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WALK THE GLOBAL WALK

Ce este Pachetul educativ nr.3?
Pachetul educativ pentru profesori este parte a proiectului ,,Walk the Global Walk”, conceput ca un program
educațional cuprinzător, menit să sprijine profesorii și
elevii (cu prioritate pe cei cu vârste cuprinse între 11
și 18 ani) să abordeze în mod critic tendințele și problemele globale actuale, prin intermediul Obiectivelor
pentru Dezvoltare Durabilă (ODD).
Este un instrument simplu și clar, destinat profesorilor care doresc să încorporeze tematica Educației pentru Cetățenie Globală și a Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă în lecțiile predate în școli și să dezvolte lecții
trans-disciplinare, prin colaborarea cu ceilalți colegi. De
fapt, acest pachet oferă profesorilor toate informațiile
necesare, orientare și suport în procesul de planificare
a activității curriculare și multiple abordări pedagogice
inovative centrate pe participarea elevului.
Această a treia parte a Pachetului educativ abordează
Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 16 – Pace, justiție și
instituții eficiente (ODD 16) și completează cele două
numere anterioare ale Pachetului Educativ, primul dedicat ODD-ului 11: Orașe și comunități durabile, iar al
doilea dedicat ODD-ului 13: Acțiune Climatică.
Pachetul a fost redactat în anul 2020, în timp ce întreaga lume trecea printr-un șoc major: pandemia de Covid19 și închiderea școlilor ca urmare a acesteia. Această situație a afectat 1,2 milioane de copii și tineri din
150 de țări, a adâncit inegalitățile și a constituit o amenințare gravă la drepturile fundamentale ale copiilor (în
cazul fericit în care nu a dus direct la încălcarea acestora). Urmând cele 9 idei de acțiune publică ale UNESCO
pentru „educația postCovid19”, recunoaștem că educația este un bun comun, că trebuie inovată cu noi forme
de medii de învățare, protejând în același timp spațiile
sociale oferite de școli, că profesorii sunt unul dintre cei
mai solizi stâlpi ai societății noastre, care sunt capabili
să conceapă și să creeze sisteme reziliente chiar și în
mijlocul unei astfel de urgențe fără precedent. De asemenea, subliniem faptul că este esențial să ”promovăm
participarea și drepturile elevilor, tinerilor și ale copiilor.
Echitatea inter-generațională și principiile democratice
ar trebui să ne oblige să stabilim ca prioritate participarea la scară largă a elevilor și a tinerilor în co-crearea
schimbării dorite”. Aceasta este ”firul de aur” al tuturor
activităților cuprinse în acest pachet și este, de asemenea, baza Educației pentru Cetățenie Globală.
Propunerea pedagogică, pe care cadrele didactice o
pot desfășura fie față în față, fie online, fie în format
mixt, conține:
•
1 activitate comună despre Agenda 2030, ODD-uri,
ODD 16 și Covid19 (45 de minute) - obligatorie
•
2 activități pentru tema ”pace”, cu durata de 45 de
minute,
•
3 activități pentru temele 2) justiție și 3) instituții
eficiente, fiecare cu durata de 40-45 de minute, abordând una dintre cele trei dimensiuni ale
sustenabilității: socială, de mediu și economică.
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TITLU:
VÂRSTA GRUPULUI:
DURATA ESTIMATĂ:
MATERIALE:
CERINȚELE PENTRU SALĂ
DE CLASĂ:
OBIECTIVE:

LA CINE ESTE PUTEREA?
11-18
45 de minute
Materiale: coli A4, pixuri sau creioane, Echipament: un computer cu conexiune la Internet
Un spațiu suficient de mare pentru grup.

- reflectarea asupra a ceea ce înseamnă ca o instituție să fie ”incluzivă” și asupra conceptelor conexe de
”eficiență”, ”responsabilitate”, ”diversitate”
- identificarea unora dintre sensurile acestor cuvinte cheie
- înțelegerea aspectelor de bază care țin de rolurile și responsabilitățile instituțiilor
COMPETENȚELE CHEIE ALE  Competențe de gândire sistemică
EDUCAȚIEI PENTRU
 Competențe de anticipare
CETĂȚENIE GLOBALĂ
 Competențe normative
 Competențe strategice
 Competențe de învățare prin colaborare
 Competențe de gândire critică
 Competențe de conștientizare de sine
 Competențe de rezolvare integrată a problemelor
DISCIPLINE
Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică),Consiliere și dezvoltare personală, Matematică,
Informatică și TIC
00:00 – 00:15
Cine este la putere?

Primul indicator care arată dacă instituțiile au procese de luare a deciziilor receptive, incluzive,
participative și reprezentative este numărul de poziții, în funcție de sex, vârstă, persoane cu
dizabilități și grupuri de populație, în instituțiile publice, în comparație cu distribuțiile
naționale. Această sesiune îi va încuraja pe elevi să exploreze date statistice europene privind
reprezentarea de gen. De asemenea, puteți explora date despre vârstă sau dizabilitate.

Arătați-le elevilor graficele din Anexele 16 și 17 (proporția de femei și bărbați angajați în
instituții publice, organizată pe țări). Cereți-le să identifice țara noastră și să o compare cu o
altă țară care participă în proiectul WGW.

De asemenea, le puteți cere elevilor să afle mai multe despre profilul țării lor pe
https://country-profiles.unstatshub.org/, mai precis cum se prezintă țara noastră în ceea ce
privește indicatorii pentru ODD 5 – Egalitate de gen. Pot face click pe ‘View Dashboard’ unde
vor putea vedea o comparație între multe dintre statele lumii.
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6d78d35533f4f778602b9
d299b30594
IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Idea 1
Ați putea cere elevilor să facă propria cercetare privind proporția posturilor publice ocupate, în funcție de sex, vârstă, persoane cu
dizabilități și grupuri de populație - acest lucru se poate face la nivel de școală, autoritate locală și/sau guvern național. Puteți selecta
un aspect specific al diversității, de ex. bărbați versus femei într-o instituție, comparativ cu câți dintre cei din aceeași instituție dețin
funcții de conducere? Sau pe grupe de vârstă sau etnie etc.
De exemplu, pentru că sunt elevi, ar putea fi interesant să analizeze situația din propria școală și să poată identifica personalul de
sprijin/în rolurile de conducere/profesorii/reprezentanții clasei în funcție de sex, etnie sau vârstă.
Idea 2
Subiectul acestei sesiuni ar putea fi explorat în continuare printr-o dezbatere între elevi, unde li s-ar cere să reprezinte diferite grupuri
de populație și să discute un subiect relevant pentru comunitatea lor și pentru ODD 16.
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Activitățile sugerate pot fi realizate de elevi de toate vârstele cu adaptări specifice. Puteți renunța la folosirea anexelor dacă sunt prea
complicate pentru elevi și puteți folosi grafice mai ușor de înțeles sau imagini sau Idea 1 de la sugestiile adaptare.
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
• PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziune socială
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2
•
PLANUL DE LECȚIE 1 – DIMENSIUNEA UMANĂ

Așadar, profesorii pot alege să lucreze cu elevii la diferite niveluri, implementând minimum 1 lecție, împreună
cu prima activitate comună. În funcție de alegerea fiecărui cadru didactic, durata unui curs complet poate
varia între 2 și 9 ore (dacă alegeți să faceți toate lecțiile).
Curriculumul este liniar, astfel încât prima parte a pachetului vizează un context general, continuat progresiv, cu probleme specifice mai complexe și nuanțate,
fiecare fiind finalizată cu acțiuni mici, dar importante,
care pot fi realizate pentru a crește conștientizarea cu
privire la ODD 16. Deși abordarea modulară a activităților este posibilă, se recomandă ca aspectele să fie
discutate în ordinea în care sunt prezentate, întrucât
aceasta permite ca elevii să dobândească o perspectivă
mai complexă asupra acestor chestiuni care devin din
ce în ce mai dezbinătoare și controversate. Profesorii
trebuie să aibă în vedere faptul că planurile de lecție
și strategiile de învățare pot fi adaptate, fiecare cadru
didactic având posibilitatea de a le corela cu programa
școlară, specificul disciplinei, vârsta elevilor etc. În cazul realizării lecțiilor față în față, atunci când pregătesc
materialele pentru activități, cadrele didactice sunt rugate să aleagă opțiuni prietenoase cu mediul dacă este
posibil, cum ar fi proiectarea imaginilor pe un ecran în
locul tipăririi acestora.
Profesorii pot vedea aici un exemplu de activitate inclusă în acest pachet. Fiecare activitate include o parte
de analiză ghidată cu întrebări, care este foarte importantă atât pentru profesor, cât și pentru elevi. De fapt,
această analiză creează oportunități importante pen-
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tru a consolida achizițiile, pentru a reflecta și a evalua,
pentru exprimarea sentimentelor, înțelegerea a ceea
ce a funcționat corespunzător și a ceea ce trebuie îmbunătățit. În general, timpul și atenția acordate acestei
părți de analiză depind de durata și importanța fiecărei activități. Prin urmare, profesorii pot alege să folosească doar una sau câteva întrebări sau să le solicite
elevilor să răspundă la întrebări ca temă pentru acasă.
Oricum ați alege, întărim recomandarea generală de a
aloca mereu timp pentru partea de analiză a activității.
Activitățile au fost concepute astfel încât să fie cât mai
cuprinzătoare și diverse: ne referim aici la includerea
minorităților, a emigranților sau a celor care provin din
familii de emigranți, a celor cu dizabilități. De asemenea, activitățile includ și unele metode care răspund
celor cu nevoi speciale. Cu toate acestea, profesorii
sunt cei care își cunosc elevii cel mai bine, de aceea recomandăm ca ei să țină cont de aspectele ce țin de includere și să adapteze activitățile atunci când consideră
că prin acestea unii elevii s-ar putea simți excluși sau
unora le-ar putea fi rănite sentimentele.
Pentru a implementa acest curs în cel mai eficace mod,
recomandăm cadrelor didactice să citească cu atenție
toate secțiunile introductive și după aceasta să urmărească recomandările referitoare la modul în care activitățile se pot corela cu disciplinele incluse în programa
școlară națională.
Pachetul conține în anumite secțiuni câteva ÎNTREBĂRI
PENTRU REFLECȚIE – acestea sunt concepute pentru a
ajuta profesorii să își contureze gândirea și să planifice
lecțiile în funcție de oportunitățile de învățare și predare.
Ghidul va fi însoțit și de un chestionar de evaluare
simplu, destinat elevilor, creat special pentru a măsura gradul de învățare și schimbare. Acest chestionar
și rezultatele pe care le relevă sunt foarte importante
pentru organizațiile care implementează acest proiect,
dar el este un instrument extrem de folositor și pentru
profesori, pe care îl pot folosi pentru a măsura reacția
imediată. Chestionarul ex-ante va fi completat de elevi
înainte de derularea primei activității comune, iar chestionar ex-post va fi folosit la finalul unui plan de lecție,
după implementarea ultimei activități pe care v-ați propus să o realizați cu elevii.

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE
GLOBALĂ, DEZVOLTARE DURABILĂ
ȘI PROGRAMA ȘCOLARĂ
COVID-19 nu numai că a adâncit inegalitățile, dar a dus
la creșterea incidentelor de manifestare a urii, discriminării și stigmatizării. Pentru a lupta împotriva percepției greșite asupra celorlalți și împotriva egoismului
în contextul COVID-19, UNESCO recomandă Statelor
Membre să întărească solidaritatea internațională prin
promovarea Educației pentru Cetățenie Globală (GCE).

“GCE a fost esențială în a da posibilitatea oamenilor, tineri
și bătrâni deopotrivă, de a-și dezvolta empatia, solidaritatea și respectul pentru ceilalți fără deosebire de rasă, naționalitate, grup etnic, gen sau religie. Sperăm să ajutăm
la întărirea încrederii sociale prin forța de transformare a
GCE. Invităm pe toată lumea să ni se alăture pentru a ne
face vocea auzită”.
Grupul de Prietenie pentru Solidaritate și
Incluziune prin Educația pentru Cetățenie
Globală, creat de UNESCO pe 26 mai 2020
Pandemia de COVID-19 a scos în evidența faptul că
trăim într-o lume complexă, cu multiple interconexiuni, unde încălcarea drepturilor omului și degradarea
mediului înconjurător, inegalitatea și sărăcia încă amenință pacea și dezvoltarea sustenabilă. Dimensiunea
globală este parte a vieții noastre de zi cu zi și aduce
provocări mai ales pentru tineri, cărora le este deosebit
de greu să înțeleagă și să-și exprime o opinie proprie
și informată, să își arate sentimentele și să acționeze,
atunci când prezentul și viitorul lor sunt în pericol. Sistemul de educație formală reprezintă cel mai sigur și
cel mai incluziv spațiu, în care elevii au oportunitatea
de a învață, analiza și testa noile competențe globale
care sunt necesare în societatea globală în care trăim. În plus, în 2019 și 2020, s-au declanșat proteste pe
tot globul: din Europa până în America Latină și Asia,
protestatarii au demonstrat pe străzi, luptând pentru
libertate politică în toată lumea. Indiferent de cauzele
acestor proteste – sociale, legate de mediul înconjurător, nedreptate economică, ele au ceva în comun: mulți
dintre protestatari protestează împotriva inegalității și
corupției, exprimându-și nemulțumirea cu privire la activitatea guvernelor, iar majoritatea celor care participă
la aceste proteste sunt tineri.
Sperăm că acest Pachet Educativ le va fi de folos cadrelor didactice, pentru ca orele desfășurate zi de zi
să abordeze aceste probleme în toate disciplinele de
studiu și, posibil, prin cursuri trans-curriculare. Am
ales termenul de “Educație pentru cetățenie globală”,
deoarece el înglobează și Educația pentru dezvoltarea
durabilă.
În întreaga lume, inclusiv în Europa, societatea civilă și
instituțiile de educație și-au unit forțele pentru a aplica
Educația pentru cetățenie globală în contexte formale. Consiliul Europei, UNESCO, GENE (Global Education
Network Europe) și alte organizații importante și rețele
globale au ajutat la dezvoltarea Educației pentru cetățenie globală și au elaborat strategii și practici pentru
dezvoltare durabilă în colaborare cu guvernele locale
și naționale.
Educația pentru cetățenie globală a fost definită în anul
2002 în Declarația Educației Globale de la Maastricht
ca ,,educația care deschide ochii și mintea oamenilor
către realitățile unei lumi globalizate și îi face conștienți de necesitatea creării unei lumii în care să existe
o mai mare dreptate, egalitate și respectarea drepturilor omului pentru toți’’. Ea dezvoltă competențe transversale de cetățenie globală, precum gândirea critică,
rezolvarea de probleme și susținerea unui discurs în
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ÎNTREBARE PENTRU
REFLECȚIE 1:
În ce mod folosiți deja
Educația pentru cetă
țenie
globală în predare și
învățare?

public, esențiale pentru ca tinerii să înțeleagă interconexiunile globale ale lumii prezente și să devină catalizatori ai schimbării și ai unei lumi a păcii, justiției și
dreptății sociale.
Istoria Educației pentru cetățenie globală ne arată că
aceasta cuprinde multiple tipuri de educație: Educația
pentru dezvoltare, pentru drepturile omului, pentru
dezvoltare durabilă, pentru pace și prevenirea conflictelor, educația interculturală și educația pentru cetățenie. Cu toate acestea, așa cum UNESCO subliniază în
documentul ”Educația pentru atingerea Obiectivelor
pentru Dezvoltare Durabilă – Obiective de învățare’’
(2017), educația pentru cetățenie globală ,,trebuie să
fie integrată în toate programele școlare ale educației
formale [...] Ea nu trebuie, în primul rând, să fie văzută
ca o educație adițională sau ca un subiect de sine-stătător. Ea trebuie să devină parte integrantă a procesului
de predare și învățare a materiilor de bază.’’
Pachetul educativ încearcă să vină în sprijinul profesorilor în integrarea temelor legate de cetățenia globală și
a celor care abordează drepturile omului în programa
școlară, prin metode inovative, incluzive și pluri-curriculare și o abordare transversală, inter-disciplinară și
bazată pe competențe.
Activitățile pe care pachetul le propune sunt centrate
pe elev. Metodele sunt adecvate stilului de învățare
pentru fiecare categorie de elevi, asigurând valorizarea opiniei fiecăruia, încurajând cooperarea, rezolvarea de probleme, dialogul, gândirea critică, stimulând
curiozitatea și creativitatea. Pachetul propune trei stiluri: activități desfășurate față în față în sală de curs
sau în aer liber, activități desfășurate exclusiv online
sau un stil mixt, care combină sesiunile față în față, cu
cele online. Acestea prezintă de fiecare dată o abordare de la local la global, de la micro la macro, oferind
informații din toate colțurile lumii, pornind procesele
de reflecție de la perspectiva personală către cea colectivă, incluzând aspecte emoționale și raționale.
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Competențele transversale care urmează să le fie dezvoltate elevilor se regăsesc în competențele cheie de
sustenabilitate ale UNESCO, subliniate în documentul ,,Educația pentru Dezvoltare Durabilă. Obiective
de învățare’’ - http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/
wp-content/uploads/2017/12/manual-UNESCO.pdf
Acestea corespund și cu Competențele Globale PISA
identificate de OECD în documentul ,,Pregătind tineretul nostru pentru o lume incluzivă și sustenabilă.
Cadrul competențelor globale OECD PISA’’ (2018) http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE
GLOBALĂ ȘI OBIECTIVELE PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
Rolul cadrelor didactice este crucial în procesul de formare a unei lumi sustenabile. Cadrele didactice din toată lumea se unesc pentru a promova Educația pentru
cetățenie globală, iar proiectul ”Walk the Global Walk”
este doar un exemplu în acest sens. Fără îndoială, nu
suntem singuri: în fiecare an, în septembrie, Națiunile
Unite lansează ”cea mai mare lecție deschisă din lume”
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/, o platformă cu planuri de lecții și materiale care să motiveze
cadrele didactice să îți învețe elevii despre Obiectivele
pentru Dezvoltare Durabilă (ODD-uri), numite și Obiective Globale sau Agenda 2030.
De zeci de ani lumea devine din ce în ce mai
interconectată din punct de vedere politic, economic și
social. În 2015, conștienți de cât de interconectată este
lumea noastră, liderii mondiali au lansat Obiectivele
pentru dezvoltare durabilă (ODD), „un plan de acțiune
pentru oameni, planetă și prosperitate” care urmează să
fie îndeplinit până în 2030. ODD-urile prezintă obiective
clare, cantitative, rezultate așteptate și au adresabilitate
globală, subliniind conceptul și acțiunile necesare
pentru o dezvoltare reală și durabilă și pentru a aborda
o gamă largă de probleme globale critice, inclusiv
schimbările climatice, educația, egalitatea, foamea,
justiția, pacea, sărăcia, sănătatea publică și alte câteva
provocări globale. Această cooperare a fost modelată
de așa-numita „cetățenie globală”, care prin definiție
”încurajează națiunile și cetățenii din întreaga lume să
se alăture cauzelor comune. Conștientizarea globală
și un angajament comun de a acționa, coordona și
mobiliza pe alții sunt atributele esențiale ale cetățeniei
globale ”(Evan Saperstein și Daniel Saperstein, Global
Citizenship in a COVID-19 World, Global Citizenship
Review). În ultimul timp, însă, am asistat la situații în
care mai multe națiuni au trecut de la multilateralism
la protecționism și naționalism (interdicții de călătorie,
restricții de imigrație, bariere comerciale) și în care,
pentru a limita răspândirea pandemiei, „liderii mondiali
au folosit puterile date de starea de urgență pentru a
crește dimensiunea și sfera de influență a guvernelor
pe care le conduc ”. Mai mult, instituții mari precum
Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite
s-au străduit din răsputeri să mențină coeziunea.
În ciuda acestei izolări, pandemia COVID-19 a arătat
că soluția la o problemă globală, într-o astfel de lume
interconectată, este posibilă numai prin cooperare,
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solidaritate și unitate. De la mișcarea ”Greva climatică de vineri” (Fridays for Future) până la ”Viețile negre
contează” (Black Lives Matter) menită să eradice odată
pentru totdeauna rasismul, oamenii (și mai ales tinerii)
s-au unit la nivel mondial pentru a cere justiție, libertate și echitate umană, ecologică și economică. Ei s-au
unit pentru a asigura o dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare.
Cadrele didactice din proiect, prin rolul special pe care
îl joacă în viața elevilor lor, au ocazia de a-i încuraja pe
aceștia să reflecteze critic, din perspectiva cetățeniei
globale, asupra provocărilor cu care se confruntă, să
le asigure participare activă, incluziune deplină, de la
Ținta 4.7

Până în 2030, să se asigure ca toți elevii să dobândească cunoștințele și aptitudinile necesare
pentru promovarea dezvoltării durabile, incluzând, printre altele, prin intermediul educației pentru dezvoltare durabilă și a stilurilor de
viață durabile, drepturile omului, egalitatea de
gen, promovarea culturii pentru pace și non-violență, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale, precum și contribuția culturii la
o dezvoltare de durată.

dimensiunea globală la cea locală și invers, îmbogățind
metodele lor de predare cu instrumente digitale.
Așa cum este prevăzut în Agenda 2030, Educația de calitate (ODD 4), care abordează importanța conectivității
și a accesului la cunoștințe și informații, trebuie să ofere cetățenilor un set de cunoștințe, valori, atitudini și
abilități care pot fi utilizate în orice domeniu de muncă,
în orice parte a lumii. Trebuie să „asigure o educație
incluzivă și echitabilă de calitate și să promoveze oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”.
Mai precis, promovează, de asemenea, educația pentru
cetățenie globală ca practică universală:

Indicator
4.7.1

Măsura în care (i) educația pentru cetățenie
globală și (ii) educația pentru dezvoltare durabilă, incluzând drepturile omului și egalitatea
de gen, sunt integrate în: (a) politicile educaționale naționale, (b) curriculum, (c) formarea
profesorilor și (d) evaluarea elevilor.

unesdoc.unesco.org/images/0026/002604/260442e.
pdf
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Pentru mai multe informații:
• Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - https://
www.mae.ro/node/35919
• Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 - https://www.edu.ro/sites/default/files/
Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
• Educație pentru dezvoltare durabilă - https://www.edu.
ro/educa%C8%9Bie-pentru-dezvoltare-durabil%C4%83
Un ghid cu acțiuni pentru susținerea ODD-urilor: http://

Videoclipuri în limba română:
• Prezentarea Obiectivelor pentru dezvoltare durabilă
2030 – ONU
https://www.youtube.com/watch?v=pRFsA6G3Pr8
• Obiectivele pentru dezvoltare durabila - https://www.
youtube.com/watch?v=mRRVfidMnho
• Acțiuni practice pentru realizarea Obiectivelor pentru
Dezvoltare Durabilă
https://www.youtube.com/watch?v=SwT9HlE7eDg
Videoclipuri în limba engleză:
• United National Development Programme: Transitioning from the MDGs to the SDGs https://www.youtube.
com/watch?v=5_hLuEui6ww
• United National Foundation: A Look at the Sustainable
Development Goals https://www.youtube.com/watch?v=5G0ndS3uRdo
• Michael Green, TED Talk How We Can Make the World
a Better Place by 2030
https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_
can_make_the_world_a_better_place_by_2030

ODD 16 – Pace, justiție și instituții
eficiente
Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru
o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți
și crearea unor instituții eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile sunt aspecte necesare pen7
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tru atingerea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă
(ODD-uri). Oamenii de pretutindeni trebuie să fie feriți
de orice formă de violență și să se simtă în siguranță în
timp ce își trăiesc viața, indiferent de etnia, credința sau
orientarea lor sexuală.
Pentru a progresa către atingerea ODD-urilor, avem
nevoie de instituții publice eficiente și incluzive, care să
poată oferi educație și asistență medicală de calitate,
politici economice corecte și protecție a mediului incluzivă. Guvernele, societatea civilă și comunitățile trebuie
să colaboreze pentru a pune în aplicare soluții durabile
pentru a reduce violența, a oferi justiție, pentru a combate corupția și pentru a asigura participarea incluzivă
în orice moment. Libertatea de a-ți exprima opiniile, în
privat și în public, trebuie să fie garantată. Oamenii trebuie să poată contribui la deciziile care le afectează viața. Legile și politicile trebuie aplicate fără nicio formă de
discriminare. Disputele trebuie soluționate prin intermediul unor sisteme politice și de justiție funcționale.
Instituțiile naționale și locale trebuie să fie responsabile
și trebuie să fie capabile de a furniza servicii de bază
familiilor și comunităților în mod echitabil și fără a avea
nevoie de mită.
După cum puteți vedea în graficul de mai jos, pentru
a realiza ODD-urile, ”o educație bună” este considerată
un element cheie (#1), urmată de „un guvern onest și
receptiv (# 4) care oferă protecție împotriva criminalității și violenței” (# 6), libertăți politice (# 12) și absența
discriminării și a persecuției (#13). Toate acestea sunt
aspecte esențiale pentru ODD 16.

Date și cifre
La nivel global
•
Printre instituțiile cele mai afectate de corupție se
numără cele de justiție și poliția.
•
Corupția, mita, furtul și evaziunea fiscală au cauzat
prejudicii de aproximativ 1,26 trilioane USD în fie-
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•

•
•

•

care an pentru țările în curs de dezvoltare; această
sumă de bani ar putea fi utilizată pentru a-i ajuta
pe cei care trăiesc cu mai puțin de 1,25 USD pe zi
să depășească acest prag pentru o perioada de cel
puțin șase ani.
Înregistrarea nașterilor s-a făcut în cazul a 73% dintre copiii sub 5 ani din întreaga lume, însă în țările
din Africa subsahariană numai 46% dintre copiii
sub 5 ani au fost înregistrați la naștere.
Aproximativ 28,5 milioane dintre copiii de vârstă
școlară primară care nu merg la școală trăiesc în
zone afectate de conflicte.
Statul de drept și dezvoltarea au o legătură
semnificativă și se consolidează reciproc, ceea ce le
face esențiale pentru dezvoltarea durabilă la nivel
național și internațional.
Proporția deținuților privați de libertate fără a fi
fost condamnați a rămas aproape constantă în ultimul deceniu, la 31% din totalul deținuților.

Violența împotriva copiilor
•
Violența împotriva copiilor afectează peste 1 miliard de copii din întreaga lume și aduce prejudicii
de până la 7 trilioane USD pe an pentru societate.
•
50% dintre copiii lumii suportă violență în fiecare
an.
•
La fiecare 5 minute, undeva în lume, un copil este
ucis de violență.
•
1 din 10 copii este abuzat sexual înainte de vârsta
de 18 ani.
•
9 din 10 copii trăiesc în țări în care pedepsele corporale nu sunt pe deplin interzise, lăsând 732 milioane de copii fără protecție legală. Conform UNICEF există încă o toleranță mare față de ”violențe
ușoare” asupra copiilor cum ar fi umilință, țipete,
jignirii și corecții fizice.
•
1 din 3 utilizatori de internet din întreaga lume
este un copil și 800 de milioane dintre ei folosesc
social media. Orice copil poate deveni o victimă a
violenței online.
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•
•
•
•

Sesizările către CNCDE1 privind abuzurile sexuale
online asupra copiilor au crescut de la 1 milion în
2014 la 45 de milioane în 2018.
În România au fost înregistrate peste 15,000 de
sesizări de neglijare, abuz emoțional și abuz fizic
asupra copiilor în anul 2017.
246 de milioane de copii din întreaga lume sunt
afectați de violența școlară în fiecare an.
1 din 3 elevi a fost agresat de colegi la școală în ultima lună și cel puțin 1 din 10 copii au experimentat
hărțuirea cibernetică.

Sursa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
peace-justice/
În tabelul de mai jos puteți găsi cele 12 ținte stabilite
de ODD 16 și indicatorii acestora. După cum veți vedea,
ODD 16 este foarte larg și cuprinde mai multe sub-teme. În capitolele următoare din acest Pachet educativ
cadrele didactice vor găsi propunerea noastră pedagogică pentru a-i implica activ pe elevii lor să învețe, să
gândească și să acționeze conform ODD 16.

1 Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați –
Statele Unite ale Americii

ȚINTE

INDICATORI

16.1

Reducerea semnificativă a tuturor formelor 16.1.1 - Numărul victimelor de omuciderii intende violență și ratelor de deces conexe, pre- ționate la 100.000 de locuitori, în funcție de sex
tutindeni
și vârstă
16.1.2 - Decese legate de conflicte la 100.000 de
locuitori, în funcție de sex, vârstă și cauză
16.1.3 - Proporția populației supuse violenței fizice, psihologice sau sexuale în ultimele 12 luni
16.1.4 - Proporția populației care se simte în
siguranță atunci când se deplasează singuri în
jurul zonei în care trăiesc

16.2

Stoparea abuzului, exploatării, traficului și 16.2.1 - Proporția copiilor cu vârste cuprinse îna tuturor formelor de violență și a torturii tre 1 și 17 ani care au suferit pedepse fizice și/sau
copiilor
agresiuni psihologice din partea celor în a căror
grijă sunt, în ultima lună
16.2.2 - Numărul victimelor traficului de ființe
umane la 100.000 de locuitori, după sex, vârstă și
formă de exploatare
16.2.3 - Proporția de tinere femei și bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani care au suferit
violență sexuală până la vârsta de 18 ani

16.3

Promovarea statului de drept la nivel națio- 16.3.1 - Proporția victimelor violenței în ultimele
nal și internațional și asigurarea accesul egal 12 luni care au raportat fapta către autoritățile
la justiție pentru toți
competente sau către alte mecanisme de soluționare a conflictelor recunoscute oficial
16.3.2 - Deținuți fără condamnare ca proporție
din populația totală a penitenciarelor

16.4

Reducerea semnificativă a fluxurilor financiare și de armament ilicite, consolidarea recuperării și returnării bunurilor
furate și combaterea tuturor formelor de
crimă organizată până în 2030

16.5

Reducerea semnificativă a corupției și dării 16.5.1 - Proporția persoanelor care au avut cel
de mită în toate formele sale
puțin un contact cu un funcționar public și care
au plătit mită unui funcționar public sau le-a fost
solicitată mită de acei funcționari publici, în ultimele 12 luni
16.5.2 - Proporția întreprinderilor care au avut
cel puțin un contact cu un funcționar public și
care au plătit mită unui funcționar public sau
le-a fost solicitată mită de către acei funcționari
publici în ultimele 12 luni

16.4.1 - Valoarea totală a fluxurilor financiare
ilicite de intrare și de ieșire (în dolari americani
actuali)
16.4.2 - Proporția armelor confiscate, găsite sau
predate a căror origine sau context ilicit a fost
trasat sau stabilit de o autoritate competentă în
conformitate cu instrumentele internaționale
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16.6

Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsa- 16.6.1 - Cheltuieli guvernamentale primare ca
bile și transparente la toate nivelurile
proporție din bugetul aprobat inițial, pe sectoare (sau după coduri bugetare sau similar)
16.6.2 - Proporția populației mulțumită de ultima lor experiență cu serviciile publice

16.7

Asigurarea procesului decizional receptiv, 16.7.1 - Proporțiile de poziții (în funcție de sex,
incluziv, participativ și reprezentativ la toate vârstă, persoane cu dizabilități și grupuri de ponivelurile
pulație) din instituțiile publice (legislativele naționale și locale, serviciul public și sistemul judiciar) comparativ cu distribuțiile naționale
16.7.2 - Proporția populației care consideră că
luarea deciziilor este incluzivă și receptivă, în
funcție de sex, vârstă, dizabilitate și grup de populație

16.8

Extinderea și consolidarea participării țărilor 16.8.1 – Proporția membrilor și a drepturilor de
în curs de dezvoltare în instituțiile de guver- vot ale țărilor în curs de dezvoltare în cadrul ornare globală
ganizațiilor internaționale

16.9

Până în 2030, asigurarea identității legale 16.9.1 - Proporția copiilor sub 5 ani ale căror
tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii
nașteri au fost înregistrate la o autoritate civilă,
în funcție de vârstă

16.10

Asigurarea accesului public la informații și
protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale

16.A

Consolidarea instituțiilor naționale relevan- 16.a.1 - Existența instituțiilor naționale indepente, inclusiv prin cooperare internațională, dente pentru drepturile omului, în conformitate
pentru consolidarea capacității la toate ni- cu principiile de la Paris
velurile, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru prevenirea violenței și combaterea terorismului și a criminalității

16.B

Promovarea și aplicarea legilor și politicilor 16.b.1 - Proporția populației care a raportat că
nediscriminatorii pentru dezvoltare durabilă s-a simțit personal discriminată sau hărțuită în
ultimele 12 luni pe baza unui motiv de discriminare interzis în temeiul dreptului internațional
al drepturilor omului

16.10.1 - Numărul de cazuri verificate de ucidere, răpire, dispariție forțată, detenție arbitrară și
tortură a jurnaliștilor, a personalului media asociat, a sindicaliștilor și a apărătorilor drepturilor
omului în ultimele 12 luni
16.10.2 - Numărul de țări care adoptă și implementează garanții constituționale, statutare și /
sau politice pentru accesul public la informații

Sursa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/

ODD 16 și Strategia națională pentru
dezvoltarea durabilă a României
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ODD16 este un obiectiv complex, care atinge multe aspecte sensibile ale lumii în care trăim. El pune accent
pe valori universale ca echitatea, toleranța, respectul
reciproc, incluziunea și deschiderea cu care o societate
să opereze în toate sectoarele sale, pentru toți cetățenii săi, încă de la naștere. Strategia Națională pentru
Dezvoltarea Durabilă a României 2030 are în vedere dezvoltarea capitalului social, promovarea toleranței, eradicarea violenței asupra copiilor și reducerea semnificativă
a tuturor formelor de violență, reducerea semnificativă a
corupției, dezvoltarea instituțiilor eficiente și transparente la toate nivelurile, asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la
toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații
și protejarea libertăților fundamentale.
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Mai jos puteți vedea țintele stabilite de statul român până în anul 2020, precum și țintele pe care urmărește să le
atingă până în anul 20302.
ORIZONT 2020

ȚINTE 2030

Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente
privind combaterea și condamnarea oricăror acte de
violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în privința copiilor,
femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de
rasă, religie, gen sau orientare sexuală

Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și
celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție

Reforma regimului de executare a pedepselor prin
modernizarea instituțiilor de detenție, consolidarea
sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a persoanelor față de
care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de
libertate

Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile
naționale în vederea îmbunătățirii actului decizional,
prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi
valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru
combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale
și lingvistice

Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în scopul fa- Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență
cilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost și ratelor de deces conexe
sancționate penal
Redactarea și începerea implementării unei strategii Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor
naționale pentru încurajarea creșterii demografice
formelor de violență și torturii copiilor
Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu
pentru cetățenii români aflați temporar la muncă în
străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile statelor respective

Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare
și de armament, consolidarea recuperării și returnării
bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată

Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a programelor și
proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deci- Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, parziilor privind stabilirea priorităților și alocarea raționa- ticipativ și reprezentativ la toate nivelurile
lă a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și
competitivitate
Identificarea și implementarea soluțiilor de stimulare a
digitalizării economiei României prin introducerea teh- Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transnologiilor digitale în administrația publică și în sfera parente la toate nivelurile
serviciilor financiar bancare
Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor
instituțiilor administrației publice centrale și locale,
Combaterea corupției prin toate mijloacele legale dismai ales a compartimentelor care intră în contact diponibile indiferent de poziția socială sau economică a
rect cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii promppersoanelor vizate
te și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe
internet (on-line).
Promovarea și consolidarea valorilor multiculturalismului prin includerea perspectivei și contribuției minorităților la istoria și cultura română, conservarea tradițiilor care contribuie la bogăția culturală și combaterea
oricărei forme de discriminare, rasism și antisemitism,
prin aplicarea legii, prin educație în spiritul multiculturalismului și prin conștientizarea problematicii discriminării minorităților autohtone, în prezent și în trecut

2 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată de Guvernul României în ședința din
9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018
11

WALK THE GLOBAL WALK

CONEXIUNEA CU DISCIPLINELE ȘI
CURRICULUM-UL ȘCOLAR NAȚIONAL
TEMA

TITLUL

DISCIPLINE

MATERII OPȚIONALE ÎN CURRICULUM

Activitate
introductivă
comună

Începând cu ODD-urile

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică, logică)
Fizică, Matematică Geografie,
Biologie Limbi străine Istorie,
Arte, Informatică și TIC

1. Educație pentru societate

Pace

Ce este o societate
pașnică?

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică, logică),
Limba și literatura română, Limbi
străine, Istorie, Religie, Educație
plastic, Informatică și TIC

1.Educație pentru dezvoltare
Joc și mișcare
2.Educație pentru societate
3.Educație pentru mediu
și protecția mediului

O societate pașnică:
să o creăm

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică, logică),
Limba și literatura română, Limbi
străine, Istorie, Religie, Educație
plastic, Informatică și TIC

1.Educație pentru dezvoltare
Joc și mișcare
2.Educație pentru societate
3.Educație pentru mediu
și protecția mediului

Sculptura justiției
sociale

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Educație vizuală,
Fizică, Informatică și TIC

1.Educație pentru dezvoltare
Joc și mișcare
2.Educație pentru societate

Justiție climatică

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Geografie, Fizică
Chimie, Biologie,
Informatică și TIC

1.Educație pentru dezvoltare
Joc și mișcare
2.Educație pentru societate
3.Educație pentru mediu
și protecția mediului

Comoara justiției
economice

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Educație vizuală,
Fizică, Informatică și TIC

1.Educație pentru dezvoltare
Joc și mișcare
2.Educație pentru societate

Eficient, responsabil,
incluziv – ce
înseamnă asta
pentru o instituție?

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Educație vizuală,
Fizică, Informatică și TIC

1.Educație pentru societate

Avem toți access
egal la instituții?

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Informatică și TIC

1.Educație pentru societate

La cine este puterea?

Științe sociale (economie,
sociologie, cultură civică,
logică), Consiliere și dezvoltare
personală, Matematică,
Informatică și TIC

1.Educație pentru societate

Justiție

Instituții
eficiente
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Cadrul logic de lucru al curriculumului (complexitate crescândă – progresie liniară)
Pachetul educativ nr.3 se concentrează pe pace, justiție și instituții eficiente și solide. Pentru a aborda toate aceste aspecte,
am decis să structurăm activitățile în conformitate cu aceste trei subiecte, cu o abordare transversală legată de dimensiunile
umane, de mediu și economice ale dezvoltării durabile. Acest lucru va permite cadrelor didactice să lucreze fie în cadrul
disciplinei pe care o predau, fie folosind o abordare interdisciplinară. Fiecare dimensiune urmează abordarea pedagogică
învăță-gândește-acționează, deci este important să se înceapă printr-o cunoaștere solidă, urmată de încurajarea elevilor să
reflecteze critic asupra acesteia și să se încheie cu niște mici acțiuni tangibile care implică elevii, școala și/sau părinții lor. Să nu
uităm că cetățenii joacă un rol fundamental în transformarea ODD-urilor în realitate.
0) Activitate comună despre ODD-uri - ODD-urile sunt interconectate și este nevoie ca toți oamenii de pe
planetă să lucreze împreună pentru a le atinge. Cu prima activitate „Începând cu ODD-urile”, o parte dintre
elevi vor deveni pictograme ale ODD-urilor și vor trebui să formeze perechi cu ceilalți colegi care vor avea lipite
pe spate titlurile corespunzătoare, bazându-se unul pe celălalt pentru ajutor. Plecând de la rememorarea celor
17 ODD-uri, elevii se vor concentra în continuare asupra ODD 16, desenând o floare care reprezintă nevoile
lor și reflectând asupra consecințelor COVID-19. Ei vor pleca de la dimensiunea personală, către cea colectivă
și de la cea locală, către cea globală. Acesta va fi modul în care elevii vor fi introduși în tematica ODD-ului 16 și
în realitățile pe care acesta le abordează.
1) Pace - O cultură a păcii va fi realizată atunci când cetățenii lumii înțeleg problemele globale, au abilitățile
de a rezolva conflictele și de a lupta pentru justiție într-un mod nonviolent și trăiesc conform standardelor
internaționale ale drepturilor omului și ale echității. Pentru a defini pacea, elevii vor începe de la o stea cu 5
ramuri pe care vor scrie cuvinte cheie și își vor lărgi viziunea, nu numai discutând între ei, ci și printr-o simulare
pentru a înțelege mai bine diferitele forme de violență. Vor reflecta asupra diferenței dintre societățile pașnice
și non-pașnice, aprofundând conceptele de pace, violență și legătura cu justiția. Îndrumați printr-o activitate
de tipul rădăcini-și-ramuri și printr-un alt exercițiu de tip simulare, elevii vor lucra pentru a găsi un mod în care
putem lupta pentru pace într-un mod nonviolent.
2) Justiție - Dacă ne uităm la pictograma ODD-ului 16, vom observa că „nu există pace fără justiție”. Prin intermediul acestei lecții, elevii vor putea explora dimensiunea umană, de mediu și economică a justiției la nivel
local și global, reflectând critic asupra echității și luând măsuri pentru a schimba sistemele nedrepte. Prin
intermediul teatrului participativ sau al unei benzi desenate online, prin studii de caz reale și povestiri și un joc
de rol bazat pe o nouă versiune ”drumul celor privilegiați”, elevii vor stăpâni conceptele și acțiunile necesare
pentru a identifica sisteme nedrepte și inechitabile și vor propune schimbări.
3) Instituții eficiente
- Printr-o continuă comparație între nivelul individual și cel colectiv, pornind de la realități apropiate, elevii vor
învăța ce se înțelege prin conceptul de „instituții incluzive” și conceptele inerente de „eficiență”, „responsabilitate” și „diversitate”. Până la sfârșitul planului de lecție, ei vor fi capabili să înțeleagă elementele de bază ale
rolurilor și responsabilităților instituțiilor incluzive și să își îmbunătățească propriul mediu școlar.

ACTIVITATEA COMUNĂ INTRODUCTIVĂ:
Începând cu odd-urile
ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
Ce mi-a lipsit cel mai mult?
Faza de analiză și legătura cu ODD 16

PLAN DE LECȚIE 1 - PACE
PLAN DE LECȚIE 2 - JUSTIȚIE
PLAN DE LECȚIE 3 – INSTITUȚII EFICIENTE
											   ȘI RESPONSABILE
• Ce este o societate
pașnică?
• O societate pașnică:
să o creăm

• Sculptura justiției
sociale
• Justiția climatică
• Comoara justiției
economice

• Ce sunt instituțiile
eficiente,
responsabile
și incluzive?
• Avem toți acces
egal la instituții?
• La cine este puterea?
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Un ambasador al ODD 16:

Șocată de asasinarea lui George Floyd din 25 martie
2020, în Minneapolis (Minnesota), mișcarea ”Viețile
negre contează” (Black Lives Matter), la care s-au alăturat milioane de oameni din întreaga lume, a umplut
străzile de pe întregul mapamond cu motto-ul „Nu e
dreptate, nu e pace!”. În timpul unui protest desfășurat
în Merrick (statul New York) pe 2 iunie, un bărbat care
participa la marș a filmat un videoclip de 15 secunde
cu Wynta-Amor Rogers, în vârstă de 7 ani, din Uniondale, mărșăluind alături de mama ei, Lakyia Jackson. În
videoclip, Wynta-Amor scandează cu protestatarii: „Nu
e dreptate, nu e pace!”. În 9 iunie, ea stătea în picioare,
înconjurată de 200 de protestatari ai mișcării ”Viețile
negre contează”, care cereau dreptate pentru George
Floyd și încetarea rasismului sistemic, cu un microfon
în mână.

14

- Wynta? a spus moderatorul Jada Gillenwater, din „The
Jada G Show”, care este difuzat pe Facebook Live în fiecare miercuri. „Da, doamna?” a răspuns fata fără să piardă
ritmul muzicii o secundă, în timp ce mulțimea a râs și a
aplaudat. ”De ce, o întreabă Gillenwater, sunt toți oamenii
aceștia aici azi?
- Luptăm pentru dreptate! strigă Wynta-Amor, în urale și
mai multe aplauze. Fără dreptate, a spus ea, nu vom avea
pace. Vă spun tuturor acum. Trebuie să luptăm cu toții
pentru dreptate.
Ea a spus că eroul ei este Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
- El este liderul, a spus ea. El este liderul meu și eu sunt
liderul tău.
La mitingul din 9 iunie, Wynta-Amor a spus mulțimii că
vrea doar ca toată lumea să trăiască în pace.
- Putem face asta?! a strigat ea.
- Da!
- Putem face asta ?!
- Da!
Gillenwater a spus că, peste ani, Wynta-Amor își va
aminti că protestatarii „erau aici pentru ea.” Unitatea
noastră este puterea noastră „, a spus ea. „Dezbinare
noastră îi ajută pe dușmanii noștri”.
Scott Scott Brinton, Herald. Pentru articolul complet,
puteți da clic pe link de mai jos:
https://www.liherald.com/stories/what-a-little-girl-isteaching-the-world-about-racism,125677

Pachet educativ pentru profesori nr. 3

PLANURI
DE LECȚIE
ACTIVITATE
INTRODUCTIVĂ
OBLIGATORIE
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ACTIVITĂȚI COMUNE
TITLU:

ÎNCEPÂND CU ODD-URILE

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: coli A4 (o coală pentru fiecare elev), hârtie de flipchart, creioane
colorate/carioci, bandă adezivă, foarfecă,
Echipament: un computer cu conexiune la Internet, boxe și videoproiector
De pregătit în avans:
Anexa 1 – Pictograme ODD - tipăriți 1 exemplar sau 2, în funcție de numărul de elevi și decupați fiecare cartonaș
Anexa 2 – Titluri ODD – un singur exemplar tipărit format A3 sau proiectat
Anexa 3 – Floare – un singur exemplar pentru a oferi un model elevilor
sau proiectat

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru a le permite elevilor să se miște în voie și să lucreze pe grupuri. Activitatea poate fi realizată
și în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y
y
y

înțelegerea scopului Agendei 2030 și a celor 17 ODD-uri
reflectarea asupra nevoilor personale și asupra condițiilor necesare
pentru îndeplinirea acestora
evaluarea critică a problematici legate de pace, justiție, incluziune și
instituții eficiente la nivel local, național și global

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5

Discipline

Toate disciplinele (întrucât este o activitate introductivă)

ODD IMPLICATE

Toate ODD-urile; accent pe ODD 16

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
5 Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:15 Începem cu ODD-urile
y Rugați elevii să formeze un cerc și apoi să închidă ochii. Dacă este
posibil, puneți muzică relaxantă pentru a-i duce într-o atmosferă
liniștită și calmă, dar asigurați-vă că volumul muzicii este suficient de
scăzut pentru ca elevii să vă poată auzi.
y Spuneți-le că veți lipi o bucată mică de hârtie pe spatele lor și rugați-i să
se gândească în tăcere la ceea ce ar putea fi.
y Lipiți fie un cartonaș-pictogramă ODD, fie unul cu titlul unui ODD
(Anexa 1) pe spatele fiecărui participant. Dacă numărul de participanți
este impar, puteți cere unuia dintre aceștia să acționeze ca observator
extern sau vă puteți alătura grupului și să vă lipiți pe spate o pictogramă
sau un cartonaș cu text.
y Odată ce toată lumea are un cartonaș lipit pe spate, explicați că nu li se
va permite să îl dezlipească de pe spate.
y Rugați-i să deschidă ochii și invitați 2-3 persoane să spună ce anume
cred că au lipit pe spate. Explicați că pe spatele lor există cele 17 ODDuri (adaptați numărul în funcție de dimensiunea grupului) cunoscute
16

Pachet educativ pentru profesori nr. 3

și sub numele de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Fiecare
participant are fie o pictogramă ODD, fie un titlu ODD, iar sarcina
lor ca grup este de a forma perechi prin asocierea corectă a fiecărei
pictograme ODD cu titlul său.
y Atunci când consideră că s-a format o pereche corectă, trebuie să
stea unul lângă celălalt. Li se va permite să vorbească sau să se miște
prin cameră, dar nu li se permite să se uite la propria hârtie sau să o
dezlipească de pe spate.
Dacă observați că sunt confuzi și că nu găsesc o soluție, dați-le un indiciu
spunându-le că trebuie să se bazeze unul pe celălalt pentru ajutor. Ideea
este că, deși nu puteți vedea ceea ce este pe spatele dumneavoastră,
ceilalți pot și vă pot spune. De asemenea, puteți vedea ce este pe spatele
altor persoane, astfel încât, odată ce vedeți doi oameni care credeți că
formează o pereche corectă le puteți spune să rămână împreună.
y

:

Odată ce cred că au format toate perechile corect, arătați-le imaginea
cu cele 17 ODD-uri (Anexa 2) și verificați-le împreună. Explicați că,
la fel cum ei au depins unul de celălalt pentru a rezolva sarcina și a
atinge scopul acestui joc scurt, cele 17 ODD-uri sunt interconectate
și realizarea fiecăruia depinde de realizarea celorlalte, astfel încât
obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă să fie atinse.

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această activitate online, vă sugerăm următoarele două opțiuni:
OPȚIUNEA 1: un joc de memorie
y Spuneți participanților că veți partaja ecranul cu ei.
y Rulați acest joc de memorie
  (https://view.genial.ly/5fa267bb88bd4c0d82ca2f6a/game-joc-odd) pe
care l-am creat pentru ODD-uri și partajați ecranul, inclusiv sunetul,
dacă este posibil, cu elevii.
y Explicați că vor juca un joc de memorie cu ODD-uri care are trei runde.
Pentru prima rundă, cereți-le să urmeze instrucțiunile de pe ecran și
să memoreze individual pictogramele ODD și poziția lor. Acordați-le
maxim 1 minut și arătați-le tuturor cele 8 pictograme.
y Când consideră că sunt gata, mergeți la pagina următoare și invitați
unul dintre participanți să ghicească poziția ODD-ului evidențiat.
Subliniați faptul că ceilalți nu pot ajuta. Pentru a doua rundă acordați
participanților 1 minut pentru a pregăti împreună o strategie, apoi
rulați a doua rundă exact ca prima, dar permițându-le participanților
să vorbească și să se ajute reciproc.
y Faceți același lucru pentru a treia rundă.
y În partea de analiză a activității îi puteți întreba dacă le-a plăcut, ce
s-a întâmplat în timpul fiecărei runde și ce a fost diferit odată ce li s-a
permis să planifice și să lucreze împreună. Au avut mai mult succes?
y Explicați că, la fel cum au avut mai mult succes și sarcina a fost
mai ușoară atunci când au lucrat împreună, cele 17 ODD-uri sunt
interconectate și realizarea fiecăruia depinde de realizarea celorlalte,
astfel încât obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă să
fie atinse.
OPȚIUNEA 2: cine sunt eu?
y Spuneți elevilor că vor juca jocul „Cine sunt eu” cu ODD-urile.
y Explicați regulile: veți alege un participant sau cineva se poate oferi
voluntar și îi veți trimite unul dintre ODD-uri pe chat, în privat. Explicați
că ceilalți trebuie să-i pună întrebări închise (la care se poate răspunde
numai cu DA/NU) pentru a ghici ODD-ul. Nu li se va permite să întrebe
direct: ești ODD-ul 11?, decât după ce au adresat 3 alte întrebări. Ați
putea da exemple de întrebări: Ai legătură cu clima? Ai legătură cu
mâncarea? Te numeri printre primele 6 ODD-uri? Pictograma ta are
o nuanță de roșu?
y Jucați câte runde vă permite timpul.
17
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:

y

Urmăriți împreună acest videoclip pentru a le reaminti ce este
dezvoltarea durabilă și care sunt ODD-urile. Dacă activitatea se face
online, puteți partaja ecranul și sunetul computerului dvs și puteți
reda videoclipul pe dispozitivul dvs. sau puteți trimite linkul pe chat și
fiecare participant îl urmărește pe propriul dispozitiv.

https://www.youtube.com/watch?v=pRFsA6G3Pr8&ab_channel=ChangeArchitects – 05:16 min
https://www.youtube.com/watch?v=mRRVfidMnho&t=6s&ab_channel=Funda%C8%9BiaAl%C4%83turideVoiRom%C3%A2nia - 02:59 min
Faceți o recapitulare rapidă folosind următoarele întrebări:
- Ce sunt ODD-urile?
- Când au fost adoptate? De către cine?
- Care sunt principalele ținte?
Oferiți-le răspunsuri corecte cu informațiile furnizate în capitolele anterioare din Pachetul educativ nr.3.
y

00:15 – 00:35

:
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ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
y Explicați că pentru ca oamenii să prospere, este nevoie să fie
îndeplinite anumite nevoi. Pentru elevi de vârste mai mici explicați
faptul că o nevoie este ceva fără de care nu poți trăi. Unele dintre ele
se referă la nevoi de bază care sunt necesare pentru supraviețuire,
cum ar fi aerul curat pentru a respira, mâncarea, apa și somnul, dar că
există și altele, cum ar fi să ne simțim în siguranță, să fim sănătoși, să
ne simțim acceptați, protejați, iubiți și susținuți pentru a ne dezvolta
și a ne simți împliniți.
y Spuneți elevilor că fiecare dintre ei va desena o floare care va conține
propriile lor nevoi ca ființe umane. Această floare ar trebui să aibă opt
petale: 1)nevoi de bază, 2)siguranță personală, 3)siguranță financiară,
4)sănătate, 5)prietenie, 6)familie, 7)stimă și 8)împlinire personală.
Pentru elevi de vârste mai mici puteți schimba numele acestor opt
categorii cu: 1)lucruri fără de care nu pot trăi, 2)lucruri care mă fac să
mă simt în siguranță, 3)bani, 4)sănătate, 5)prietenie, 6)familie, 7)ce
cred despre mine și 8)ce mă face să mă simt fericit. Mărimile petalelor
ar trebui să corespundă importanței pe care elevul o dă fiecăreia
dintre cele opt nevoi în acel moment al vieții lor.
y Desenați un exemplu de floare (Anexa 3) pe flipchart sau pe tablă pe
măsură ce explicați, dar asigurați-vă că subliniați faptul că este doar
un exemplu. Fiecare ființă umană este unică, prin urmare, floarea
fiecărei persoane va fi diferită.
y Oferiți-le elevilor hârtie, pixuri, creioane colorate sau carioci și
acordați-le 2-3 minute ca să își deseneze florile. Explicați că nu există
răspunsuri greșite sau corecte, ci doar flori unice care ne reprezintă
ca ființe umane.
y Odată ce toată lumea și-a terminat floarea, invitați-i să se gândească
la condițiile care trebuie să existe pentru a-și putea atinge întregul
potențial și a fi o ființa umană completă.
y Rugați-i să deseneze frunze în jurul florii (exemplificați pe flipchart)
și să scrie cuvinte cheie sau să deseneze simboluri sugestive pe ele.
Puteți da câteva exemple pe flipchart („pace”, „a mă putea exprima
liber”, „a-mi vedea familia ori de câte ori vreau eu”). Acordați-le
aproximativ 5 minute pentru a face acest lucru.
ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această activitate online, puteți trimite modelul de floare
(Anexa 3) pe chat sau o puteți arăta elevilor partajându-vă ecranul. Această activitate poate fi realizată cu ușurință de fiecare elev în fața propriului
ecran. Trebuie doar să le oferiți câteva secunde pentru a-și aduce hârtie
și instrumente de scris/colorat.
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00:25 – 00:35 Ce mi-a lipsit cel mai mult
y După ce toți au terminat, împărțiți elevii în grupuri de 3-4 persoane și
acordați-le aproximativ 2-3 minute pentru a-și arăta creațiile restului
grupului și pentru a explica pe scurt floarea lor.

:

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această lecție online folosiți o platformă care vă permite să
împărțiți elevii în grupuri de discuție (platforme ca Zoom sau BlueJeans
au această opțiune).
y

y
y

:

În continuare, invitați-i să reflecteze împreună asupra a ceea ce le-a
lipsit cel mai mult în timpul pandemiei Covid19 și a măsurilor speciale
luate de guvernele din întreaga lume în această perioadă. Încurajați-i
să se gândească la toate petalele și la amenințările pe care le-au
resimțit în acest timp legate de toate cele opt nevoi.
Ar trebui să le discute în grup și să noteze doar amenințările pe care
toți le-au resimțit, adăugând spini la floarea lor sau doar scriindu-le pe
altă bucată de hârtie.
Puteți da din nou câteva exemple pe flipchart: „a nu-mi putea vedea
familia”, „teamă sau îmbolnăvire”. Acordați-le aproximativ 7 minute
pentru a reflecta la acest lucru.

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această lecție online folosiți o platformă care vă permite să
împărțiți elevii în grupuri de discuție (platforme ca Zoom sau BlueJeans
au această opțiune). În timp ce elevii sunt împărțiți pe grupurile de discuție aveți posibilitatea să le trimiteți mesaje sau vă puteți alătura pe rând
fiecărui grup ca să îi ghidați.
y
y

Rugați elevii să se gândească la alte amenințări globale care ar putea
„deteriora” petalele florilor.
Invitați-i să se uite la cele 17 ODD-uri dacă au nevoie de inspirație.
Există amenințări la care nu ne-am gândit niciodată, dar pe care
oamenii din alte părți ale lumii le experimentează zilnic?

00:35 – 00:45 Faza de analiză și legătura cu ODD 16
Invitați participanții să revină în plen ( dacă activitatea se desfășoară online, asigurați-vă că toată lumea se întoarce în grup mare de discuții) și
începeți faza de analiză. Puteți conduce procesul folosind următoarele
întrebări:
y Ți-a plăcut această activitate? De ce? De ce nu?
y A fost ceva ce vi s-a părut dificil atunci când a trebuit să desenați
floarea?
y Cum ați decis ce petală este mai importantă pentru dvs.?
y Au existat alte nevoi care ați considerat că nu erau reprezentate pe
petale?
y După ce ați început să împărtășiți cu ceilalți în grupurile mici, ați fost
surprinși să găsiți anumite asemănări sau diferențe?
y Ce ați identificat ca elemente ce ar putea deteriora anumite petale?
y Care sunt consecințele asupra unei ființe umane atunci când petalele
florii lui/ei sunt deteriorate?
y De ce este nevoie pentru a proteja aceste petale?
y Există legături între ceea ce ați scris pe frunze și ODD-uri?
y Au existat lucruri pe care credeți că noi le luăm de-a gata, dar care nu
sunt o realitate pentru oamenii care trăiesc în alte părți ale lumii? Ce
lucruri?
Aceasta este o bună oportunitate de a introduce ODD 16 și de a explica
faptul că, în cea mai mare parte a Europei, pacea, justiția și protejarea de
către instituțiile statului guvernate de legi sunt lucruri pe care le luăm
ca înțelese de la sine. Cu toate acestea, acesta nu este cazul pentru toți
oamenii din lume. Utilizați capitolul „Fapte și cifre” pentru a oferi câteva
informații despre ODD 16 și realitățile pe care le abordează. Explicați că
demnitatea, egalitatea și drepturile inalienabile ale tuturor ființelor uma19
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ne sunt fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume (preambul la Declarația Universală a Drepturilor Omului).

:
•
•
•
•

Dacă vă rămâne timp puteți reda acest videoclip care îi va ajuta pe elevi să
înțeleagă ODD 16 mai bine:
https://www.youtube.com/watch?v=us85Bu38KuY – 01:18 minute
Dacă activitatea se face online, puteți partaja ecranul și sunetul computerului dvs și puteți reda videoclipul pe dispozitivul dvs. sau puteți trimite
linkul pe chat și fiecare participant îl urmărește pe propriul dispozitiv.

SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Țineți cont de cele două sugestii oferite deja în lecție privind reformularea sau redenumirea anumitor concepte pentru elevii mai mici.
Adaptați informațiile din „Fapte și cifre” la o versiune mai potrivită pentru copii sau folosiți fotografii pentru
a le explica.
Invitați elevii să deseneze petalele și săriți peste pașii următori. Începeți o discuție de grup despre condițiile
necesare pentru ca acele nevoi să se îndeplinească, amenințările care ne pot afecta petalele și lucrurile pe
care le luăm ca înțelese de la sine.
Invitați participanții să descarce aplicația ODD în Acțiune https://sdgsinaction.com/ și să exploreze în profunzime cele 17 ODD-uri.
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2

ORICARE ALTĂ ACTIVITATE DIN PACHETUL EDUCATIV NR. 2
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
ORICARE ALTĂ ACTIVITATE DIN PACHETUL EDUCATIV
1.1 “EU PARTICIP”, 1.2 “FII INCLUZIV”, 1.3 “EU APARȚIN”
REFERINȚE:
Activitatea ”Începând cu ODD-urile” este inspirată din activitatea ”Flower Power” din Manualul de Educație pentru Drepturile Omului pentru tineri ”Compass”, publicat de Consiliul Europei
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PLANUL
DE LECȚIE 1
PACE
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TITLU:

CE ESTE O SOCIETATE PAȘNICĂ?

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: coli și pixuri
De pregătit în avans:
Anexa 4 – Situații– tipăriți câte un exemplar pentru fiecare grup
Anexa 5 – Diamantul – tipăriți câte unul pentru fiecare grup
Anexa 6 – pentru acțiunile următoare

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru le permite elevilor
să se miște în voie și să lucreze pe grupuri. Activitatea poate fi realizată și
în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y
y
y

Înțelegerea conceptului de pace
Cunoașterea și distingerea formelor de violență
Reflectare critică asupra gravității diferitelor tipuri de violență

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Limba și literatura română, Limbi străine, Istorie, Religie, Educație plastic, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 Fără sărăcie
ODD 2 Foame ”zero”
ODD 5 Egalitatea de gen
ODD 6 Apă curată și sanitație
ODD 8 Muncă decentă și creștere economică
ODD 10 Inegalități reduse
ODD 11 Orașe și comunități durabile
ODD 17 Parteneriate pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol

:

Descrierea activităților:
Ce este pacea?
00:00 – 00:10 y Rugați elevii să ia o coală de hârtie și să deseneze o stea cu 5 colțuri pe
o foaie de hârtie. Pe fiecare ramură a stelei trebuie să scrie un cuvânt
sau o expresie care le vine în minte când aud cuvântul „pace”. Elevii
lucrează individual.
y Odată ce au terminat, cereți-le să meargă să vadă și ce au scris ceilalți
și să scrie numele lor pe stelele altora dacă au răspuns la fel. Oferiți-le
3-5 minute, astfel încât să aibă timp să se întâlnească cu cât mai mulți
colegi de clasă.
00:10 – 00:20 Etapa de analiză:
y Puteți folosi următoarele întrebări pentru a ghida discuția:
V-a plăcut activitatea? Ați fost surprinși de unele cuvinte/expresii pe care le-au
scris colegii voștri? Care? Există unele cuvinte pe care nu le-ați înțeles? Credeți
că lipsesc unele cuvinte? Care au fost ideile reprezentate cel mai des? La ce
nivel v-ați gândit la „pace” (scară locală, globală).
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:

La ce mari teme v-ați gândit? (de exemplu, este posibil să se fi gândit la definiții, exemple concrete de situații non-pașnice, simboluri care reprezintă pacea,
persoane/personaje care promovează pacea, mijloace de realizare a păcii,
drepturile omului). Cum putem defini pacea? Există dreptul la pace? Este relevant să se garanteze cetățenilor dreptul la pace?
y

Asigurați-vă că elevii înțeleg pacea nu numai ca antonimul războiului,
ci ca absența conflictelor și/sau a violenței în rândul cetățenilor.

Adaptare pentru lecțiile online
Dacă nu puteți face această activitate în clasă cu elevii dvs., o puteți face
online. Iată câteva site-uri web care vă vor permite să o faceți. Opțiunea
pe care noi o propunem nu necesită înregistrare.
Opțiunea recomandată: https://answergarden.ch/
Pe acest site trebuie doar să le trimiteți linkul pe care îl veți crea elevilor
dvs. și să îi lăsați să își scrie ideile! Faceți o captură de ecran a site-ului
web și încărcați-o pe platforma proiectului pentru a o compara cu cele ale
celorlalți elevi europeni.
Utilizarea pas cu pas a AnswerGarden:
Faceți clic pe ”Create Answergarden” (https://answergarden.ch/create/)
În secțiunea „Topic (required)” scrieți întrebarea „Le ce vă gândiți când
auziți cuvântul „pace”?”
În secțiunea ” AnswerGarden Mode” selectați „Brainstorm”. Astfel, elevii
pot scrie câte propuneri doresc și diferiți elevi pot avea același răspuns.
Vă recomandăm să le limitați la 5 propuneri fiecare.
Puteți face clic pe „On” în secțiunea Spam Filter, pentru a evita folosirea
cuvintelor urâte sau jignitoare .
Faceți clic pe ”Creați” și distribuiți linkul elevilor dvs.!
Alternativ, puteți utiliza mentimeter.com pentru a crea un Word Cloud
sau miro.com pentru care este nevoie să vă creați un cont gratuit, dar
care oferă o multitudine de facilități.
00:20–00:35 Pragul unei societăți pașnice
Odată ce ați definit conceptul de pace cu elevii dvs., împărți-ți în
grupuri de câte 3-4 elevi. Spuneți-le că le veți da unele situații (Anexa
4) pe care vor trebui să le citească, să le discute și să le clasifice de
comun acord de la cele mai violente la cele mai puțin violente.
y Dați fiecărui grup diamantul din Anexa 5 și explicați-le că pentru
fiecare număr de pe diamant trebuie să pună o situație deasupra, de
la cele mai violente (numărul 1) la cele mai puțin violente (numărul
4). Explicați-le că aceleași numere reprezintă același nivel de violență:
Trebuie să aleagă:
- două dintre situații, pe care le consideră cele mai violente, și să le
pună pe numărul 1;
- trei situații pe care le consideră aproximativ egale ca nivel de violență,
și să le pună pe cele trei laturi marcate cu „2”;
- trei situații pe care le consideră aproximativ egale ca nivel de violență,
dar mai ușoare decât cele de la 2, și să le pună pe cele trei laturi marcate cu „3”;
- în cele din urmă, situația considerată cel mai puțin violentă va fi plasată pe numărul 4 din partea de jos a diamantului.
y

y

Oferiți-le între 7-10 minute pentru a citi situațiile și confirmați-le că
este în regulă să vă adreseze întrebări în cazul în care nu înțeleg
anumite cuvinte sau expresii.
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00:35 – 00:45 Etapa de analiză
y Puteți ghida discuția folosind următoarele întrebări:

:

Cum vi s-a părut această activitate? A fost ușor să clasificați situațiile? Ce criterii ați folosit pentru a clasifica situațiile? Ați fost cu toții de acord cu ordinea
finală a situațiilor? Dacă nu, de ce? Cum ați rezolvat dezacordul? Ce tip de violență ați identificat? Există un tip de violență care este mai rău decât celelalte? Ați putut identifica drepturi ale copilului care au fost afectate în situațiile
citite? Este interzis să faci acele lucruri? Ce riscăm? Este justificat? Credeți că
toate situațiile au apărut într-un context non-pașnic? De ce? Cum contribuie
violența la o societate non-pașnică?
Adaptare pentru lecțiile online
Le puteți trimite elevilor documentul cu situațiile pe chat sau puteți partaja ecranul dumneavoastră și să le permiteți să facă o captură de ecran,
după care să îi împărțiți pe grupe de discuții (puteți folosiți o platformă ca
Zoom sau BlueJeans care au această funcționalitate).
Alternativ, puteți crea un quiz online prin intermediul căruia ei să poată
ordona situațiile, folosind mentimeter.com sau chiar pe Google Forms. În
acest caz fiecare va decide individual care să fie clasamentul.
Sfaturi pentru facilitatori: puteți adapta cu ușurință situațiile prezentate la
contextul dvs. local sau orice situație pe care doriți să o aduceți în discuție cu
elevii. Întrucât există posibilitatea ca unii dintre ei să se identifice cu unele situații, asigurați-vă că aveți suficiente informații și resurse pentru a răspunde
la întrebările lor. De exemplu, puteți avea la îndemână informații despre felul
în care se fac plângeri penale, legile care protejează împotriva diferitelor forme de violență, ce pot face victimele și numere utile pe care elevii le-ar putea
apela în astfel de situații.

IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Unde întâlnim pacea?
•   Rugați-vă elevii să se gândească la un loc, la o situație, la o clădire, la un moment, la ceva care reprezintă pacea în
viața lor de zi cu zi.
•   Rugați-i să facă o fotografie cu aceasta și să o împărtășească elevilor europeni de pe platforma WGW, explicând de
ce o văd ca pe o reprezentare a păcii în viața lor de zi cu zi.
„Nu e dreptate, nu e pace”?
• Rugați-i pe elevi să facă câteva cercetări cu privire la sancțiunile pe care le-ar putea primi autorii situațiilor din a doua
activitate.
• Situația/comportamentul pe care ei l-au identificat ca fiind cel mai grav tip de violență, este și situația/comportamentul pedepsit cel mai grav?
• Ar trebui să-i judecăm pe autorii situațiilor pe care le-au discutat în activitate?
• Ce sentință ar fi justificată pentru acele situații?
• Ce cred ei că aduce justiția victimelor?
• Putem avea pace fără justiție?
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Ce este pacea?
•
Puteți începe activitatea folosind câteva fotografii/imagini pentru a le oferi elevilor mici mai multă inspirație
pentru a răspunde. Cartonașele din jocul Dixit sunt cu adevărat interesante în acest scop: sunt foarte colorate și îi vor ajuta pe elevi să își dezvolte imaginația și interpretarea.
Pragul violenței
Puteți schimba situațiile pentru a le face mai ușor de înțeles sau cu o temă mai ușor de abordat și dezbătut. În
general, aceste activități sunt potrivite pentru elevi cu vârste cuprinse între 11-18 ani. Dumneavoastră vă
cunoașteți elevii mai mult decât noi și cu siguranță înțelegeți mai bine ceea ce pot înțelege și subiectele pe
care le pot aborda. Nu ezitați niciodată să adaptați o activitate. Iată câteva sugestii care vă pot ajută dacă
decideți să adaptați situațiile:
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•
•
•
•

Rețineți că trebuie să abordați o mare varietate de situații, de la o dimensiune locală la una globală – puteți
folosiți ca inspirație modelul ecologic al lui Bronfenbrenner (Anexa 6)
Elevii se vor identifica mai ușor cu o situație care se referă la un copil de vârsta lor. Asigurați-vă că includeți,
nu în totalitate, dar în cea mai mare parte, situații care implică copii de vârsta lor.
Încercați să nu fiți stereotipici în alegerea situațiilor. Este adevărat că în unele regiuni ale lumii predomină
anumite forme de violență, iar altele sunt aproape neîntâlnite. Cu toate acestea, încercați să le faceți cât mai
variate și să provocați imaginația elevilor dvs.
Dacă este posibil, folosiți situații adevărate. În acest fel, elevii vor putea învăța ceva despre situații reale care
se întâmplă în lume și puteți avea mai multe informații gata să le oferiți dacă sunt interesați.
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1

•
•
•

ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ – Explorarea celor 17 ODD-uri și a ODD 11
PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziunea socială
PLANUL DE LECȚIE 3 – Comunități: respectul și valorificarea diversității culturale și etnice
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2

•

PLANUL DE LECȚIE 1: Dimensiunea umană

REFERINȚE
Activitatea ”Ce este o societate pașnică” este inspirată din activitatea ”Who are I” din Manualul de Educație pentru Drepturile Omului pentru tineri ”Compass”, publicat de Consiliul Europei și de activitatea ”Saying it worse”
din Manualul Bookmarks, publicat de Consiliul Europei.
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Situații:
1: În timpul unei revolte care are loc în capitală, țara voastră a decis să trimită
forțe armate pentru a proteja trecătorii de orice izbucnire a mulțumii. Cu toate
acestea, izbucnirile au avut loc și protestatarii au început să arunce cu pietre către ofițerii de poliție, care au răspuns trăgând cu bombe cu gaz pentru a dispersa
oamenii. Doi protestatari au fost grav răniți.
2: Sabrina este o elevă de liceu de 17 ani. În timp ce se îndreaptă de la liceu spre
casă, un bărbat mai în vârstă, aflat în mașină, trece și îi strigă: ”Hei, târâtură care
ești, pot să te bag în patul meu când vreau eu!”.
3: Un cuplu de tineri căsătoriți din Indonezia, se bucură de nașterea primei lor
fiice, pe nume Nengah. Conform tradițiilor, ei vor să practice circumcizia feminină.
Au chemat o moașă indoneziană care să le facă fiicei lor această procedură. Odată
îndepărtate părțile sale sexuale, Nengah va fi pură și toată familia o va sărbători.
4: Halan este un elev de 10 ani a cărui familie s-a refugiat din Siria. La școală are
probleme să fie inclus și colegii săi au început recent să-i trimită zilnic mesaje în
care îi spun să plece acasă în țara „sa”.
5: Peter i-a mărturisit recent celui mai bun prieten al său de liceu, Mark, că este
homosexual. Mark, dezgustat de aflarea acestui lucru, a decis să trimită un mesaj
tuturor contactelor sale, dezvăluind orientarea sexuală a lui Peter împotriva
voinței acestuia.
6: Lezmond Mitchelle este un american de 37 de ani care a comis o crimă când era
mai mic. În timpul furtului unei mașini cu violență, el a ucis o fată și pe bunica ei.
La 20 de ani, el a fost condamnat la pedeapsa cu moartea și ar trebui executat în
curând, în ciuda pledoariilor grupurilor neguvernamentale.
7: Lionel are 11 ani și locuiește în Republica Centrală Africană. Soldații dintr-un alt
grup etnic i-au împușcat pe membrii comunității sale, inclusiv pe părinții săi. I-au
torturat și i-au ucis. Lionel a reușit să fugă și să se ascundă. Atunci când au venit
soldații comunității sale, l-au rugat să se alăture trupelor. Inițial Lionel s-a gândit:
”nu vreau să devin un copil-soldat”, însă apoi și-a dat seama că cei împotriva cărora
ar lupta sunt cei care i-au ucis familia. ”Trebuie să mă alătur pentru a mă menține
în viață și a mă proteja”.
8: Comunitățile Chusmiza și Usmagama trăiesc pașnic în Chile. În urmă cu câțiva
ani, guvernul a decis să vândă accesul la apă unei mari companii, care le va oferi
beneficii prin impozitele pe care le va plăti. Acest acord a avut drept consecință
privarea celor două comunități de sursa lor naturală de apă, unde locuiesc de
secole.
9. Ana și Matei sunt doi elevi de liceu care formează un cuplu. Sunt împreună de
câteva luni și se înțeleg foarte bine. Comunică des pe whatsapp și alte canale
online. Într-o seară, în timpul unui apel video, Matei îi cere Anei să se dezbrace
în fața camerei. Ana acceptă. După două luni, însă, lucrurile între ei nu mai merg
bine și Ana îl anunță pe Matei că vrea să rupă relația. Matei nu e de acord și îi
spune că are fotografii și clip-uri cu ea dezbrăcată și o amenință că le va încărca
pe rețelele sociale pentru ca toți prietenii și familia ei să o vadă.

ANEXA 5

ANEXA 6
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TITLU:

O SOCIETATE PAȘNICĂ: SĂ O CREĂM

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: coli de flipchart (sau A4), pixuri, fotografii/imagini care reprezintă diferite mijloace de acțiune
De pregătit în avans:
Anexa 7 – Rădăcini și ramuri (1 exemplar pentru a-l arăta în plen)
Anexa 8 – Mijloace de acțiune (1 exemplar)
Anexa 9 - Situații (1 exemplar)

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru a le permite elevilor să se miște în voie și să lucreze pe grupuri. Activitatea poate fi realizată
și în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y
y
y

Înțelegerea cauzelor violenței
Identificarea consecințelor violenței
Conștientizarea faptului că anumite situații necesită acțiuni diferite și
găsirea mijloacelor de acțiune la îndemâna elevilor

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Limba și literatura română, Limbi străine, Istorie, Religie, Educație plastic, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 Fără sărăcie
ODD 2 Foame ”zero”
ODD 5 Egalitatea de gen
ODD 6 Apă curată și sanitație
ODD 8 Muncă decentă și creștere economică
ODD 10 Inegalități reduse
ODD 11 Orașe și comunități durabile
ODD 17 Parteneriate pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:25 Rădăcini și ramuri
y Rugați elevii să se gândească la o situație în care au întâlnit violență,
nu neapărat din postura de victimă sau agresor. Poate fi și o situație
la care au fost martori.
y Împărțiți elevii în grupuri de câte 3-4 elevi și rugați-i să împărtășească
cu ceilalți membri ai grupului situația la care s-au gândit. După ce
toți au vorbit, fiecare grup va trebui să aleagă una dintre situațiile
prezentate și să o scrie/reprezinte în centrului unei coli de flipchart
sau a unei coli A4. Elevii vor trasa linii plecând de la această situație.
Cele de jos, rădăcinile, vor reprezenta cauzele situației. Dacă le este
mai ușor, pot da răspunsuri la întrebarea „de ce se întâmplă acest
lucru”. Liniile de sus, ramurile, vor reprezenta consecințe. Anexa 7 vă
arată cum ar trebui să arate această reprezentare grafică. Întrebați-i
ce s-ar putea întâmpla cu o persoană sau cu un grup care trăiește
această situație.
y Acordați-le 15 minute pentru a discuta și pentru a-și desena rădăcinile
și ramurile. Odată ce toate grupurile au terminat, fiecare va prezenta
desenul în plen.
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00:25 – 00:35 Etapa de analiză
y Puteți folosi următoarele întrebări pentru a ghida discuția:
V-a plăcut activitatea? Cum ați identificat situațiile? Care a fost problema principală pe care o aducea în discuție situația identificată în grupul
vostru? De ce s-a întâmplat? Cât de departe ați ajuns cu identificarea ”rădăcinilor acesteia”? Știți alte motive pentru care există conflicte/violență?
Cât de ușor/dificil a fost să găsiți consecințe? Cum afectează consecințele identificate oamenii? Mediul înconjurător? Economia? Ce alte ODD-uri
sunt afectate de nerealizarea ODD-ului 16? Care sunt drepturile omului
expuse riscului? Unde ar trebui să acționăm pentru a preveni/răspunde la
această situație (cauze sau consecințe)? De ce?
y

:
00:35 – 00:45

Adaptare pentru lecțiile online
y Pentru a face această lecție puteți folosi instrumente online că vă ajută
să creați hărți mentale, cum este mindmaps.app sau miro.com
y Începeți prin a scrie ”idea centrală”, apoi creați rădăcini și ramuri și
scrieți cauzele și consecințele problemei.
y De asemenea, puteți să împărțiți elevii pe grupe de discuție (sunt
numeroase platforme online ca Zoom sau Blue Jeans care au această
funcționalitate), iar unul dintre elevi poate desena pe o coală de hârtie
și o poate arăta pe cameră atunci când elevii se reunesc în plen.
Mijloace de acțiune
y

y
y

:

V-ar putea fi de folos să aveți la îndemâna lista ODD-urilor din
Anexa 2 (pagina 21) și să citiți aici https://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Documents/UDHR_Translations/rum.pdf Declarația Universală a
Drepturilor Omului.

Lipiți pe pereții sălii mai multe fotografii/imagini care reprezintă
diferite mijloace de acțiune (Anexa 8). Dacă nu aveți fotografii, puteți
pur și simplu să le desenați sau să le scrieți pe coli A4. Mijloacele de
acțiune propuse de noi sunt: media socială, arme de foc, proteste
pașnice, petiție, discuția cu o autoritate publică, tribunal, poliția, să nu
faci nimic. Desigur, puteți adăuga și alte categorii.
Citiți pe rând situațiile din Anexa 9 și după fiecare rugați-i pe elevi să
se așeze în dreptul mijlocului de acțiune pe care l-ar alege. Dacă nu se
pot mișca, atunci pot pur și simplu spune pe care l-ar alege.
Odată ce toți s-au poziționat, rugați câțiva elevi să explice de au ales
acel mijloc de acțiune. Spuneți-le că își pot schimba poziția oricând,
dacă pe parcurs consideră că ar putea face o alegere mai bună.

Adaptare pentru lecțiile online
y Puteți partaja ecranul dumneavoastră cu Anexa 8 deschisă. Citiți pe
rând situațiile din Anexa 9 și după fiecare rugați-i pe elevi să scrie pe
chat, să voteze, să facă un semn sau să spună direct (unele platforme,
cum este Zoom, au funcționalități care permit utilizatorilor să creeze
chestionare scurte sau să facă adnotări direct pe ecran) mijlocul de
acțiune pe care l-ar alege.
y Rugați câțiva elevi să explice de ce au ales acel mijloc de acțiune și nu
altul.

IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Mulți oameni și organizații din lume acționează pentru o societate pașnică, luptând pentru libertățile noastre,
drepturile omului și obiectivele de dezvoltare durabilă. În fiecare an, Premiul pentru libertate îi este acordat unuia
dintre acești oameni, în urma votului copiilor și tinerilor (de la 15 la 25 de ani).
Rugați-vă elevii să se gândească sau să caute o persoană sau o organizație care a acționat cel puțin o dată între
2018 și 2021 în conformitate cu principiile Cartei ONU. Ca să răspundă apelului de propuneri pentru „Premiul
nostru pentru libertate 2021”, încurajați-vă elevi să ofere informații, să prezinte argumente și să rezume natura
și contextul luptei, libertatea (libertățile) aflată în joc, acțiunile întreprinse și impactul său asupra păcii în lume.
Data limită pentru a face propuneri este 18 ianuarie 2021.
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SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Rădăcini și ramuri
Dacă veți considera că este prea dificil pentru elevii dvs. să participe la activitatea ”Rădăcini și ramuri”, puteți începe prin a le oferi exemple de acțiuni non-pașnice. De exemplu, spuneți-le să găsească cauzele și consecințele
„agresiunii cibernetice”, „discriminării”, conflictelor etnice ”.
Mijloace de acțiune
Puteți adapta poveștile din ultima activitate pentru un grup de elevi cu vârste mai mici. Dacă veți considera că o
dezbatere nu este potrivită pentru elevii dvs., atunci puteți tipăriți toate mijloacele de acțiune de un număr de
ori egal cu cel al situațiilor pe care le veți citi. Pentru fiecare situație, cereți elevilor, în grupuri, să găsească cel
mai bun mod de a acționa asociind situației o imagine. Puteți lasă și un cartonaș gol care poate fi folosit în cazul
în care elevii se gândesc la un alt mijloc de acțiune diferit de cele deja date.
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
ACTIVITATEA INTRODUCTIVĂ – Explorarea celor 17 ODD-uri și a ODD 11
PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziunea socială
PLANUL DE LECȚIE 3 – Comunități: respectul și valorificarea diversității culturale și etnice
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2
PLANUL DE LECȚIE 1: Dimensiunea umană
REFERINȚE  Activitatea este inspirată din activitatea ”Roots and branches” din Manualul Bookmarks, publicat de
Consiliul Europei.
ANEXA 7

Consecința 1.1

Consecința 1.2

Consecința 2
Consecința 1

Situație în care ai
întâlnit violența

Cauza 1
Cauza 2

Cauza 2.1
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Cauza 2.2

ANEXA 8

SOCIAL
MEDIA

ARME DE FOC

PROTESTE
PAȘNICE
PETIȚIE
TRIBUNAL

Discuție cu o
autoritate publică
SĂ NU FACI NIMIC

POLIȚIA

ANEXA 9

Situații de citit și de arătat elevilor:  
  
Ești jurnalist. Ai fost închis de două ori pentru că ți-ai exprimat opinia cu
privire la politica guvernului tău privind tratamentul homosexualilor
din țara ta. Ieri, Parlamentul a adoptat o nouă lege care îi va pedepsi cu
moartea pe toți cei care sunt homosexuali. Ce faci?
Ești elev și ești martorul unei situații în care un elev străin este agresat
de către un grup de elevi mai mari în școala ta. Ce faci pentru a acționa?
Ești activist pentru drepturile omului în Guatemala și membru al unei
organizații înființate pentru a proteja drepturile omului și resursele
naturale ale poporului tău împotriva extinderii marilor companii
din industria minieră și agricolă din țară. Poporul tău a fost supus
unei campanii genocide care a constat în violuri, moarte, înstrăinare
culturală și confiscarea forțată a pământurilor în timpul războiului
civil din Guatemala (1960-1996). În iulie anul trecut, ai văzut un camion
care transporta lemne fără permis pe terenurile tale. Ce faci? Puteți
aflați mai multe: https://en.gariwo.net/righteous/the-righteousbiographies/holocaust/exemplary-figures-reported-by-gariwo/auralolita-chavez-19643.html
Ești elev de culoare în SUA. De-a lungul anilor, violența poliției împotriva
oamenilor de culoare a tot crescut. Vrei ca acest fenomen să se oprească,
ce faci?
Ești un tânăr activist pentru acțiunea climatică. Ești foarte motivat
să salvezi planeta, dar guvernul tău nu pare să simtă la fel. Vrei ca
guvernul tău să dea dovadă de responsabilitate și să ia măsuri împotriva
schimbărilor climatice acum. Ce faci?
Ești pe rețelele de socializare înainte de a te culca și afli că mâine în
orașul tău va exista un protest pentru evacuarea romilor care locuiesc
pe un pământ deținut de primărie. Fotografia evenimentului spune
„Nimeni nu vă vrea. Marș acasă”. Ce faci?
Ești un elev de liceu foarte implicat în viața orașului tău. Skate-parcul
în care îți place să mergi nu a mai fost renovat de când te-ai născut. Ai
decis să trimiți o scrisoare în urmă cu două luni primarului orașului,
cerându-i să facă niște lucrări din motive de siguranță și ca tinerii din
orașul tău să se bucure de acest loc. Scrisoarea a rămas fără răspuns.
Ce faci?
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PLAN
DE LECȚIE 2
JUSTIȚIE
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TITLU:

SCULPTURA JUSTIȚIEI SOCIALE

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

50 de minute

MATERIALE:

Materiale: o pătură sau o bucată mare de material textil, 3 scaune
De pregătit în avans:
Anexa 10 – imagini justiție
Anexa 11 – citate

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru a le permite elevilor să se miște în voie și să lucreze pe grupuri. Activitatea poate fi realizată
și în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y

y

Înțelegerea experiențială a conceptului de justiție la nivel personal și
social (dimensiunea umană)
Înțelegerea consecințelor (excluziune, discriminare) care apar într-o
societatea ca urmare a lipsei de justiție
Proiectarea unei societăți pașnice și incluzive pentru toți

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Educație vizuală, Fizică, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 Fără sărăcie
ODD 2 Foame ”zero”
ODD 3 Sănătate și bunăstare
ODD 4 Educație de calitate
ODD 5 Egalitatea de gen
ODD 11 Orașe și comunități durabile
ODD 13 Acțiune climatică
ODD 17 Parteneriate pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

y

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:10 Pasul 1: sculptorii
Această activitate introduce metodologia și conceptele principale, precum și multiplele interpretări ale conceptului de justiție de la elevi.
y Rugați participanții să se împartă în perechi. Dacă numărul de
participanți este impar, creați un grup de 3 persoane.
y Rugați perechile să decidă cine va fi A și cine va fi B. În cazul grupului
de 3, unul va fi A și 2 elevi vor fi B.
y Explicați că pentru următoarele câteva minute toți elevii A vor fi sculptorii
și toți elevii B vor fi lutul, cu care sculptorii își vor realiza sculpturile.
Continuați explicând că de îndată ce strigați „Schimbați”, rolurile elevilor
din pereche se vor schimba. În cazul grupului de 3 persoane, strigați
”Schimbați” mai repede, astfel încât toți cei 3 membri să poată trece
prin rolul de sculptor. Explicați, de asemenea, că sculptorii își vor crea
sculpturile fără a folosi cuvintele, ci doar gesturile, dar fără a atinge
lutul! Mâna lor, și în special palma lor, va acționa ca un magnet, care va
atrage partea corpului care vrea să se miște.
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y
y
00:10 – 00:20

:

De exemplu dacă sculptorul dorește să ridice mâna partenerului său,
se apropie cu palma de mâna de lut și îi arată, în esență, mișcarea pe
care trebuie să o facă. Alternativ, sculptorii își pot atinge lutul, dar fără
a folosi vorbirea. Înainte de a începe precizați că temele pentru sculpturi vor fi date de dvs. și fiecare sculptor va avea 30 de secunde pentru
a le realiza. Nu uitați să subliniați cât de importantă este expresia feței
în sculpturi!
Începeți cu A în rolul de sculptor și acordați fiecărui elev 30 de secunde
pentru a crea sculpturi cu următoarele teme: dansator, fotbalist,
colaborare, solidaritate, libertate, dreptate.
Strigați ”Schimbați” și perechile schimbă rolurile. Începe a doua rundă
a jocului, oferind aceleași teme celui de-al doilea sculptor.
Adaptare pentru lecțiile online
Puteți realiza această activitate pe o platformă cum ar fi Zoom, Google
Classroom, Webex sau orice altă platformă cu care sunteți familiarizați și care permite împărțirea elevilor în grupuri mai mici de discuție
(Breakout rooms). Dați instrucțiunile și asigurați-vă că toți au camerele
pornite și au înțeles. Explicați-le că pot vorbi sau pot scrie pe chat dacă
este nevoie. Le puteți trimite temele pe chat sau puteți intra la fiecare
grupă pentru a da tema. După aproximativ 1 minut, anunțați-i că trebuie să schimbe rolurile. Cereți fiecărei perechi să facă o captură de
ecran cu sculptura finală atât pentru elevii A, cât și pentru B, pe care o
vor arăta odată întorși în plen.

00:20 – 00:40 Pasul 2: de la injustiție la egalitate
Acest pas oferă o înțelegere experiențială a conceptelor de egalitate și
dreptate.
y Veți cere 3 voluntari din echipă și le veți solicita să fie lutul pentru o
sculptură de grup. Facilitatorul va fi sculptorul în acest caz.
y Arătați imaginea 1 din Anexa 10 de mai jos doar acestor 3 elevi.
Discutați puțin cu ei despre mesajul pe care imaginea vrea să-l
„transmită” și rugați-i să o reprezinte într-o sculptură de grup. Pentru
diferența de înălțime a oamenilor din imagine, puteți oferi voluntarilor
următoarele instrucțiuni: unul stă în poziție verticală, unul stă în
genunchi și unul stă ghemuit. Amintiți-le că expresia feței și a corpului
sunt foarte importante. Folosiți o pătură, un cearșaf sau o bucată
mare de material textil pentru a reprezenta gardul și asigurați-vă că
este fixată de ambele părți (sau folosiți alți 2 elevi pentru a o ține).
y După ce sculptura este completă, începeți o discuție cu restul grupului,
folosindu-vă de următoarele întrebări: Cine ar vrea să descrie ceea ce
vedeți? Ce credeți că arată sculptura? Care credeți că este tema sculpturii?
y Pornind de la răspunsurile elevilor, propuneți-le să jucați jocul
„Detectarea gândurilor”, care ajută la identificarea temei sculpturii și
la învățarea modului în care protagoniștii se simt sau gândesc. Jocul
decurge astfel: orice elev care dorește se poate ridica și merge să atingă
unul dintre protagoniștii sculpturii de grup pe umăr. Cel al cărui umăr
este atins, prinde viață și cu 2-3 fraze spune ceea ce protagonistul pe
care îl reprezintă, gândește sau simte în acel moment.
y Apoi, întrebați-i pe elevi dacă au vreo idee nouă despre care ar putea
fi tema sculpturii de grup sau dacă răspunsurile protagoniștilor au
întărit o idee preexistentă.
y Continuați explicând întregii echipe că sculptura de grup se va
schimba, iar asta va dura aproximativ 30 de secunde. Arătați-le celor
trei voluntari imaginea 2 din Anexa 10, apoi, oferiți-le 3 scaune identice
pentru a reproduce imaginea. Subliniați necesitatea de a-și schimba
expresia feței, în funcție de noua situație trăită de protagoniști.
y Urmați aceleași instrucțiuni pentru a juca ”Detectarea gândurilor”.
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:

Adaptare pentru lecțiile online
Puteți realiza această activitate pe o platformă cum ar fi Zoom, Google
Classroom, Webex sau orice altă platformă cu care sunteți familiarizați și
care permite împărțirea elevilor în grupuri mai mici de discuție (Breakout
rooms). Creați o cameră de discuție separată pentru cei trei elevi care vor
reprezenta sculptura și trimiteți-le doar lor imaginea 1 din Anexa 10. Au
la dispoziție 2 minute ca să o discute și să decidă cum o vor reprezenta,
după care revin în plen și vor reprezenta imaginea. Urmați același instrucțiuni ca mai sus, după care pentru a două sculptură, cei trei elevi vor intra
din nou in camera de discuție separată și vor decide cum să reprezinte
imaginea 2 din Anexa 10, pe care le-o veți trimite doar lor. După 2 minute
aceștia se întorc în plen și reluați jocul ”Detectarea gândurilor”.

Pasul 3: de la egalitate la justiție
Acest pas este fundamental pentru aprofundarea și diversificarea conceptelor de egalitate și dreptate în spiritul învățării prin experiență.
y Roagă-i pe protagoniștii sculpturii de grup să se așeze pe scaune
cu spatele la restul clasei și dați jos pătura. Explicați elevilor că au
dreptul de a „interoga” protagoniștii pentru a afla cum s-au simțit în
ambele situații pe care le-au trăit și la ce s-au gândit. Îi puteți ajuta cu
următoarele exemple de întrebări: Îl întreb pe protagonistul din stânga/
dreapta/din mijloc (este necesar să începem întrebările cu această frază,
deoarece protagoniștii s-au întors cu spatele către restul grupului) cum
s-a simțit în ambele situații? Îl întreb pe protagonistul din stânga/dreapta/
din mijloc ce gânduri a avut în legătură cu ceilalți doi protagoniști ai
sculpturii de grup? Îl întreb pe protgonistul din stânga/dreapta/la mijloc
ce sentimente a avut pentru vecinii săi?
00:40 - 00:50 y Finalizați această etapă punând următoarea întrebare (dacă nu a
fost pusă deja de restul elevilor): Îi întreb pe toți cei trei protagoniști
ai sculpturii de grup dacă li se pare că sunt pe picior de egalitate având
aceleași scaune toți trei și de ce?
y Profitați la maximum de răspunsuri și puneți ultima întrebare din
această etapă: Îi întreb pe toți cei trei protagoniști ai sculpturii de grup
dacă li se pare că a sta toți trei pe un scaun de aceeași înălțime reprezintă
justiție/dreptate și de ce?
Pasul 4: justiție socială
Să mergem mai departe cu introspecția asupra conceptului de justiție socială.
y După ce cei trei protagoniști răspund la ultima întrebare, opriți brusc
etapa de adresare de întrebări și cereți participanților să formeze
perechi.
y Explicați că vor avea 5 minute să se intervieveze reciproc cu 2 întrebări:
1. Ce este dreptatea pentru el/ea la nivel personal?
2. Ce este justiția pentru el/ea la nivel social (justiție socială)?
Pasul 5: justiție socială și cetățenie activă
Acest pas se concentrează pe o reflecție profundă asupra conceptului de
justiție socială. Puteți ghida discuția folosind următoarele întrebări:
y În cele din urmă, ce este pentru voi (și pentru intervievatorii voștri,
dacă ați realizat etapa de detectare a gândurilor) justiția la nivel social
sau altfel spus justiția socială?
y Cum înțelegeți descrierea Obiectivului 16 pentru societate, „societate
pașnică, incluzivă” și cum este legată această descriere de justiția
socială?
y Care poate fi impactul, consecințele într-o societate, atunci când nu
există justiție socială?
y Care poate fi legătura conceptelor cu următorul slogan „Nu e dreptate,
nu e pace” și de ce?
y În ce domenii ale societății credeți că trebuie făcute schimbări pentru
a asigura o societate pașnică și incluzivă (dați participanților exemple
ale unora dintre țintele ODD-ului 16)?
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Cine credeți că trebuie să aibă voința și puterea de a aduce aceste
schimbări în societate? Care credeți că ar putea fi rolul dvs. pentru a
crea o astfel de societate?
Vă invit să redeveniți sculptori și să recreați sculptura voastră pentru a
ilustra o societate justă, pașnică și incluzivă pentru toți.
În această etapă le puteți lăsa timp pentru a discuta și a găsi soluții. Arătați-le imaginile 3 și 4 din Anexa 10.
y

IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Conversație – tehnica acvariului
y Invitați elevii din alte clase să participe folosind tehnica conversației in acvariu. Explicați că această conversație
va fi despre subiectul egalității și dreptății.
y Aranjați camera în care va avea loc discuția. Veți avea nevoie de un număr de scaune egal cu numărul de
participanți la discuție și așezați scaunele în 2 (sau mai multe) cercuri concentrice. Cercul interior ar trebui să
fie mai restrâns (până la 5 scaune).
y Elevii care vor sta în cercul interior vor participa la discuție, în timp ce restul elevilor care vor sta în cercul
exterior sau în cercurile exterioare vor observa discuția și vor pot lua notițe.
y Începe discuția, coordonată de facilitator (ar putea fi un elev sau un profesor). Facilitatorul începe prin a
citi unul dintre citate (vezi Anexa 11, dar puteți adăuga mai multe) și intervine atunci când este nevoie să
dezvolte conversația, folosind, spre exemplu, întrebări cum ar fi: la ce vă gândiți când auziți acest citat. (Ar fi
o idee bună ca facilitatorul să pregătească câteva întrebări cu privire la citatele pe care le-a ales deja).
y Observatorii din cercul exterior își iau notiție despre lucrurile care îi impresionează și despre lucrurile care ar
dori să fie menționate din nou în sesiunea plenară.
y Pentru a face procesul mai interactiv, puteți pune un scaun în cercul interior. Oricine din cercul exterior/
cercurile exterioare care dorește să intre în discuție, merge și stă pe scaunul gol din cercul interior și altcineva
care participă la cercul interior se deplasează voluntar pe scaunul rămas liber în cercul exterior, astfel încât
să existe din nou un loc gol în cercul interior. O altă idee pentru ca întregul proces să fie mai participativ este
ca oricine dorește să participe la conversație să poată atinge umărul unuia dintre participanți și să-i ia locul.
y Facilitatorul va decide când să citească un nou citat, având în vedere interesul participanților și timpul disponibil.
y La sfârșitul procesului, toți participanții discută în plen despre impresiile lor.

:

VERSIUNE ONLINE
Puteți desfășura această activitate online folosind un software de conferință video.
• Organizați un apel și invitați participanții să se alăture acestuia.
• La începutul conversației participanții decid împreună cine „stă în cercul” virtual interior. Numai
aceștia vor fi persoanele din apel care vor avea microfonul pornit.
Dacă o persoană din „cercul” exterior dorește să se alăture conversației, își postează cererea
în chat, o persoană care se află deja în conversație își închide microfonul pentru a-și oferi locul
virtual în cercul interior.
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI

O revistă de benzi desenate despre justiție
y Pasul 1: dați-le participanților imaginile din Anexa 10. Fie în format tipărit, fie online.
y Pasul 2: participanții sunt rugați să se gândească la semnificația/mesajul imaginilor și să creeze o revistă
de benzi desenate. Ce spun protagoniștii din cele 4 imagini? De ce și cum vine „soluția” în ultima imagine?
Acestea sunt doar câteva dintre ideile pe care participanții le pot folosi pentru a realiza scenariul (story
board) și, în cele din urmă, povestea de benzi desenate. Participanții pot folosi imaginile și ca instrumente
de reflecție și se pot inspira din citatele despre justiție, spuse sau scrise de diverși gânditori (vezi Anexa 11).

:

Versiune online
y Pasul 3: se recomandă utilizarea unei pagini Word simple, cu pictograme de tip ”bulă de gândire”.
Pentru participanții care sunt mai interesați de crearea revistei de benzi desenate, vă recomandăm
să utilizați aplicații gratuite pe internet, cum ar fi:
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=en
https://www.commonsense.org/education/top-picks/classroom-friendly-websites-and-apps-for-making-comics
sau șabloane pentru benzi desenate care se pot găsi foarte ușor pe Internet, cum ar fi:
https://www.printablepaper.net/category/comics
y

Pasul 4: se recomandă ca participanții să creeze „Afișul justiției” folosind aplicația gratuită Pic Collage
și să o încarce pe platforma proiectului Walk the global walk și/sau pe canalele de social media pe
care le folosesc.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=el)
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CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
•
•
•

PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziune socială
PLANUL DE LECTIE 3 – Comunități: respectul și valorificarea diversității culturale și etnice
PLANUL DE LECȚIE 4 - Siguranță
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2

•

PLANUL DE LECȚIE 1 – DIMENSIUNEA UMANĂ
REFERINȚE  
https://www.cultofpedagogy.com/social-justice-resources/

ANEXA 10

Imaginile în ordinea din activitate

Egalitate

Excluziune

Imaginea 1

Echitate

Imaginea 3
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Justiție

Imaginea 2

Imaginea 4

ANEXA 11
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TITLU:

JUSTIȚIE CLIMATICĂ

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: o tablă sau un flipchart, marker
De pregătit în avans:
Anexa 12 – Proteste pentru climă (1 exemplar)
Anexa 13 – Studii de caz (1 exemplar/grup)

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru a le permite elevilor să se miște în voie și să lucreze pe grupuri. Activitatea poate fi realizată
și în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y
y
y

Înțelegerea și reflecția asupra conceptului de justiție climatică
Analiza cauzelor injustiției climatice la nivel local și global
Crearea de conexiuni între justiția climatică, socială și economică și
încurajarea acțiunilor pentru justiție climatică

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Geografie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică și
TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 Fără sărăcie
ODD 3 Sănătate și bunăstare
ODD 6 Apă curată și sanitație
ODD 8 Muncă decentă ți creștere economică
ODD 10 Inegalități reduse
ODD 11 Orașe și comunități durabile
ODD 13 Acțiune climatică
ODD 14 Viața acvatică
ODD 15 Viața terestră

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:10 Ce este justiția climatică
y Lipiți pe tablă sau proiectați fotografiile de la ”Protestul pentru climă
din 2019”, din Anexa 12. Discutați în plen ce este descris în imagini
și ce anume cer toții oamenii în timpul acestui protest climatic.
Când discuțiile converg către identificarea temei principale, ”justiția
climatică”, scrieți aceste cuvinte pe tablă și începeți ”furtuna de idei”
asupra acestui concept.
Furtuna de idei (brainstorming): justiție climatică
Sfaturi pentru brainstorming:
y Răspunsurile pot fi fraze, întrebări sau idei.
y Notați tot ce menționează elevii, în propoziții scurte sau întrebări.
y Când ideile s-au terminat, puteți recapitula ceea ce a fost scris și puteți
începe o discuție de grup.
y Pornind de la ideile colectate, încercați să definiți împreună cu elevii ce
este justiția socială. Următoarele definiții v-ar putea ajuta.

44

Pachet educativ pentru profesori nr. 3

„Justiția climatică este un termen folosit pentru a încadra încălzirea globală ca o problemă etică și politică, mai degrabă decât una care are un
caracter pur ecologic sau fizic. Acest lucru se realizează prin raportarea
efectelor schimbărilor climatice la conceptele de justiție, în special justiția
de mediu și justiția socială și prin examinarea problemelor precum egalitatea, drepturile omului, drepturile colective și responsabilitățile istorice
pentru schimbările climatice. O preocupare importantă legată de justiția
climatică este aceea că cei care sunt cel mai puțin responsabili de schimbările climatice suferă cele mai grave consecințe ale acesteia.
Termenul de justiție climatică este, de asemenea, utilizat pentru a desemna
acțiunea juridică reală cu privire la problemele legate de schimbările climatice. În 2017, un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu a
identificat 894 de acțiuni judiciare în curs la nivel mondial ”
(Sursa: Wikipedia)
y

:

Reflectați asupra a ceea ce subliniază definiția propusă și încercați să
găsiți legături între ODD 16 (pace, justiție, instituții) și justiția climatică.

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această activitate online, este nevoie să folosiți o platformă de
conferințe și întâlniri online cum ar fi Zoom, BlueJeans, Google Classroom, Microsoft Teams, Skype sau Webex.
y Începeți prin a partaja ecranul dumneavoastră și rulați imaginile din
Anexa 12.
y În etapa de brainstorming puteți nota ideile elevilor pe chat sau pe
un whiteboard (o funcționalitate oferită de aproape toate platformele)
sau puteți realiza un nor de cuvinte folosind AnswerGarden sau
mentimeter.com.
y Dacă lucrați cu un grup numeros de elevi, puteți să îi împărțiți în
grupuri de discuție mai mici, de câte 3-4 elevi.

Justiția/injustiția climatică în lume
00:10 – 00:25 y Împărțiți clasa în două grupuri mai mici și dați fiecărui grup cele 2
studii de caz pe care le puteți găsi în Anexa 13. Acordați grupurilor
aproximativ 10 minute pentru a citi și a discuta cazurile. Cereți-le să
scrie pe hârtie reciclată 3 dintre principalele probleme/provocări care
decurg din ceea ce au citit.
y În plen, cereți unui reprezentant al fiecărui grup să prezinte cele 2 studii
de caz și să lipească pe tablă principalele puncte/provocări pe care le-au
identificat (probabil printre acestea se vor număra următoarele provocări:
condiții meteorologice extreme, sărăcie, strămutare, boală, migrație).
y Creați un „copac al problemelor” cu provocări și consecințe. Sfaturi
pentru ”copacul problemelor”:
Desenați pe tablă un copac cu rădăcini și ramuri.
Pe copac scrieți principala problemă.
Pe rădăcini puteți pune problemele și pe ramuri consecințele.
-	Un copac poate avea rădăcini mai adânci și altele mai superficiale. Încercați să investigați toate nivelurile de probleme/provocări.
y Alternativ, puteți analiza motivele mai profunde din spatele acestor
provocări utilizând metoda „lanțul de ce, de ce, de ce”.

De ce?

Provocarea: apă
poluată

De ce?

De ce?
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:

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această activitate online, este nevoie să folosiți o platformă de
conferințe și întâlniri online cum ar fi Zoom, BlueJeans, Google Classroom, Microsoft Teams, Skype sau Webex.
y Împărțiți elevii în grupuri de discuție mai mici, de câte 3-4 elevi și
trimiteți-le pe chat Anexa 13 cu situațiile. Cereți-le să le discute și să
se gândească la problemele/provocările care reies din situațiile citite.
y Reuniți-vă în plen și cereți unui reprezentant de la fiecare grup să
prezinte principalele probleme/provocări identificate. Notați-le pe
chat, pe un whiteboard digital sau folosiți un nor de cuvinte pe Answer
Garden, Miro sau Mentimeter.
y Creați un ”copac al problemelor” sau un ”lanț de ce, de ce, de ce”
în Microsoft Word în care scrieți ideile în timp ce partajați ecranul
dumneavoastră sau puteți folosi funcția de ”Decision Tree” de pe
software-uri disponibile online cum ar fi Miro sau Canva.

00:25 – 00:45 Etapa de analiză
Puteți ghida discuția finală folosind următoarele întrebări:
-	Acum gândiți-vă din nou la tinerii de la protestul pentru climă care cer
„justiție climatică”. Ce crezi despre asta?
-	Toți oamenii din întreaga lume suferă la fel din cauza schimbărilor climatice?
-	Vă puteți gândi la câteva exemple de nedreptate climatică din țara
noastră?
-	Ce trebuie făcut pentru a reuși să atingem „justiția climatică” la nivel
local și global (gândiți-vă la modelul Bronfenbrenner pe care îl puteți
găsi în Anexa 6)?
IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
	����� Alăturați-vă organizațiilor locale sau globale și utilizați conturile voastre de social media sau blogul școlii
pentru a-i sensibiliza pe ceilalți despre schimbările climatice și justiția climatică.
	����� Faceți o cercetare despre nedreptatea climatică în comunitatea/țara voastră și creșteți gradul de conștientizare
cu privire la aceasta în comunitatea voastră.
	����� Scrieți o poezie, un eseu sau creați conținut folosind hashtag-ul #art4climate și distribuiți-l cât mai mult posibil!
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
y
y

Folosiți Studiul de caz 1, dar, înainte, explicați conceptul de ”acaparare a terenurilor”. Acest videoclip foarte
scurt v-ar putea ajuta: https://www.youtube.com/watch?v=OBbRPjVb4XA
Pentru provocări și consecințe, puteți veni în sprijinul elevilor identificând deja una sau două provocări
principale și, prin lanțul de ce-de ce, să construiți un copac mai simplu cu elevii dvs. Puteți alege provocarea
„acces la apă curată”, deoarece este strict legată de studiul de caz 1, care vă poate ajuta elevii să reflecteze
critic, pornind de la elementele incluse în studiul de caz 1.
CONEXIUNI CĂTRE ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1 și NR. 2

	����� Această activitate este complementară cu toate activitățile din Pachetul Educativ nr. 1 și nr. 2
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ANEXA 13

Studiu de caz 1: Acapararea terenurilor
și migrația în Guatemala
Video: https://youtu.be/EP5CIV8FZrI (opțional)
Povestea lui Domingo
Domingo Caal Gualná locuiește în regiunea
Alta Verapaz din Guatemala. Are șase copii.
Comunitatea sa este complet înconjurată de
plantații de palmieri pentru obținerea uleiului
de palmier. Din 136 de familii, doar 16 persoane dețin un teren. Asupra tuturor se fac mari
presiuni pentru a-și vinde terenul companiei de ulei de palmier. El însuși a rezistat unei
oferte a unui reprezentant al companiei de
ulei de palmier care voia să îi cumpere terenul.

urse

atică – res

m
Justiția cli

©FABIO ERDOS/ACTIONAID

El spune: „Nu mă gândesc să-mi vând pământul. Nu mă gândesc să-l vând plantației sau
companiei de ulei de palmier. Tot ce știu este că gramoxona, îngrășământul pe care îl folosesc, este otravă. Viața mea nu depinde de otravă. ”
„Pământul este pentru copiii mei. Este menit
să fie cultivat astfel încât să poată avea hrană
sănătoasă.”
Pe măsură ce îngrășămintele otrăvitoare care
se foloseasc în culturile de palmier sunt absorbite de sol, acestea ajung în apă, îmbolnăvind oamenii. Nativii care locuiesc în zonele
rurale din Guatemala folosesc apă direct din
©ActionAid Zone extinse din regiunea Alta Verapaz
izvoare fără ca aceasta să fi fost filtrată anteau fost acoperite cu palmieri.
rior. Oamenii au văzut că apa, care era o sursă
de viață pentru ei, începea să provoace problema. Pe măsură ce producția de palmieri se
extinde, poluarea mediului înconjurător crește.
Oamenii spun: „Cu această apă gătim, ne spălăm, ne potolim setea. Dar toți vorbim despre
cât de murdară este. Am cerut municipalității să ne dea apă potabilă și nu am primit răspuns. Copiii noștri sunt bolnavi și viața lor este amenințată din cauza diareii și vărsăturilor
constante, dar nu avem altă sursă ”

Studiul de caz 2: Supraviețuitorii Ciclonului Idai: Noé
(O poveste oferită de Daniel Jukes/ActionAid)
Video: https://drive.google.com/file/d/1Nwwpw1t89VQR6BDQm4Tz0HnsJ-V0T_Nd/view?usp=sharing
Noé - varianta portugheză a lui Noah - s-a născut în timpul ciclonului Idai. Întrucât furtuna
a dus la alunecări de teren în provincia Sofala, Mozambic, ploile abundente și vânturile puternice au fost urmate de inundații de proporții biblice, provocând peste 1.000 de decese
și distrugând proprietăți și recolte în Mozambic, Malawi și Zimbabwe.

Mama lui Noé, Eugénia Caluco, în vârstă de
23 de ani, descrie cum a fost furtuna, una dintre cele mai grave care a lovit Africa vreodată:
„Unii oameni se pregăteau să se ducă la culcare, dar nu au reușit să adoarmă, vântul bătea
prea tare. Ploua pe pereții caselor și acestea
s-au prăbușit, iar unii oameni au alergat la casele vecinilor pentru a se refugia acolo. Nu au
putut lua nimic cu ei; și-au luat doar copiii și
au fugit spre casa de alături.”
Casa Eugéniei a fost distrusă de furtună și s-a
adăpostit în casa soacrei din apropiere. Sarcina ei era foarte avansată și, deoarece avusese complicații în timpul nașterii primului ei copil, era necesar să i se facă o cezariană. De
aceea era foarte îngrijorată de ceea ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi intrat în travaliu. Când
a început să simtă dureri de travaliu în timpul nopții, mama și tata socru au ajutat-o să se
deplaseze prin ploaia puternică și vântul puternic către un centru de sănătate din apropiere, dar acesta era pustiu. S-au adăpostit acolo peste noapte cu speranța că se vor putea
îndrepta spre un alt spital dimineața. Din fericire, au găsit o moașă care fugise de furtună
pentru a se adăposti în clădirea spitalului și Noé s-a născut fără nicio complicație.
Când Eugénia s-a întors în satul ei după ce l-a născut pe Noé, a descoperit că Idai a lăsat
satul total distrus și comunități întregi devastate.
„Unii oameni au murit din cauza inundațiilor. Casa noastră de aici a fost distrusă, copacii,
totul a fost deteriorat, curtea noastră era plină de apă, fiecare cărare era plină de apă. Fiecare casă a fost afectată și multe distruse complete. Casa mamei mele a fost singura care
a mai rămas ”, spune ea.
„Nu avem nimic; tocmai am băut apă fierbinte. Am petrecut aproape o săptămână fără să
mâncăm. Sunt îngrijorată, dar nu puteam face nimic, nu puteam decât să așteptăm ”.
Pe măsură ce se apropie prima zi de naștere a lui Noé, Eugénia își face griji cu privire la
viitor. Mozambic a fost lovit de două cicloane fără precedent anul trecut, Kenneth lovind la
doar șase săptămâni după Idai. Sute de mii de acrii de terenuri agricole au fost distruse, și
apoi afectate de secetă severă și inundații recente, ceea ce a lăsat aproximativ două milioane de oameni fără alimente.
„Nu mă simt bine, pentru că a fost multă suferință în acea zi, trebuia să sărbătorim acea
zi”, spune Eugénia. „Acum, nu mai avem nimic. Tot ce am avut astăzi a fost porumb și apă.
Nu știu cum vor trăi oamenii.”
În ciuda a tot ce au pătimit, Noé este un copil fericit, cu o familie numeroasă în jurul său,
căruia îi place să sară în bălți.
„Când sunt ploi și noroi, îi place să se joace cu noroi, de obicei îi spun să nu o facă, dar nu
ascultă. Când vede apă, îi place foarte mult să se joace cu apa”, adaugă mama sa.
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TITLU:

COMOARA JUSTIȚIEI ECONOMICE

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: multe bucăți dintr-un material la alegere (pixuri/creioane/paie
reciclabile/pahare de hârtie/boabe de fasole etc.) – minimum
140 de bucăți
De pregătit în avans:
Anexa 14 – Cartonașe cu roluri

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

Scaune așezate în cerc (numărul scaunelor va fi egal cu numărul elevilor)
și mese la marginea camerei

OBIECTIVE:

y
y
y

Conștientizarea inegalităților în distribuirea resurselor
Reflecție asupra motivelor care duc la injustiție
Năzuința către o lume în care este mai mult justiție economică

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Educație vizuală, Fizică, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 – Fără sărăcie
ODD 2 – Foamete zero
ODD 4 – Educație de calitate
ODD 11 – Orașe și comunități durabile
ODD 13 – Acțiune climatică

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:10 Scaune pentru toți? – joc de activare
y Cereți elevilor să se așeze pe scaunele așezate în cerc. După ce toți
elevii se așază, cereți unui elev să se ridice și să stea în mijlocul cercului.
Scaunul său rămâne gol în cerc.
y Explicați că după ce dați semnalul „Start”, cel care stă în mijlocul
cercului va încerca să stea pe orice scaun gol disponibil. Obiectivul
celorlalți elevi este de a-l împiedica pe cel din mijloc să găsească un
loc liber și vor ”apăra” orice scaun devine disponibil. Elevii așezați se
pot mișca în orice mod doresc (dreapta, stânga, așezat pe 2 scaune)
pentru a nu lăsa elevul care stă în picioare să se așeze.
y Spuneți „Start” și lăsați jocul să ruleze 3-4 minute. Puteți face mai
multe runde, cu mai mulți elevi dacă este nevoie.
y Când decideți să încheiați jocul, stați împreună așezați în cerc și
începeți o discuție, folosind următoarele întrebări:
-	Cum v-ați simțit în timpul jocului? Întrebați tot grupul, în special
elevii care au stat în picioare.
-	Uitați de rolul pe care l-ați jucat în acest joc și, în calitate de observatori externi ai jocului, gândiți-vă cât de corect credeți că e să nu
îți fie permis să te așezi, deși era un scaun disponibil.
De ce credeți că s-a întâmplat asta?
Puteți găsi vreo asemănare cu viața reală?
Notați câteva dintre ideile elevilor și reveniți asupra lor pe parcursul activității dacă este nevoie.
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00:10 – 00:35 Comoara
y Rugați elevii să formeze un cerc.
y Așezați în mijlocul cercului multe bețe (puteți folosi și alte materiale
pixuri/creioane/capace de borcane/boabe de fasole, orice aveți în
cantitate de 140 de bucăți și este realizat din material durabil).
y Explicați că materialele care se află în mijloc reprezintă o comoară.
Această comoară ne permite fiecăruia dintre noi să trăim cu demnitate
și să ne asigurăm toate nevoile de bază și unele dintre dorințele
noastre.
y În acest moment le puteți cere elevilor să reflecteze la ce este o nevoie
și ce este o dorință pentru o persoană care dorește să trăiască în
demnitate. Puteți face ușor legătura cu discuția despre nevoi și dorințe
din lecția introductivă. Încurajați elevii să se gândească și la nevoi mai
abstracte precum libertatea, egalitatea, justiția etc.
y Dacă există opinii foarte diferite, puteți încuraja o scurtă dezbatere
în rândul elevilor, pentru a ajunge la un consens cu privire la ceea ce
consideră a fi o nevoie și o dorință. Ceea ce este convenit va reprezenta
„comoara” din jocul respectiv.
y Acordați fiecărui elev un cartonaș de rol (Anexa 14) și subliniați faptul
că rolul fiecăruia este secret. Acordați-le 1 minut pentru a-și citit
cartonașul și a intra în rol. De îndată ce sunteți sigur că toată lumea
își înțelege rolul, continuați spunând că în următoarele minute vor
deveni persoana descrisă pe cartonașul lor, pentru a afla mai multe
despre viața lor.
y Apoi, continuați explicând jocul: „Voi citi 14 afirmații. Când răspunsul
vostru este DA, puteți merge în mijlocul cercului și lua unul dintre
materiale (pixuri, creioane, capace de borcan etc.). Deci, dacă un
jucător poate răspunde afirmativ la toate cele 14 afirmații, atunci el/
ea ar trebui să aibă 14 bucăți din materialul de lucru pe care l-ați ales.”
y Citiți fiecare afirmație rar și clar și dați-le timp elevilor să se gândească
și să ia o bucată din cele din mijlocul sălii.
y După ce ați terminat toate afirmațiile, fiecare dintre jucători îi arată
echipei câți ”galbeni are în comoara”. Toți elevi se așază și începe etapa
de dezbatere cu comorile așezate în fața lor.
00:35 – 00:45 Etapa de analiză
y Începeți etapa de analiză întrebându-i pe elevi: înainte de a vă dezvălui
rolurile, vă puteți imagina ce roluri aveau cei care au adunat mai
multe piese din comoară? Gândiți-vă la condițiile sociale, economice,
la genul, etnia sau locul în care trăiesc aceștia. Dar cei care au adunat
puțin sau chiar nimic?
y Apoi, le puteți cere elevilor să-și dezvăluie rolurile. Puteți să le scrieți
pe tablă sau chiar să faceți o ierarhie pornind de la cei care au adunat
cel mai mult, la cei care au adunat cel mai puțin.
Continuați discuția ghidată folosind următoarele întrebări:
-	Există ceva care vă surprinde în ceea ce privește rolurile și resursele pe
care le-a adunat fiecare?
-	Gândiți-vă la întrebări: toate au legătură cu nevoile de bază/drepturile
omului (hrană, apă, locuință, îngrijire a sănătății, îmbrăcăminte, divertisment etc.). Cât de drept vi se pare ca din tot grupul de participanți,
doar câțiva (acei jucători care au adunat mai mult de 10 bucăți din
comoară) își pot acoperi toate nevoile de bază?
-	Cât de drept vi se pare faptul că deși au rămas piese din comoară în
mijloc, sunt participanți care nu au acces la ele?
- De ce credeți că se întâmplă asta?
- Ce am putea face în legătură cu asta?
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:

ADAPTARE PENTRU LECȚIILE ONLINE
Dacă faceți această activitate online, folosind of platformă de conferințe
cum ar fi Zoom sau Google Classroom, puteți urma pașii de mai jos:
y
y
y

y

y
y

Rugați-i pe elevi să adune 14 obiecte mici din camera în care sunt, cum
ar fi: creioane, legume, fructe, scobitori etc.
Explicați că veți juca un joc despre nevoile și dorințele pe care o
persoană are nevoie să și le îndeplinească pentru a-și trăi viața decent.
Cereți elevilor să spună care pot fi, în opinia lor, aceste nevoi și dorințe.
Notați răspunsurile în scris (profitați de caracteristicile pe care le oferă
platforma pe care o utilizați, de ex. Chat, Whiteboard sau scrieți pe
hârtie). Încurajați în acest moment, dacă apare, o mică dezbatere între
participanți cu privire la care sunt nevoile și dorințele unui om care
dorește să aibă o viață interesantă și demnă.
După ce nevoile și dorințele au fost definite, explicați că veți juca un
joc pentru a determina câți și care oameni din lume (prin analogie) își
pot satisface nevoile și dorințele. Apoi, distribuiți câte un rol fiecărui
elev, trimițându-le descrierea pe chat (profitați de caracteristicile pe
care vi le oferă platforma pe care o utilizați) și cereți-le să nu dezvăluie
rolul lor nimănui.
Explicați-le că veți citi cele 14 afirmații și rugați-i să își noteze individual
de câte ori au putut răspunde ”Da” și de câte ori ”Nu”.
Urmați instrucțiunile și modul de desfășurare a jocului, așa cum este
descris mai sus, în activitatea „Comoara”. După ce terminați jocul,
continuați cu întrebările de reflecție, așa cum este descris mai sus.

IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE + ONLINE VERSION
•
•

Invitați elevii să organizeze jocul ”Comoara” cu elevii din întreaga școală. Oferiți rolul de facilitator unuia sau mai multor
elevi.
Creați noi cartonașe de rol, jucați din nou jocul și discutați despre rezultate, asemănări - diferențe etc.
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI

•

Activitatea este potrivită pentru elevii mai mici, dar dacă rolurile vi se par prea complexe, le puteți simplifica pentru elevii
mai mici.
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1

•

PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziune socială
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2

•

PLANUL DE LECȚIE 1 – DIMENSIUNEA ECONOMICĂ

REFERINȚE Activitatea este inspirată de activitatea ”Fă un pas înainte” din Manualul de Educație pentru Drepturile Omului pentru tineri ”Compass”, publicat de Consiliul Europei http://www.eycb.coe.int/compass/en/pdf/
compass_2012_inside_FINAL.pdf
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ANEXA 14

Ești fiica/fiul directorului
Băncii Naționale. Ai absolvit o
facultate privată prestigioasă.

Ești fiul ministrului de finanțe
din Nigeria și tocmai ai revenit
în țară după ce ți-ai terminat
studiile în străinătate.

Ești lucrător pe plantația de ceai,
deținută de o mare companie
multinațională din Sri Lanka.

Ești fiica în vârstă de 8 ani
a primarului din Calcutta și
studiezi la o școală privată cu
predare în limba engleză.

Ești un model de descendență
africană, care trăiește la Paris.

Ești fiul în vârstă de 15 ani al unui
fermier dintr-o zonă muntoasă
greu accesibilă din Bolivia.

Ești o fată de 8 ani fără adăpost
care locuiește în Calcutta, India.

Ești un artist faimos care locuiește
la New York. Ești infectat cu HIV.

Ești o femeie de 25 de ani, care
locuiește într-o zonă rurală din
Malawi și ești purtătoare de HIV.

Ești un tânăr de 19 ani,
fiul al unui fermier. Locuiți
într-o zonă muntoasă greu
accesibilă din Grecia.

Ești o fată de 11 ani din
Bangladesh, care lucrează
într-o fabrică de textile.

Ești un refugiat climatic din
Somalia. Ai 35 de ani și locuiești
temporar într-o tabără de
refugiați din Dadaab (Kenya).

Ești un profesor britanic șomer,
care tocmai a imigrat în Italia
și caută un loc de muncă.

Ești un tânăr din Germania care
se deplasează în scaun cu rotile.

Ești un băiat cu autism și tocmai
ai absolvit școala primară.

Ești o mamă singură și ai rămas
recent fără loc de muncă.

Ești un refugiat de 24
de ani din Siria.

Ești mama a doi copii, locuiești
în Mexico City și muncești din
greu pentru a-ți întreține copiii.

Ești un bărbat de 35 de ani din
China, care lucrează într-un mare
centru de cercetare din SUA.

Ești un profesor cu vârsta de 35
de ani și predai în Nairobi, Kenya.

Ești proprietarul unei companii
de import-export din Portugalia.

Ești un profesor în vârstă de 35
de ani. Predai educație pentru
copii cu nevoi speciale în Malta.

Ești un fermier de 45 de
ani din Europa de Est.

Ești fiica Ambasadorului SUA
în țara în care trăiești.

PLANUL
DE LECȚIE 3
INSTITUȚII
EFICIENTE
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TITLU:

EFICIENT, RESPONSABIL, INCLUSIV –
CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU O INSTITUȚIE?

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

40 de minute

MATERIALE:

Materiale necesare pentru a realiza un afiș – coli de flipchart sau afișe reciclate, carioci, markere, foarfecă, lipici sau un PC/laptop/tabletă pentru
versiunea digitală

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

O sală de clasă sau un spațiu suficient de mare pentru a le permită elevilor să se miște în voie și să lucreze pe grupuri, la mese. Activitatea poate
fi realizată și în aer liber cu mici adaptări.

OBIECTIVE:

y
y
y

reflectarea asupra a ceea ce înseamnă ca o instituție să fie ”incluzivă”
și asupra conceptelor conexe de ”eficiență”, ”responsabilitate”,
”diversitate”
identificarea unora dintre sensurile acestor cuvinte cheie
înțelegerea aspectelor de bază care țin de rolurile și responsabilitățile
instituțiilor

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Educație vizuală, Fizică, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 – Fără sărăcie
ODD 2 – Foamete zero
ODD 3 – Sănătate și bunăstare
ODD 4 – Educație de calitate
ODD 5 – Egalitate de gen
ODD 11 – Orașe și comunități durabile
ODD 13 – Acțiune climatică
ODD 17 – Parteneriat pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:10 ODD 16 urmărește să contribuie la crearea de instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
O hartă mentală
y Începeți prin a le cere elevilor să scrie individual ce le vine în minte
atunci când aud cele trei cuvinte cheie „răspunzător de/responsabil”,
„eficient” și „incluziv”. Acest lucru vă va permite să înțelegeți
cunoștințele preexistente ale elevilor. Puteți face această activitate
de brainstorming cu întreaga clasă, scriind aceste 3 cuvinte cheie pe
tablă și întrebându-i pe elevi dacă au mai auzit aceste cuvinte și care
cred ei că este semnificația lor, scriind răspunsurile pe tablă folosind
modelul de mai jos:
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:

Dacă lucrați cu elevii online sau printr-o abordare de învățare mixtă, puteți utiliza Padlet (https://padlet.com/), Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) sau Miro (https://miro.com/online-brainstorm-tool/) sau un
alt instrument de învățare folosit deja de școala dumneavoastră. Cereți-le
elevilor să scrie dacă știu aceste cuvinte și ce înseamnă.

Iată o definiție a celor trei cuvinte:
y Răspunzător de/Responsabil – Care poartă întreaga răspundere a
unui lucru, a unui fapt (dexonline.ro).
y Eficient - Care produce efectul scontat; care corespunde scopului
urmărit (dexonline.ro).
y Incluziv – Un grup sau o organizație incluzivă include tipuri diferite de
oameni și îi tratează pe toți just și egal. (https://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/inclusive)
00:10 – 00:30 Pentru ce sunt școlile?
y Continuați discuția cu privire la conceptul de eficiență. Desigur, există
o diferență de sens între eficace și eficient. Puteți alege să discutați
despre ambele aspecte, dar să aveți în vedere că traducerea oficială în
limba română a ODD-ului 16 este ”Pace, justiție și instituții eficiente”, cu
sensul dat mai sus. Provocarea asociată cu a avea „instituții eficiente”
este că instituțiile ar putea servi scopuri diferite, populații diferite și
interese diferite. Unii oameni ar putea considera că scopul școlilor
este de a pregăti elevii pentru viața lor viitoare, în timp ce alții ar putea
lua în considerare rolul școlilor de a asigura nu numai învățarea, ci și
socializarea și bunăstarea zilnică a elevilor.
y Cereți-le elevilor să răspundă individual la întrebarea: ”Pentru ce sunt
școlile?” În plus sau alternativ, le puteți cere elevilor să ia în considerare
perspectivele diferiților membri ai comunității școlare (de exemplu,
elevi, profesori, părinți, conducerea școlii) și să se gândească la ceea
ce fiecare dintre aceste grupuri consideră a fi scopul școlii.
y Împărțiți elevii în grupuri mici de câte 3-4 elevi și cereți-le să creeze un
poster cu titlul: „Pentru ce sunt școlile?”, care să surprindă diferitele
opinii ale tuturor membrilor grupului.
y Dacă le-ați cerut elevilor să ia în considerare perspectivele diferiților
membri ai comunității școlare, afișul ar trebui să surprindă ceea ce ei
consideră a fi perspectivele acestor „actori” diferiți.
y Rugați grupurile să-și prezinte afișele în plen și să explice ideile
reflectate de afiș.
00:30 – 00:40 Etapa de analiză
După ce grupurile și-au prezentat afișele și ideile, începeți o discuție prin
care explorați conceptul de eficiență și modul în care așteptările diferiților
actori față de o anumită instituție pot fi diferite.
Puteți folosi următoarele întrebări:
y Cum vi s-a părut această activitate?
y Cum ați identificat perspectivele diferiților membri ai comunități școlare?
y Cum poate școala răspunde tuturor acestor așteptări?
y Ce înseamnă a fi eficient pentru alte tipuri de instituții: instituții publice,
spitale, organizații internaționale?

:

Dacă lucrați cu elevii online sau printr-o abordare de învățare mixtă, îi
puteți împărți în grupuri mai mici (3-4 persoane) în funcție de funcționalitățile pe care le oferă platforma pe care o folosiți. Fiecare grup poate folosi Microsoft Power Point, Google Slides sau alt instrument care permite
colaborarea online pentru a realiza afișele.
IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE

Afișele create de elevi ar putea fi expuse în spațiile comune ale școlii și elevii ar putea fi încurajați să vorbească cu comunitatea școlară despre noțiunea de eficiență și răspunsul la întrebarea „Pentru ce sunt școlile?”
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Activitatea este accesibilă pentru elevii de toate vârstele.
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TITLU:

AVEM TOȚI ACCES EGAL LA INSTITUȚII?

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: post-it sau hârtie care se lipește – 3 post-it-uri pentru fiecare elev
Echipament: un computer cu conexiune la Internet în cazul în care realizați
lecția online, o cameră de fotografiat (pe telefonul mobil)

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

Un spațiu suficient de mare pentru grup.

OBIECTIVE:

y
y
y

reflectarea asupra a ceea ce înseamnă ca o instituție să fie ”incluzivă”
și asupra conceptelor conexe de ”eficiență”, ”responsabilitate”,
”diversitate”
identificarea unora dintre sensurile acestor cuvinte cheie
înțelegerea aspectelor de bază care țin de rolurile și responsabilitățile
instituțiilor

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 – Fără sărăcie
ODD 2 – Foamete zero
ODD 3 – Sănătate și bunăstare
ODD 4 – Educație de calitate
ODD 5 – Egalitate de gen
ODD 11 – Orașe și comunități durabile
ODD 13 – Acțiune climatică
ODD 17 – Parteneriat pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:20 Cine sunt eu?
y În această sesiune veți discuta mai detaliat despre conceptele de
incluziune și includere, în primul rând luând în considerare noțiunea
de diversitate. Adesea, atunci când ne referim la incluziune, ne
referim la diversitate: „diferite tipuri de oameni”, dar ce înțelegem
prin diversitate? Articolul 2 al Convenției Organizației Națiunilor Unite
privind drepturile copilului se referă la nediscriminare: statele părţi
se angajează să respecte şi să garanteze drepturile stabilite în prezenta
convenţie tuturor copiilor din jurisdicţia lor, indiferent de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţa
etnică sau originea socială, de situaţia materială, incapacitatea fizică, de
statutul la naştere sau de statutul dobândit al copilului ori al părinţilor
sau al reprezentanţilor legali ai acestuia.
y Cereți-le elevilor să se descrie pe sine folosind trei cuvinte scrise pe 3
hârtii de post-it diferite.
y Cereți-le să se ridice și să le lipească pe unul dintre pereții clasei
și să încerce să le grupeze pe teme sau categorii (dacă este necesar
îi puteți ajuta sugerându-le câteva categorii cum ar fi ”etnie/rasă”,
”naționalitate”, ”religie”, ”gen”, ”pasiuni”). Este important, totuși, să nu le
sugerați categorii înainte ca ei să fi ales cuvintele cu care să se descrie.
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y
y

:

Discutați în plen despre cum li s-a părut această activitate, ghidând
discuția astfel:
A fost ușor/dificil să aleagă cele trei cuvinte despre sine?
Care au fost categoriile identificate?
Provin cuvintele alese de grup din categorii diverse?
Sunt cuvintele alese pozitive sau negative?
Puteți folosi și următorul citat pentru a deschide discuția: „Categoriile
de diferențe sunt construite și apoi transformate în sisteme de inegalitate”,
problema nu este aceea că „albii și negrii sunt diferiți, este că albii sunt
considerați superiori” (Tracy Ore 2003, p.2)

Dacă lucrați cu elevii online sau printr-o abordare de învățare mixtă, puteți utiliza Padlet (https://padlet.com/), Mentimeter (https://www.mentimeter.com/), Miro (https://miro.com/online-brainstorm-tool/) sau un alt
instrument de învățare folosit deja de școala dumneavoastră pentru a
aduce laolaltă cuvintele alese de elevi pentru a se descrie pe sine.

00:20 – 00:45 Îi tratăm pe toți la fel?
y Una dintre provocările incluziunii este să delimitezi clar când este
adecvat să tratezi oamenii la fel și când să îi tratezi diferit. ODD 16 se
referă la „acces egal”, iar acest lucru poate fi asociat cu „egalitatea”,
însă asta presupune că toată lumea, indiferent de poziția sau contextul
în care se află, are dreptul la exact același lucru și, așa cum am văzut
în imaginile din Anexa 10 (pagina 40 din manual), acest lucru duce la
nedreptate socială. În imagine vedem că persoana care este mai înaltă
are dreptul la același lucru ca și ceilalți, chiar dacă nu ar avea nevoie
de asta pentru a urmări meciul. În încercarea de a crea „oportunități
egale”, folosim adesea noțiunea de „echitate”, care are în vedere
oferirea de soluții diferite pentru indivizi diferiți, pentru a le permite
să obțină rezultate similare. Primele două imagini reprezintă instituții
care nu sunt incluzive, au bariere în calea participării și încearcă să
compenseze și să găsească soluții în mod reactiv, mai degrabă decât
proactiv. Imaginea finală reprezintă instituții incluzive, instituții
deschise, receptive și care elimină barierele din calea participării
tuturor membrilor societății.
y Cereți-le elevilor să se uite la imaginile din Anexa 10 (pagina 40 din
manual) și să descrie ceea ce văd, explorând conceptele de „egalitate”,
„echitate” și „incluziune” cu ei.
y Rugați elevii să se gândească, individual, la momente și situații în care
au trăit sau au fost martorii unei situații în care cineva s-a confruntat cu:
bariere în calea participării
sentimentul de a se simți exclus
sentimentul de a fi inclus
y Împărțiți elevii în grupe mici de 3-4 elevi și cereți fiecăruia să aleagă
o singură situație dintre cele la care s-au gândit și să o împărtășească
cu restul grupului. După ce toți au prezentat situația aleasă, la nivel de
grup trebuie să le discute și să aleagă două dintre acestea pe care să
le transforme într-un ”mesaj pe Twitter”. Mai precis, trebuie să scrie un
text de maximum 280 de caractere (spațiile sunt incluse) și să facă sau
să aleagă o fotografie reprezentativă (www.unsplash.com e o sursă
foarte bună de fotografii gratuite) pentru fiecare situație. Ar fi de
preferat ca profesorii să adune textele și fotografiile și să le distribuite
pe rețelele sociale WGW.
y Discutați cu elevii despre cum aceste rezultate ar putea să fie
împărtășite cu comunitatea școlară.

:
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Dacă lucrați cu elevii online sau printr-o abordare de învățare mixtă, puteți să le trimiteți Anexa 10 (pagina 40 din manual) pe chat sau să partajați
ecranul dumneavoastră. După aceea îi puteți împărți pe grupe de discuție
(Breakout rooms) unde să își poată împărtăși situațiile și să lucreze împreună la mesajele de tip Twitter.
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IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Glosar
Rugați elevii să creeze un Glosar online al clasei, folosind instrumente care permit colaborarea cum ar fi Miro
sau Padlet, unde să noteze termenii cheie utilizați de ODD 16. Iată câțiva dintre termenii care ar putea fi incluși:
responsabil, eficient, incluziv, etnie/rasă, limbă, handicap, sex/gen, vârstă, religie, context socio-economic.
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Aceste activități sunt potrivite pentru cursanții de toate vârstele și abilitățile prin utilizarea diferențierii. De
exemplu, scrierea ar putea fi substituită prin desen pentru elevii care încă nu știu să scrie.
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
y
y
y

PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziune socială
PLANUL DE LECTIE 3 – Comunități: respectul și valorificarea diversității culturale și etnice
PLANUL DE LECȚIE 4 - Siguranță
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2

y
y

PLANUL DE LECȚIE 1 – DIMENSIUNEA UMANĂ
PLANUL DE LECȚIE 3 – DIMENSIUNEA ECONOMICĂ
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TITLU:

LA CINE ESTE PUTEREA?

VÂRSTA GRUPULUI:

11-18 ani

DURATA ESTIMATĂ:

45 de minute

MATERIALE:

Materiale: coli A4, pixuri sau creioane,
Echipament: un computer cu conexiune la Internet
De pregătit în avans:
Anexa 15 și Anexa 16

CERINȚELE PENTRU
SALA DE CLASĂ:

Un spațiu suficient de mare pentru grup.

OBIECTIVE:

y
y
y

reflectarea asupra a ceea ce înseamnă ca o instituție să fie ”incluzivă”
și asupra conceptelor conexe de ”eficiență”, ”responsabilitate”,
”diversitate”
identificarea unora dintre sensurile acestor cuvinte cheie
înțelegerea aspectelor de bază care țin de rolurile și responsabilitățile
instituțiilor

COMPETENȚELE CHEIE
ALE EDUCAȚIEI PENTRU
CETĂȚENIE GLOBALĂ

5
5
5
5
5
5
5
5

DISCIPLINE

Științe sociale (economie, sociologie, cultură civică, logică), Consiliere și
dezvoltare personală, Matematică, Informatică și TIC

ODD IMPLICATE

ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente
ODD 1 – Fără sărăcie
ODD 2 – Foamete zero
ODD 3 – Sănătate și bunăstare
ODD 4 – Educație de calitate
ODD 5 – Egalitate de gen
ODD 11 – Orașe și comunități durabile
ODD 13 – Acțiune climatică
ODD 17 – Parteneriat pentru obiective

ADAPTARE ONLINE

Toate alternativele online pentru activitățile față în față sunt marcate cu
acest simbol:

Competențe de gândire sistemică
Competențe de anticipare
Competențe normative
Competențe strategice
Competențe de învățare prin colaborare
Competențe de gândire critică
Competențe de conștientizare de sine
Competențe de rezolvare integrată a problemelor

:

Descrierea activităților
00:00 – 00:15 Cine este la putere?
y Primul indicator care arată dacă instituțiile au procese de luare a
deciziilor receptive, incluzive, participative și reprezentative este
numărul de poziții, în funcție de sex, vârstă, persoane cu dizabilități
și grupuri de populație, în instituțiile publice, în comparație cu
distribuțiile naționale. Această sesiune îi va încuraja pe elevi să
exploreze date statistice europene privind reprezentarea de gen. De
asemenea, puteți explora date despre vârstă sau dizabilitate.
y Arătați-le elevilor graficele din Anexele 16 și 17 (proporția de femei și
bărbați angajați în instituții publice, organizată pe țări). Cereți-le să
identifice țara noastră și să o compare cu o altă țară care participă în
proiectul WGW.
y De asemenea, le puteți cere elevilor să afle mai multe despre
profilul țării lor pe https://country-profiles.unstatshub.org/, mai
precis cum se prezintă țara noastră în ceea ce privește indicatorii
pentru ODD 5 – Egalitate de gen. Pot face click pe ‘View Dashboard’
unde vor putea vedea o comparație între multe dintre statele lumii.
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/
c6d78d35533f4f778602b9d299b30594
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y

:

Începeți o discuție despre cauzele acestor niveluri de reprezentare a
diferitelor grupuri de cetățeni (femei, tineri sau persoane cu dizabilități,
în funcție de aspectul pe care vă concentrați) și consecințele asociate.
De exemplu, dacă într-un organism de luare a deciziilor dintr-o
instituție ar fi numai bărbați cu vârste de peste 50 de ani, cum pot ei să
ia decizii care sunt incluzive și vin în întâmpinarea nevoilor mamelor
singure de 20-30 de ani?

Dacă faceți această lecție online, este bine să utilizați o platformă de discuții care vă permite partajarea ecranului și împărțirea elevilor pe grupe
mai mici de discuție. Le puteți trimit elevilor link-urile pentru cele două
grafice sau puteți partaja ecranul dumneavoastră și le puteți arăta anexele. Aveți opțiunea de a purta o discuție în plen sau de a-i împărți în
grupuri mai mici.

00:15-00:45 Este școala noastră incluzivă?
y Începeți prezentarea activității următoare prin a le explica elevilor
ideile de mai jos, fie verbal, fie în scris.
y Al doilea indicator care arată dacă instituțiile au procese de luare a
deciziilor receptive, incluzive, participative și reprezentative este
proporția populației care crede că luarea deciziilor este incluzivă și
receptivă, în funcție de sex, vârstă, dizabilitate și grup de populație.
y Convenția ONU privind drepturile copilului (UN CRC) consideră că:
Orice persoană cu vârsta sub 18 ani are toate drepturile prevăzute în Convenție.
Interesul superior al copilului trebuie să fie o prioritate absolută
în toate deciziile și acțiunile care îi afectează pe copii.
Fiecare copil are dreptul să își exprime opiniile, sentimentele și
dorințele în toate problemele care îl afectează și acestea să fie luate
în considerare și în serios. Acest drept se aplică în orice moment, de
exemplu în timpul procedurilor de imigrație, deciziilor privind locuința
sau viața de zi cu zi a copilului.
Fiecare copil trebuie să fie liber să-și exprime gândurile și opiniile
și să acceseze tot felul de informații, atâta timp cât se încadrează în
lege.
y Deci, luarea în considerare și în serios a „vocii elevului” ar trebui să fie
unul dintre semnele unei școli incluzive.
y Rugați elevii să dezvolte un scurt chestionar pentru a explora dacă
elevii cred că luarea deciziilor în școală este „incluzivă și receptivă”.
Acest chestionar ar putea fi dezvoltat de întregul grup sau în grupuri
mici și ar putea fi aplicat doar la clasă, la un grup de clase sau la nivelul
întregii școli.
y În funcție de cât timp puteți dedica acestei activități, chestionarul ar
putea fi finalizat până la sfârșitul lecției și aplicat ulterior sau poate fi
început și dezvoltat de elevi ulterior.
y Pașii importanți ar fi:
Să decidă cine sunt participanții (doriți să aplicați chestionarul la
clasă, la câteva clase sau în întreaga școală
Cum va fi aplicat chestionarul: pe hârtie sau online. Puteți identifica o platformă online (de exemplu, Google Forms sau Survey Monkey)
Proiectarea unui chestionar: ce urmăresc să afle? Ce întrebări doresc să adreseze? Cum dezvoltă întrebări „neutre” care nu îi îndrume
pe elevi către răspunsuri specifice? (A se vedea sugestiile de mai jos)
Scrierea unui paragraf care explică despre ce este chestionarul și
de ce sunt adresate întrebările
Colectarea datelor
Analizarea rezultatelor și reprezentarea lor în scris, de exemplu
prin diagrame
Prezentarea rezultatelor comunității (clasă, școală), inclusiv recomandări de îmbunătățire
Exemple de posibile întrebări:
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Vârstă
Sex
Luați în considerare întrebările de mai jos și răspundeți folosind următoarea scală
Niciodată/
Deloc

Rareori

Uneori

De cele
mai multe
ori

Întotdeauna/
Complet

Consideri că
ai dreptul să-ți
exprimi opiniile, sentimentele și dorințele
Consideri că
opiniile tale
sunt luate în
considerare și
luate în serios
Ai vreo sugestie pentru a dezvolta luarea de decizii incluzivă și receptivă în școală? (Răspuns scurt)

:

Această activitate poate fi realizată online foarte ușor, folosind o platformă de discuție și un instrument de chestionare online, cum sunt Google
Forms sau Survey Monkey. Ar fi o idee bună să discutați pașii în plen,
după care să împărțiți clasa pe grupuri de 3-4 elevi, fiecare să conceapă
un prototip de chestionar, după care să realizați unul comun.

IDEI PENTRU ACȚIUNILE URMĂTOARE
Ideea 1
Ați putea cere elevilor să facă propria cercetare privind proporția posturilor publice ocupate, în funcție de sex,
vârstă, persoane cu dizabilități și grupuri de populație - acest lucru se poate face la nivel de școală, autoritate
locală și/sau guvern național. Puteți selecta un aspect specific al diversității, de ex. bărbați versus femei într-o
instituție, comparativ cu câți dintre cei din aceeași instituție dețin funcții de conducere? Sau pe grupe de vârstă
sau etnie etc.
De exemplu, pentru că sunt elevi, ar putea fi interesant să analizeze situația din propria școală și să poată identifica personalul de sprijin/în rolurile de conducere/profesorii/reprezentanții clasei în funcție de sex, etnie sau
vârstă.
Ideea 2
Subiectul acestei sesiuni ar putea fi explorat în continuare printr-o dezbatere între elevi, unde li s-ar cere să reprezinte diferite grupuri de populație și să discute un subiect relevant pentru comunitatea lor și pentru ODD 16.
SUGESTII DE ADAPTARE PENTRU ELEVII MAI MICI
Activitățile sugerate pot fi realizate de elevi de toate vârstele cu adaptări specifice. Puteți renunța la folosirea anexelor dacă sunt prea complicate pentru elevi și puteți folosi grafice mai ușor de înțeles sau imagini sau Ideea 1 de
la sugestiile adaptare. Pentru chestionar elevii ar putea folosi o scară de tip „smiley face” (
CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 1
y
y
y

PLANUL DE LECȚIE 1 – Incluziune socială
PLANUL DE LECTIE 3 – Comunități: respectul și valorificarea diversității culturale și etnice
PLANUL DE LECȚIE 4 - Siguranță

y
y

CONEXIUNI CU ALTE ACTIVITĂȚI ALE PACHETULUI EDUCATIV NR. 2
PLANUL DE LECȚIE 1 – DIMENSIUNEA UMANĂ
PLANUL DE LECȚIE 3 – DIMENSIUNEA ECONOMICĂ
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ANEXA 15

Proporția de femei și bărbați din camerele unice/inferioare din parlamente, noiembrie 2018

Proporția de femei membre în Parlamentul European, noiembrie 2018

Proporția de femei și bărbați cu rol de miniștri în Guverne, noiembrie 2018

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en_1.pdf

ANEXA 16

Exemplu de date privind egalitatea de gen pentru România.
Disponibil pe:
https://country-profiles.unstatshub.org/.

Proporția locurilor deținute de femei în parlamentele naționale (procente)
https://undesa.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c6d78d35533f4f778602b9d299b30594
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