucrez pentru a construi consens pentru a atinge obiectivele grupului

1

2

3

4

5

48. Când lucrez ca membru al unui grup, îi informez pe ceilalți cu privire la orice 1
informații relevante sau utile

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

57. Pot reflecta critic asupra diferitelor convenții comunicative care sunt folosite în 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

59. Pot reflecta critic asupra provocărilor legate de drepturile omului care există în 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

64. Pot descrie efectele propagandei în lumea contemporană

1

2

3

4

5

65. Pot explica modul în care oamenii se pot păzi și proteja împotriva propagandei

1

2

3

4

5

66. Pot explica ce este propaganda

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

49. Pot identifica opțiuni pentru rezolvarea conflictelor
50. Pot să îi ajut pe ceilalți să rezolve conflictele îmbunătățind înțelegerea opțiunilor
disponibile
51. Pot să încurajez părțile implicate în conflicte să se asculte în mod activ reciproc
și să își împărtășească problemele și preocupările
52. Pot descrie modurile în care gândurile și emoțiile mele îmi influențează
comportamentul
53. Pot reflecta critic asupra propriilor mele valori și credințe
54. Pot reflecta critic asupra mea însăși dintr-o serie de perspective diferite
55. Pot explica modul în care tonul vocii, contactul vizual și limbajul corpului pot
ajuta la comunicare
56. Pot 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 etc.)
cel puțin un alt grup social sau cultură
58. Pot explica semnificația conceptelor politice de bază, inclusiv democrația,
libertatea, cetățenia, drepturile și responsabilitățile
propria comunitate și societate
60. Pot reflecta critic asupra naturii și scopurilor legii
61. Pot explica de ce toate culturile evoluează și se schimbă constant.
62. Pot descrie similitudini între culturi.
63. Pot explica de ce cultura influențează modul în care gândesc oamenii.
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67. Pot reflecta critic asupra modului în care istoriile sunt adesea prezentate și predate 1

2

3

4

5

din punct de vedere etnocentric

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

71. Pot reflecta critic asupra interdependenței economice a comunității globale

1

2

3

4

5

72. Pot reflecta critic asupra legăturilor dintre factorii economici și procesele sociale

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

68. Pot reflecta critic asupra naturii fluide a istoriei și a modului în care interpretările
trecutului variază de-a lungul timpului și între culturi
69. Pot reflecta critic asupra diverselor narațiuni din perspective diferite despre forțele
și factorii istorici care au modelat lumea contemporană
70. Pot explica economiile naționale și modul în care procesele economice și
financiare afectează funcționarea societății

și politice
73. Pot evalua impactul societății asupra lumii naturale, de exemplu, în ceea ce
privește creșterea populației, dezvoltarea populației, consumul de resurse etc.
74. Pot reflecta critic asupra riscurilor asociate daunelor aduse mediului
75. Pot reflecta critic asupra valorilor, comportamentului și stilurilor de viață necesare
pentru un viitor durabil
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