
UPRAISE - Metode de învățare non-
formală pentru sporirea participării
tinerilor pentru schimbarea socială 
Un set de instrumente de formare



1.  INTRODUCERE
Tinerii trebuie să fie implicați activ în viața civică ca mijloc de asigurare
a coeziunii sociale și de ancorare a principiilor democratice într-o
societate bazată pe respectarea drepturilor omului. Cu toate acestea,
în Europa putem observa un fenomen de dezangajare politică a
tinerilor când vine vorba de politica tradițională, exercitarea dreptului
de vot sau apartenența la o structură organizată. 

Există o reticiență în rândul multor tineri de a se implica în forme
„tradiționale” de politică, de a participa și de a vota la alegerile
naționale și europene sau de a deveni membri oficiali ai unui partid
politic, sau ai unei organizații neguvernamentale etc., deoarece
deseori au sentimentul că această formă de implicare nu ar face vreoo
diferență și că structurile „formale” nu sunt interesate de opinia sau de
prioritățile lor. De asemenea, căile „tradiționale” de comunicare, de
informare și de educație adesea nu își ating scopul în rândul noii
generații.



În mod particular, tinerii utilizează preponderent rețelele de socializare
pentru a primi și a distribui informații despre știrile cotidiene, fapt  care
a creat un efect de cameră de ecou care împarte în mod semnificativ
opiniile tinerilor prezenți pe rețelele de socializare de restul populației.
Rețelele de socializare au generat o nouă modalitate de implicare 
 politică a tinerilor, care pune accent pe individualism și pe
personalizare. Ea estompează linia dintre lideri și adepți și slăbește
legătura dintre instituții și participanți, pe măsură ce transformă modul
de manifestare a mișcărilor sociale convenționale.

Cu toate acestea, nu înseamnă că tinerii nu își doresc deloc să se
implice în viața politică, dar au cerințe diferite cu privire la implicarea
lor și o fac diferit față de generațiile mai în vârstă: tinerii sunt mai
probabil implicați în inițiative nestructurate. Ei fac voluntariat sau se
implică spontan, pentru o cauză specifică, pentru o perioadă limitată
de timp și preferă să ofere sprijin „pasiv” prin intermediul rețelelor de
socializare (prin reacții online, precum: “apreciez”, “nu apreciez”,
“comentează” sau “distribuie”). Dacă s-au implicat într-o acțiune
organizată, tinerii se așteaptă la rezultate directe, ceea ce se
dovedește dificil când vine vorba despre schimbările politice și
societale deoarece aceste schimbări se dovedesc a fi lente.



Dominanța rețelelor de socializare ca modalitate principală de
informare și comunicare a tinerilor are o mare influență asupra
angajamentului civic al acestora și a transformat felul în care se
implică în societate. Mai mult, în organizațiile de tineret există
formatori care încă sunt obișnuiți să lucreze cu metode tradiționale de
învățare, ca de exemplu semnarea petițiilor scrise de mână pe hârtie
(când în ziua de azi sunt folosite petiții online) sau sprijinirea
organizării de marșuri de protest (când majoritatea campaniilor au loc
pe rețelele de socializare).

Având în vedere acești factori, proiectul „Upraise – Youth Participation
for Social Change” dorește să găsească noi modalități de creștere a
participării tinerilor în viața civică și politică. Pentru partenerii de
proiect, participarea tinerilor implică votul la alegerile naționale și
europene, dar depășește și politica tradițională. Partenerii definesc
participarea politică în rândul tinerilor ca: (a) orice activitate legală
întreprinsă de tineri cetățeni care vizează influențarea, schimbarea sau
afectarea actului de guvernare, a politicilor publice sau a modului în
care sunt conduse instituțiile și (b) o gamă diversă de activități, cum ar
fi înscrierea ca membru al unei organizații, participarea în cadrul unor
activități culturale, semnarea de petiții, contactarea unor politicieni,
crearea de campanii pe rețelele de socializare, participarea la
proteste, ș.a.



Prin proiectul nostru dorim să abordăm nevoia de dezvoltare
profesională continuă a tinerilor profesionaliști, cu accent pe
dezvoltarea unor anumite competențe pentru a sprijini participarea
activă a acestora. Educația tradițională și metodele de lucru cu tinerii
și-au pierdut din atractivitate în epoca contemporană, în special pentru
persoanele cu mai puține oportunități (de exemplu, cei care
abandonează școala timpuriu și persoanele care provin din medii
dezavantajate) care ar putea să se simtă inconfortabil în medii
formale.

Scopul proiectului este de a promova participarea activă a tinerilor prin
activitatea de lucru cu aceștia, partenerii sprijinindu-i pe  lucrătorii de
tineret să-și îmbunătățească și să-și dezvolte noi competențe. Astfel, a
fost creat „Setul de instrumente de formare UPRAISE” care își
propune să contribuie la îmbunătățirea participării tinerilor cu patru
metode inovatoare: Lego Serious Play, Photo Voice,Teatrul celor
Asupriți, Quiz-uri Kahoot!. Această abordare modernă îmbogățește
practica noastră cu diferite tehnici care depășesc munca tradițională
de tineret. Oferă rezultate directe ale învățării, necesare în societatea
actuală, care nu ar putea fi atinse altfel prin educație formală.
Metodele propuse pot ajuta participanții să dobândească abilități
sociale cruciale și să-și consolideze gândirea critică.



2.  SUBIECTELE ADRESATE

Au fost alese patru teme de interes pentru tineri în baza cărora ar
trebui dezvoltate acțiuni sociale: democrația și drepturile omului,
combaterea antisemitismului și a islamofobiei, egalitatea de gen și
dreptul la sexualitate, schimbările climatice. Acestea reprezintă
probleme și provocări importante în prezent și vor continua să ne
preocupe și în viitor. Prin urmare, este necesar să creștem gradul de
conștientizare, să creștem cunoștințele și să oferim metode inovatoare
pentru ca tinerii să se implice activ în combaterea problemelor
identificate. Prin intermediul acestui manual ne dorim să te ajutăm să
înveți cum să adaptezi aceste subiecte importante la cele patru
metode non-formale abordate în proiect. Dar mai întâi trebuie să
introducem și să definim fiecare subiect în parte.

2.1. Democrația și drepturile omului
Democrația este un sistem de guvernare, în care puterea este
învestită în popor și exercitată de aceștia prin reprezentanți aleși în
mod liber. Originea etimologică a cuvântului derivă din cuvintele
grecești: demos care înseamnă „oameni” și kratos care se traduce prin
„putere” – astfel încât democrația poate fi tradusă ca „puterea 



poporului”. Există modele diferite de sisteme democratice în întreaga
lume, deoarece pot avea diverse moduri de funcționare în spiritul
acelorași principii: egalitatea și autonomia individuală. Există
democrații prezidențiale sau parlamentare, democrații care sunt
organizate la nivel federal sau central, unele care folosesc un sistem
de vot proporțional, iar altele care folosesc un sistem majoritar,
democrații care sunt monarhii, sau republici etc. Recunoașterea
diferitelor caracteristici ale democrațiilor este esențială, deoarece
acestea reflectă eficiența fiecărui sistem politic. Astfel de caracteristici
includ suveranitatea poporului, pluralismul politic, separarea puterilor,
libertățile politice și civile, alegerile libere și corecte, drepturile
fundamentale, justiția și egalitatea în fața legii etc.

Legătura dintre democrație și drepturile omului este profundă și merge
în ambele sensuri, deoarece sunt interdependente. Drepturile omului,
cum ar fi egalitatea și libertatea (de gândire, conștiință și religie, de
exprimare și de întrunire și asociere pașnică) sunt aspecte esențiale
ale unui sistem democratic. Încălcarea oricărui drept al omului
perturbă statul de drept într-un sistem democratic. O piatră de hotar în
istoria drepturilor omului este Declarația Universală a Drepturilor
Omului, proclamată de Națiunile Unite în 1948 ca standard comun
pentru toate națiunile. Drepturile fundamentale ale omului sunt 



protejate prin declarație și stabilite ca fundament al libertății, justiției și
păcii în lume.

Democrația este un proces continuu, în care implicarea activă a
cetățenilor este esențială. În zilele noastre, ascensiunea naționalismului și
a populismului, răspândirea știrilor false și a propagandei, încălcarea
drepturilor omului, limitarea libertății, atacurile la libertatea presei și
interferențele în sistemele judiciare ne arată cât de fragile pot fi
democrațiile. O percepție clară a acestor amenințări este vitală pentru a
sprijini și a apăra democrațiile și drepturile omului.

2.2. Combaterea antisemitismului și islamofobiei

“„Antisemitismul este o anumită percepție a evreilor, care poate fi
exprimată ca ură față de aceștia. Manifestările retorice și fizice ale
antisemitismului sunt îndreptate către indivizi evrei sau neevrei și/sau
asupra proprietăților acestora, către instituțiile comunității evreiești,
inclusiv cele religioase.” (Alianța Internațională pentru Comemorarea
Holocaustului – IHRA 2016). Antisemitismul a suferit mutații de-a lungul
timpului și apare astăzi în multe forme diferite și în toate părțile societății.
Se exprimă prin vorbe, scrieri, forme vizuale și acțiuni și folosește 
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Solicitarea, sprijinirea sau justificarea uciderii sau rănirii evreilor în
numele unei ideologii radicale sau a unei viziuni extremiste asupra
religiei. 
Lansarea de acuzații mincinoase, dezumanizante, demonizante
sau stereotipe despre evrei ca atare sau despre puterea evreilor
ca colectiv - cum ar fi, în special, dar nu exclusiv, mitul despre o
conspirație evreiască mondială sau despre evreii care controlează
mass-media, economia, guvernul sau alte instituții.
Acuzarea evreilor ca popor că ar fi responsabili pentru fapte
greșite reale sau imaginare comise de o singură persoană sau
grup evreu, sau chiar pentru actele comise de neevrei.
Negarea faptului, a sferei de aplicare, a mecanismelor (de
exemplu, camere de gazare) sau a intenționalității genocidului
poporului evreu de către Germania Național-Socialistă și a 

stereotipuri și trăsături negative de caracter (IHRA). Adesea îi acuză
pe evrei că au conspirat pentru a dăuna umanității și este adesea
folosit pentru a-i învinovăți pe evrei pentru „lucrurile care merg prost”.
(IHRA 2016).

Exemplele contemporane de antisemitism în viața publică, mass-
media, școli, la locul de muncă și în sfera religioasă ar putea, ținând
cont de contextul general, să includă, dar nu se limitează la: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative


Acuzarea evreilor ca popor, sau Israelului ca stat, că au inventat
sau exagerat Holocaustul. 
Acuzarea cetățenilor evrei de a fi mai loiali Israelului sau
presupuselor priorități ale evreilor din întreaga lume decât
intereselor propriilor națiuni.
Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, de
exemplu, susținând că existența unui stat Israel este un efort
rasist. 
Folosirea simbolurile și imaginile asociate cu antisemitismul clasic
(de exemplu, afirmațiile că evreii l-au ucis pe Isus sau calomnia de
sânge) pentru a caracteriza Israelul sau israelienii. 
Făcând comparații între politica israeliană contemporană și cea a
naziștilor. 
Tragându-I pe evrei la răspundere pentru acțiunile statului Israel”
(IHRA 2016).

susținătorilor și complicilor acesteia în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial (Holocaust). 

Actele criminale sunt antisemite atunci când ținta atacurilor, fie că sunt
persoane sau proprietăți – cum ar fi clădiri, școli, lăcașuri de cult și
cimitire – sunt selectate pentru că sunt sau sunt percepute a fi evrei
sau legate de evrei (IHRA). 2016).
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 Islamofobia este o formă de intoleranță și discriminare motivată de
frică nerezonabilă, neîncredere, prejudecăți și ura față de musulmani,
islam și culturile islamice. Islamul este o religie mondială cu 1,9
miliarde de credincioși, numiți musulmani. Din păcate, există o
amăgire continuă de a echivala islamul și musulmanii cu islamismul și
islamiștii. Islamismul este o ideologie totalitară, iar islamiștii sunt adepți
radicali ai acestei ideologii, folosind violența și teroarea pentru a stabili
o societate și un stat care este legitimat exclusiv religios. Acest lucru,
însă, nu are nimic de-a face cu islamul și credința pașnică a aproape
două miliarde de oameni. Ideologiile islamofobe se bazează pe ideile
„noi versus ei” care susțin imaginea cu prejudecăți a musulmanilor ca
„dușmani”. Se manifestă adesea în combinație cu rasismul,
sentimentele anti-imigranți și intoleranța religioasă, foarte
asemănătoare cu diferitele forme de discriminare cu care se confruntă
evreii, migranții, refugiații, persoanele de culoare etc.

În urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie și a altor acte de
terorism, precum și a „războiului global împotriva terorii”, suspiciunea
instituțională a musulmanilor și a celor percepuți a fi musulmani a
escaladat la proporții epidemice. Numeroase state au răspuns
amenințărilor de securitate adoptând măsuri care vizează în mod
disproporționat musulmanii (de exemplu, interdicții de călătorie 



Faplicate musulmanilor). Amenințările și atacurile împotriva oamenilor
din cauza identității lor musulmane reale sau percepute sunt în
creștere la nivel mondial. Alte practici discriminatorii includ, dar nu se
limitează la: vandalismul magazinelor, restaurantelor, moscheilor sau
oricăror afaceri deținute de musulmani, intimidarea și agresiunea
verbală, profilarea etnică și religioasă, abuzul poliției și discriminarea
în educație, angajare, locuință sau acces la bunuri si servicii. Având în
vedere numeroasele ramuri și mișcări religioase care cuprind islamul,
crimele motivate de prejudecăți împotriva musulmanilor pot lua mai
multe forme. Atacurile asupra femeilor care poartă basma se bazează
pe multiple prejudecăți (împotriva religiei victimei și genului acestora).
Acest lucru evidențiază necesitatea de a adopta o abordare
multidimensională pentru a aborda și a combate creșterea islamofobiei
în societățile noastre.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/149/european-citizens-initiative


2.3. Egalitatea de gen și dreptul la sexualitate

Egalitatea de gen este absența discriminării pe baza sexului unei
persoane. Acest lucru se realizează atunci când bărbații și femeile au
drepturi, responsabilități și șanse egale. Egalitatea de gen a fost
recunoscută la nivel global ca drept al omului odată cu adoptarea
Cartei Națiunilor Unite în 1945. Conform Declarației Universale a
Drepturilor Omului, drepturile omului sunt drepturi inerente tuturor
ființelor umane, indiferent de naționalitate, locul de reședință, sex,
origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă sau orice alt statut
(Adunarea Generală a ONU, 1948, articolul 2). În 1995, Declarația și
Platforma de Acțiune de la Beijing au ancorat realizarea egalității de
gen în cadrul drepturilor omului, declarând că drepturile femeilor și
fetelor sunt drepturi fundamentale ale omului și au confirmat că
protecția și promovarea acestor drepturi este prima responsabilitate a
guvernelor și nucleul activității Națiunilor Unite.

Totuși, în toate societățile, rolul femeii este cel inferior în relație. În
multe țări din lume, femeilor li se refuză drepturile omului. Libertatea
lor de exprimare este respinsă, dreptul lor la educație și muncă este
refuzat, libertatea lor de a deține proprietate este interzisă, dreptul de 



ot și de a participa liber la viața politică și culturală este abandonat.
Fiecare a treia femeie se confruntă cu abuz verbal și fizic în viața ei. În
cel mai rău caz, femeile sunt private de dreptul lor la viață, libertate și
siguranță. Femicidul este uciderea femeilor și fetelor din cauza sexului
lor. 137 de femei sunt ucise de partenerii sau membrii familiei lor în
fiecare zi.

De ceva timp, problemele legate de drepturile femeilor au ajuns în
prim-plan, iar multe mișcări și organizații au luptat și luptă în
continuare pentru a crește gradul de conștientizare pentru drepturile
femeilor, în special încălcarea drepturilor omului ale femeilor, cum ar fi
violul și agresiunea sexuală, tăierea organelor genitale feminine, abuz
fizic și psihologic, hărțuire și alte forme de violență. Dar chiar și în
2021, și în ciuda concentrării globale și a atenției în creștere a mass-
media, alte probleme legate de egalitatea de gen, cum ar fi plata
egală, oportunități și accesul la resurse rămân mai puțin vizibile. Încă
nu există nicio țară în lume în care femeile să aibă acces egal la
putere și la luarea deciziilor și la locuri de muncă decente și bine
plătite.

Dreptul la sexualitate încorporează dreptul de a-și exprima
sexualitatea și de a fi liber de discriminare pe motive de orientare 
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sexuală. Drepturile sexuale includ drepturile omului care sunt deja
recunoscute în legile naționale. Acestea includ o gamă largă de
probleme, cum ar fi libertatea identității și orientării sexuale sau
accesul la serviciile de îngrijire a sănătății sexuale și reproductive. În
ultimele două decenii, au fost depuse eforturi pentru a dezvolta
conceptul de sexualitate ca drept al omului de către o varietate de
grupuri organizate, angajate în mișcări adesea suprapuse (de
exemplu, mișcări pentru sănătatea femeilor, drepturile omului, mișcări
anti-violență și drepturile reproductive). Sexualitatea este un aspect
central al ființei umane de-a lungul vieții și cuprinde sexul, identitățile și
rolurile de gen, orientarea sexuală, erotismul, plăcerea, intimitatea și
reproducerea. Sexualitatea este experimentată și exprimată în multe
moduri și este influențată de interacțiunea factorilor biologici,
psihologici, sociali, economici, politici, culturali, etici, juridici, istorici,
religioși și spirituali. Cu toate acestea, sexualitatea nu este simplă sau
unidimensională, deoarece compune, evoluează și se schimbă pentru
fiecare persoană în mod individual și diferit în timp.

Dreptul la sexualitate a fost, și este încă, contestat în mod constant de
diverse puteri conservatoare, religioase, sexiste și homofobe,
promovând stereotipuri și roluri tradiționale de gen, opunându-se
dreptului de a-și alege partenerul sexual sau de a forma familii într-o 
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varietate de configurații. Oamenii se confruntă cu discriminare,
inegalitate, excludere socială și violență din cauza orientării lor sexuale
sau a identității de gen în întreaga lume. Se raportează că 43% dintre
persoanele LGBTIQ (lesbiene, gay, bisexuale, transgender, non-
binare, intersexuale și queer) se confruntă cu discriminare în Europa.
Din acest motiv, Comisia Europeană a prezentat prima strategie
pentru egalitatea LGBTIQ. Este de mare importanță și valoare să ne
angajăm în acest dialog dacă dorim să construim societăți incluzive,
să promovăm egalitatea, să combatem discriminarea și să punem
capăt hărțuirii motivate de ură și crimelor motivate de ură.



2.4. Schimbările climatice

Clima descrie condițiile meteorologice pe termen mediu și lung pentru
o anumită regiune. Schimbările climatice se referă la schimbări pe
termen lung ale acelor condiții. Pământul se află acum într-o perioadă
de schimbări climatice rapide, cu temperaturi globale în creștere.

Ce vor însemna schimbările climatice pentru planetă?

Schimbările climatice afectează toate regiunile din lume și vor avea un
impact semnificativ asupra fiecărui aspect al vieții noastre. Unele
regiuni vor deveni complet inlocuibile. Odată cu creșterea
temperaturilor, căldura extremă va cauza lipsă de apă și secetă,
amenințănd rezervele de apă dulce, îngreunând producerea de hrană
și supraviețuirea faunei sălbatice. Multe specii terestre, de apă dulce și
marine se confruntă cu dispariția. Incendiile forestiere și decesele
cauzate de căldură devin din ce în ce mai frecvente. Gheața polară și
ghețarii se topesc rapid, determinând creșterea nivelului mării, ducând
la inundații și erodarea zonelor de coastă și cele joase. Evenimentele
meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură, ploile abundente
și furtunile, vor deveni mai frecvente și mai intense, amenințând viețile 



și mijloacele de trai. Oamenii care trăiesc în țările în curs de
dezvoltare depind adesea în mare măsură de dezvoltarea lor naturală
și vor fi printre cei mai afectați, deoarece au cele mai puține resurse
pentru a face față schimbărilor climatice.

Care sunt cauzele schmbării climatice?

Gazele cu efect de seră
Unele gaze din atmosfera Pământului acționează asemănător sticlei
dintr-o seră, captând căldura soarelui și împiedicând-o să se scurgă
înapoi în spațiu și provocând încălzirea globală. Multe dintre aceste
gaze cu efect de seră apar în mod natural, dar activitatea umană
crește concentrațiile de dioxid de carbon (CO2), metan, protoxid de
azot și gaze fluorurate din atmosferă.

Activitatea umană
Oamenii sunt principalul motor al schimbărilor climatice. Influențăm din
ce în ce mai mult clima și temperatura pământului prin arderea
combustibililor fosili, tăierea pădurilor și creșterea animalelor. Emisiile
care provoacă schimbările climatice provin din fiecare parte a lumii și 



Arderea de cărbune, petrol și gaz. Acestea conțin dioxid de carbon
care a fost „închis” în pământ de mii de ani. Când le scoatem din
pământ și le ardem, eliberăm în aer dioxidul de carbon stocat. 
Tăierea pădurilor (defrișarea) - copacii ajută la reglarea climei prin
absorbția CO2 din atmosferă. Când sunt tăiați, acel efect benefic
se pierde și carbonul stocat în copaci este eliberat în atmosferă,
adăugându-se la efectul de seră. 
Creșterea producției de animale. Vacile și oile produc cantități mari
de metan atunci când își digeră hrana. Metanul este de 30 de ori
mai puternic decât CO2. 
Protoxidul de azot folosit pentru îngrășăminte este de aproape 300
de ori mai puternic decât CO2. Gazele fluorurate (o familie de
gaze artificiale utilizate într-o serie de aplicații industriale) sunt
emise de echipamente și produse care utilizează aceste gaze.
Astfel de emisii au un efect de încălzire foarte puternic, de până la 

afectează pe toată lumea, dar unele țări produc mult mai mult decât
altele. Cele 10 țări cu cele mai mari emisii sunt responsabile pentru
68% din totalul emisiilor, în timp ce cele 100 de țări cu cele mai puține
emisii generează doar 3%.

Cauzele creșterii emisiilor



23 000 de ori mai mare decât CO2. Gazele fluorurate sunt utilizate, de
exemplu, în sectorul electronic, în industria cosmetică și farmaceutică
și în producția de aluminiu și magneziu etc.

Încălzirea globală

Ultimul deceniu a înregistrat cele mai înalte temperaturi din istoria
meteorologiei. Pe baza planurilor naționale actuale de climă, încălzirea
globală va atinge 2,7°C până la sfârșitul secolului, în locul țintei de
1,5°C. Deja o creștere cu 2°C a temperaturii (comparativ cu
temperatura din perioada preindustrială) va avea efecte grave asupra
naturii și oamenilor. În 2019, atingeam o creștere medie globală a
temperaturii cu 1,1 °C peste nivelurile preindustriale. Cu toate acestea,
acțiunea umană poate schimba cursul evenimentelor. Reducerile
imediate, rapide și la scară largă ale emisiilor de gaze cu efect de seră
și diminuarea emisiilor nete de CO2 la zero au potențialul de a limita
schimbările climatice și efectele acestora.



3.  METODE
Am identificat 4 metode de educație non-formală care sunt deosebit de
potrivite în activitatea de tineret pentru a crește interesul și
conștientizarea tinerilor față de subiectele menționate mai sus, pentru
a-i informa și pentru a le arăta opțiuni concrete de acțiune.

Credem că aceste metode nu sunt folosite la întregul lor potențial. În
secțiunile următoare, nu vom descrie doar modul în care funcționează
aceste metode, dar vom prezenta modul în care pot fi adaptate la
diferitele subiecte pe care le-am ales.

3.1. Photo Voice
Scurtă descriere
„Imaginile spun mai mult de 1.000 de cuvinte” - aceasta este baza
Photo Voice. Photo Voice este o metodă calitativă utilizată pentru
cercetarea participativă bazată pe comunitate pentru a documenta și
reflecta realitatea. Este o metodă de învățare non-formală în care
participanții sunt implicați activ în învățare (abordare participativă).
Metoda a fost inventată la începutul anilor ‘90 în SUA de Caroline
Wang și Mary Ann Burris.



Este un proces de responsabilizare flexibil care combină fotografia cu
implicarea civică în societate. Metoda Photo Voice oferă participanților
posibilitatea de fotografia condițiile din comunitatea lor și, în același
timp, de a iniția schimbări în comunitate. Participanții sunt rugați să-și
exprime punctele de vedere prin fotografierea scenelor care
evidențiază realitățile pe care le văd în comunitățile lor locale sau
anumite subiecte specifice; vor explora și vor efectua lucrări de
cercetare, cum ar fi în cazul nostru subiecte precum problemele
drepturilor omului, lupta pentru democrație, discriminarea din cauza
antisemitismului, islamofobiei, genului sau orientării sexuale sau
efectele schimbărilor climatice. Fotografiile vor fi interpretate în
colaborare cu ceilalți participanți la activitate prin discuții atât în   grupuri
mici, cât și în grupuri mari, iar participanții vor fi invitați să elaboreze
narațiuni pentru a explica modul în care fotografiile evidențiază fiecare
subiect de cercetare. Prin metoda Photo Voice participanții produc
materiale vizuale legate de problemele/inegalitățile identificate, care
pot fi afișate public, în cadrul unor expoziții de fotografii sau într-o
campanie pe rețelele de socializare. În acest fel, participanții pot
ajunge la un public mult mai mare și pot atrage atenția asupra
nemulțumirilor/problemelor sociale/societale (de exemplu, cu
politicienii) pentru a iniția schimbarea.



Să le permită oamenilor să înregistreze și să reflecte asupra
punctelor forte și a preocupărilor din interiorul comunității lor, 
Să promoveze dialogul critic și dezvoltarea cunoștințelor despre
probleme importante prin discuții în grupuri mari și mici în baza
fotografiilor, 
Să crească gradul de conștientizare în rândul factorilor de decizie
politică cu privire la problemele importante din cadrul comunității și 
Să inițieze și să influențeze procesele de schimbare în cadrul
comunităților prin prezentarea și reflectarea asupra punctelor forte  

Photo Voice este o metodă excelentă de a-i împuternici în special pe
tineri, indiferent de statut, inclusiv cei care sunt discriminați din cauza
limbii, sexului, rasei, clasei, dizabilităților etc. Prin artă, ei vor aduce
noi perspective pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor
ascunse sau trecute cu vederea și aspect relevante ale societății.

Scop și obiective
Ca metodă care contribuie la crearea de noi cunoștințe, Photo Voice
are trei obiective principale: 

1.

2.

3.

4.



Participanții dobândesc noi cunoștințe și își dezvoltă gradul de
conștientizare critică a comunității lor, 
Recunoașterea socială pe care o primesc participanții le poate
transforma percepția de sine, 
Metoda permite extinderea rețelelor sociale și construirea unor noi
legături cu diferiți actori și factori de decizie din comunitate.

și preocupărilor comunității și a problemelor existente. Pentru
participanți, metoda Photo Voice oferă o oportunitate de a portretiza
vizual experiențele și de a împărtăși cunoștințele personale despre
anumite probleme care pot fi dificil de exprimat doar în cuvinte (Wang
& Burris, 1997). Prin analiza și discutarea fotografiilor, participanții nu
numai că se pot implica critic în dezbaterea inegalităților și a
problemelor sociale evidențiate, dar pot învăța multe despre ele.
Aceștia obțin perspective asupra propriei lor situații și a mediului
înconjurător, schimbă opinii cu ceilalți și devin conștienți de abilitățile
lor de a face diferența.

Rezultate așteptate

Cunoștințe



Participanții dobândesc abilități valoroase de reflecție și pot deveni
potențiali formatori de opinie pentru alții, 
Sunt dezvoltate abilități care le permit participanților să-și
comunice sentimentele și experiențele, 
Creșterea gradului de încredere în capacitatea participanților de a
selecta imagini și, prin urmare, de a se implica în procese de
advocacy, 
•Promovarea exprimării libere și folosirea limbajului în timpul
procesului de reflecție, 
Comunicarea și promovarea vocilor și nevoilor participanților față
de politicieni, factori de decizie și public în general.

Creșterea angajamentului social și politic, 
Înțelegerea „celuilalt” în cadrul comunității, 
Creșterea acceptării și deschiderii participanților față de situații
sociale necunoscute, 
Participanții învață să identifice situațiile din viața reală în care
trebuie să intervină și să facă schimbări.

Abilități

Atitudini



Durata activități
Timpul efectiv de implementare al unei activități Photo Voice poate
varia de la 4-6 ore până la o săptămână, în funcție de numărul de
participanți și fotografiile realizate pentru a fi prezentate și analizate.
Este necesar să fie alocat timp suplimentar pentru pregătire, ședință
foto și editare foto cu aproximativ 2 zile minim înainte și după sesiune.
În cazul în care, în calitate de coordonator îți propui să expui pozele
realizate, trebuie să aloci timpul necesar pentru pregătirea și
găzduirea unei expoziții sau realizarea unei prezentări, publicații sau
campanii online.
 
Cerințe pentru facilitatori (ex/ numărul minim de formatori,
pregătirea și expertiza necesară etc.)

Pentru a începe un proiect PhotoVoice, trebuie să aveți cel puțin un
facilitator/coordonator și câțiva voluntari pe care să îi susțineți. Rolul
facilitatorilor/coordonatorilor este de a ajuta participanții să identifice
subiectul concret pe care ar dori să îl abordeze și să elaboreze
obiectivele și rezultatele activității Photo Voice.

Membrii personalului sau voluntarii unei organizații neguvernamentale
dar și ai unei instituții sau școli pot acționa ca facilitatori, ca resurse 



umane sau pot conduce efectiv majoritatea aspectelor proiectului. Este
important ca aceștia (indiferent dacă sunt voluntari sau personal plătit)
să aibă abilitățile necesare – interpersonale (de exemplu bune abilități
de moderare și comunicare), tehnice (de exemplu fotografie, editare
foto, proiectare/aranjare) și administrative (de exemplu de
management de proiect și management financiar). Totodată aceștia
trebuie să fie motivați și interesați de schimbările sociale și politice, să
creadă în metodele de învățare non-formală și că activitățile de
conștientizare pot iniția schimbarea.

De asemenea, este foarte util să existe o persoană în echipă care este  
bine conectată cu comunitatea locală și are o cunoaștere profundă a
problemei abordate. Această persoană este importantă deoarece este
posibil să fie nevoie de asistență, contacte și permisiuni pentru
implementarea activității și de asemenea poate fi de ajutor pentru a
răspunde preocupărilor populației în cauză. Participarea unui
artist/fotograf este de dorit, pentru a oferi un punct de vedere artistic și
pentru a oferi informații despre principiile de bază ale fotografiei (de
exemplu, compoziția unei imagini, detalii ale imaginii, culori, setări).



Curs tehnic: acesta ar trebui să includă utilizarea echipamentului
camerei și a tehnicilor de fotografiere. Poate include operarea
camerei, compoziția imaginii, modul de ajustare pentru condițiile
de lumină folosind filmul și viteza obturatorului și alte tehnici,
utilizarea blițului, editarea (digitală sau altfel), modul de
fotografiere a subiecților în mișcare etc. Acest curs poate fi condus
de către facilitatorul activității, fie de o altă persoană cu bune
cunoștințe de fotografie.

Cerințe pentru participanți (ex. nivel de limbă, abilități, pregătire)

Participanții trebuie să fie capabili să comunice în limba utilizată pentru
activitate (se recomandă un nivel minim B2) și să fie capabili să
citească și să scrie. Nu este necesar un background educațional
specific.

Abilități suplimentare de editare și fotografiere sunt de dorit, dar nu
obligatorii, deoarece pot fi organizate activități suplimentare pentru
dobândirea abilităților necesare. Dacă acest aspect este luat în
considerare, cursurile ar trebui să acopere următoarele subiecte:

Formarea participanților:



Instruirea în fotografie etică și sigură în diverse situații: realizând
fotografii pe străzi într-un oraș sau în altă zonă, așa cum este
cazul multor proiecte, participanții se pot găsi în situații în care ar
putea surprinde elemente private, jenante sau ilegale. Când este
etic să faci astfel de fotografii? Cum ceri permisiunea de a face o
fotografie? Ar trebui să le ceri subiecților să semneze un formular
de consimțământ? Ar trebui să le oferi o copie a imaginii? Cum
reactionezi daca subiectul refuză? Mai mult, cum te protejezi în
situații periculoase, în care oamenii pot fi implicați în activități
ilegale sau pot fi agresivi? Doar purtarea unui aparat foto poate fi
suficient pentru a pune un participant în pericol. Din nou, acest
curs este de preferat să fie cel mai bine condus de facilitatorul
activității sau de o personă cu experiență în domeniu.

Formarea grupului pentru lucru în echipă. Dacă sunt implicați copii,
tineri sau persoane cu puțină experiență în participarea la întâlniri
și lucrul în echipă, proiectul va merge mai bine dacă este oferit
sprijin în acest sens. Stabilirea regulilor de bază, clarificarea
regulile necesare, accentuarea caracterului colaborativ al activității
de grup, structurarea grupului ca o echipă care se sprijină reciproc,
predarea abilităților de ascultare și modul de implicare a
participanților în exerciții de consolidare a grupului/de echipă. 



Aparate foto profesionale sau smartphone-uri cu cameră 
Proiector 
Laptop 
Imprimantă color 
Hârtie A4 
Acces la internet 
Pin-uri 
Post–it-uri
Foarfece 
Bandă adezivă

Aceste activități suplimentare ar putea fi extrem de utile pentru cei
care nu au deloc experiență sau au experiență puțină.

Materiale și echipamente necesare



Declarații privind drepturile de autor ale imaginii 
În ceea ce privește un mediu sigur, principala preocupare într-o
activitate Photo Voice este crearea unui spațiu sigur pentru
participanți, pentru a-și face vocea auzită prin intermediul
fotografiilor. În calitate de facilitator, este important să dedici timp
la începutul activității, fie înainte, fie după introducerea principiilor
etice, și pe tot parcursul activității să reflectezi asupra modului de a
crea un spațiu sigur care încurajează explorarea participanților. Un
aspect cheie al acestui lucru este dezvoltarea unor relații autentice
cu participanții și construirea încrederii. 
Amintiți-vă că regulile instituite de către grup pot fi reiterate în orice
moment și pot fi mai importante atunci când discutați probleme
sensibile, cum ar fi de exemplu siguranța alimentară. Rețineți că
păstrarea confidențialității într-un grup poate fi complicată, mai
ales dacă membrii se cunosc foarte bine, deoarece nu există vreo
garanție că informațiile nu vor fi transmise în afara grupului de
lucru. Întâlnirea inițială este de asemenea o oportunitate excelentă
de a explica cronologia proiectului. Făcând acest lucru, 

Alte cerințe (ex. probleme de siguranță, probleme legate de
sănătate, cerințe administrative, alimente și băuturi, proceduri de
înscriere, etc.)



participanții pot pune întrebări, împărtăși preocupări și idei, pot
înțelege obiectivele proiectului, pot înțelege timpul necesar, pot
afla despre acțiunile sociale și schimbarea politicilor și pot deveni
conștienți de posibilele rezultate. Înainte ca participanții să accepte
să participe, facilitatorul ar trebui să revizuiască regulile etice,
astfel încât participanții să poată fi informați despre posibilele
riscuri și beneficii ale participării. Odată ce participanții au o
înțelegere clară a proiectului și a metodei Photo Voice, aceștia pot
lua o decizie informată dacă doresc sau nu să participe.
Editarea fotografiilor se poate face fie prin intermediul unor aplicații
pe telefon, sau cu ajutorul unui computer.



Metodologie și tehnici

Photo Voice se desfășoară de multe ori prin activități pas cu pas, dar
unele dintre acestea se pot suprapune. Veți vedea că unele activități
trebuie să aibă un început și un sfârșit clar înainte ca grupul să poată
trece la pasul următor, în timp ce alte activități vor continua pe
parcursul mai multor săptămâni. Fiecare proiect Photo Voice este
diferit. Modul în care un grup trece prin pașii sugerați va fi influențat de
diferențele în cronologia proiectată, bugetul acordat, obiectivele setate,
resursele comunității și, desigur, nevoile comunității. Vă oferim o
prezentare generală a fiecăruia dintre pașii sugerați pentru a vă ajuta
la planificarea și implementarea proiectului Photo Voice.

Cele 8 etape ale unui proiect Photo Voice

1. Conectarea și consultarea comunității
2. Planificarea unui proiect Photo Voice și stabilirea obiectivelor 
3. Pregătirea proiectului Photo Voice 
4. Recrutarea participanților și a publicului țintă 
5. Etică și considerații etice în cadrul unui proiect Photo Voice 
6. Lansarea proiectului Photo Voice 
7. Expunerea rezultatelor și promovarea acestora



8. Acțiunea socială și schimbarea politicilor

1.Conectarea și consultarea comunității

Photo Voice, ca toate formele participative de implicare se bazează pe
o conexiune între organizațiile comunitare, membrii comunității,
cercetătorii și alte grupuri implicate. Construirea unor relații puternice
de respect între toți cei implicați ar trebui să fie un punct de plecare
pentru Photo Voice. Relațiile bune necesită timp și efort. Din acest
motiv, etapa de conectare cu comunitatea nu trebuie grăbită. Când
facilitatorul Photo Voice a petrecut suficient timp și a investit suficientă
energie pentru dezvoltarea relațiilor, membrii comunității vor fi gata să-
și împărtășească ideile, să ofere feedback, să răspundă la întrebări și
să se consulte cu facilitatorul Photo Voice despre probleme importante
și sensibile. Conexiunile bune și consultarea corectă cu comunitatea
vor construi o bază solidă pentru cercetarea și proiectul Photo Voice.

Stabilirea unor relații de încredere 
Încrederea este esențială pentru toate relațiile, în special atunci când
interacționați cu indivizi marginalizați și lucrați cu grupuri comunitare
care ar putea avea motive să nu aibă încredere în ceilalți. Este
esențial ca facilitatorul Photo Voice să câștige încrederea comunității 



și, de asemenea, să aibă încredere în membrii comunității. Grupurile
se pot simți la început precaute sau ezitante în ceea ce privește
cercetarea și mai târziu să li se facă fotografii cu ele sau cu mediul lor.
Dacă se construiește o relație reciprocă de încredere și se realizează
conexiuni reale, indivizii vor simți că fac parte din proces chiar de la
început și pot participa mai bine la proiect, într-un mod semnificativ.

Planificarea unui proiect Photo Voice și stabilirea obiectivelor 

Înainte de a implica participanții, facilitatorul și membrii personalului
implicat trebuie să fie capabili să explice scopul proiectului și să
clarifice care vor fi rezultatele dorite, de exemplu realizarea unei
expoziții foto la final. Ei trebuie să explice contextul în care este
utilizată metoda Photo Voice, astfel încât participanții să poată face
fotografii în interior. 

Identificați obiectul cercetării și problemele existente

Este probabil ca membrii comunității, organizațiile comunitare sau
cercetătorii să înceapă cu unele idei sau să aibă anumite obiective ale
proiectului pe care speră să le atingă, dar trebuie să fie loc pentru alte



rezultate neidentificate deja. Celelalte rezultate vor apărea prin prisma
consultării comunității și construirii relațiilor. Membrii comunității sunt în
măsură să împărtășească cele mai bune informații. Problemele reale,
existente în comunitate vor fi remarcate de către membri acesteia, și
nu de către un cercetător extern. Membrii comunității au o perspectivă
și cunoștințe care sunt posibile numai datorită poziției lor în cadrul
acelei comunități. Conexiunile comunitare și consultarea trebuie să
definească cercetarea și să genereze întrebarea călăuzitoare de
cercetare.

3. Pregătirea proiectului Photo Voice

Pentru a avea un început fără probleme și a garanta succesul, trebuie
să luați în considerare următoarele aspecte:

Implicați membrii comunității și potențialii participanți
PhotoVoice creează o oportunitate pentru membrii comunității să-și
exprime preocupările cu privire la problemele importante, să-și
împărtășească ideile cu privire la rezolvare acestora și să ajute la
identificarea punctelor forte ale comunității. Unii oameni s-ar putea să
fie deja activi în comunitate. Alții ar fi vrut să vadă schimbări în 



comunitatea lor, dar nu au știut de unde să înceapă. Această
oportunitate de a vorbi direct cu facilitatorul PhotoVoice și de a fi
implicat într-un astfel de proiect este o modalitate excelentă de a
încuraja și de a stimula implicarea activă în comunitate. Întâlnirea și
consultarea comunității arată potențialilor participanți PhotoVoice că
fac parte din proces încă de la început. Datorită implicării timpurii, se
dezvoltă dorința de implicare și acești indivizi vor fi mai dispuși să
continue să fie activi. Unele roluri posibile pentru persoanele interesate
includ devenirea unui participant PhotoVoice, oferirea de îndrumare și
feedback, oferirea de sfaturi privind programele și politicile existente,
ajutarea cu planificarea strategică sau facilitarea conectării cu alte
persoane. Diferitele roluri, ocupate de indivizi diferiți, creează un grup
puternic și divers în care punctele forte individuale sunt oferite pentru
binele proiectului. PhotoVoice oferă membrilor comunității, care înțeleg
problemele cu care se confruntă prietenii și vecinii lor, o implicare
continuă. Participanții au posibilitatea de a participa într-un mod
semnificativ, de la început până la etapa de identificare a soluțiilor
posibile și de lucru pentru implementarea schimbărilor.



Construiți o punte între activitatea de cercetare și comunitate

Filozofia colaborării dintre cercetători este esențială pentru
PhotoVoice. Participanții trebuie să fie împuterniciți pe tot parcursul
procesului și trebuie să se știe că activitatea de cercetare și proiectul
PhotoVoice este munca lor. Prin construirea unei punți între cercetare
și comunitate, se creează durabilitatea. Aceasta înseamnă că, chiar și
după încheierea activităților de cercetare și a proiectului, participanții
care au fost implicați în fiecare etapă pot continua să lucreze în
comunitate.

Oamenii și management-ul de proiect 

Odată ce membrii comunității au aflat despre metoda Photo Voice și s-
au implicat, este timpul să planificați detaliile specifice ale unui proiect
Photo Voice. Facilitatorul trebuie să țină cont de faptul că planificarea
și luarea deciziilor ar trebui să fie cât mai colaborative posibil.
Facilitatorul Photo Voice, care înțelege întregul proces Photo Voice și
are un set specific de abilități, va trebui să preia conducerea planificării
diferitelor activități. Câteva exemple de activități de planificare includ
stabilirea unui calendar al proiectului, gestionarea bugetului, organiza-



rea echipamentelor, aranjarea unei locații pentru întâlniri, planificarea
întâlnirilor de grup și planificarea evenimentelor Photo Voice. În plus,
facilitatorul Photo Voice este responsabil să gândească în viitor pentru
a lua în considerare posibilele bariere sau probleme care pot apărea în
timpul Photo Voice. Membrii comunității și facilitatorul PhotoVoice pot
lucra împreună pentru a identifica modalități de a reduce barierele și
de a rezolva problemele. Facilitatorul Photo Voice are capacitatea de a
face din această experiență una pozitivă pentru membrii comunității
prin planificarea din timp pentru a preveni cât mai multe dificultăți
posibil. A fi bine pregătit va arăta participanților un nivel ridicat de
angajament și va demonstra cât de valoros este timpul lor. Participanții
vor recunoaște, de asemenea, eforturile depuse pentru a crea
contextual potrivit astfel încât să își poată prezenta ideile și să-și
susțină comunitatea. Facilitatorul Photo Voice este responsabil pentru
aranjarea tuturor detaliilor administrative asociate cu implementarea
proiectului, inclusiv planificarea tuturor întâlnirilor, stabilirea și
respectarea 

Finanțarea și bugetul unui proiect Photo Voice 

Problema finanțării unui proiect Photo Voice este complicată. Există
multe oportunități diferite de finanțare disponibile. În general, este 



responsabilitatea facilitatorului Photo Voice sau a grupurilor
comunitare interesate să caute și să asigure finanțare din surse
comunitare, guvernamentale sau academice. Pentru a asigura
finanțarea, va trebui pregătit un buget anticipat. Este esențial ca
facilitatorul Photo Voice să gestioneze bine bugetul. Aceasta
înseamnă să urmărească cu atenție toate cheltuielile, să gestioneze
încasările și să fie responsabil pentru acoperirea costurilor proiectului.
Un calendar clar sau un program al evenimentelor va ajuta la
planificarea costurilor anticipate ale proiectului.

4. Recrutarea participanților și a publicului țintă 

Recrutarea este practica de a atrage persoane interesate din
comunitate și de a le invita să participe la PhotoVoice. Unele dintre
persoanele cu care v-ați conectat în timpul fazei de consultare a
comunității ar putea fi recrutate pentru a lua parte la proiect, într-un
mod mai aprofundat. Diferite persoane pot fi implicate ca participanți la
PhotoVoice sau ca membri ai publicului țintă, ambele grupuri jucând
un rol distinct. Participanții PhotoVoice au responsabilitatea creării
fotografiilor care, în cele din urmă, îi vor educa pe alții și vor crește
gradul de conștientizare și înțelegere a problemei sociale alese. Pe de  



altă parte, potențialilor membri ai publicului țintă li se cere să ofere
feedback fotografilor, să împărtășească rezultatele proiectului, să-și
ofere abilitățile sau expertiza în crearea de rețele sau să aibă
conexiuni specifice sau capacitatea de a influența politicile și luarea
deciziilor. Datorită importanței dialogului și discuțiilor în PhotoVoice,
recrutarea ambelor grupuri este o parte fundamentală în derularea
proiectului. Facilitatorul trebuie să dedice o energie semnificativă
pentru a lega participanții PhotoVoice cu publicul țintă, așa că nu
subestimați niciodată timpul necesar pentru a recruta participanți!

nu subestimați niciodată timpul necesar pentru a recruta participanți! 
Dacă începeți cu un grup deja existent –   o sală de clasă, un grup de
tineri, un grup local de sprijin etc. – recrutarea poate fi pur și simplu o
chestiune de a prezenta posibilitatea și de a o discuta cu grupul. Este
important ca membrii grupului să aibă opțiunea de a refuza
participarea. 

Dacă nu există un grup formal, existent, strategiile de recrutare trebuie
dezvoltate de către facilitator. Întrebați-vă care este un audiența pe
care o vizați și cum puteți ajunge la ea cel mai bine.



Când recrutați participanții este important ca o serie de potențiali
membri ai comunității să fie informați cu privire la această oportunitate.
Utilizarea mai multor metode de recrutare sau invitare la participare vă
ajuta să ajungeți la mai mulți membri ai comunității. Participanții pot fi
recrutați prin mijloace formale și informale. De exemplu, afișele,
anunțurile, fluturașii și invitațiile prin e-mail sunt metode mai formale
de recrutare. Alte organizații comunitare care oferă sprijin sau resurse
ar putea fi o modalitate utilă prin care un cercetător sau un facilitator
poate ajunge la potențialii participanți. Mijloacele informale de
recrutare funcționează, de asemenea, foarte bine. Un participant ar
putea invita un prieten sau un vecin să ia parte la proiect. Persoanele
fizice pot fi membri ai unui alt grup, și îi pot informa pe alții despre
proiectul PhotoVoice, ajutând astfel la recrutare. Fie prin metode de
recrutare formale sau informale, este de reținut că un grup mai divers
cu membri din medii culturale diferite, cartiere sau experiențe de viață
poate oferi o perspectivă mai largă asupra unei probleme. În funcție de
subiectul specific, puteți folosi diferite moduri de a invita și de a recruta
participanți. În mod ideal, participanții care vor face fotografii ar trebui
să se identifice și să fie pasionați de problemă. Este important ca
participanții PhotoVoice să fie participanți cu experiență, ceea ce
înseamnă că au cunoștințe și experiență de primă mână cu privire la 



problema pe care o vor aborda. Aceștia ar trebui să fie dispuși să se
implice activ cât mai bine, să învețe și să dobândească abilități pe tot
parcursul procesului. Participanții trebuie să știe că proiectul va
necesita, în general, un angajament pe termen lung; prin urmare, ei
trebuie să fie dispuși și interesați să lucreze pentru schimbarea pe
termen lung. Ar trebui să fie entuziasmați de lucrul în grup și, desigur,
trebuie să fie dispuși să-și împărtășească în mod deschis propriile
experiențe cu ceilalți membri ai grupului participant și, eventual, cu
publicul. Membrii grupului trebuie să înțeleagă și să fie de acord cu
obiectivele proiectului și să fie conștienți de faptul că grupul va fi
responsabil pentru direcția proiectului (Blackman și Fairey 2007).
Participanții ideali ar trebui să posede multe dintre trăsăturile descrise
mai sus. Participanții cu aceste trăsături vor ajuta la menținerea
interesului pe tot parcursul proiectului, precum și după încheierea
acestuia.

Recrutarea grupului țintă

La fel ca participanții la un proiect PhotoVoice, publicul țintă trebuie, de
asemenea, să fie recrutat, ținând cont de factori precum obiectivele
proiectului și calendarul acestuia. Când vă gândiți la publicul țintă, ați 



putea dori să puneți întrebări precum: Cine ar trebui să audă
mesajele? Cine are capacitatea de a face schimbări? Ce grupuri au
capacitatea de a influența luarea deciziilor? Ce membri ai comunității
s-au arătat interesați de probleme similare în trecut? A pune o
varietate de întrebări va genera idei bune pentru selectarea membrilor
publicului țintă. În mod ideal, membrii publicului țintă ar trebui să fie
persoane care au puterea de a lua decizii care ar putea în cele din
urmă să îmbunătățească viața de zi cu zi a participanților fotografi sau
să aibă influența și poziția de a pleda pentru schimbare. Membrii
publicului țintă pot fi abordați în primele etape ale procesului
PhotoVoice dintr-o varietate de surse sau pot fi abordați în etapele
ulterioare ale proiectului, deoarece ideile sunt generate de fotografii și
discuții. Membrii publicului țintă ar trebui să fie considerați buni
candidați dacă au abilitățile și capacitatea de a continua impulsul
proiectului și de a implementa schimbările propuse aduse de grup.
Publicul țintă acționează atât ca membri ai publicului, cât și ca comitet
consultativ și include membri ai comunității la nivel local, și regional.
Facilitatorul PhotoVoice și participanții pot împărtăși responsabilitatea
de a aborda și informa membrii comunității despre procesul și intenția
proiectului, precum și de a implica membrii audienței în dialog despre
problemele importante, alături de problemele proiectului. După 



Consiliul local sau autoritățile locale; 
Grupuri de inițiativă comunitare care lucrează îndeaproape cu
problemele abordate;
Grupuri afectate de problemele asupra cărora proiectul
PhotoVoice încearcă să atragă atenția; 
Școli și universități; 
Membrii comunității interesați.
Agenții guvernamentale.

vizualizarea și prezentarea proiectului, publicul țintă îi va sfătui pe
fotografi despre climatul politic și social, pe măsură ce proiectul
avansează de la cercetare la politică. Membrii publicului țintă pot fi
atrași dintr-o mare varietate de surse, inclusiv:

Reducerea distanței dintre participanți și publicul țintă 
 
Punctul forte al proiectului PhotoVoice constă în comunicarea dintre
participanții PhotoVoice și publicul țintă. Dialogul și schimbul deschis
de idei reprezintă o parte semnificativă a PhotoVoice și va necesita
efort din partea facilitatorului PhotoVoice și a participanților pentru a se
asigura că membrii publicului țintă se implică și rămân implicați.
Facilitatorul și participanții PhotoVoice împărtășesc responsabilitatea
pentru o serie de sarcini, inclusiv:



Contactarea organizațiilor pentru a le informa despre proiect; 
Întâlnirea cu persoane din organizații sau departamente pentru a
obține sprijin pentru conceptul și proiectul PhotoVoice; 
Dezvoltarea sprijinului oferit comunității; 
Efectuarea aranjamentelor viitoare pentru prezentările PhotoVoice; 
Invitarea oaspeților la prezentări și spectacole; și 
Contactarea persoanelor sau a grupurilor pentru a discuta
probleme specifice care pot fi în zona lor de program.

5. Etică și considerații etice în cadrul unui proiect Photo Voice
 
O responsabilitate importantă a facilitatorului PhotoVoice este să se
asigure că toate activitățile PhotoVoice se desfășoară într-un mod
corect, respectuos și etic. Ca toate activitățile de cercetare,
PhotoVoice trebuie să se conformeze unor linii directoare etice
specifice. Procedurile de etică în muncă asigură că cercetarea oferă
beneficii potențiale care depășesc orice risc și participanții și alte
persoane și grupuri nu sunt afectați în procesul de cercetare. Toate
cercetările sunt guvernate de considerații etice stricte, iar cercetătorii
trebuie să se asigure că nu fac rău prin activitatea lor. Similar cu
propriile noastre valori și sisteme de credințe care ne influențează
acțiunile și interacțiunile zilnice, liniile directoare etice în cercetare 



guvernează modul în care sunt efectuate acțiunile și schițează
modalități acceptate de a face lucrurile. Facilitatorul PhotoVoice ar
trebui să aibă o înțelegere solidă a considerațiilor etice referitoare la
proiect. De asemenea, ei ar trebui să aibă capacitatea de a determina
modalități de a aborda problemele etice înainte de a începe procesul
fotografic. Fiecare proiect de cercetare trebuie să fie acceptat de un
consiliu de etică, deci acesta este o modalitate suplimentară de a ne
asigura că etica este respectată. Considerațiile etice care influențează
foarte mult în ceea ce privește procesul PhotoVoice sunt discutate în
cele ce urmează.

Facilitatorul PhotoVoice este responsabil pentru furnizarea de
informații complete despre procesul PhotoVoice tuturor potențialilor
participanți. Participanții trebuie să își dea consimțământul pentru a
participa la proiect, pe baza informațiilor complete și complete despre
avantajele și dezavantajele participării. Participanții trebuie să fie
conștienți de așteptările legate de participare, inclusiv de aspecte
precum durata și activitățile proiectului. De asemenea, participanții
trebuie să fie informați despre modul în care se pot retrage. De
asemenea, trebuie să existe o comunicare clară și deschisă cu privire
la oportunitatea de acțiune socială, posibilele schimbări rezultate din 



acțiunea socială și cele mai bune practici de lucru în arena politică.
Trebuie discutat despre potențialul de răspunsuri emoționale
personale care rezultă din participarea în proiectul PhotoVoice.
Participanții trebuie să fie informați că examinarea critică și reflectarea
problemelor sensibile pot provoca stres sau alte răspunsuri emoționale
negative. De asemenea, posibilitatea de a nu obține răspunsul dorit
din partea publicului țintă poate duce la sentimente de frustrare sau
dezamăgire. Instruirea în timpul procesului PhotoVoice trebuie să
includă examinarea posibilității de rezultate neașteptate. Mesajul cheie
este că participanții trebuie să fie pe deplin informați despre proiect
înainte de a accepta să participe. Consimțământul informat este o
problemă etică extrem de importantă.

Rolul participantului PhotoVoice vine, de asemenea, cu o serie de
considerații etice. Deoarece participanții la PhotoVoice sunt co-
cercetători și co-creatori de date, ei trebuie să se comporte în mod
corect, etic și adecvat. Ei trebuie să fie educați cu privire la procesul
de cercetare a consimțământului informat și la procesul de operare în
ariile politice.



Obținerea consimțământului și respectarea dreptului la viață
privată și la imagine
 
Dacă fotografi fac fotografii ale subiecților umani, ei trebuie să
înțeleagă pe deplin noțiunea de confidențialitate individuală și procesul
de obținere a consimțământului informat de la subiecți.
Consimțământul informat trebuie obținut corect și consimțământul scris
trebuie obținut de la subiecții fotografiei. Acest proces asigură că
intimitatea nu a fost invadată de fotograf. Așteptarea pregătirii
fotografilor pentru a obține consimțământul informat prezintă probleme
metodologice evidente. Asigurarea obținerii consimțământului în
cunoștință de cauză pentru fotografiile realizate poate fi incomod
pentru fotografi, determinându-i să producă mai multe imagini fără
conținut uman. În plus față de reprezentarea individuală a problemelor
în fotografii sunt deciziile în jurul cărora fotografiile vor fi alese pentru
prezentarea publicului țintă. Fotografii trebuie, de asemenea, să se
asigure că fotografiile realizate nu numai că reprezintă cu acuratețe
problemele, dar și subiecții din fotografii sunt reprezentativi pentru
comunitate în ansamblu. Problemele sensibile, cum ar fi intimitatea
copiilor, demnitatea personală, fotografiile cu activități ilegale sau
fotografiile care înfățișează indivizi într-un mod negativ, toate trebuie 



tratate etic. În plus, participanții trebuie să-și amintească că propria lor
siguranță și bunăstare sunt vitale. Ei vor trebui să aibă grijă
suplimentară pentru a-și menține propria siguranță și să dezvolte
abilități pentru a face fotografii în siguranță în comunitate.

Prin urmare, grupul trebuie să identifice posibilele riscuri și cum să le
abordeze, inclusiv vătămarea fizică și pierderea vieții private care ar
putea rezulta din participarea la proiectul Photo Voice. De asemenea,
important este instruirea despre putere și autoritate care vine odată cu
utilizarea unei camere în comunitate. Fiecare proiect de cercetare va
avea probleme etice specifice. Această discuție despre etică are
scopul de a stimula o gândire suplimentară asupra posibilelor
considerații etice în propriul proiect de cercetare Photo Voice.

6. Lansarea proiectului Photo Voice 

Odată ce aveți facilitatorul, ați stabilit obiectivele și planul proiectului,
ați construit toate conexiunile necesare, este timpul să începeți
proiectul PhotoVoice.



Furnizarea echipamentului 

În general, facilitatorul Photo Voice va selecta tipul de cameră pentru a
utiliza Photo Voice. Bugetul ar putea fi un factor decisiv la selectarea
camerelor pentru proiect. Puteți folosi camere, camere de unică
folosință, dar în prezent cea mai mare parte a telefoanelor inteligente
au și camere foarte bune integrate, așa că majoritatea participanților
sunt deja echipați cu camere bune. Dacă nu este cazul, merită să
explorați posibilitatea de a obține camere donate pentru proiectul de
cercetare, dar rețineți că asta înseamnă timp suplimentar de lucru
pentru facilitator.

Indiferent de opțiunile de cameră pe care le-ați putea folosi, asigurați-
vă că au diverse opțiuni și posibilitatea de a suprapune fotografii, de a
distorsiona imagini și de a utiliza filtre de culoare pentru a modifica
imaginile. Aceste opțiuni permit fotografilor să fie mai creativi în
fotografiile lor și mai puțin literali în reprezentările lor. 

Facilitatorul Photo Voice va trebui, de asemenea, să determine,
împreună cu participanții Photo Voice, dacă sesiunile de grup vor fi
înregistrate pe casetă video sau pe casetă audio. Cu oricare dintre 



opțiuni, echipamentul va trebui probabil să fie achiziționat, închiriat sau
împrumutat. Printr-un parteneriat cu un alt grup sau agenție, este
posibil să puteți împrumuta sau închiria acest tip de echipament. Unele
săli de întâlnire au, de asemenea, echipamente audio-vizuale
disponibile la un cost redus sau gratuit pentru grupurile comunitare.
Indiferent de deciziile luate cu privire la echipamente, aceste detalii ar
trebui finalizate cât mai devreme posibil în proiect și în conformitate cu
bugetul stabilit.

Facilitarea întâlnirilor de grup Photo Voice 

Întâlnirile de grup sunt esențiale pentru proiectul Photo Voice. Detaliile
legate de întâlniri ar trebui aranjate la începutul proiectului. Va trebui
amenajată o locație adecvată; vor trebui achiziționate materialele
necesare precum pixuri, markere, agende și hârtie de flipchart; va
trebui invitat un fotograf; vor trebui elaborate formulare de
consimțământ; și vor trebui aranjate servicii suplimentare de sprijin
comunitar și de recomandare.

Fotografierea 

Înainte de a începe să fotografiați, poate fi oportun să le cereți partici-



panților să semneze o declarație în care să menționeze că păstrează
drepturile de autor pentru orice fotografii pe care le fac și că înțeleg
condițiile proiectului, vor returna camerele și vor permite fotografiilor
lor să facă parte dintr-o expoziție cu opțiunea de a rămâne anonim.
Facilitatorul va comunica și va stabili sarcinile Photo Voice
participanților, adică va oferi instrucțiuni clare pentru realizarea
fotografiilor. Apoi începe faza de „lucru pe teren”: participanții merg la
o „plimbare” și fac fotografii. În timp ce fac fotografii, ei ar trebui să țină
și un „jurnal” foto, adică să noteze numărul fotografiilor făcute,
gândurile și informațiile importante despre aceasta.

Analiza și selecția datelor și imaginilor 

Odată ce vizita pe teren se încheie, participanții se reîntâlnesc ca
grup. Ei își vor prezenta fotografiile și vor descrie ce se poate vedea
pe ele (conținut), de ce a fost făcută fotografia (motive/cauze) și ce
este asociat cu aceasta (sens, context, relație cu problema aleasă).
Ceilalți participanți pot pune întrebări și să discute fotografiile și
problemele ridicate. Apoi sunt rezumate temele centrale și rezultatele.
Ciclul (faza de teren - discuție – fază de teren) se repetă de câte ori
este necesar până când subiectele sunt discutate temeinic și există
suficiente fotografii pentru a prezenta în mod adecvat problema 



Ce vedem aici? 
Ce se întâmplă cu adevărat aici? 
Cum se leagă asta cu viețile noastre? 
Ce cauzează această situație / problemă?
Ce putem face în privința asta?

selectată. Apoi începe selecția fotografiilor. Participanții aleg selecția
finală de fotografii în funcție de criteriile: Care dintre ele descriu cel
mai bine problema? Care sunt cele mai importante pentru subiect?
Apoi fotografiile selectate vor fi sortate și grupate. Asigurați-vă că
narațiunea a ceea ce înseamnă sau exprimă fotografiile sunt
documentate. Apoi identificați cele mai importante teme și teorii care
au fost descoperite și în ce ordine ar trebui să fie expuse.

Pentru discutarea selecției fotografiilor se folosește adesea așa-numita
procedură „SHOWeD”. Aici se răspunde la următoarele întrebări
pentru fiecare fotografie:



Expoziție fizică 
Expoziție virtuală 
Cărți foto/ ilustrate 
Prezentare PPT sau Prezi 
Video 
Scenetă
Lectură 
Raport 
Campanie online 

7. Expunerea rezultatelor și promovarea acestora

Deja din faza de planificare a proiectului, ar fi trebuit să vă planificați
cum să prezentați fotografiile și mesajele selectate. Trebuie să
determinați forma de prezentare. Sunt posibile următoarele forme de
prezentare:

Atunci când alegeți forma de prezentare, aveți în vedere: Cine este
publicul dvs. țintă și cum ajungeți la el cel mai bine? Care sunt
canalele de comunicare și informare pe care le folosesc cel mai mult
sau la care au acces ușor? Odată ce ați ales forma de prezentare,
trebuie să vă planificați și să lucrați în consecință. 



Înregistrați rezultatele și descrieți transferabilitatea acestora (de
exemplu, realizați un album al proiectului pe expoziție cu recomandări
de intervenție). Și, desigur, trebuie să ajungeți personal la publicul
țintă, așa că trebuie să planificați gestionarea invitațiilor, scrierea
invitațiilor, cercetarea detaliilor de contact, trimiterea invitațiilor către
factorii de decizie și membrii comunității etc. Poate ați putea planifica
și produce și alte articole promoționale, produse și activități, cum ar fi
tipărirea de postere, cataloage, cărți poștale sau prezentare
activităților pe rețelele de socializare.Rețineți că toate acestea vor
necesita timp și resurse suplimentare în timp și bani!

8. Acțiunea socială și schimbarea politicilor

Scopul principal al Photo Voice este de a îmbunătăți comunitățile
abordând problemele de la rădăcina lor și de a iniția schimbarea
pornind de la cetățenii activi în cadrul unei comunități. 

În esență, Photo Voice mută indivizii dintr-o stare de pasivitate la
circumstanțele actuale ale comunității la actori sociali din comunitățile
lor: mai întâi se angajează emoțional cu problemele pentru care sunt
îngrijorați sau supărați sau speră să le schimbe. Le va crește gradul de 



conștientizare și, de obicei, prin proiectul Photo Voice, aceștia obțin o
nouă și mai bună înțelegere a cauzelor sau motivelor unei probleme
identificate.

Și acest lucru va duce la etapa finală a unui proiect PhotoVoice:
participanții își schimbă rolurile de la cursanți la lideri emergenti și
actori sociali din comunitățile lor. Ei susțin politici, sisteme și schimbări
de mediu care abordează cauzele fundamentale ale problemelor pe
care le-au identificat și aceste schimbări ar trebui să aibă un impact
pozitiv asupra comunităților lor. Prin urmare, este, de asemenea,
foarte important ca facilitatorii să creeze o platformă pentru participanți
pentru a se angaja cu factorii de decizie politică, liderii locali, mass-
media și populația generală a comunității pentru a efectua schimbarea
politicii. Prin urmare, pentru un proiect PhotoVoice de succes,
facilitatorii și participanții trebuie să se gândească dincolo de
prezentarea fotografiilor dvs.: Ce ar trebui să se întâmple de fapt după
ce am sensibilizat problema aleasă? Ce schimbare ar trebui să se
întâmple după prezentarea noastră?

Instrucțiuni pentru planificarea proiectului

Un proiect Photo Voice implică mulți oameni, întâlniri și activități varia-



te pe o perioadă lungă de timp. Este esențial ca facilitatorul să fie
foarte bine organizat și dispus să muncească din greu, cu mult înainte
ca prima fotografie să fie făcută. 

În primul rând, un calendar bine planificat și un plan de lucru pentru
proiect trebuie să fie finalizate cu date, sarcini și responsabilități
specifice pentru proiectul dvs. În al doilea rând, trebuie să recrutați și
să stabiliți un grup Phot oVoice. Participanții la proiect trebuie să fie pe
deplin informați despre procesul Photo Voice și despre angajamentul
de timp care se așteaptă de la ei. Și apoi veți începe proiectul
PhotoVoice, care sperăm că va avea ca rezultat o expoziție sau o
campanie media, care va iniția schimbarea intenționată de participanți. 
Un proiect Photo Voice poate fi implementat într-un timp scurt (de
exemplu, într-un weekend), dar de obicei durează mai mult timp. Vă
prezentăm acum 4 modele: unul cu 14 sesiuni, unul cu 4 sesiuni, unul
cu 3 sesiuni și unul cu 2 sesiuni, pe care le puteți adapta nevoilor și
intervalului de timp și care sperăm să vă ajute să vă planificați propriul
proiect Photo Voice. 

Indiferent de intervalul de timp pe care l-ați ales pentru proiectul dvs.
Photo Voice, asigurați-vă că următoarele subiecte sunt tratate în prima
sesiune de informare:



Rolul fotografilor ca experți; 
Potențialul de a educa și informa pe alții despre problemele
importante ale comunității; și 
Potențialul de a influența politicile publice.

În timpul primei întâlniri, participanții ar trebui să învețe mai multe
despre intenția unui proiect Photo Voice și despre procesul acestuia.
Dar mai întâi participanții ar trebui să se cunoască între ei. Creați o
atmosferă caldă și primitoare; faceți activități distractive și prezentări
informale. Este bine ca grupul să stabilească reguli sau linii directoare
ale grupului cu privire la aspectele de respect, ascultare, împărtășire și
confidențialitate la începutul întâlnirii. Facilitatorul ar trebui să se
străduiască să promoveze sentimentele de siguranță și de
apartenență în cadrul grupului. Orientările grupului pot fi consolidate
din când în când, mai ales dacă se discută probleme sensibile.
Menținerea confidențialității este, de asemenea, esențială. Următoarea
sarcină a acestei întâlniri este de a informa grupul despre Photo Voice.
Trei principii centrale ar trebui subliniate în timpul acestei prime
întâlniri:

1.
2.

3.

Apoi stabiliți cronologia și planul proiectului. Participanții pot pune
întrebări, pot împărtăși preocupări și idei. La sfârșitul acestei sesiuni,
participanții ar trebui să înțeleagă obiectivele generale ale proiectului, 



să obțină o idee clară despre timpul necesar, să învețe despre
conceptul de acțiune socială și schimbarea politicii și să obțină o
înțelegere realistă a rezultatelor posibile. Odată ce potențialii
participanți au o înțelegere clară și au avut ocazia să discute despre
Photo Voice, aceștia pot lua o decizie în cunoștință de cauză dacă
sunt interesați să participe.

OPȚIUNEA 1: Exemplu de plan pentru 14 sesiuni 
 
Prima sesiune: Întâlniți-vă cu potențialii participanți, astfel încât
aceștia să poată învăța și să pună întrebări despre procesul
PhotoVoice și obiectivul proiectului. Informați-i în mod clar despre
așteptările de timp. Invitați-i să se întoarcă săptămâna următoare dacă
își pot acorda timp și sunt interesați să facă parte din Photo Voice. 

Sesiunea a doua: Discutați în continuare procesul Photo Voice și rolul
central al participanților. Petreceți timp discutând problemele care stau
la baza utilizării camerelor, problemele de etică, riscurile potențiale
pentru participanți și modul în care aceste riscuri ar putea fi reduse la
minimum, semnați formularele de consimțământ. 



Sesiunea a treia: Aranjați ca un fotograf local să participe la întâlnire
pentru a-i învăța pe participanți cu privire la utilizarea camerelor,
perspectivă, iluminare, echilibru, contrast și alte tehnici care îi vor ajuta
să-și reprezinte experiențele, punctele forte și luptele prin fotografii.

Sesiunea a patra: Discutați despre procesul de consimțământ
informat al subiecților fotografiilor, detaliile formularelor de
consimțământ ale subiectului, verificați opțiunile camerelor disponibile
(de exemplu, opțiunile camerei de pe telefoanele inteligente ale
participanților) sau distribuiți camerele dacă este necesar și acordați
participanților o săptămână pentru a face fotografii de exersare. 

Sesiunea a cincea: Întâlniți-vă pentru a colecta fotografiile făcute,
pentru a discuta despre sentimentele trăite, pentru a împărtăși
experiențe și pentru a vorbi despre provocările pe care le-au
experimentat. În funcție de grup, participanții pot avea dificultăți.
Colectați toate fotografiile făcute înainte de sesiunea a șasea și
imprimați-le. 

Sesiunea a șasea: Priviți și discutați fotografiile de exersare, acest
lucru ajută la stimularea ideilor despre imagini, stabiliți data limită
pentru predarea noilor fotografii. Se recomandă ca grupurile Photo 



Voice să continue să se întâlnească pe tot parcursul timpului dedicat
fotografierii pentru a-i menține pe toți motivați și sprijiniți. 

Sesiunea a șaptea până la a zecea: Continuați să vă întâlniți în mod
regulat, astfel încât participanții să poată preda mai multe fotografii și
să se sprijine reciproc în acest proces. Asigurați-vă că toate imaginile
sunt colectate până la sesiunea 10 și imprimați-le. 

Sesiunea a unsprezecea: Distribuiți fotografiile dezvoltate. În timpul
acestei sesiuni, analiza datelor este în desfășurare și va progresa în
săptămânile următoare. Selectați imaginile și decideți forma în care
vor fi prezentate (de exemplu, ca printuri în rame). 

Sesiunea a doisprezecea până la a paisprezecea: Analiza datelor
continuă. Grupul pregătește expoziția PhotoVoice și împărtășește
expoziția cu comunitatea și cu membrii publicului țintă.



Prezentați metoda Photo Voice participanților 
Activități de încălzire și de cunoștere a grupului 
Reguli de etică 
Trasarea regiulilor grupului, precum și crearea unui spațiu sigur

Examinați fotografia de bază 
Trimiteți participanții în comunitate pentru a face fotografii 

Distribuie și discută fotografii 
 Dezvoltați temele 

Selectați un public țintă pentru expoziția de fotografie 
Planificați expoziția de fotografie

OPȚIUNEA 2: Exemplu de plan pentru 4 sesiuni 

Prima sesiune: 

Sesiunea a doua: 

Sesiunea a treia: 

Sesiunea a patra: 



 Prezentați metoda Photo Voice participanților 
Activități de încălzire și de cunoștere a grupului 
Reguli de etică
Trasarea regiulilor grupului, precum și crearea unui spațiu sigur
 Examinați fotografia de bază 
 Trimiteți participanții în comunitate pentru a face fotografii 

Distribuiți și discutați fotografiile participanților 
Dezvoltați teme 
Selectați un public țintă pentru expoziția de fotografie 

Planificați expoziția de fotografie

OPȚIUNEA 3: Exemplu de plan pentru 3 sesiuni 

Prima sesiune: 

Sesiunea a doua: 

Sesiunea a treia: 



Prezentați metoda Photo Voice participanților 
Activități de spargere a gheții 
Reguli de etică
Trasarea regiulilor grupului, precum și crearea unui spațiu sigur
Examinați fotografia de bază 
Trimiteți participanții în comunitate pentru a face fotografii 

Distribuiți și discutați fotografiile participanților 
Dezvoltați tema
Selectați un public țintă pentru expoziția de fotografie 
Planificați expoziția de fotografie

OPȚIUNEA 4: Exemplu de plan pentru 2 sesiuni 

Prima sesiune: 

Sesiunea a doua: 

Procesare

Unele dintre următoarele întrebări pot fi mai potrivite pentru a fi folosite
imediat după ultima sesiune PhotoVoice, în timp ce altele ar putea fi
potrivite pentru a fi folosite după ce fotografiile sunt partajate cu
comunitatea mai largă (de exemplu, printr-o expoziție de fotografie). 



Ce ați învățat despre [subiectul proiectului] prin acest proiect Photo
Voice? 
Ce ați învățat despre cercetarea-acțiunea participativă? 
Vă simțiți mai încrezători sau mai confortabili în a fi implicat sau a
conduce un proiect de cercetare? De ce sau de ce nu? 
Ce cunoștințe noi ați dobândit în legătură cu politica și schimbarea
politicilor? 
Ați adunat vreo dovadă nouă care ar contribui la schimbarea
politicii? 
Care a fost răspunsul comunității la proiectul Photo Voice? Ați
observat vreo schimbare (în atitudine sau acțiune)? 
Cum au reacționat factorii de decizie la acest proiect de cercetare? 
Ați dezvoltat noi parteneriate sau inițiative în cadrul comunității
dvs. ca urmare a participării la acest proiect? 
Ce v-a plăcut cel mai mult la facilitarea acestui proiect
PhotoVoice? 
Ce v-a plăcut cel mai puțin la facilitarea acestui proiect
PhotoVoice? 

Acestea sunt întrebări nefinalizate și pot fi editate pentru claritate sau
combinate.

Pentru facilitatori: 
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.



Ce ați învățat despre [subiectul proiectului] prin acest proiect Photo
Voice? 
Ce ați învățat despre politică și schimbarea politicii? 
Care a fost răspunsul comunității la proiectul Photo Voice? Ați
observat vreo schimbare (în atitudine sau acțiune)? 
Vă simțiți mai capabili să vă expuneți preocupările și să propuneți
soluții la problemele [subiectului proiectului] în cadrul comunității
dvs.? 
Ați făcut noi conexiuni sau relații în cadrul comunității dvs. ca
urmare a participării la acest proiect? 
Ce v-a plăcut cel mai mult la participarea la acest proiect Photo
Voice? 
Ce v-a plăcut cel mai puțin la participarea la acest proiect Photo
Voice? 
Ce tipuri de abilități ați dezvoltat învățând despre PhotoVoice,
făcând fotografii și împărtășindu-vă gândurile și opiniile altora? 

   11. Dacă ați putea face din nou acest tip de proiect, ce ați face diferit
(vă rugăm să luați în considerare strategiile de recrutare, consumabile,
sprijinul participanților, procesul general etc.)? 
   12. Mai este ceva ce ați dori să adăugați?

Pentru participanți:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.



Asigurați-vă că subiectul Photo Voice este aliniat cu preocupările
care există în comunitățile selectate.
Asigurați-vă că toți participanții înțeleg scopul proiectului Photo
Voice.
Permiteți comunității să ia decizii cu privire la modul în care doresc
să participe la proiectul de cercetare; acest lucru va crește
abilitățile, încrederea și rețelele necesare pentru a aborda
problemele legate de proiectul dvs.
Angajați-vă într-un proces de co-învățare; asigurați-vă că vocile și
experiențele tuturor sunt apreciate de toți membrii grupului care
participă la proiectul Photo Voice.
Adunați participanții într-o locație confortabilă și familiară.
Oferiți sprijin participanților pe toată durata proiectului.

  9. Simțiți că cunoștințele și experiențele voastre au fost apreciate de
restul grupului? 
 10. Simțiți că ați câștigat încredere și/sau confort participând la
activități de schimbare socială? 
  11. Cum ați schimba acest proiect dacă ați participa din nou? 
  12. Mai este ceva ce ați dori să adăugați?

Sfaturi pentru crearea unui spațiu sigur și construirea încrederii

1.

2.

3.

4.

5.
6.



Nu vă exprimați opinia personală cu privire la subiect, deoarece
aceasta poate influența perspectivele participanților.
Asigurați-vă că participanții discută despre propriile provocări sau
preocupări și nu despre ceea ce percepeți dvs. personal ca fiind
provocările sau preocupările lor.
Asigurați-vă că toată lumea are șanse egale de a vorbi și de a
contribui.
 În timp ce abordăm subiecte sensibile, cum ar fi genul și
sexualitatea, discriminarea, exploatarea etc., este esențial să se ia 

   7. Recunoașteți că toată lumea învață diferit și că poate fi necesar
să fiți flexibil în modul în care predați Photovoice altora.
    8. Folosiți întotdeauna un limbaj simplu.
  9. Încercarea de a reduce barierele legate de venit, diferențele
culturale între participanți, clasa socială, limbă, experiența
educațională și îngrijirea copiilor.
  10. Încurajați participanții să discute și să împărtășească experiențele
lor cu alții, precum și să pună întrebări.
  11. Asigurați-vă că toți participanții sunt incluși în fiecare aspect al
proiectului Photo Voice.

Cod de conduită pentru facilitator:



 Ascultați activ în timp ce ceilalți participanți împărtășesc.
 Fiți respectuos față de ideile și experiențele tuturor, în special
atunci când sunt diferite de propriile dvs.
 Participați activ și împărtășiți în mod deschis.
 Orice lucru împărtășit în cadrul acestei sesiuni este confidențial.
Nu transmiteți informații personale despre alți participanți altora din
afara grupului. Aceasta este cheia pentru a construi încrederea și,
astfel, a permite deschiderea.
 Fiți prezenți și încercați să fții activi și concentrați pe activități.

în considerare siguranța tuturor participanților. Aveți grijă să nu
expuneți materiale care îi pun pe fotograf, sau pe cei care apar în
fotografie, în vreun pericol.

 Reguli de bază de urmat pentru participanți:



3.1 Implementarea metodei Photo Voice

În secțiunea următoare vă vom oferi câteva exemple despre cum
puteți utiliza metoda Photo Voice pentru diferite subiecte, unde
schimbarea socială și politică este importantă. Am descris metoda
deja în prealabil, astfel încât să știți cum să configurați un proiect
Photo Voice, cum să implementați diferitele faze și proceduri din
cadrul metodei și cum să implementați diferitele sesiuni. Acum vă
oferim câteva idei despre cum să formulați subiectul și sarcinile pentru
participanți.

3.1.1 Folosirea metodei Photo Voice pentru a promova
„Democrația și drepturile omului”

Trăind într-o societate democratică poate crea uneori iluzia de
normalitate. Oamenii pot crede că, odată ce un regim democratic este
instaurat, nu se mai poate întoarce la un regim autocrat. Istoria a
dovedit că schimbările radicale sunt dificil de realizat rapid; cu toate
acestea, acțiunile continue și premeditate contribuie la slăbirea
democrației și a statului de drept într-o țară.

În zilele noastre există diferite amenințări la adresa democrației, fie 



directe, fie indirecte. Corupția și ineficiența, inegalitățile economice și
sociale, polarizarea politică, populismul și extremismul, știrile false și
propaganda, imigrația și provocarea de a susține democrațiile
multietnice etc. Din ce în ce mai multe societăți se confruntă cu astfel
de provocări și este nevoie de un efort colectiv pentru a le depăși.
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la astfel de probleme
are puterea de a sprijini participarea activă a populației la combaterea
amenințărilor. Este foarte probabil ca multe persoane să nu fie
conștiente de existența acestor probleme și de modul în care acestea
se manifestă. Prin urmare, este de datoria fiecăruia dintre noi să
vorbim despre ele, să arătăm de ce astfel de fenomene slăbesc
societatea noastră și cum ne putem implica pentru a susține
democrația în comunitățile și țările noastre.

În timpul unui proiect Photo Voice este important să discutăm cu
participanții despre utilizarea și funcțiile metodei, urmată de o discuție
despre democrație și amenințările la adresa acesteia, astfel încât să
înțeleagă ei înșiși de ce reprezintă o problemă. În plus, grupul poate
discuta despre modul în care aceste fenomene se manifestă în viața
de zi cu zi (de exemplu, postări sponsorizate de extremiști pe rețelele
de socializare, știri false la televizor etc.) și să dezbată modul în care
aceste acțiuni afectează regimul democratic într-o societate. După
aceea, li se atribuie tema „Amenințări zilnice la adresa democrației în 



viața mea” și li se cere să aducă fotografii care exprimă subiectul.
Participanții trebuie să scrie și o mică legendă, care le va însoți
fotografiile.

3.1.2. Folosirea metodei Photo Voice pentru a promova
„Combaterea antisemitismului și islamofobiei”

Antisemitismul este o problemă socială a cărei relevanță este în
continuă creștere, deoarece nu doar crimele din epoca nazistă sunt
banalizate în discursul de zi cu zi, dar și numărul crimelor antisemite
este în creștere. Deci, deși este o problemă importantă, este adesea
dificil pentru cei implicați să se exprime și, mai ales, să abordeze
antisemitismul în viața de zi cu zi. Acesta este motivul pentru care
metoda Photo Voice este potrivită pentru a trata acest subiect,
deoarece permite participanților să înregistreze, să analizeze și să își
prezinte punctul de vedere și fenomenele din viața de zi cu zi. Are un
efect pozitiv nu numai asupra participanților înșiși, ci și asupra
publicului larg, deoarece mulți neparticipanți nu sunt conștienți de
numeroasele expresii ale comportamentului și comunicării antisemite
din mediul lor. Și aceste aspecte trebuie abordate și prezentate în
proiectul Photo Voice.

Într-o primă sesiune, participanților ar trebui să li se furnizeze faptele 



de bază și cunoștințele de bază necesare pe tema antisemitismului,
precum și funcționarea Photo Voice ca metodă, pentru ca apoi să
poată merge efectiv în căutarea unor manifestări ale antisemitismului
în viața lor de zi cu zi, în mediul și comunitatea lor. 

În următoarea sesiune, toți vor fi apoi rugați să aducă cel puțin o poză
legată de tema „Antisemitismul în viața noastră de zi cu zi”.
Participanții trebuie să scrie și o mică legendă, care le va însoți
fotografiile.

33.1.3. Utilizarea metodei Photo Voice pentru a promova
„Egalitatea de gen și dreptul la sexualitate” 

Este important să fii responsabil față de comunitățile în care se va
desfășura proiectul PhotoVoice. Deoarece subiectul explorat este de
natură sensibilă, va trebui să oferiți membrilor comunității informații
clare și cuprinzătoare despre proiectul Photo Voice pe care îl
planificați. Desigur, nu este posibil – nici necesar – să adune întreaga
comunitate. Prin implementarea unor întâlniri comunitare, veți avea
șansa de a prezenta proiectul Photo Voice planificat și de a promova
sprijinul pentru acesta și de a identifica participanții. Este important să
se stabilească criterii clare pentru selecția participanților, pentru a
asigura o dimensiune a eșantionului gestionabil și o reprezentare 



diversă și echitabilă. Criteriile potențiale pentru tema specifică
„Egalitatea de gen și drepturile la sexualitate” sunt (dar nu se limitează
la) genul și orientarea sexuală.

La începutul sesiunii, este important ca participanții și facilitatorii să se
cunoască unul cu celălalt și să se simtă confortabil în cadrul grupului.
Acesta este un pas vital, deoarece succesul unui proiect Photo Voice
care explorează subiecte sensibile, cum ar fi cel introdus în această
secțiune, depinde de dinamica puternică și pozitivă a grupului. În plus,
acest mediu favorizează exprimarea echitabilă a diverselor voci.

În contextul explorării unor subiecte complexe și sensibile, cum ar fi
genul și sexualitatea, un factor crucial de luat în considerare este
promovarea unui spațiu sigur și deschis pentru participare. În plus,
deoarece actualul proiect Photo Voice se va concentra pe egalitatea
de gen și sexualitate, este recomandabil ca această activitate să fie
facilitată în spații sigure pentru gen, dacă se consideră necesar.
Consimțământul este cheia: asigurați-vă că oferiți participanților șansa
de a se retrage de la sesiune sau o activitate, în cazul în care se simt
inconfortabil să participe. Odată ce participanții se simt confortabil unul
cu altul și cu facilitatorii, ar trebui să le fie oferită o privire de ansamblu
clară participanților, explicându-le în același timp că ideile lor sunt
importante.



După crearea unui mediu sigur, deschis, sensibil la gen, începe
procesul de sprijinire a participanților. Acest proces include
îndrumarea participanților în reflecția asupra problemelor critice din
sfera generală a ariei tematice care merită explorate folosind Photo
Voice. 

Obiectivele acestei sesiuni sunt de a dezvolta înțelegerea de către
participanți a considerentelor cheie, de a învăța din diferite perspective
și experiențe și de a-i sprijini în a fi susținători și agenți ai schimbării
pozitive.

În timp ce explorează subiectul amplu al egalității de gen și al
drepturilor la sexualitate, participanții joacă un rol definitoriu în
modelarea obiectivelor proiectului. Mai mult, procesul de concentrare
pe o zonă tematică și stabilirea unui scop anume le permite
participanților să simtă un sentiment de proprietate și implicare în
proiect. 

Prin urmare, adresarea întrebărilor potrivite pentru a stabili scopul este
un pas important în acest proces. Câteva exemple de întrebări în
contextul zonei tematice a egalității de gen sunt următoarele:



Simți că te confrunți cu probleme specifice pentru că ești
bărbat/femeie? 
Cum arată aceste probleme? 
Puteți identifica cu exactitate cauzele acestor probleme? 
Dacă da, care sunt acestea? 
Cum vă afectează aceste probleme? 
Ce mecanisme de adaptare ați dezvoltat în abordarea acestor
probleme?

Întrebările de mai sus pot fi adaptate pentru a se potrivi cu aria
tematică a drepturilor sexuale. Punerea unor întrebări generale
permite grupului să dobândească o serie de provocări,
contextualizându-le simultan în viața de zi cu zi. Pentru informații mai
detaliate, puteți utiliza aceste întrebări în tandem cu întrebări mai
specifice și axate pe gen/sexualitate, care se referă în mod explicit la
zona tematică pe care o explorăm și la obiectivele proiectului stabilite.



3.1.4. Folosirea metodei PhotoVoice pentru a promova
„Combaterea schimbrilor climatice Climatică”

Schimbările climatice reprezintă cea mai mare amenințare globală
pentru sănătate a secolului XXI și, în ciuda dovezilor empirice limitate
în prezent, se așteaptă ca ele să afecteze direct și indirect bunăstarea
psihosocială a comunităților. Persoanele și locurile vulnerabile, în
special zonele rurale din țările cu venituri mici și medii, vor fi afectate
în mod disproporționat din cauza dezavantajului lor socio-economic și
a accesului redus la serviciile de sănătate. 

În cadrul primei întâlniri vor avea loc discuții despre utilizarea și
funcțiile Photo Voice, urmată de o discuție despre schimbările
climatice și efectele acestero. Participanților li se atribuie tema
„Schimbarea climatică în țara mea” și li se cere să aducă 2-3 fotografii
care exprimă titlul de mai sus. Participanții trebuie să scrie și o mică
legende, care le va însoți fotografiile.



3.2. Quiz-urile Kahoot!

Scurtă descriere

Decenii de cercetări au arătat că testarea cunoștințelor nu este doar o
modalitate de a-i evalua, ci și o modalitate foarte bună de a le
îmbunătăți cunoștințele, care aduce adesea reazultate mai bune decât
aprofundarea prin studii suplimentare. Acest lucru se datorează a ceea
ce se numește efect de testare. 

Testarea cursanților prin quiz-uri live în timpul întâlnirilor de grup sau
în cadrul atelierelor este o modalitate populară de a crea un impact
mai mare asupra acestora. În cadrul acestei material,  vă vom ghida
să utilizați acest instrument și să creați quiz-uri pe cele patru subiecte
care privesc grupurile noastre țintă (așa cum a fost deja descries).

Scop și obiective

Un quiz este o formă de joc al minții în care jucătorii încearcă să
răspundă corect la întrebări despre un anumit subiect, sau o varietate
de subiecte. Quiz-urile pot fi folosite ca o metodă de evaluare în
educație și în domenii similare pentru a măsura dezvoltarea 



cunoștințelor, abilităților sau abilităților. Ele pot fi folosite și în scopuri
de divertisment sau pot fi combinate în învățarea non-formală. 

O astfel de metodă se bazează pe un set de întrebări pe o anumită
temă (sau mai multe). Scopul este fie de a prezenta participanților un
subiect nou (în acest caz, după fiecare întrebare, răspunsurile vor fi
clarificate și informații suplimentare vor fi furnizate de către facilitator),
fie de a evalua nivelul de cunoștințe al participanților legat de unanumit
subiect. Quiz-ul este o metodă versatilă și ușor de adaptat, putând fi
implementat atât online, cât și într-un cadru fizic. Este nevoie de
cunoștințe asupra subiectului, dar și de creativitate în conceperea
întrebărilor. Unul dintre cele mai populare instrumente de chestionare
online este Kahoot!.

Kahoot! este o platformă digitală de învățare bazată pe jocuri (un
instrument de învățare) care facilitează crearea, partajarea și
practicarea jocurile de învățare sau a quiz-urilor în câteva minute.
Platforma Kahoot! a fost fondată în 2012 de Morten Versvik, Johan
Brand și Jamie Brooker, care, într-un proiect comun cu Universitatea
Norvegiană de Știință și Tehnologie (NTNU), au lucrat în echipă cu
profesorul Alf Inge Wang, iar mai târziu li s-a alăturat antreprenorul
Åsmund Furuseth. Tehnologia Kahoot! se bazează pe cercetările
efectuate de co-fondatorul Morten Versvik, student al profesorului 



Îmbunătățirea cunoștințelor pe subiecte de interes, 
Revizuirea sau consolidarea cunoștințelor pe o anumită temă.

Îmbunătățirea abilităților de comunicare și lucru în echipă, prin
jocul în grup, 
Dezvoltarea capacității de atenție la detalii.

Expunerea la o metodă dinamică care necesită o gândire rapidă, 
Participarea la o competiție pozitivă în care scopul final este
învățarea.

Wang la acea vreme, pentru diploma de master la NTNU. De la
crearea sa, au fost create peste 50 de milioane de jocuri și jucători din
peste 200 de țări au experimentat platforma   până acum.

Rezultate așteptate

Cunoștințe

Abilități

Atitudini



Timpul de desfășurare și durata activității

Când vine vorba de Quiz-uri Kahoot!, timpul efectiv de implementare
depinde de multitudinea de întrebări create. Este important să se
încurajeze o discuție după fiecare întrebare, să se verifice cunoștințele
participanților cu privire la subiect la abordat dar și să le permită să
împărtășească mai multe informații dacă sunt familiarizați cu tema.
Facilitatorul ar trebui, de asemenea, să ofere mai multe detalii înainte
de a trece la următoarea întrebare. Prin urmare, se estimează că
fiecare întrebare, inclusiv discuția ulterioară, ar trebui să dureze între
două și patru minute. În general,quiz-ul poate dura între o jumătate de
oră și o oră.

Cerințe pentru facilitatori 

Ar trebui să existe 1 sau 2 facilitatori care desfășoară o activitate
bazată pe instrumentul Kahoot!, astfel încât să se poată concentra
asupra participanților și conținutului și să se ocupe de problemele
tehnice care ar putea apărea. Ambii ar trebui să aibă o înțelegere de
bază a detaliilor tehnice și a potențialelor probleme pentru participarea
online, deoarece unii participanți ar putea avea dificultăți să participe
și, în același timp, să selecteze răspunsul și să urmeze instrucțiunile. 



De asemenea, aceștia ar trebui să fie cel puțin familiarizați cu tema
propusă pentru a putea oferi participanților informații suplimentare
legate de subiect. Facilitatorii ar trebui să fie în măsură să conducă
discuția, încurajând dialogul între participanți, astfel încât aceștia să își
poată îmbunătăți cunoștințele prin împărtășirea informațiilor relevante
cu grupul. 

De asemenea, este important ca facilitatorii să fie capabili să țină
timpul sub control, să promoveze un mediu de competiție prietenos și
să gestioneze potențialele conflicte dintre participanți. În plus,
participanții ar trebui să poată folosi internetul și să fie familiarizați cu
instrumentele digitale de învățare.

Cerințe pentru participanți 

Participanții trebuie să aibă acces la internet și un PC sau
Smartphone. Ei ar trebui să aibă cunoștințe de bază de calculator și să
poată înțelege limba folosită pentru activitate. Este important ca
facilitatorii să adapteze limbajul și complexitatea întrebărilor în funcție
de contextul publicului lor. Cu cât participanții au cunoștințe mai
avansate asupra subiectului, cu atât întrebările ar trebui să fie mai
complexe. În cazul în care metoda este utilizată pentru a introduce
subiectul, facilitatorii ar trebui să creeze întrebări generale și să nu 



presupună că participanții vor putea răspunde la aspecte tehnice.

Materiale și echipamente necesare

Când este utilizată această metodă, facilitatorii trebuie să se asigure
că există o conexiune bună și stabilă la internet în locul unde se
desfășoară activitatea. Aceștia ar trebui să aibă acces la un computer,
în timp ce participanții vor avea acces la telefoanele lor mobile. În
cazul în care nu toți participanții au acces la un dispozitiv individual,
pot fi create grupuri, astfel încât mai mulți oameni să se poată juca
folosind un singur telefon mobil împreună. Pentru a proiecta
întrebările, este nevoie de un proiector sau de un ecran și de difuzoare
pentru o experiență de învățare mai bună. În cazul în care metoda
este folosită într-o activitate de formare online, nu există astfel de
cerințe, deoarece facilitatorul(i) își poate / pot partaja ecranul cu
publicul. Cu toate acestea, este necesar ca participanții să aibă o
conexiune bună la internet.

Metodologie și tehnici

Quiz-urile Kahoot! pot fi folosite în mai multe scopuri: învățare și
instruire, prezentări și întâlniri, activități de teambuilding sau alt tip de
evenimente, atât formale, cât și informale. Când vine vorba de 



Introducerea unor subiecte noi (evaluarea cunoștințele anterioare,
introducerea de concepte noi sau previzualizarea conținutului), 
Examinarea conținutului (identificarea subiectelor care necesită
urmărire și ajutarea cursanților să își exerseze cunoștințele), 
Consolidarea cunoștințele (Recapitularea subiectelor și reluarea
quiz-urilor Kahoot! pentru a-și îmbunătăți cunoștințele), 
Învățarea la distanță (gazduirea unor jocuri live prin
videoconferință sau parcurgerea unor jocuri în ritm propriu pentru
a intra în legătură cu participanții acasă și în orice altă locație, ca
parte a învățământului la distanță), 
Spargerea gheții (jucați un Kahoot! pentru a începe un curs sau un
atelier sau folosiți-l ca o modalitate distractivă de a încheia o
activitate), 
Realizarea unor analize  (utilizați analizele din rapoartele quiz-ului
pentru a evalua progresul de învățare al participanților), 
Transformați cursanții în lideri (încurajați cursanții să-și creeze
propriile quiz-uri Kahoot!, individual sau în grupuri, pentru a
aprofunda informația, a înțelege și a o stăpâni mai bine), 
Încurajarea muncii în echipă (sporește colaborarea, munca în
echipă și comunicarea jucând Kahoot! în modul echipă).

învățare și formare, s-ar putea folosi acest instrument pentru:



Întrebări cu alegere multiplă (participantului i se cere să selecteze
răspunsul corect dintre mai multe opțiuni), 
Întrebări cu răspunsuri multiple (participantul trebuie să selecteze
toate răspunsurile corecte), 
Întrebări dihotomice (participantului i se cere să aleagă dacă
întrebarea este adevărată sau falsă cu aceste opțiuni, sau cu da
sau nu), 
Completați spațiile libere sau Introduceți întrebări cu răspuns
(participantul trebuie să noteze răspunsul corect), 
Întrebări puzzle (participantul trebuie să plaseze alternative de
răspuns în ordinea corectă).

Păstrați întrebările simple și clare, 
Nu folosi dubla negație în întrebări, 
Nu includeți răspunsul în întrebare, 

Quiz-ul reprezintă un set de întrebări construite în jurul unui anumit
subiect. Când creați un  Quiz Kahoot!, ar trebui să înțelegeți diferitele
tipuri de întrebări care pot fi folosite:

Când creați un Quiz Kahoot! (pe www.kahoot.com), facilitatorul trebuie
să țină cont de faptul că scopul este de a învăța într-un mod interactiv.
Alte reguli cheie pe care facilitatorii ar trebui să le urmeze:



Asigurați-vă că răspunsul corect este intuitiv și adaptați întrebările
în funcție de public, asigurându-vă că sunt accesibile pentru
cunoștințele participanților, 
Dați întotdeauna o explicație după ce participanții răspund la
întrebare, astfel, participanții își vor aprofunda cunoștințele despre
subiect jucându-se.

Puteți implica un număr mare de persoane (cel mai mare quiz
organizat vreodată a avut 2280 de participanți). 
Este foarte antrenant și are caracteristicile unui joc: este ținut
scorul, competiția este stimulată, iar jucătorul deține propriul drum
de învățare. Poate fi folosit în cadrul unor cursuri față în față și
online. 
Întrebările pot viza orice domeniu/temă. 
Stimulează interacțiunea cu participanții și oferă dinamism, 
Multe subiecte pot fi tratate într-un timp foarte scurt. 
Poate fi folosit fie pentru a introduce un subiect, fie pentru a
recapitula ceva deja învățat. 
Acesta oferă facilitatorului informații despre nivelul de cunoștințe al
grupului. 

Care sunt avantajele folosirii unui Quiz Kahoot! ca metodă și
instrument? 



Poate fi folosit ca instrument de evaluare inițială pentru a alege și
apoi a organiza informațiile care vor fi livrate.

Poate stimula prea mult concurența, dinamismul și distracția,
deviând de la rolul educațional. 
Nu oferă suficientă profunzime în abordarea subiectului. 
Oferă un spațiu limitat pentru reflecție.

Începeți cu un joc de spargere a gheții, astfel încât participanții vor
fi încălziți pentru sesiune! 

Care pot fi dezavantajele metodei? 

Pregătirea activitității

Facilitatorii ar trebui să se familiarizeze cu subiectul și să-l cerceteze
pentru a crea sesiunea. Ei ar trebui să stabilească obiective de
învățare pentru activitate, ținând cont de contextul participanților și de
nevoile acestora atunci când vine vorba de a învăța despre subiect.
Facilitatorii ar trebui să lucreze ulterior la crearea quiz-ului, inclusiv la
crearea întrebărilor și la încărcarea lor pe platformă.

Instrucțiuni pentru organizarea activității



Introduceți subiectul și de ce este relevant pentru participanți.
Puteți include chiar și o scurtă istorie despre subiectul prezentat,
doar pentru a-i determina pe participanți să afle mai multe. Simțiți-
vă liber să fiți creativ și să utilizați instrumente interactive sau
materiale vizuale). 
Explicați cum se desfășoară un QUiz Kahoot!, cum funcționează și
cum se poate câștiga jocul: algoritmul oferă puncte participanților
care aleg răspunsul corect și puncte suplimentare celor care
răspund corect în cel mai scurt timp. 
Invitați participanții să se înscrie pe platformă introducând codul de
înregistrare. Dacă este necesar, puteți împărți participanții în
echipe înainte. 
Începeți să jucați, citiți cu voce tare întrebarea, precum și
răspunsurile și invitați participanții să aleagă răspunsul corect –
sunt posibile mai multe răspunsuri corecte. Odată ce termină de
răspuns la întrebare, platforma indică răspunsul corect. Asigurați-
vă că îl explicați și invitați participanții să discute subiectul, oferind
mai multe informații despre acesta pe baza propriilor cunoștințe. 
La final, asigurați-vă că validați câștigătorul(i), prin mijloace
formale (orice fel de premii) sau informale (lăudându-i, invitându-i
să vină în fața grupului pentru o rundă de aplauze etc.)



Obiective: Despre ce a fost sesiunea? 
Reflexive: Cum te-ai simțit în timpul activității? Cum a fost
competiția pentru tine/echipa ta?
De interpretare: Ce lucruri noi ai învățat despre subiect? Informația
a fost nouă pentru tine? Cât de util este pentru tine să înveți
despre subiect? 
Decizionale: Cum vei folosi cunoștințele acumulate în timpul
sesiunii? Veți cerceta în continuare subiectul? După procesare,
facilitatorii pot folosi tehnici de evaluare care oferă o înțelegere
clară a procesului de învățare al cursanților.

Procesarea

Pentru a evalua învățarea participanților, procesarea are un rol
important la finalul oricărei activități bazate pe educație non-formală.
Urmând Modelul ORID, participanții ar trebui să fie invitați să răspundă
la diferite întrebări, cum ar fi: 

De exemplu: fiecare participant ar trebui să numească un lucru nou pe
care l-a învățat despre subiect sau să rezuma (într-un cuvânt)
învățarea sa.



Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu subiectul. Participanții se
așteaptă de la dvs. să puteți oferi o explicație despre subiectele
abordate.
Asigurați-vă că există suficiente (nu prea puține, nici multe)
întrebări, astfel încât participanții să aibă o imagine de ansamblu
asupra subiectului.
Implicați participanții în discuții și creați o experiență de învățare
pentru ei.
Procesarea este foarte importantă pentru a evalua învățarea
participanților

Sfaturi pentru facilitatori/formatori//mentori

Impresile utilizatorilor

„ Este atât de tare cât de multe am învățat despre tema propusă într-o
perioadă atât de scurtă. Quiz-urile Kahoot! sunt cu siguranță o
modalitate rapidă de a mă familiariza cu un subiect despre care habar
n-aveam înainte” (Lia, România).

„Nu am crezut niciodată că prin întrebări poți exploata atât de profund
un subiect” (Perdita, Germania) 



Familiarizarea participanților cu documentele relevante din sfera
Democrației și Drepturilor Omului (Carta Națiunilor Unite,
Declarația Universală a Drepturilor Omului, Indexul Drepturilor 

„Este uimitor cât de captivantă a fost activitatea! Mă simt atât de
energică după asta și dornică să explorez mai mult subiectul acum”
(Fenia, Grecia)

Implementarea metodei quiz-urilor Kahoot! 

Prin următoarele exemple, vrem să arătăm modul în care întrebările
pentru un Quiz Kahoot! ar trebui formulate pe baza celor 4 subiecte
ale proiectului Upraise.

3.2.1. Folosirea metodei quiz-urilor Kahoot! pentru promovarea
„Democrației și drepturile omului”

Public țintă: participanți cu experiență, care sunt familiarizați cu
subiectul 

Scopul sesiunii: evaluarea cunoștințelor participanților pe tema
democrației și drepturilor omului.

Obiectivele sesiunii: 
1.



    Omului, Indexul Democrației). 
    2. Familiarizarea participanților cu personalități relevante din istoria      
    Democrației și a Drepturilor Omului

Set de întrebări: 

1.Primul document cunoscut vreodată pentru recunoașterea și
promovarea drepturilor omului a fost: 
a.Magna Carta 
b.Declarația engleză a drepturilor 
c.Declarația franceză privind drepturile omului și cetățeanului 
d.Constituția SUA și Declarația drepturilor

Explicație: Magna Carta este o carte regală a drepturilor convenită în
Anglia, la 15 iunie 1215, cu scopul de a proteja drepturile bisericii și nu
numai. 

2. În 1945, câte țări au semnat Carta Națiunilor Unite, fundamental
inițierii ONU?
a. 26 
b. 46 
c. 31 
d. 51



Pactul Verde este un document de politică care urmărește ca până
în 2050 UE să devină neutră din punct de vedere climatic 

Explicație: A fost semnat imediat după încheierea celui de-al 2-lea
Război Mondial, în scopul realizării păcii globale.

3. Câte state membre au ONU în acest moment?
a.183
b.193
c.147
d.143

Explicație: Singurele două care nu fac parte sunt Vaticanul și
Palestina. Totuși, acestea pot participa la Adunarea Generală și, de
asemenea, au acces la documente.

 4.Unul dintre principalele documente ale Națiunilor Unite este:
a.Declarația Universală a Drepturilor Omului
b.Noul Pact privind Migrația și Azilul
c.Pactul Verde
d.Strategia pentru egalitatea de gen

Explicație: Celelalte exemple sunt documente de politică ale UE.



Noul Pact privind migrația și azilul urmărește să pună în aplicare
sisteme de management durabile și eficiente pentru a face față
migrației în întreaga UE. 

Strategia pentru egalitatea de gen este o altă politică a UE și
vizează ca fiecare bărbat și femeie să fie liber să-și aleagă căile de
viață și să aibă acces egal la șanse.

5. Declarația Universală a Drepturilor Omului este:
a. semnat doar de jumătate din statele membre ONU 
b. încă de convenit cu toți membrii 
c. fundamentul dreptului internațional al drepturilor omului 
d. scrisă pe baza legilor deja existente

6..Indicatorul care arată gradul în care guvernele protejează și
respectă drepturile omului se numește:
a. Indexul ONU 
b. Indicele drepturilor omului 
c. Scorul pentru drepturile omului
d. Indicele averii



 7. În 2017, țările cu cele mai mici scoruri în sfera drepturilor omului au
fost:

a Republica Congo și Irak 
b.Irak și Myanmar
c. Siria și Soudan 
d.Siria și Sudanul de Sud

Explicație: Siria și Sudanul de Sud, ambele țări se confruntă cu
războaie civile.

8. În 2017, țările cu cel mai mare scor pentru drepturile omului au fost:
a. Norvegia și Finlanda
b. Islanda și Tuvalu 
c. Noua Zeelandă și Finlanda 
d. Islanda și Norvegia

Explicație: Islanda și Tuvalu. Ambele țări sunt mici (aproximativ
350.000 de locuitori în Islanda și 10.000 în Tuvalu) și, deși au niveluri
diferite de dezvoltare, sunt considerate a avea cel mai înalt nivel de
respect față de drepturile omului. 



9. Indicatorul care arată gradul în care o țară este democratică se
numește: 
a. Indicele Democrației Globale 
b. Indicele Democrației 
c. Scorul general pentru democrație 
d. Scorul pentru democrație și libertate

10.În 2020, țările cu cel mai înalt rang al democrației au fost:
a. Islanda și Norvegia 
b. Rusia și Finlanda 
c. Canada și Islanda
d. Canada și Danemarca

11.În 2020, țările cu cel mai jos loc în clasamentul mondial al
democrației au fost: 
a. Rusia și Argentina
b. Rusia și Coreea de Nord
c. Argentina și Nigeria
d. Republica Democrată Congo și Coreea de Nord

12.Care dintre următoarele nu este o particularitate a democrației?
a. protejarea intereselor cetățenilor 



b. crearea stabilității economice 
c. aplicarea dreptului de proprietate de stat 
d. promovarea egalității

Explicație: Aplicarea dreptului de proprietate de stat, ceea ce
înseamnă că indivizii nu dețin nicio proprietate și nici nu au drepturi de
a-și construi propriile companii/organizații etc. Aceasta înseamnă că
toate lucrările sunt făcute în beneficiul statului și în interesul statului.
Oamenii nu au dreptul de a accesa profiturile și de a le folosi pentru a-
și satisface propriile nevoi. 

13.Cine este considerată „prima doamnă a drepturilor civile”? 
a. Rosa Parks
b.  Malala Yousafzai 
c. Harriet Tubman
d. Nadia Murad

Explicație: Rosa Parks, care a jucat un rol major în boicotul
autobuzelor din Montgomery. Montgomery este un oraș din Alabama,
Statele Unite, și, la fel ca majoritatea altor locuri din SUA la acea
vreme, avea politici și legi de segregare rasială, care (printre multe alte
lucruri) le refuzau persoanelor de culoare dreptul de a alege liber un
loc pentru a sta în autobuz și era obligatoriu să renunțe la locul de pe 



scaun în cazul în care o persoană albă le cere acest lucru. În 1955,
Parks (care era o femeie de culoare) a fost arestată pentru că a
refuzat să-și cedeze locul și ca urmare a arestării ei a avut loc un
boicot, ceea ce a contribuit la abolirea acestor politici și legi.

 14.„The Long Walk to Freedom” este autobiografia cărui campion al
drepturilor omului?
a. Nadia Murad
b. Eleanor Roosevelt
c. Nelson Mandela
d. Mahatma Gandhi

Explicație: autobiografia lui Nelson Mandela. El a fost acuzat de un
așa-zis sabotaj împotriva statului Africa de Sud și, ca urmare, a
petrecut 27 de ani în închisoare, a servit în 3 locații diferite din Africa
de Sud. În 1990, a fost eliberat. În 1993 a fost onorat cu Premiul Nobel
pentru Pace pentru munca sa de a pune capăt apartheidului
(segregarea rasială), iar în 1994 a devenit primul președinte de
culoare al Africii de Sud.

15. În timpul războiului civil american, aproximativ 70 de sclavi au fost
conduși de la sud la nord de: 



a. Harriet Tubman
b. Eleanor Roosevelt
c. Clara Barton 
d. Abraham Lincoln

Explicație: Harriet Tubman, o femeie afro-americană analfabetă
născută în sclavie la începutul anilor 1820. În anii 1850, ea a condus
zeci de sclavi către libertate în nord de-a lungul traseului căii ferate
subterane - o rețea secretă elaborată de case sigure organizate în
acest scop. Este renumită pentru actele ei de curaj, rezumate bine prin
citatul ei: „Există unul dintre cele două lucruri la care aveam dreptul,
libertatea sau moartea; dacă nu aș putea avea una, aș avea-o pe
cealaltă.” 

16. În anii 1960, cine a făcut următoarea afirmație „Nedreptatea
oriunde este o amenințare la adresa justiției peste tot”?
a. Martin Luther King Jr.
b. Eleanor Roosevelt
c. Lady Diana
d. Nelson Mandela

Explicație: Martin Luther King Jr. a spus-o, o icoană a mișcării pentru
drepturile civile. El a rostit celebrul său discurs „Am un vis” în care și-a
i



maginat o lume în care oamenii nu mai erau împărțiți în funcție de
rasă. King a fost onorat cu Premiul Nobel pentru Pace în 1964.

17.Cine este primul ambasador de bunăvoință pentru demnitatea
supraviețuitorilor traficului de ființe umane al ONU?
a. Emma Watson 
b. Nadia Murad
c. Harriet Tubman 
d. Greta Thunberg

Explicație: Nadia Murad este o activistă irakiană yazidi pentru
drepturile omului care locuiește în Germania. În 2014, a fost răpită din
orașul ei natal și reținută de Statul Islamic timp de trei luni. Ea a scăpat
și de atunci pledează pentru pace și dreptate, lansând în același timp
Inițiativa Nadiei, o inițiativă de reconstruire a comunității irakiene din
care provine.

18 Malala este o activistă pentru educație pakistaneză, care a postat
pe blogul BBC amenințările de a merge la școală, de când avea:
a. 11 ani
b. 17 ani 
c. 12 ani 
d. 16 ani



Explicație: Ea făcea bloguri sub acoperire, așa că a trebuit să
folosească un pseudonume, Gul Makai. Ea prezenta limitările,
restricțiile și pericolele la care se expun fetele și femeile tinere din
Pakistan atunci când alegeau să meargă încă o zi la școală. A fost
împușcată de talibani, când au descoperit că scrie articolele pentru
BBC, dar a reușit să obțină sprijin mondial și să se recupereze la o
clinică din Marea Britanie. Yousafzai a Malalei a câștigat Premiul
Nobel pentru Pace în 2014 la 17 ani, iar povestea ei poate fi găsită în
cartea ei autobiografică „Eu sunt Malala”. 



3.2.1. Folosirea metodei quiz-urilor Kahoot! pentru promovarea
„Democrației și drepturile omului”

1. Unde locuiește majoritatea populației musulmane din lume? 
a. Orientul Mijlociu 
b. Subcontinentul Indian
c.  Africa de Nord 
d.  Europa

Explicație: Populația musulmană a lumii numără aproximativ un miliard
de oameni. Treizeci la sută trăiesc în subcontinentul indian, 20% în
Africa sub-sahariană, 17% în Asia de Sud-Est, 18% în lumea arabă și
10% în fosta Uniune Sovietică și China. Turcia, Iranul și Afganistanul
găzduiesc 10% dintre musulmanii care nu sunt arabi. Deși minoritățile
musulmane sunt prezente în aproape toate zonele geografice, inclusiv
America Latină și Australia, cele mai numeroase locuiesc în fosta
Uniune Sovietică, India și Africa Centrală. Sunt 5 milioane de
musulmani în Statele Unite. În Italia există în prezent peste un milion.

 2. Islamul și creștinismul au origini diferite?
a.  Da 
b.  Nu



Explicație: Odată cu iudaismul, ei se întorc la profetul și patriarhul
Avraam, iar cei trei profeți sunt descendenți direct din fiii săi:
Muhammad din cel mai mare, Ismael și Moise și Isus din Isaac.
Avraam a construit Ka'ba, la care se îndreaptă musulmanii când se
roagă. 

Notă: Dacă timpul permite, puteți furniza următoarele informații
suplimentare. Muhammad s-a născut în orașul Mecca în anul 570, într-
o perioadă în care creștinismul nu era încă pe deplin stabilit în Europa.
Deoarece tatăl său a murit înainte de a se naște și nu mult timp după a
murit și mama sa, Muhammad a fost crescut de un unchi din
respectatul trib Quraysh. La vârsta de patruzeci de ani, în timp ce se
afla în retragere spirituală, Mahomed a primit prima sa revelație de la
Dumnezeu, prin Arhanghelul Gavril. Această revelație, care a
continuat timp de douăzeci și trei de ani, este cunoscută sub numele
de Coran. De îndată ce a început să recite cuvintele pe care le auzise
de la Gabriel și să propovăduiască adevărul pe care i-l revelase
Dumnezeu, el și un mic grup de adepți ai săi au suferit o serie de
persecuții, care au devenit atât de dure încât Dumnezeu a ordonat
grupului să emigreze. Acest eveniment, Hijrah, care înseamnă
literalmente migrație, indică momentul în care Muhammad și adepții
săi au părăsit Mecca pentru a merge în orașul Medina, la aproximativ 



400 de kilometri spre nord, și marchează începutul calendarului
musulman. După câțiva ani, profetul și adepții săi au putut să se
întoarcă la Mecca, unde și-au iertat dușmanii și au pus bazele
islamului. Înainte ca profetul să moară, la vârsta de 63 de ani, o mare
parte a Arabiei era musulmană, iar la un secol de la moartea sa,
islamul se răspândise deja în Spania și Occident. 

 3. Coranul este singura carte semnificativă pentru religia islamică. 
a. Da 
b. Nu

Explicație: Există două principale: Coranul și Hadith-ul. Coranul,
ultimul Cuvânt dezvăluit al lui Dumnezeu, este sursa principală a
credinței musulmane și a practicii religioase. Ea tratează fiecare
subiect care ne privește ca ființe umane: înțelepciunea, doctrina,
închinarea și legea, dar tema centrală este relația dintre Dumnezeu și
oameni. În același timp, oferă linii directoare pentru o societate justă,
pentru comportamentul corect al oamenilor și pentru un sistem
economic corect. Sunna, practica și exemplul Profetului, este a doua
autoritate pentru musulmani. Un hadith este o mărturie a ceea ce a
spus, a făcut sau a aprobat Profetul. Credința în Sunna face parte din
religia islamică.
    



 4. Ce fel de religie este religia islamică?
a. Monoteistă
b. Politeistă 
c. Panteistă

Explicație: Musulmanii cred într-un singur Dumnezeu, „Allah” -
cuvântul arab pentru Dumnezeu. În Islam, Allah este maestrul și
creatorul singular al universului. Multe religii practică monoteismul, dar
indivizii care practică islamul cred într-o formă foarte strictă de
monoteism în care singurul zeu sau zeitate pe care un adept îl poate
adora este Allah.
 
5. Care dintre următorii sunt profeți conform credinței musulmane?
a. Ahmed
b. Mohamed 
c. Adam
d. Iisus

Explicație: Coranul menționează numele a 25 de profeți și indică că au
existat și alții. Profeții din Islam sunt văzuți ca indivizi extraordinari
trimiși de Allah în diferite comunități cu scopul de a fi modele
exemplare pentru a inspira și răspândi mesajul Islamului. Musulmanii 



cred în lanțul de profeți care începe cu Adam și îi include și pe Idris
(Enoh), Nuh (Noe), Hud (Heber), Salih (Methusaleh), Lut (Lot), Ibrahim
(Avraam), Ismail (Ismael), Ishaq ( Isaac), Yaqub (Iacob), Yusuf (Iosif),
Shu'aib (Ietro), Ayyub (Iov), Dhulkifl (Ezechiel), Musa (Moise), Harun
(Aaron), Dawud (David), Sulayman (Solomon), Ilias (Elias), Alyasa
(Elisei), Yunus (Iona), Zakariya (Zaharia), Yahya (Ioan Botezătorul),
Isa (Isus) și Muhammad. 

6. Câți stâlpi ai credinței sunt în Islam? 
a. 2 
b. 4 
c. 6
d. 5

Explicație: Coranul a stabilit în mod clar obligațiile de bază pentru un
credincios musulman. Aceștia sunt denumiți în mod obișnuit cei cinci
piloni ai islamului și sunt: 
(1) Afirmarea credinței: „Nu există Dumnezeu decât Dumnezeu” și
„Muhammad este profetul său” (Al-Shahadatan); 
(2) Cele cinci rugăciuni zilnice (Al-Salah); 
(3) Obligația de a ajuta pe cei nevoiași/pomana (Al-Zakat);
(4) Postul din timpul lunii sfinte al Ramadanului (Al-Sawm); 
(5) Pelerinajul la Sfânta Casă care este la Mecca (Al-Hajj). 



7. Ce înseamnă cuvântul „Islam”? 
a. Acceptarea păcii prin stâlpii credinței 
b. Credincios al lui Mohamed 
c. Nu are nici un sens

Explicație: La origine, cuvântul „Islam” înseamnă „acceptare”.
Musulmanul acceptă stâlpii credinței și îi respectă.

 8. Care dintre aceste afirmații este corectă
a. Toți arabii sunt musulmani 
b. Toți musulmanii sunt arabi
c. Nu toți arabii sunt musulmani

Explicație: Nu ar trebui să existe confuzie între cele două categorii:
toate țările arabe au minorități non-musulmane care trăiesc împreună
de sute de ani și multe țări cu majoritate musulmană nu aparțin zonei
lingvistice a arabei. Aproximativ 320 de milioane de oameni trăiesc în
cele 22 de state ale Ligii Arabe. Potrivit estimărilor Centrului de
Cercetare Pew, în 2010 existau 1,6 miliarde de musulmani în lume.

 9. Ce înseamnă „Jihad” în arabă?
a. Război sfânt împotriva creștinilor
b. A face un efort 



c. Uciderea necredincioșilor

Explicație: În Occident, cuvântul arab „jihad” a fost tradus mai ales ca
„război sfânt”. Este o traducere înșelătoare, care a dus adesea la o
înțelegere greșită a sensului exact al termenului. În arabă „jihad”
înseamnă „a face un efort”, care poate însemna a) un efort spiritual
interior și b) un efort fizic exterior. Asta înseamnă a) orice efort de a
face viața personală și socială conformă îndrumării lui Dumnezeu și
include efortul de a atinge un obiectiv dat; se poate referi la efortul
spiritual al unui individ de a se îmbunătăți pe sine. Aceasta include
postul de Ramadan, evitarea ispitelor, călătoriile pentru cunoaștere și
apărarea oamenilor slabi. Dar poate însemna și b) eforturile de
îmbunătățire a moralității comunității musulmane (Ummah) și în
contextul islamului clasic se referă la lupta împotriva celor care nu cred
în Dumnezeu islamic. 

10. Câți musulmani sunt rezidenți în Uniunea Europeană? 
a. Aproximativ 50 de milioane 
b. Aproximativ 70 de milioane 
c. Aproximativ 8 milioane 
d. Aproximativ 18 milioane



S-a estimat că aproximativ 6 milioane de musulmani trăiesc în Franța,
cea mai mare parte dintre toate țările enumerate. Germania are
aproximativ 5 milioane, iar Marea Britanie 4,13 milioane. Islamul este a
doua religie ca mărime din Europa după creștinism. Deși majoritatea
comunităților musulmane din Europa de Est s-au format recent, există
comunități musulmane vechi de secole în Balcani (de exemplu țări cu
majoritate musulmană precum Bosnia și Herțegovina, Albania și
Kosovo) și în Europa de Sud-Est (țări cu minorități musulmane precum
Bulgaria), Muntenegru, Serbia și Macedonia de Nord). 

11. Pentru cine există un cod vestimentar în Islam? 
a. Femei 
b. Bărbați
c. Ambii
d. Nici unul

Explicație: Există 6 criterii pentru codul vestimentar în total: 

1. Întinderea corpului care ar trebui acoperită: aceasta este diferită
pentru bărbați și femei. Gradul de acoperire obligatoriu la bărbați este
de a acoperi corpul cel puțin de la buric până la genunchi. Pentru
femei, gradul de acoperire obligatoriu este de a acoperi întregul corp, 



cu excepția feței și a mâinilor până la încheietura mâinii. Dacă doresc,
pot acoperi chiar și aceste părți ale corpului. Unii erudiți ai islamului
insistă că fața și mâinile fac parte din întinderea obligatorie a
„hijabului”. Toate celelalte cinci criterii sunt aceleași pentru bărbați și
femei.
2. Hainele purtate trebuie să fie largi și să nu dezvăluie silueta.
3. Hainele purtate nu trebuie să fie transparente, astfel încât să se
poată vedea prin ele. 
4. Hainele purtate nu trebuie să fie atât de atrăgătoare încât să atragă
sexul opus.
5. Hainele purtate nu trebuie să semene cu cele ale sexului opus. 
6. Hainele purtate nu trebuie să semene cu cele ale necredincioșilor,
adică nu trebuie să poarte haine care sunt în mod specific identități
sau simboluri ale religiilor necredincioșilor. 

12. Ce este Ramadanul? 
a. Cea mai sfântă zi din islam 
b. Cea mai sfântă săptămână din islam 
c. Cea mai sfântă lună din islam
d. Cel mai sacru an al islamului



Explicație: Ramadanul este a noua și cea mai sacră lună din Islam.
Este luna în care Dumnezeu i-a transmis profetului Muhammad
primele capitole ale Coranului în anul 610. În acest timp, musulmanii
postesc de la răsărit până la apus pentru a se apropia de Dumnezeu.
Postul nu înseamnă doar abținerea de la mâncare și băutură, ci și de
la fumat, blasfemie, luptă și minciună. 
Copiii înainte de pubertate, persoanele bolnave, femeile însărcinate,
care alăptează sau au menstruație, precum și călătorii sunt scutiți de
Ramadan. Cineva care nu poate să postească ar trebui să dea
mâncare unui sărac pentru fiecare zi în care nu postește.

13. Ce este islamofobia?
a. Rasismul anti-musulman 
b. Critica Islamului

Explicație: Critica acțiunilor sau propagandei extremiștilor musulmani,
criticarea comportamentului neadecvat al unei persoane musulmane
nu este islamofobă. Islamofobia se referă la un grup dominant de
oameni care urmăresc să-și acapareze, să stabilească și să-și extindă
puterea prin definirea unui țap ispășitor – real sau inventat – și
excluderea acestui țap ispășitor din resursele/drepturile/definiția unui
„noi” construit. Islamofobia operează prin construirea unei identități
„musulmane” statice, care este atribuită în termeni negativi și 



generalizată pentru toți musulmanii. În același timp, imaginile
islamofobe sunt fluide și variază în diferite contexte, deoarece
islamofobia ne spune mai multe despre islamofob decât ne spune
despre musulmani/islam.

Organizația britanică MEND (Muslim engagement & development) a
definit islamofobia ca „... o prejudecată, aversiune, ostilitate sau ură
față de musulmani și cuprinde orice distincție, excludere, restricție,
discriminare sau preferință împotriva musulmanilor care are scopul
sau efectul de a anula sau de a afecta drepturilor omului și a libertăților
fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural sau în
orice alt domeniu al vieții publice.” (http://islamophobia-
awareness.org/what-is-islamophobia/)

14. Ce afirmații sunt adevărate?
a. Sharia nu este statică.  
b. Sharia se referă la legile naționale. 
c. Există mai multe înțelegeri ale Sharia. 
d. Sharia este o doctrină juridico-politico-militară

http://islamophobia-awareness.org/what-is-islamophobia/
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b. Sharia se referă la legile naționale. 
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Explicație: Spre deosebire de ceea ce este adesea descris în
Occident, Sharia sau legea sharia nu se referă la legile naționale, ci
mai degrabă despre convingerile personale, cum ar fi postul și 
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rugăciunea. Termenul sharia provine din termenul în limba arabă
sharīʿah care înseamnă un corp de legi morale și religioase derivate
din profeția religioasă, spre deosebire de legislația umană. Este vorba
despre valori teologice și morale, dar nu despre politică. Există
numeroase interpretări ale Sharia, motiv pentru care nu trebuie privită
static sau fără a ține cont de istorie. Interpretările Sharia sunt
acceptabile pentru musulmani atâta timp cât protejează și pledează
pentru viață, proprietate, familie, credință și intelect. 

15. Care este o variabilă importantă pentru prevenirea prejudecăților? 
a. Regulile
b. Contactul
c. Ambele

Explicație: Este în general recunoscut faptul că contactul ajută la
distrugerea prejudecăților. Potrivit lui Gordon Allport, trebuie îndeplinite
4 condiții de bază: statut egal, obiective comune, cooperare intergrup
și sprijin instituțional. Pettigrew (1998) a adăugat o a cincea condiție
cheie: potențialul membrilor diferitelor grupuri de a deveni prieteni. 

16. Care sunt modalitățile în care funcționează islamofobia în viața de
zi cu zi? 
a. Bărbații și femeile o experimentează diferit 



b. Diversitatea comunităților musulmane este adesea ignorată
c. Atacurile diferă ca intensitate și natură
d. Îi poate face pe musulmani să se ferească de locurile publice

Explicație: Femeile sunt mai susceptibile de a fi victime ale
islamofobiei, mai ales dacă poartă batic. De asemenea, bărbații sunt
mai susceptibili de a se confrunta cu islamofobie dacă religia lor este
vizibilă, de exemplu dacă poartă barbă sau anumite haine. Islamofobia
ignoră adesea faptul că musulmanii nu sunt un grup uniform, dar pot
varia în funcție de etnie și atitudine față de religie. Atacurile islamofobe
pot apărea sub formă de atacuri fizice, precum și sub formă de glume
umilitoare, batjocoritoare sau înjositoare. Deoarece islamofobia este
atât de răspândită în spațiile publice, musulmanii trebuie să creeze
hărți mentale ale locurilor în care se simt în siguranță sau nesiguri.
Acest lucru îi obligă să-și modereze mișcările în spațiile publice și
creează un fel de auto-segregare.

17. Are Isus un rol în islam? 
a. Da
b. Nu



Explicație: Deși nu este considerat fiul direct al lui Dumnezeu, Isus
joacă un rol major în Islam ca profet. Acest lucru poate fi văzut pur și
simplu din faptul că el este menționat de peste 25 de ori în Coran. La
fel ca și în creștinism, se presupune că s-a născut ca fiu al unei
fecioare și a făcut minuni, deși aceste minuni ilustrează mai degrabă
puterea lui Dumnezeu decât divinitatea lui Isus. Toți musulmanii cred
că Isus nu a fost crucificat, totuși ei cred în nașterea și acțiunile sale
miraculoase și asta este de fapt o parte principală a islamului.
Negarea acestor miracole este considerată non-musulmană. 

18. Există interpretări alternative, non-patriarhale ale Coranului? 
a. Da 
b. Nu

Explicație: În Coran, bărbații și femeile sunt considerați egali,
deoarece Dumnezeu a creat bărbații și femeile din același suflet.
Aceștia funcționează ca gardieni, unul pentru celălalt, într-o relație de
cooperare, nu de dominație. Interpretările se bazează pe traduceri și
acestea pot varia, de aceea este întotdeauna important să se ia în
considerare tipul de traduceri pe care se bazează interpretarea. 
  



 19. Cunoștințele despre religie înlocuiesc cunoștințele despre viața
reală a musulmanilor?
a. Da 
b. Nu

Explicație: Conform unui studiu din Germania: „[…] în timp ce
cunoștințele despre viața reală a musulmanilor se corelează cu o mai
puțină acceptare a pozițiilor anti-musulmane, cunoștințele generale
despre islam nu. De fapt, cunoștințele despre religie sunt asociate cu
un acord mai puternic cu anumite afirmații negative. Cu alte cuvinte,
interesul pentru religie fără referire la lumea vieții este asociat cu
omogenizarea și, în unele privințe, devalorizarea musulmanilor.
Cunoștințele despre viețile musulmanilor din Germania sunt asociate
cu mai puțină islamofobie. Această cunoaștere de zi cu zi este întărită
de un contact mai strâns cu musulmanii, de exemplu între grupurile de
prietenie și în activitățile de petrecere a timpului liber – dar nu și la
școală.”

20. Ce procent din populația europeană este musulmană? 
a. 4,9%
b. 12,3%
c. 17,8% 
d. 21,7%



Explicație: Între 2010 și 2016, ponderea musulmanilor în populația
continentului a crescut cu peste 1% de la 3,8% la 4,9%. Între 5,3 și 5,6
milioane de oameni de credință islamică trăiesc în prezent în
Germania, reprezentând o pondere de 6,4 până la 6,7% din populația
totală a țării.

3.2.3. Utilizarea Quiz-urilor Kahoot! pentru promovarea „Egalității
de gen și a dreptului la sexualitate” 

1. La nivel mondial, câte femei și fete sunt supuse violenței sexuale
și/sau fizice de către un partener intim? 
a. 243 de milioane de femei
b. 78 de milioane de femei
c. 400 de milioane de femei

Explicație: 243 de milioane de femei și fete cu vârsta cuprinsă între 15
și 49 de ani au fost supuse violenței sexuale și/sau fizice comise de un
partener intim în ultimele 12 luni. Până la 70% dintre femei raportează
că au suferit violență fizică și/sau sexuală din partea unui partener
intim la un moment dat în viață. Se raportează că violența împotriva
femeilor și fetelor s-a intensificat odată cu pandemia de COVID-19.
(Sursa: UN Women) 



2. Ce procent din cei 774 de milioane de adulți analfabeti din lume
sunt femei? 
a. 10% 
b. 90% 
c. 65%

Explicație: 65% dintre adulții analfabeti din lume sunt femei, ceea ce
înseamnă aproximativ 516 milioane de femei. Accesul egal la educație
pentru băieți și fete este oferit în mai puțin de 40% din țări, în timp ce
femeile au șanse mai mari să nu intre niciodată în școala primară. De
la izbucnirea pandemiei de COVID-19, se estimează că încă 10
milioane de fete de liceu ar putea fi forțate să părăsească școala
(UNESCO).

3. La nivel global, cine se ocupă mai mult de activități de îngrijire:
femeile sau bărbații? 
a. Bărbații 
b. Femeile

Explicație: În comparație cu bărbații, la nivel global, femeile cheltuiesc
de 2 până la 10 ori mai mult pentru îngrijirea altora, cum ar fi copiii,
bătrânii și bolnavii. (Sursa: UN Women) 



 4. Sunt problemele de sănătate sexuală și reproductivă protejate de
drepturile internaționale ale omului? 
a. Da 
b. Nu

Explicație: Drepturile de reproducere au fost considerate drepturi ale
omului pentru prima dată într-un document de consens internațional,
în 1994, când 179 de țări au adoptat un Program de acțiune, la
Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (ICPD). Ei au
convenit că politicile populației trebuie să vizeze împuternicirea
oamenilor, în special a femeilor, să ia decizii cu privire la dimensiunea
familiilor lor, oferindu-le informații și resurse pentru a lua astfel de
decizii și permițându-le să-și exercite drepturile reproductive.

5. Violența împotriva persoanelor LGBTIQ este de domeniul trecutului.
a. Adevărat 
b. Fals

Explicație: 20-25% dintre lesbiene și gay se confruntă cu crime
motivate de ură la un moment dat în viața lor. Se raportează că
omuciderile împotriva membrilor comunității LGBTIQ au crescut din
2007. Femeile transgender, persoanele de culoare LGBTQ și HIV
afectate și persoanele transgender de culoare sunt cele mai expuse 



riscului. (Sursa: NCAVP) 

6. Ratele de mortalitate ale femeilor educate în timpul nașterii sunt
semnificativ mai mici decât cele ale femeilor needucate. 
a. Adevărat
b. Fals

Explicație: Dacă toate mamele ar absolvi studiile primare, ratele
mortalității în timpul nașterii ar scădea cu două treimi. (Sursa:
UNESCO) 

7. Care a fost prima țară europeană care a legalizat căsătoria între
persoane de același sex? 
a. Olanda
b. Danemarca 
c. Grecia

Explicație: În 1989, Danemarca a fost prima țară din Europa și din
lume care a introdus parteneriatele civile pentru cuplurile de același
sex, dar egalitatea căsătoriei pentru cuplurile de același sex a fost
recunoscută legal pentru prima dată în Țările de Jos la 1 aprilie 2001.
Până la finalul anului 2022, căsătoria între două persoane de același
sex va fi realizată sau recunoscută legal în cel puțin 31 de țări.



8. Privarea persoanelor LGBTIQ de drepturile lor umane poate fi
justificată pe motive de religie, cultură sau tradiție? 
a. Da
b. Nu

Explicație: Drepturile la sexualitate sunt drepturi universale ale omului.
Fiecare persoană are aceleași drepturi, indiferent cine este sau unde
locuiește, iar aceste drepturi trebuie protejate. 

9. Dacă femeile ar începe să fie plătite în mod egal cu bărbații pe
piețele muncii, cât de mult ar putea fi adăugat la PIB-ul anual global
până în 2025? 
a. Până la 75 de trilioane de dolari 
b. Până la 28 de trilioane de dolari 
c. Până la 37 de trilioane de dolari

Explicație: 28 de trilioane de dolari anual este echivalent cu economiile
combinate ale SUA și China de astăzi. Femeile cu vârsta cuprinsă
între 25 și 54 de ani participă la forța de muncă globală cu 63%, în
timp ce participarea bărbaților este de 94%. Se raportează că doar 5%
dintre directorii generali din Fortune 500 sunt femei. (Sursa: Forumul
Economic Mondial)



10. Din 129 de țări în care au fost efectuate studii, câte sunt pe cale să
atingă Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 5 (realizarea
egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor) până în 2030? 
a. 0 
b. 13 
c. 46

Explicație: Potrivit Global Goals Gender Index, publicat de
parteneriatul Equal Measures 2030, a constatat că nicio țară nu și-a
îndeplinit pe deplin promisiunea de egalitate de gen prevăzută în
Agenda 2030. Mai mult, izbucnirea COVID-19 exacerbează
inegalitățile existente pentru femei și fete pe toate aspectele: sănătate,
economie, securitate, protecție socială etc. Astfel, este puțin probabil
ca Obiectivul global #5 privind egalitatea de gen să fie atins până în
2030. (Sursa: Măsuri egale) 

11. Care a fost prima țară care a acordat femeilor dreptul de vot? 
a. Statele Unite ale Americii
b. Noua Zeelanda
c. Regatul Unit

Explicație: Noua Zeelandă a fost prima țară autonomă care a acordat
tuturor femeilor adulte dreptul de vot. (Sursa: Istoria NZ) 



12. În ce oraș din Statele Unite ale Americii au izbucnit revoltele de la
Stonewall la 28 iunie 1969, demarând mișcarea pentru drepturile
homosexualilor? . 
a. Miami
b. Chicago 
c. New York

Explicație: Revoltele de la Stonewall (cunoscute și sub numele de
revolta Stonewall, rebeliune Stonewall sau pur și simplu Stonewall) au
fost o serie de demonstrații ale membrilor comunității gay ca răspuns
la un raid al poliției care a început în primele ore ale dimineții zilei de
28 iunie 1969. la Stonewall Inn din cartierul Greenwich Village din New
York. Revolta a fost declanșată după ce poliția a percheziționat
Stonewall Inn din Greenwich Village și a devenit violentă. Revoltele
sunt considerate pe scară largă un eveniment care a transformat
mișcarea de eliberare a homosexualilor și lupta din secolul XX pentru
drepturile LGBTQI în Statele Unite.

13. Poate un angajator să discrimineze un angajat din cauza orientării
sexuale sau a identității de gen? 
a. Da 
b. Nu



Explicație: Indiferent dacă un angajator cunoaște sau nu orientarea
sexuală sau identitatea de gen a unui angajat, angajatorii nu au voie
să discrimineze un angajat deoarece acel angajat nu se conformează
unui stereotip bazat pe sex cu privire la comportamentul feminin sau
masculin. 

Egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea sunt valori comune
pe care se întemeiază UE și sunt ferm încorporate în Tratatele Uniunii
Europene, în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în
legislația secundară. „Orice discriminare bazată pe orice motiv, cum ar
fi sexul... sau orientarea sexuală, va fi interzisă.” (Carta drepturilor
fundamentale a UE (articolul 21)Mai mult, odată cu intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene a devenit un set obligatoriu de drepturi fundamentale ale
UE. Carta interzice discriminarea pe orice motiv, fără a limita această
interdicție la anumite domenii și se adresează instituțiilor, organelor,
oficiilor și agențiilor UE și statelor membre atunci când pun în aplicare
dreptul Uniunii. Directiva privind egalitatea în muncă interzice
discriminarea în ceea ce privește accesul și condițiile de angajare și
angajarea pe cont propriu, formarea profesională, precum și
îndrumarea și apartenența la organizațiile de lucrători și angajatori. Se
aplică atât sectorului privat, cât și sectorului public. Statele membre au
trebuit să pună în aplicare directiva până la sfârșitul anului 2003. 



14. Care este termenul care este definit ca o teamă irațională,
aversiune față de homosexualitate sau discriminare față de
homosexualitate? 
a. Sexism
b. Homofobie
c. Bifobie 
d. Transfobia

Explicație: Sursa definiției de mai sus: Dicționar Merriam-Webster).

Sexismul este o prejudecată sau discriminare bazată pe sex, în
special discriminarea femeilor. De asemenea, descrie
comportamentul, condițiile sau atitudinile care favorizează
stereotipurile rolurilor sociale bazate pe sex. 

Bifobia este o aversiune față de bisexualitate și de persoanele
bisexuale ca indivizi. Poate lua forma negației că bisexualitatea este o
orientare sexuală autentică sau a stereotipurilor negative despre
persoanele bisexuale.

Transfobia este frica irațională, aversiunea față de persoanele
transgender sau discriminarea față de acestea. 



15. Câți ani vor dura pentru a reduce decalajul global de gen? 
a. 15 
b. 54 
c. 108 
d. 136

Explicație: Conform Forumului Economic Mondial, va dura 136 de ani
pentru a reduce decalajul global de gen (Forumul Economic Mondial).
Saadia Zahidi, director general și șef al Centrului pentru Noua
Economie și Societate al WEF scrie: „Pandemia de Covid-19 a ridicat
noi bariere în construirea de economii și societăți incluzive și prospere.
Decalajele de gen preexistente au amplificat criza în mod asimetric
între bărbați și femei, chiar dacă femeile au fost în prima linie în
gestionarea crizei ca lucrători esențiali”. Mai multe femei decât bărbați
și-au pierdut locul de muncă din cauza pandemiei. Potrivit Forumului
Economic Mondial, va fi nevoie de 268 de ani pentru a reduce
decalajul economic de gen - o disparitate care era deja în creștere
anul trecut din cauza: „lipsei de progres în reducerea decalajului de
participare economică și a oportunităților”.



3.2.4. Utilizarea Quiz-urilor Kahoot! Chestionare pentru
promovarea subiectului „Schimbările Climatice”  

1. Care este sursa primară de energie pentru sistemul climatic al
Pământului? 
a. Căldură din interiorul Pământului 
b. Soarele 
c. Centrale electrice producătoare de energie electrică 
d. Petrol și gaze

Explicație: Radiația solară este energia fundamentală care conduce
sistemul nostru climatic și aproape toate procesele climatice și
biologice de pe Pământ depind de aportul solar. Energia de la soare
este esențială pentru multe procese de pe Pământ, inclusiv încălzirea
suprafeței, evaporare, fotosinteză și circulație atmosferică.

2. De ce sunt gazele cu efect de seră precum CO2 și metanul
importante pentru clima Pământului? 
a. Ele permit căldurii să scape din atmosfera Pământului.
b. Ele captează energia Soarelui, astfel încât suprafața
Pământului să fie caldă



Explicație: Gazele cu efect de seră mențin planeta noastră viabilă,
păstrând o parte din energia termică a Pământului, astfel încât să nu
scape toată în spațiu. Această captare a căldurii este cunoscută sub
numele de efect de seră. La fel cum prea puține gaze cu efect de seră
fac Pământul prea rece, prea mult gaz cu efect de seră face Pământul
prea cald.

3. Ce se întâmplă când CO2 și alte gaze cu efect de seră cresc în
atmosfera noastră? 
a. Temperaturile medii globale scad 
b. Temperaturile medii globale cresc 
c. Câmpul magnetic al Pământului își schimbă direcția

Explicație: NASA a observat creșteri ale cantității de dioxid de carbon
și ale altor gaze cu efect de seră din atmosfera noastră. O prea mare
cantitate dintre aceste gaze cu efect de seră poate face ca atmosfera
Pământului să capteze din ce în ce mai multă căldură. Acest lucru face
ca Pământul să se încălzească.
 
4. Un motiv principal pentru care știm că activitatea umană cauzează
încălzirea globală este: 
a. CO2 a scăzut în atmosferă în ultimii zece ani 
b. Atmosfera Pământului devine din ce în ce mai subțire 



c. Putem corela creșterea CO2 cu activitățile umane 
d. Toate variantele de răspuns sunt corecte

Explicație: Arderea combustibililor fosili, eliberarea de substanțe
chimice în atmosferă, reducerea cantității de acoperire forestieră și
extinderea rapidă a activităților agricole, de dezvoltare și industriale
eliberează dioxid de carbon în atmosferă și schimbă echilibrul
sistemului climatic.

5. Aceste observații ne informează că temperatura medie a
Pământului este în creștere, cu excepția: 
a. Cei mai călduroși 20 de ani din istorie au avut loc toți din 1995.
b. Temperaturile în creștere topesc gheața de pe uscat, lacurile și
mările. 
c. Animalele cresc în diversitate în sălbăticie.
d. Furtunile de iarnă au crescut ca frecvență și intensitate din 1950

Explicație: Un număr de specii vor fi afectate fiziologic de schimbările
climatice. Există dovezi că unele specii sunt vulnerabile fiziologic la
temperaturi crescute. De exemplu, oposumul verde, o specie
endemică a pădurilor tropical din Queensland, nu își poate controla
temperatura corpului atunci când temperatura ambientală crește peste
30°C. Un val de căldură extins în nordul Queensland-ului ar putea 



ucide o mare parte a populației sale.

6. Următoarele activități umane produc gaze cu efect de seră, cu
excepția: 
a. Conducerea mașinilor 
b. Plimbările, ciclismul și înotul.
c. Agricultura animală
d. Producerea de energie electrică din gaze naturale, petrol și cărbune

Explicație: Aceste activități nu produc nicio poluare, deoarece nu
implică substanțe chimice. 

7. Care dintre următoarele este un exemplu de climă? 
a. O furtună intensă în Houston 
b. Temperatura medie din Chicago în ultimii 50 de ani
c. O zi fierbinte în Boston toamna
d. O zi cu ceață în San Francisco

Explicație: În Chicago, verile sunt calde și umede; iernile sunt
înghețate, cu multă zăpadă și vânt; și este parțial noros pe tot
parcursul anului. Temperatura medie variază de obicei de la 22°F
(-5.6°C) la 83°F (28.3°C) și este rareori sub 5°F (-15°C) sau peste
91°F (32.8°F). °C). Sezonul cald durează 3,6 luni, de la 3 iunie până la 



20 septembrie, cu o temperatură maximă medie zilnică de peste 22,8
°C (73 °F). Cea mai caldă lună a anului în Chicago este iulie, cu o
medie maximă de 82°F (27,8°C) și minimă de 70°F (21,1°C). 

Sezonul rece durează 3,2 luni, din 2 decembrie până pe 9 martie, cu o
temperatură maximă medie zilnică sub 43 ° F (6,1 ° C). Cea mai rece
lună a anului în Chicago este ianuarie, cu o medie minimă de 22°F
(-5,6°C) și maximă de 33°F (0,6°C).

8. Cum obțin oamenii de știință date despre climă și vreme?
a. Din spațiu, cu sateliți dotați cu senzori speciali 
b.  La suprafața Pământului, cu mii de stații meteo 
c. În ocean, cu drifters autonomi și alte instrumente
d. Toate variantele de răspuns sunt corecte

Explicație: Cercetătorii climatici folosesc toate măsurătorile directe și
indirecte posibile pentru a studia istoria completă a climei Pământului,
de la cele mai recente observații prin satelit până la mostre de gheață
preistorică extrase din ghețari. 

9. Care dintre următoarele este un exemplu de vreme? 
a. Precipitațiile medii pentru Seattle peste 40 de ani 
b. Faptul că deșerturile tind să fie calde și uscate. 



c O zi rece record în Phoenix 
d. Există ghețari în Parcul Național Glacier

Explicație: Vremea se referă la starea atmosferei și include
temperatura, precipitațiile, umiditatea, înnorarea, vizibilitatea,
presiunea și vântul. Vremea, spre deosebire de climă, include variațiile
pe termen scurt ale atmosferei, variind de la minute la luni. 

10. Impacturile schimbărilor climatice vor fi aceleași în toate locațiile
de pe Pământ?
a. Rezultatele sunt aceleași pe tot globul 
b. Nu există dovezi științifice care să susțină un răspuns.
c.  Impactul va varia. 
d. Toate variantele de răspuns sunt corecte.

Explicație: Deși schimbările climatice sunt o problemă în mod inerent
globală, impactul nu va fi resimțit în mod egal pe întreaga planetă.
Este posibil ca impactul să difere atât în   ceea ce privește amploarea,
cât și rata schimbării în diferite continente, țări și regiuni. Unele națiuni
vor avea probabil mai multe efecte adverse decât altele. 

11. Cum influențează stratul de ozon viața de pe Pământ?



Reducerea consumului de apă. Utilizarea a mai puțină energie
electrică. Consumul de mai puțină carne - nu trebuie să devenim
vegetarieni, dar schimbările mici produc rezultate pe termen lung. 

a. Orificiul stratului de ozon este principalul motiv al schimbărilor
climatice 
b. Filtrează radiațiile UV dăunătoare din lumina soarelui
c. Mărește lumina soarelui, provocând arsuri solare 
d. Cutiile de aerosoli mai conțin CFC care subțiază stratul de ozon

Explicație: Stratul de ozon este un strat natural de gaz din atmosfera
superioară care protejează oamenii și alte viețuitoare de radiațiile
ultraviolete (UV) dăunătoare de la soare. Stratul de ozon filtrează cea
mai mare parte a radiațiilor UV nocive ale soarelui și, prin urmare, este
crucial pentru viața pe Pământ.

12. Cum putem face diferența? 
a. Luăm autobuzul, trenul sau bicicleta când putem
b. Mâncăm mai puțin carne și lactate
c. Ne educăm pe noi înșine și vorbim cu prietenii și familia
d. Toate variantele de răspuns sunt corecte.

Explicație: explicație suplimentară despre cum putem folosi mai puține
resurse: 



Evitarea plasticului - cu cât folosim mai puțin, cu atât mai bine. 
Conducerea mai rară a mașinilor, utilizarea bicicletei sau a
mijloacelor de transport în comun. Chiar și mașinile eficiente din
punct de vedere al combustibilului poluează! 

 13. De ce este oceanul un rezervor important de căldură în sistemul
climatic al Pământului?
a. Există atât de mulți pești și mamifere care trăiesc acolo
b. Soarele strălucește pe ocean 24 de ore pe zi
c. Apa de mare absoarbe de până la 1000 de ori mai multă căldură
decât aerul 
d.Captează lava de la vulcanii de pe fundul mării

Explicație: Apa nu numai că acoperă mai mult de 70% din suprafața
planetei noastre, ci poate absorbi și cantități mari de căldură fără o
creștere mare a temperaturii. Această capacitate extraordinară de a
stoca și elibera căldură pe perioade lungi de timp conferă oceanului un
rol central în stabilizarea sistemului climatic al Pământului.



3.2.LEGO® SERIOUS PLAY®

Scurtă descriere

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) este o metodologie care a fost
creată de LEGO® Group în Danemarca, care este acum utilizată în
întreaga lume. Cărămizile LEGO® sunt folosite pentru a îmbunătăți
gândirea creativă. Metoda a fost concepută pentru a rezolva probleme
complexe din sectorul de afaceri dar și pentru a implica fiecare
membru al grupului în discuții, în ciuda personalității și a statutului lor
în companie. Abordarea se bazează pe cercetări conform cărora
învățarea practică produce o înțelegere mai profundă și mai
semnificativă a problemei.

Metodologia este un set de activități și sarcini diferite, în care
participanții creează modele metaforice sau simbolice pentru probleme
complexe cu cărămizi LEGO, pe care apoi le împărtășesc cu restul
participanților la atelier. Simultan, participanții își împărtășesc propriile
povești și perspective folosind metafore și reprezentări. Participanții
sunt conduși printr-o serie de întrebări, cercetând din ce în ce mai
profund subiectul. În discuțiile între colegi care urmează, participanții
explorează problema și dezvoltă soluții comune. 



O structură a procesului de bază, pas cu pas. 
Cărămizi: utilizarea cărămizilor ca mijloace pentru a crea modele
3D vizibile, tangibile, care reprezintă ideile, gândurile și reflecțiile
cuiva. 
Eticheta participanților.
Codul de conduită al facilitatorului.

Rolul facilitatorului este foarte important în contextul atelierului LSP,
care pune întrebări care sunt relevante pentru problema prezentată
echipei. La rândul lor, participanții încearcă să răspundă la întrebările
facilitatorului construind modele folosind cărămizi LEGO. 

Unicitatea metodologiei LSP nu este doar folosirea cărămizilor LEGO,
ci este o metodă de facilitare care necesită și permite ca vocea tuturor
participanților să fie auzită în condiții egale. 

Procesul general se bazează pe valori democratice și implică activ toți
participanții. Una peste alta, conceptul de bază al LEGO® SERIOUS
PLAY® include următoarele: Structura procesului:



Scop și obiective 

Metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) își propune să ofere
mediul ideal pentru ca un grup să împărtășească idei, opinii și
înțelegeri; să se angajeze activ într-un dialog și discuții fructuoase și
semnificative; și pentru a găsi soluții eficiente și realiste la problemele
din lumea reală. Facilitează un proces de întâlnire, comunicare,
rezolvare de probleme și luare a deciziilor în care abilitățile echipelor
de rezolvare a problemelor pot fi îmbunătățite. 

Prin utilizarea cărămizilor Lego, participanții își pot folosi abilitățile
vizuale, auditive și kinestezice. Metodologia motivează participanții să
învețe și să asculte și oferă tuturor participanților o voce - indiferent de
cultură, poziție sau abilități lingvistice. Metoda este concepută pentru a
rezolva probleme complexe prin ghidarea participanților printr-un
proces de înțelegere a complexității unei probleme, împărtășirea
opiniilor lor și dezvoltarea soluțiilor. 

Într-un atelier care urmează metodologia LSP, toată lumea
construiește și toată lumea discută – care este obiectivul general.
Obiectivul acestei metode este de a permite participanților mai puțin
vocali să-și exprime ideile și opiniile, precum și de a oferi participanților
mai vocali sau dominanti oportunitatea de a asculta în mod activ idei 



pe care altfel nu le-au mai auzit. Procesul de construire și colaborare
poate produce perspective care pur și simplu nu ar apărea în discuțiile
tipice. Dând frâu liber imaginației prin creativitate, prin construirea și
exteriorizarea conceptelor, făcându-le tangibile și împărtășindu-le cu
cei din jur, participanții au ocazia să reflecte asupra problemei, dar și
de a-i invita pe alții să reflecteze cu ei.

Procesul de creare sau de
construire este urmat de
discuții aprofundate și duce
de obicei la discuții mult mai
valoroase, perspicace și
oneste. În timp ce face ceva,
creierul este implicat într-un
proces creativ, reflexiv, care îl
face să funcționeze diferit,
deblocând astfel noi
perspective. Mai mult,
reprezentarea vizuală pe care
o oferă un obiect la începutul
unei discuții care
simbolizează ideile cuiva
asupra unei probleme, oferă 



tuturor participanților posibilitatea de a demonstra și de a se exprima
în mod egal. Desigur, acest proces este diferit de discuțiile obișnuite,
în care problema cheie este determinată de o personalitate dominantă
la început, iar apoi restul conversației continuă din acel punct.

Avantajele sistemului LEGO în ansamblu sunt demonstrate prin
LEGO® SERIOUS PLAY®. Aceste virtuți se bazează pe creativitate,
facilitare și deschidere. Nu stabilește o cale specială de urmat de
participant, ci mai degrabă îmbrățișează și sprijină orice idei care pot
apărea, promovând în același timp dezvoltarea și colaborarea. Toate
etapele procesului LSP care implică construirea cu cărămizi LEGO
folosesc conexiunea mână-minte. Toate discuțiile care au loc provin
din procesul de construire. În timpul acestui proces, mâna și mintea se
conectează pentru a oferi o formă vizuală, metaforică lucrurilor,
emoțiilor și relațiilor. Conexiunea minții și mâinilor provine din teoria
„gândirii cu corpul”, care a atras sprijinul descoperirilor din domeniile
psihologiei și neuroștiinței. Conexiunea dintre corpul unei persoane și
procesele ei cognitive sunt susținute de metodologia LSP. 

În concluzie, obiectivul metodei LSP este de a permite procese
constructive de reflecție și dialog. În urma unui proces structurat într-
un anumit cadru care este monitorizat și dirijat de un facilitator,
participanții folosesc cărămizile pentru a crea modele care își exprimă 



Vizualizarea în mod eficient a ideilor 
Dobândirea unei înțelegeri aprofundate a metodei LSP și a
procesului acesteia 
Explicarea propriilor idei prin metafore și povești
Înțelegerea importanței comunicării prin metafore și modele

Folosirea proceselor de dialog
Dezvoltarea/extinderea abilităților de rezolvare a problemelor
Cultivarea creativității
Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă 
Dobândirea abilităților de comunicare 
Extinderea abilităților verbale
Dobândirea abilităților de ascultare activă
Utilizarea unor modele metaforice, abstractizarea și imagini
definite de utilizator pentru problemele din lumea reală
Gândirea critică 

gândurile, reflecțiile și ideile.

Rezultate așteptate

Cunoştinţe 

Abilități:



Aprecierea beneficiilor muncii în echipă
Cultivarea unei gândiri orientate spre învățare
Acceptarea absenței unei „soluții perfecte” la o problemă
Aprecierea importanței ascultării active pentru a înțelege mai
degrabă decât a răspunde 
Deschiderea la sarcini metacognitive reflexive
Deschiderea către diferite stiluri de gândire
Aprecierea opiniilor altora
Evitarea de a judeca munca altor persoane

Atitudini

Durata de timp

Un atelier LSP este mai eficient atunci când are o durată de cel puțin o
zi întreagă. Cel mai scurt, un atelier LSP durează de la trei până la
patru ore. Pentru ca un atelier LSP să fie de înaltă calitate și eficient,
trebuie urmați toți pașii întregului proces

Cerințe pentru facilitatori (ex. numărul minim de formatori,
pregătirea educațională și expertiza necesară etc.)

Pentru a învăța și a aprecia pe deplin punctele forte ale metodologiei
LSP, în special dezvoltarea unui stil de facilitare adecvat necesită timp 



Urmați întotdeauna cele trei faze de bază ale procesului LSP 
Mențineți procesul să decurgă fără probleme, introducând mai întâi
metoda participanților și păstrați întotdeauna în minte nevoile
participanților în timpul procesului.
Provocările de construcție atribuite participanților ar trebui să fie
clare și să servească scopului mai important al atelierului LSP.
Orice sarcină atribuită participanților trebuie să fie îndeplinită mai
întâi de individ și apoi în cadrul grupului, deoarece nivelul de 

și practică. Se recomandă ca utilizatorii noi să caute instrucțiuni în
facilitarea LEGO® SERIOUS PLAY®. 

Acest tip de curs nu mai este oferit de Grupul LEGO însuși, ci de
practicieni instruiți din comunitatea LEGO® SERIOUS PLAY®.
Acestea pot fi găsite, de exemplu, pe site-ul www.seriousplay.com,
care include link-uri către comunitățile LEGO® SERIOUS PLAY® din
întreaga lume. 

Pentru echipele existente se recomandă utilizarea unui facilitator LSP
extern, care nu face parte din sistem și nu este implicat în dinamica
interpersonală.

În timpul unui atelier LSP, este important să urmați codul de conduită
al facilitatorului, urmând instrucțiunile de mai jos: 



Utilizați în mod activ modelele și folosiți-le ca instrumente pentru a
promova reflecția și dialogul constructiv. Prin urmare, facilitatorul
ar trebui să se concentreze pe modele, adică să aibă încredere în
metodă și să revină la modele atunci când facilitează procesul. 
Facilitatorul trebuie să permită tuturor participanților să își explice
modelul. Este important ca participanții să se simtă auziți. În plus,
este vital pentru procesul LSP ca fiecare contribuție să fie
acceptatăși recunoscută.

       reflecție atins în procesele LSP este o mișcare de la reflecția      
      individuală la reflecția de grup. 

Cerințe pentru participanți (ex., nivel de limbă, competențe,
pregătire) 

Una dintre principalele caracteristici ale cărămizilor LEGO®, care
servesc universalității lor, este că acționează ca un limbaj comun pe
care orice persoană este capabilă să le folosească, indiferent de
educație, cultură, vârstă, background sau poziție. În acest fel, ies la
suprafață cunoștințele și perspectivele unice ale tuturor participanților. 
Toți participanții trebuie să fie conștienți și să respecte eticheta.
Eticheta este un set de principii care sunt parte integrantă a procesului
LSP. Facilitatorul, care conduce atelierul, trebuie să se asigure că
participanții sunt conștienți și respectă principiile, astfel încât să 



Prin natura lor, oamenii vor să contribuie, să facă parte din ceva
mai mare și să-și asume meritele pentru rezultate.
Toți participanții trebuie să fie implicați, să contribuie la activitate și
să se facă auziți.
Munca în echipă este esențială și fiecare membru al echipei are
cunoștințe importante de împărtășit. 

asigure integritatea procesului LSP și că obțin cele mai mari beneficii
de pe urma acestuia. 

Metoda LSP se bazează pe următoarele convingeri, pe care
participanții trebuie să le urmeze:

Cărămizi: Participanții trebuie să
aibă acces egal la o gamă largă de
cărămizi și piese, pentru a avea
posibilitatea de a se exprima în mod
adecvat. 

Răspunsurile nu sunt simple;
participanții ar trebui să înțeleagă că
trăim într-o lume care poate fi cel mai
bine descrisă ca fiind complexă și
schimbătoare.

Materiale și echipamente necesare



Kit de pornire LEGO® SERIOUS PLAY®
Dacă este disponibil, asigurați-vă că dispuneți de: un kit de
identitate și peisaj LEGO® SERIOUS PLAY® (nr. articol 2000415),
și un kit de conexiuni LEGO® SERIOUS PLAY® (nr. articol
2000413).
Pixuri, hârtie
Alte materiale/echipamente de care are nevoie facilitatorul, în
funcție de scopul atelierului și de nevoile participanților.

Alte cerințe (ex. probleme de siguranță, probleme legate de
sănătate, cerințe administrative, alimente și băuturi, proceduri de
înscrieree, etc.)

Procesul LSP necesită în mod normal cel puțin o zi întreagă de lucru,
astfel încât participanții sunt probabil să obosească – jocul serios este
o muncă grea. Asigurați-vă că programați pauze regulate și că oferiți
mâncare și băuturi participanților.

Metodologie și tehnici

Metoda LSP se bazează pe cunoștințele de bază despre cum oamenii
și grupurile învață și se dezvoltă cel mai bine. Structura LSP se
bazează pe un proces de învățare prin care se asigură că oamenii își 



sumă propria învățare și descoperă lucruri noi.

Metodologia LSP include trei faze de bază:

Faza 1, Provocarea: Luând în considerare în prealabil scopul fiecărui
atelier, facilitatorul va formula fiecare provocare de construcție în mod
relevant pentru a incita la reflecție și la dialog. La începutul procesului,
provocarea este prezentată participanților la atelier, timpul de
construcție este clar și apoi facilitatorul le cere participanților să
construiască un model cu cărămizile LEGO® care le exprimă
gândurile sau răspunsul la provocare. Alegerea facilitatorului și
formularea sarcinii de construire sunt cruciale pentru experiența
procesului de către participanți. Sarcina provocatoare pentru facilitator
în acest moment este crearea unei sarcini de construcție
cuprinzătoare și relevante, care să servească scopului atelierului,
respectând în același timp principiile de bază ale metodei LSP.

Faza 2, Construirea: În timpul fazei de construcție, facilitatorul
lansează provocarea de construire, iar participanții răspund la aceasta
folosind cărămizi LEGO. În procesul de construire a modelelor lor,
participanților li se atribuie sens și narațiune, utilizând diferite
instrumente, cum ar fi metafore, figuri de stil și narațiuni. În cadrul
procesului de construire, participanții trec printr-un proces de reflecție, 



în care dezvoltă o conexiune cu ei înșiși și descoperă o perspectivă
mai clară asupra propriilor reflecții și gânduri. Procesul de construire
inspiră și sprijină procesul de reflecție și oferă participanților
posibilitatea de a „gândi cu mâinile”. Actul de a construi cu mâinile
unui obiect concret, tridimensional, care reprezintă idei abstracte,
reflecții și gânduri, oferă o perspectivă aprofundată asupra
cunoștințelor și experienței acumulate de individ.

Faza 3, Împărtășirea: Faza de împărtășire își propune să permită
tuturor participanților să-și dezvăluie propriile povești și să explice
semnificația din spatele modelelor lor. Participarea tuturor
participanților în această fază este vitală pentru metodologia LSP. În
acest context, împărtășirea în sine este un proces de reflecție, prin
aceea că atunci când își împărtășesc modelele, participanții își
explorează mai în profunzime propriile expresii. Mai mult, ascultătorilor
li se oferă posibilitatea de a explora mai detaliat ceea ce naratorul
exprimă prin model. Rolul facilitatorului este din nou unul vital. În
timpul fazei de împărtășire, facilitatorul ar trebui să pună întrebări
adecvate și relevante, care vor ajuta participanții să reflecteze mai
mult și să împărtășească mai mult cu restul grupului. Este esențial ca
vocea fiecărei persoane să fie auzită în timpul acestui proces.
Procedând astfel, unul dintre obiectivele procesului LSP este atins: să 



permită tuturor participanților să-și exprime și să-și împărtășească
gândurile într-o manieră constructivă, dar și să permită tuturor să
asculte punctele de vedere ale celuilalt. Acest proces permite crearea
unei înțelegeri comune a dinamicii grupului și a modului de a gestiona
situația, dar creează, de asemenea, un punct eficient pentru ca
oamenii să simtă proprietatea asupra reflecțiilor și ideilor exprimate. În
cele din urmă, procesul descris îi va ajuta să ajungă la cele mai bune
soluții și acțiuni posibile care trebuie întreprinse ca răspuns la
provocarea cu care se confruntă. Pentru a beneficia de toate
avantajele pe care le oferă metoda LSP, este imperativ ca cele trei fa- 

ze de bază descrise mai sus să fie
parcurse de fiecare dată și în
ordinea corectă. În timpul acestui
proces de învățare eficient, care
oferă un mediu ideal pentru
reflecție constructivă și dialog,
participanții dobândesc cunoștințe
profunde și își asumă propriul
proces de învățare.



Un set sistematic de principii dinamice de grup 
Un set de principii pentru utilizarea sistematică a cărămizilor
LEGO®
Utilizarea sistematică a tehnicilor LEGO® SERIOUS PLAY®

Pregătirea

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® este un proces facilitat, iar
rezultatele și impactul sunt direct legate de calitatea facilitării. Pentru
un observator, metoda pare mult mai ușor de facilitat decât este cazul.
Facilitatorul trebuie să stăpânească un întreg ecosistem format din:

 Datorită faptului că un facilitator al atelierului LSP duce participanții de
la un punct de plecare specific la obiectivele lor finale, este necesar să
aibă un set profund de cunoștințe și abilități, dobândite printr-o
pregătire riguroasă.

 În plus, însăși natura metodei, în special faptul că este un proces
personalizat din punct de vedere al conținutului, necesită o pregătire
suplimentară. Fiecare atelier este adaptat pentru a îndeplini obiectivele
specifice ale grupului țintă și ale subiectului explorat. Astfel, nu există
ateliere „gata făcute”, acordându-se astfel facilitatorului și rolul de
designer. Cu acest rol, facilitatorul proiectează un atelier care
răspunde nevoilor, așteptărilor și obiectivelor grupului țintă.



Generați implicare și schimbați starea de spirit: este important să
creați un mediu potrivit și să implicați participanții pe toată durata
atelierului. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea activităților de
improvizație, a energizerelor sau a jocurilor de încălzire.
Facilitatorul poate alege orice activitate pe care o consideră cea
mai potrivită pentru fiecare atelier. 
Muzică: Redarea muzicii pe toată durata atelierului ajută la
stabilirea dispoziției potrivite pentru fiecare pas al sesiunii și, de
asemenea, ajută la menținerea angajamentului. După pregătirea
agendei și a activităților, facilitatorul poate alege melodiile potrivite
pentru fiecare activitate/exercițiu. Acest lucru contribuie și la
menținerea unui flux plăcut în timpul activității.

A fi bine pregătit pentru un atelier este fundamental, deoarece
facilitatorul trebuie să aibă grijă de multe lucruri, inclusiv de locație,
mese, echipamente, materiale etc. Mai mulți factori de luat în
considerare în pregătirea unui atelier LSP sunt următorii:

 
Slide-uri de prezentare: Ori de câte ori facilitatorul trebuie să transmită
informații participanților, aceștia pot folosi slide-uri care trebuie
pregătite în prealabil.



Introducere în Atelier și Dezvoltarea abilităților: La început,
participanții se familiarizează cu scopul, sfera și tema atelierului,
procesul LSP și fazele acestuia, precum și pașii unui atelier de
consolidare a abilităților. (60-90 minute) 
Core Identity – Individual Build: Facilitatorul le cere participanților
să construiască un model folosind cărămizile furnizate, care
reprezintă propria lor identitate în cadrul echipei. (30 de minute în
total: 15 minute de construcție și 15 minute de partajare)
Identitate aspirațională – Formare individuală: Facilitatorul le cere
participanților să construiască o adăugare, care reprezintă modul
în care cred că le percep ceilalți participanți. (20 de minute în total:
10 minute de construire și 10 minute de partajare) 
Identitate aspirațională – Construcție individuală: Facilitatorul le
cere participanților să construiască o altă completare la modelul
lor, care să le reprezinte gândurile despre cine sunt ei. Participanții
își vor lăsa deoparte modelul, pe care îl vor folosi ulterior. (20 de
minute în total: 10 minute de construire și 10 minute de partajare)
Viața în echipă – Formarea individuală: participanților li se cere să
construiască un nou model care să reprezinte modul în care își
percep echipa. (30 de minute în total: 15 minute de construire și 15
minute de partajare)

Instrucțiuni și programul atelierului

1.

2.

3.

4.

5.



6. Viața comună de echipă – Construire comună: participanților li se
cere să construiască un model comun care să reprezinte despre ce
este echipa specifică și modul în care echipa se percepe. Când echipa
și-a construit modelul comun, un voluntar din echipă explică povestea
modelului, cu contribuții din partea celorlalți membri ai echipei. (30
minute)

7. Conexiuni de echipă Partea A – Construirea individuală: Facilitatorul
le cere apoi participanților să își poziționeze propriul model de
identitate în legătură cu modelul comun de viață în echipă. Acest lucru
va oferi participanților posibilitatea de a-și exprima gândurile despre
echipă și propria lor legătură cu aceasta și poziția lor în cadrul
acesteia. (20 de minute în total: 5 minute de poziționare și 15 minute
de partajare) 

8. Conexiuni de echipă Partea B – Construirea individuală: Participanții
sunt îndrumați să construiască două/trei conexiuni între propriile
modele de identitate și modelul comun de viață în echipă. Conexiunile
vor indica ceea ce participanții simt că îi conectează în cadrul echipei.
(20 de minute în total: 10 minute de construire și 10 minute de
partajare) 



9. Viața aspirațională în echipă – Formare individuală: Facilitatorul le
cere participanților să caute toate modelele construite de participanți,
care sunt o reprezentare a conexiunilor dintre ei înșiși la nivel
individual și a echipei, precum și percepția comună a membrilor
echipei despre echipă. . Apoi, participanții sunt rugați să construiască
individual un model care arată ceea ce aspiră să fie ca echipă în viitor.
(30 de minute în total: 15 minute de construcție și 15 minute de
partajare)

10. Viața de echipă aspirațională comună – Construire comună: Ca
ultim pas, facilitatorul le cere echipelor să construiască un model
comun care să arate ceea ce aspiră să fie ca echipă. (30 minute)

11.Sesiune de procesare și reflecție. (30 minute)

Procesarea

Până la sfârșitul atelierului LSP, este important ca facilitatorul să se
asigure că toți participanții și-au exprimat opiniile și au împărtășit
opiniile cu restul grupului. Prin urmare, în acest moment, dacă un
participant nu a fost activ, facilitatorul ar trebui să-l încurajeze să
participle. 



Pune o singură întrebare la un moment dat 
Formulați întrebări care sunt ghidate de obiectivul sesiunii 

După ce totul este construit, verificați dacă oamenii se simt confortabil
să împărtășească totul, în special pe cele care provin de la modelele
lor individuale. Odată ce echipa termină modelul partajat, faceți o
recapitulare a conceptelor din modele.

După cum s-a detaliat mai devreme, o parte integrantă a procesului
LSP este de a ajuta și de a permite oamenilor să reflecteze asupra a
ceea ce au creat și să se uite mai adânc în propriile reflecții despre
propriul produs, pentru a deveni conștienți de ceea ce le-au adus
explorările lor și pentru a obține mai multe perspective. Apoi, în cele
din urmă, participanții sunt abilitati și îndrumați să își conecteze
cunoștințele nou dobândite cu noile explorări pe care și-ar dori să le
urmeze. 

Facilitatorul conduce procesul de reflecție, atât la nivel individual, cât și
la nivel colectiv. Obiectivul reflecției este de a face sens din etapele
precedente de construire și împărtășire. Folosirea întrebărilor de
reflecție LEGO® SERIOUS PLAY® furnizate este foarte utilă pentru a
facilita procesul de debriefing.

Recomandări de formulare a întrebărilor: 



Pune întrebări care încearcă să pătrundă dedesubt / să lumineze
perspectiva 
Nu puneți mai multe întrebări de reflecție simultan și nu amestecați
etapa de împătășire cu etapa de reflecție.

Obiectivul acestei fișe cu întrebările de reflecție este de a reuni
etapele precedente (construire și împărtășire).
 Pune o întrebare la un moment dat.
 Evitați să puneți mai multe întrebări de reflecție simultan sau să
amestecați etapa de împărtășire cu cea de reflecție.
Adaptați întrebările pentru a se potrivi cu obiectivele sesiunii și
alegeți-le pe cele care vor obține cea mai mare perspectivă.

 Explicați participanților procesul LSP și ajutați-i să se familiarizeze
cu cărămizile LEGO. Pentru a facilita faza introductivă, puteți
utiliza activități de spargere a gheții.
 Activitățile de încălzire sunt utile, deoarece îi ajută pe participanți
să înțeleagă conceptul de metaforă înainte de a pătrunde în
concepte mai complexe. O idee este de a le cere participanților să
construiască un mic model al modului în care se percep pe ei 

Sfaturi pentru facilitatori/formatori/mentori

 Rolul facilitatorului este crucial în procesul LSP:



Este important să se permită participanților să se exprime și să
creeze un spațiu sigur în care să poată face acest lucru fără
judecată.
Rețineți că, deși unele cărămizi pot avea conotații (cum ar fi
monede de aur, un dragon, o stea etc.), este la latitudinea
participanților să le atribuie un sens. Prin urmare, un element
poate avea fie sens pozitiv, fie negativ, în funcție de persoană.

„Metoda LEGO® Serious play® este despre crearea de noi
cunoștințe pentru a rezolva probleme. Este vorba despre
evidențierea și clarificarea perspectivelor. Metoda LEGO® Serious
play® poate ieși la suprafață și poate numi ceea ce de obicei
rămâne nespus într-o cameră. Poate articula concepte într-un mod
nou prin accesarea întregului creier, inclusiv a inconștientului, pe
măsură ce vă lăsați mâinile să vă ajute să gândiți și să
comunicați.”
„Nimeni nu este primul sau ultimul; toată lumea își poate exprima
gândurile… apar idei perturbatoare, cele cu cel mai semnificativ
impact.”

      înșiși, pe care îl vor împărtăși cu restul grupului. Această activitate
      permite o perspectivă asupra aspectelor semnificative ale identității 
      participanților, redate ca mici reprezentări metaforice.

Impresiile utilizatorilor



„Atelierul LEGO ne-a ajutat nu doar să vorbim despre ideile
noastre inovatoare pentru a îmbunătăți serviciile din organizația
noastră, dar ne-am construit împreună viziunea și ideile de servicii.
Și asta a făcut-o mai reală și mai realizabilă.”

Ce tocmai am văzut? (in modelele prezentate)
Ce idei/mesaje ies în evidență?
Ce ți-a atras cu adevărat atenția? (din prezentarea modelelor)
Care sunt faptele (despre subiectul prezentat) pe care tocmai le-
am văzut?
Ce modele/teme vă sunt acum vizibile?

 
Ce părere aveți despre faptele/modelele prezentate?
Ce a fost interesant în ceea ce tocmai ai auzit?
Ce te-a îngrijorat la ceea ce tocmai ai auzit?
Ce te-a inspirat la ceea ce tocmai ai auzit?
Ce posibilități noi am putea vedea acum?

Anexa I: Fișă LEGO® SERIOUS PLAY® - Întrebări de reflecție 

ÎNTREBĂRI OBIECTIVE

ÎNTREBĂRI REFLECTIVE



Ce putem vedea acum pe care nu am văzut înainte?
Ce este recomandat (sau subînțeles) aici?
Care pare să fie problema/ideea/problema centrală pe care
aceasta o arată?
Ce perspective cheie încep să apară aici?

Ce decizie implică aceasta?
Care este pasul pe care trebuie să îl facem acum?
Ce înseamnă asta acum?
Ce tocmai ai învățat?

ÎNTREBĂRI INTERPRETATIVE

ÎNTREBĂRI DECIZIONALE



Implementarea metodei LEGO Serious Play

În ceea ce privește conținutul și obiectivul, metoda LSP este un proces
personalizat. Fiecare atelier trebuie să fie adaptat pentru a îndeplini
obiectivele specifice ale grupului țintă și ale subiectului explorat. Astfel,
nu există ateliere de pregătire „gata făcute”, acordând facilitatorului și
rolul de designer. Cu acest rol, facilitatorul proiectează un atelier care
răspunde nevoilor, așteptărilor și obiectivelor grupului țintă. Dar, cu
toate acestea, dorim să vă inspirăm cum puteți adapta metodologia la
diverse subiecte, prin descrierea diferitelor provocări pentru
participanți.

Utilizarea metodei Lego Serious Play pentru a promova
"Democrația și drepturile omului"

1.Tema democrației 

Sarcină: Ce înseamnă democrația pentru dvs.?

Exemple: existența libertăților civile, posibilitatea de a vota
reprezentanți, egalitatea, statul de drept etc. 
Rezultatele așteptate ale învățării: identificarea principalelor
caracteristici ale unei democrații.



Sarcină: Ce amenințări la adresa democrației există? De ce sunt
periculoase?

Exemple: populismul și extremismul, fake news și propaganda,
corupția și ineficiența etc. 
Rezultatele așteptate ale învățării: înțelegerea provocărilor în ceea ce
privește păstrarea democrației și a modului în care acestea afectează
societatea. În plus, se poate sublinia cât de fragile sunt democrațiile și
de ce beneficiile vieții într-o țară democratică nu sunt de la sine
înțelese.

Sarcină: Cum putem sprijini progresul democratic pe cont
propriu?

Exemple: exprimarea preferințelor noastre în alegeri, consultarea doar
a surselor oficiale atunci când vine vorba de știri, informarea celorlalți
cum să evite să creadă în discursuri populiste și știri false. 

2. Tema drepturilor omului

Sarcină: Pentru ce drepturi ale omului sunteți recunoscător(e)?

Exemple: să ai libertăți civile, să ai acces la școală și educație etc. 



Rezultatele așteptate ale învățării: înțelegerea complexității drepturilor
omului și a contribuției acestora la societatea în care trăim.

Sarcină: Imaginați-vă o lume fără drepturile omului pentru care
sunteți recunoscător(e). Cum ar arăta?

Exemple: Oameni care nu pot să-și spună părerea, să fie închiși sau
torturați pentru că au convingeri diferite, educația să fie disponibilă
doar pentru persoanele cu privilegii etc. 

Rezultatele așteptate ale învățării: aflați cât de important este să
păstrăm drepturile omului și să pledăm pentru o schimbare în alte părți
ale lumii în care acestea nu sunt respectate.

Sarcină: Cum ne putem implica în păstrarea drepturilor omului în
țara noastră sau în întreaga lume?

Exemple: sprijinirea organizațiilor care promovează drepturile omului,
sensibilizarea cu privire la importanța acestora și la modul în care
acestea sunt încălcate în alte țări etc. 

Rezultatele așteptate ale învățării: învățarea diferitelor mijloace de
sprijinire a conservării drepturilor omului în lume.



Utilizarea metodei Lego Serious Play pentru a promova
"Combaterea antisemitismului și a islamofobiei"

1. Tema antisemitismului

Sarcină: Ce reprezintă credința/ religia iudaică?

Exemple: Simboluri religioase sau clădiri; reprezentarea abstractă a
tradițiilor sau valorilor 

Rezultatele așteptate ale învățării: Înțelegerea faptului că o religie are
multe aspecte diferite. Religia nu este doar un concept/ teorie
abstractă, ci ceva care se exprimă în realitate și devine vizibil prin
acțiunile și gândurile oamenilor, precum și prin simboluri și
ritualuri.Cunoașterea mai multor informații despre o religie poate
depăși frica, neînțelegerile și respingerea și, prin urmare, poate ajuta
la promovarea toleranței și la abolirea intoleranței.

Sarcină: Cum se manifestă antisemitismul? 

Exemple: reprezentarea stereotipurilor negative; reprezentarea
violenței sau a izolării 



Rezultatele așteptate ale învățării: Antisemitismul este un termen care
poate fi interpretat în multe feluri și este înrădăcinat adânc în culturi –
de cele mai multe ori subconștient. Participanții vor fi conștienți de
propria înțelegere și poate de neînțelegeri, comparând-o cu definițiile
oficiale. De asemenea, îi va ajuta să crească gradul de conștientizare
pentru gândirea și comportamentul deschis, dar și gândirea antisemită
subconștientă (a propriei persoane și a altora), prin urmare, sunt
capabili să o identifice și să o depășească, atunci când apare în
diferite situații. 

Sarcină: Ce măsuri pot fi luate împotriva antisemitismului?

Exemplu: reprezentarea unui grup divers; Simboluri creștine,
musulmane și evreiești unul lângă celălalt la același nivel; descrierea
unei lecții pentru a simboliza cunoașterea 

Rezultatele așteptate ale învățării: Participanții ar trebui să se
gândească la soluțiile posibile și să le ilustreze creativ. Din moment ce
toată lumea s-ar putea concentra pe ceva diferit, există numeroase
abordări de soluții la sfârșit.



2. Tema islamofobiei

Sarcină: Ce reprezintă credința / religia musulmană?

Exemple: Simboluri religioase sau clădiri; reprezentarea abstractă a
tradițiilor sau valorilor 

Rezultatele așteptate ale învățării: Înțelegerea faptului că o religie are
multe aspecte diferite. Religia nu este doar un concept/teorie
abstractă, ci ceva care se exprimă în realitate și devine vizibil prin
acțiunile și gândurile oamenilor, precum și prin simboluri și ritualuri.
Cunoașterea mai multor informații despre o religie poate depăși frica,
neînțelegerile și respingerea și, prin urmare, poate ajuta la
promovarea toleranței și la abolirea intoleranței.

Sarcină: Cum se manifestă islamofobia? 

Exemple: Construirea unui grup și o persoană externă musulmană;
ziduri între clădirile religioase; reprezentarea stereotipurilor negative 

Rezultatele așteptate ale învățării: Credința musulmană / Islamul este
un termen pentru o religie mondială care poate fi interpretată în multe
feluri și este înrădăcinată adânc în culturi - de cele mai multe ori 



subconștient. Participanții vor fi conștienți de propria înțelegere și
poate de neînțelegeri, comparând-o cu definițiile oficiale. De
asemenea, îi va ajuta să crească gradul de conștientizare pentru
gândirea și comportamentul deschis, dar și subconștient anti-
musulman (al propriei persoane și al altora), de aceea sunt capabili să
o identifice și să o depășească, atunci când apare în diferite situații. 

Sarcină: Ce măsuri pot fi luate împotriva islamofobiei? 

Exemple: Îndepărtarea pereților din sarcina anterioară; Crearea unei
scene cu oameni diverși pașnic împreună; 

Rezultatele așteptate ale învățării: Participanții ar trebui să se
gândească la soluțiile posibile și să le ilustreze creativ. Din moment ce
toată lumea s-ar putea concentra pe ceva diferit, există numeroase
abordări în cele din urmă.

Utilizarea metodei Lego Serious Play pentru a promova
"Egalitatea de gen și dreptul la sexualitate" 

Sesiunea curentă utilizează întreaga amploare a metodei LSP pentru
a explora aspecte din domeniul general de aplicare al domeniilor
tematice din jurul genului și sexualității. Scopul său este de a încuraja 



Sunteți în stare să vă exprimați deschis părerea? Dacă da, este
luată în serios?
Simțiți că există o reprezentare adecvată sau realistă în mass-
media a persoanelor care sunt incluse în același grup cu care vă
identificați? 
Având în vedere că ești la fel de competent(ă): poți urca în cariera
ta la fel de repede/în mod egal ca și alții care nu aparțin grupului
cu care te identifici? 

conversațiile și de a dezvolta înțelegerea participanților că identitățile
multiple (în special sexul și orientarea sexuală) nu sunt izolate. În plus,
procesul oferă posibilitatea de a reflecta asupra modului în care
fiecare individ reprezintă intersecții diferite ale identităților și de a
experimenta modul în care accesul cuiva la drepturile omului este
influențat de aceste identități.

După ce participanții se familiarizează cu scopul specific, domeniul de
aplicare și tematica atelierului, procesul LSP și fazele acestuia,
precum și etapele unui atelier de formare a abilităților, facilitatorul va
solicita participanților să construiască un model folosind cărămizile
furnizate, care reprezintă propria identitate.

Pentru a facilita acest proces, următoarele întrebări pot fi citite cu voce
tare: Dacă sunteți femeie/homosexual/queer/transgender



Te confrunți cu probleme de echilibrare a familiei și a vieții
profesionale? Ai aceleași responsabilități acasă ca partenerul tău? 
Te poți căsători cu persoana iubită? 
Poți să te întâlnești/să faci sex cu oricine vrei, fără a simți
prejudecăți din partea celorlalți? Poți purta ce vrei? 
Poți să te plimbi noaptea fără să-ți faci griji? 
Te simți în siguranță mergând singur la un club de noapte?

După ce oferă tuturor posibilitatea de a-și descrie modelul inițial,
facilitatorul le cere participanților să construiască un plus, care
reprezintă modul în care cred că ceilalți participanți îi percep, apoi cine
sunt ei înșiși în cel mai bun caz și așa mai departe, urmând în același
timp fiecare pas al metodei LSP.

La final, facilitatorul va acorda suficient timp pentru reflecție și îi va
îndruma pe participanți către o discuție participativă și
atotcuprinzătoare, utilizând întrebările prezentate în fișa de prezentare
a anexei I.

Propunere de punere în aplicare alternativă:

În cazul în care facilitatorul consideră că este mai adecvat să utilizeze
rolurile atribuite, mai degrabă decât experiențele personale ale 



"Te identifici ca femeie"; 
"Te identifici ca transgender";
"Te identifici ca o femeie neagră"; 
"Te identifici ca fiind homosexual".

participanților, acesta poate folosi cărțile de identitate ca formă de joc
de rol. Acest lucru va permite participanților să reflecteze în afara
propriilor identități și să înțeleagă mai bine persoanele care aparțin
diferitelor grupuri sociale.

În cadrul sesiunii tematice, câteva exemple de cărți de identitate pot
include următoarele:

Această metodă trebuie utilizată numai în cazurile în care facilitatorul
ajunge la concluzia că nu există o reprezentare adecvată în cadrul
grupului.

Utilizarea metodei Lego Serious Play pentru a promova
"schimbările climatice"

Inițial, participanții se reunesc și primesc o introducere în Lego Serious
Play și modul în care metoda este folosită. Facilitatorul va face apoi o
introducere în activitatea care va urma: "Nu trebuie să fiți experți în
cărămizi LEGO, doar să vă jucați și să gândiți cu mâinile. Nu e o 



competiție. Dacă sunteți blocați, aveți încredere în mâinile voastre și
atingeți cărămizile LEGO... și veți vedea că veți începe să construiți
modele în mod natural. Provocarea atelierului va fi de a dezvolta soluții
noi și inovatoare care să abordeze problemele legate de schimbările
climatice."

Evident, acest obiectiv este imposibil de atins într-un singur pas, astfel
încât participanții trebuie să treacă prin mai multe faze, construind
modele individuale, dar și în mod colectiv. Cu toate acestea, procesul
de bază rămâne același și cuprinde 4 pași: o provocare, un model de
construit, o poveste de împărtășit și o analiză a rezultatelor. 

Sarcină 1: Construiți o scenă / simbol care să reprezinte ceea ce
faceți la nivel personal pentru a trăi mai neutru din punct de
vedere climatic.

Sarcină 2: În grupuri de 2-3 persoane: Ce putem face pentru
mediul din comunitatea noastră, pentru a-l face mai ecologic, mai
curat?

Sarcină 3: În grupuri de 4: Ce putem face, pentru a face compania
/ organizația noastră mai ecologică / neutră din punct de vedere
climatic?



Sarcină 4: în grupuri de 4 - ce schimbări trebuie făcute în țara
noastră pentru a aborda schimbările climatice? La finalul acestor
provocări, participanții vor construi modele mari, complexe, care
să le integreze soluțiile, abilitățile individuale și factorii externi
care le-ar putea influența, pozitiv și/sau negativ, soluțiile.

Sarcină 5: ultima lor provocare este de a crea o poveste în jurul
modelelor lor și de a veni cu un pitch, la fel cum ar face-o dacă ar
trebui să strângă fonduri / resurse / suporteri pentru punerea în
aplicare a ideilor și echipei lor.



3.4. Teatrul celor asupriți

 Scurtă descriere

Teatrul celor asupriți (cunoscut și sub numele de Teatrul Forum) este
o metodologie teatrală interactivă dezvoltată de practicantul brazilian
de teatru Augusto Boal (1931-2009) ca instrument politic pentru
schimbare, dar care a fost adaptată pe scară largă pentru a fi utilizată
în contexte educaționale. Augusto Boal a vrut să creeze o formă de
teatru în care oamenii să devină activi și să exploreze, să arate, să
analizeze și apoi să transforme realitatea în care trăiesc. Rolul pe care
publicul unei astfel de piese îl are este diferit de rolul publicului unei
piese "tradiționale": în loc să fie spectatorii unei piese de teatru, ei
devin un "spect-actor" al piesei, ceea ce înseamnă că sunt o parte
activă a spectacolului și sunt capabili să schimbe scenariul și, prin
urmare, rezultatul acestuia.

Piesa de teatru se desfășoară într-o ordine specifică: În primul rând, o
scenă specifică, care exemplifică forma de opresiune, va fi jucată pe
toată lungimea. Apoi va fi reluată din nou, dar publicul este invitat să
se implice activ: este capabil să intervină și să schimbe scenariul
pentru a găsi soluții pentru a pune capăt formei de opresiune
prezentată. Deci, în cadrul spectacolului, membrii publicului nu sunt 



Sensibilizare: Acesta crește gradul de conștientizare cu privire la
problemele locale specifice și la diferitele forme de opresiuni, prin
prezentarea unei scene nerezolvate de opresiune (de exemplu,
hărțuire sexuală, violență domestică sau rasism).
Împuternicirea celor asupriți: se vrea să se dea glas celor
asupriți, Oferindu-le instrumentele necesare pentru a reacționa și a
schimba realitatea socială în care trăiesc, oamenii vor fi .

pasivi, ci activi, implicându-se unii cu alții pentru a aborda probleme de
opresiune, inegalitate economică, sexism, rasism și alte provocări. 

Acesta propune o nouă abordare: în care oamenii trebuie să găsească
modalități de a rezolva problemele locale. Prin urmare, teatrul celor
asupriți poate fi cel mai bine înțeles ca o colecție de exerciții
performative care permit oamenilor să experimenteze activismul și
rezistența și să aducă schimbări reale în viața lor de zi cu zi. În acest
fel, teatrul devine un spațiu pentru ca oamenii să exerseze și să
acționeze în vederea combaterii active a opresiunii. După cum a
declarat Augusto Boal: "Teatrul ne ajută să ne construim viitorul, nu
doar să-l așteptăm".

Scop & Obiective

Teatrul celor asupriți are trei obiective principale:



Rezolvarea problemelor: Este, de asemenea, folosit ca o tehnică
de rezolvare a problemelor, deoarece publicul trebuie să găsească
modalități de a rezolva problemele locale și formele existente de
opresiune. Prin urmare, teatrul celor asupriți va permite membrilor
publicului să repete soluții și să schimbe rezultatul unui scenariu în
bine.

împuterniciți

Scopul general al acestei metodologii este promovarea participării
active a publicului și găsirea de soluții colective pentru situațiile din
viața de zi cu zi. Și participanții ar trebui să învețe puterea implicării
active pentru a face schimbări în societate. Ar trebui să ia povestea cu
ei și să aplice experiențele în situații din viața reală și să ia măsuri în
viața de zi cu zi. 

„Toată lumea ar trebui să învețe împreună, spectator și actor, nimeni
nu este mai presus decât celălalt, nimeni nu știe mai bine decât
celălalt: să învețe, să descopere, să inventeze, să decidă împreună.”
(Boal 1989)

Obiective propuse

Scopul metodei este de a crește gradul de conștientizare cu privire la 



Creșterea conștiinței politice și sociale, înțelegerea modului în care 

situațiile existente de opresiune și discriminare în cadrul comunităților
locale. Obiectivul său nu este neapărat să răstoarne opresiunea, ci să
înceapă un dialog despre aceasta și să se ocupe de problemele de
rutină/cotidian. 

Scopul este de a-i împuternici pe cei asupriți și de a le oferi
capacitatea de a reacționa și de a-și schimba condițiile. Pe măsură ce
teatrul prezintă procesul de democrație participativă: prin experiența
practică, participanții ar trebui să învețe să devină agenți activi,
transformatori în lumea în care trăiesc. Oferă participanților și
asupriților un nou mod de a învăța, o modalitate de a gândi diferit și de
a reacționa la unele acte de opresiune. Teatrul celor asupriți nu se
referă doar la vizionare, ci publicul este chemat să acționeze și să
interacționeze și să găsească noi soluții pentru intrigă. 

Și, prin urmare, participanții ar trebui să învețe și să experimenteze că
o mică schimbare pe care o inițiază poate provoca schimbări mai mari
în comunitate.

Rezultate așteptate
Cunoștinte



Învățarea despre modalități de rezolvare a problemelor locale 
Teatrul are potențialul de a fi un instrument de educație politică și
socială; poate fi folosit ca spațiu pe care putem proiecta conflicte. 
Model, tehnici și metode ale teatrului asupriților (de exemplu,
tehnici participative și poetice) 
Bune practici pentru schimbarea socială 
Explorează, analizează și arată cum o schimbare a unei persoane
poate transforma realitatea în care trăiește

Motivația personală: a deveni actor-spectator și nu doar a fi
spectator 
A fi capabil să identifice și să recunoască exploatarea și oprimarea
sistemică în situațiile de zi cu zi și să repete acțiuni pentru a
schimba/depăși astfel de situații 
A găsi soluții pentru probleme reale 
A elabora strategii colective în vederea implementării în viața reală 
Gândirea critică 
Capacitatea de a facilita un teatru al oprimaților

      funcționează exploatarea și oprimarea în situațiile de viață de zi cu    
      zi și promovarea egalității și justiției sociale 

Abilități



Angajament social și politic
Participanții învață să acționeze activ și să facă schimbări în
situații din viața reală

 Atitudini

Timpul de desfășurare și durata activității

Implementarea propriu-zisă va dura 4 - 6 ore, dar desigur că are
nevoie de pregătire pentru scriere și planificarea scenei, actorii care să
repete și pregătirea pentru joker. Așadar, țineți cont că timpul minim de
care aveți nevoie va fi de 2 ore pentru introducere și explicații și de 4
ore pentru activitatea practică și de procesare.

Cerințe pentru facilitatori (ex. numărul minim de formatori de
sprijin, pregătirea educațională și expertiza necesară etc.)

Recomandăm cu tărie facilitatorilor să citească în prealabil toată
literatura necesară, iar încrederea în artele spectacolului este
recomandată. Se recomandă ca rolul de joker să fie deținut de cineva
care știe să modereze grupuri mari de oameni și are abilități în
gestionarea diviziunii rolurilor altor participanți și facilitatori.
Se recomandă cel puțin trei facilitatori și un rol de joker.



Flipchart, carduri de moderare și carduri de vizualizare pentru
prezentarea metodei
Pix și hârtie pentru activități de brainstorming cu participanții
Recuzită de teatru; depinde de subiectul prezentat (de exemplu:
islamofobia -  baticul sau alte simboluri religioase ar fi utile)

Cerințe pentru participanți (de exemplu, abilități, pregătire, etc.)

Participanții trebuie să cunoască fluent limba vorită (se recomandă
insistent B2/C1) și ar trebui să fie capabili să citească și să scrie. Nu
este necesar un background educațional specific.

Materiale și echipamente necesare

Alte cerințe (ex. probleme de siguranță, probleme legate de
sănătate, cerințe administrative, alimente și băuturi, proceduri de
înscriere, etc.)

În funcție de subiect, facilitatorul ar trebui să aibă o pregătire
profesională și abilități psihologice pentru a preveni declanșarea unor
traume sau pentru a ajuta în situațiile în care sunt prezentate probleme
sensibile (de exemplu violență sexuală).



Întrucât este o activitate de teatru, încăperea trebuie să fie suficient de
mare pentru spectacol și să aibă suficiente locuri pentru public.

Metodologie și tehnici

Prezentarea metodei: Ce este Teatrul Oprimatului?

Care este scopul acestui atelier?

Pregătiți un flipchart cu conținutul atelierului. Explicați mai întâi
obiectivele atelierului, pe baza capitolelor „Scop și obiective”,
„Obiective specifice”, precum și „Rezultatele așteptate”.

Istoria Teatrului celor asupriți

Teatrul celor asupriți este un tip de metodologie teatrală dezvoltată de
Augusto Boal (a trăit între 1931-2009).

Dezvoltarea acestor concepte, abordări și metodologii este predată cu
scopul de a da voce celor oprimați, de a-i împuternici și de a le oferi
instrumentele pentru a reacționa și a schimba realitatea socială.



Teatrul celor asupriți este o formă de teatru care tratează probleme
locale specifice (hărțuire sexuală, violență domestică sau rasism etc.)
.
Propune o nouă abordare: în care oamenii trebuie să găsească
modalități de a rezolva problemele locale.

Augusto Boal a vrut să creeze o formă de teatru în care oamenii devin
activi și explorează, arată, analizează și apoi transformă realitatea în
care trăiesc.

Exercițiul „Ce este teatrul?”

ntrebați participanții „Ce înseamnă teatrul
pentru tine?” Semnificație: Gândește-te la
diversele tale experiențe la teatru: Care este
scopul unei piese de teatru? Care este/a fost
conceptul? Care sunt elementele importante?
Ce trebuie să aveți în vedere pentru a realiza
o piesă de teatru.

Participanții trebuie să își scrie răspunsurile
separat pe un card de moderare.



Fixați răspunsurile sub titlurile corecte ale flipchart-ului pregătit.

Apoi, facilitatorul explică diferența dintre un teatru tradițional și cea a
unui „Teatrul celor asupriți” prin lipirea informațiilor pe flipchart-ul
pregătit. În acest fel sunt vizualizate diferențele:

Hârtii roz = concept/tema teatrului celor asupriți

Schimbare socială: spre deosebire de teatrul convențional, scopul
teatrului celor asupriți nu este doar de a descrie realitatea. Conflictele
nu pot fi rezolvate în complot – ele trebuie rezolvate în viața reală 



pentru a realiza schimbarea socială.

Dialog: opresiunea este definită de Boal ca o dinamică de putere
bazată mai degrabă pe monolog decât pe dialog. Scopul nu este
neapărat de a răsturna opresiunea, ci de a începe un dialog despre
aceasta.

Agenți activi și societate activă: prin procesul de democrație
participativă, oamenii încep să-și revendice rolul de agenți activi,
transformatori în lume.

Împuternicire: scopul este de a-i împuternici cei asupriți și de a le oferi
capacitatea de a reacționa și de a-și schimba condițiile.

Cărți verzi = scopul teatrului celor asupriți

...CA DISCURS POLITIC
Înseamnă că depășește simpla descriere a realității. Ea implică un
discurs politic important, care are un sens specific.

...CA INSTRUMENT DE REACȚIONARE
Înseamnă că nu este vorba doar de divertisment, ci ar trebui să le
ofere celor asupriți un nou mod de a învăța, un mod de a gândi diferit 



și de a reacționa la o anumită asuprire.

...CA IMPLICARE LOCALĂ
Când apar astfel de opresiuni sau discriminări, este important să se
ocupe de problemele de rutină/cotidian. Problemele prezentate sunt
reale și apar la nivel local.

...CA COMUNICARE
Înseamnă că teatrul este un mijloc de exprimare a corpului și
depășește barierele lingvistice, permițând tuturor libertatea de
exprimare.

...CA SPECT-ACTORI
În acest gen de teatru nu este vorba doar de vizionare, ci publicul este
chemat să acționeze și să interacționeze și să găsească noi soluții la
intrigă.

Cum funcționează metoda? De la concept la practică

Metoda constă în transformarea publicului în participanți activi în
timpul experienței teatrale. De asemenea, constă în dezvoltarea unei
abordări a problemelor sociale actuale prin metodologie interactivă cu
publicul, cu scopul de a folosi această nouă artă ca schimbare socială.



Spect-actorul îl înlocuiește pe actor pentru a determina soluții la
nedreptățile prezentate de actor.

Astfel, practica teatrală devine un limbaj și un discurs socio-politic,
făcând corpul expresiv.

Protagonistul: Cel care este oprimat
Antagonistul: Cel care îl asuprește
pe protagonist
Trecătorii care sunt martori la
această asuprire și pot ajuta la
prevenirea ei
Joker: asigură o procedură
echitabilă. El/ea este facilitatorul și
ghidează actorii prin jocuri și exerciții
pentru a investiga experiențele 

Explicația metodei

Tehnica: pregătiți câteva decupaje
pentru vizualizarea rolurilor și sarcinilor
acestora în piesă

Rolurile



Spect-actorii sunt membrii publicului care sunt invitați pe scenă
pentru a înlocui protagonistul sau un spectator pentru a interveni în
cazul unei nedreptăți și a oferi soluții pentru a dizolva conflictul și a
da piesei un final optimist.

      comune de opresiune.

Pași

Runda 1: Piesa este prezentată

Discuție condusă de Joker: La ce ai fost martor? Cum pot cei asupriți
sau trecătorii să prevină asuprirea și să schimbe rezultatul? 

Runda 2: Piesa este prezentată din nou. Spectatorii pot interveni acum
în orice secundă dacă au idee să oprească opresiunea. Ei pot
interpreta sau modifica rolul opresatului sau al trecătorului și își pot
pune în practică ideile pe scenă.

Discuție: Ce s-a schimbat în runda 2? A fost eficientă ideea noilor
actori? Ce s-ar fi putut face mai bine? Găsiți o concluzie

Metoda în curs de desfășurare
Acum explicăm cum să implementăm metoda.



Intrarea în scenă

Joker-ul oferă o scurtă introducere a subiectului legată de conținut și
explică următoarea situație, urmând să prezinte un conflict sau o
situație problematică, care ar trebui să fie strâns legată de realitatea
vieții și de experiențele publicului.

Realizarea unei scene mici

Actorii vor juca o scenă legată de subiect, care se bazează pe
experiențe de zi cu zi și înfățișează un conflict nerezolvat. În această
așa-numită scenă model, rolurile individuale ar trebui să reiasă în mod
clar. Nu numai prin textul, ci și prin comportamentul și aspectul lor, ar
trebui să fie ușor de recunoscut ce dorințe și intenții au. Este util dacă
fiecare personaj poartă o recuzită care reprezintă un semn pentru rolul
său (de exemplu, o șapcă sau o geantă).

De obicei există un protagonist și un antagonist care se confruntă.
Protagonistul este persoana asuprită pentru care conflictul se termină
prost, care trebuie să se lupte cu dificultăți. Antagoniștii sunt adversari,
adică acele persoane care îi îngreunează viața protagonistului și îl
împiedică să ia măsuri. Ambele personaje au adesea în spate
camarazi de arme care îi susțin mai mult sau mai puțin cu succes. De 



obicei, există și personaje care nu aparțin încă niciunei „părți” –
„Trecătorii”. Ei urmăresc scena nehotărâți, dar nu intervin.

Scena este jucată o dată în fața publicului. O persoană din grup își
asumă rolul liderului jocului, așa-zisul glumeț. Joker-ul conduce piesa
de teatru forum și reprezintă legătura dintre scenă și public. El/ea este
un mediator, ca să spunem așa, care ar trebui, de asemenea, să se
asigure că anumite reguli (cum ar fi interzicerea violenței, respectul
reciproc, permiterea tuturor oamenilor să vorbească etc.) sunt
respectate. La început, jokerul primește publicul, apoi eventual face
câteva exerciții scurte de încălzire cu publicul și numește titlul și locația
scenei. Fiecare actor se prezintă apoi rând pe rând în rolul său cu
numele și vârsta. Scena este interpretată o dată în întregime. Publicul
doar urmărește.

Reflecție și discuție

Acum că piesa a fost prezentată, jokerul începe o discuție cu publicul.
Ce observi? Cum s-a exprimat/manifestat asuprirea? Ce caracteristici
ar putea fi identificate? Cine a avut ce rol și cum a fost exprimat acesta
în comunicare, limbajul corpului și în comportament? Care crezi că au
fost motivele?



Apoi, publicul ar trebui să se gândească la ce schimbări ar putea face.
Ce soluții sunt posibile și realiste pentru a depăși această formă de
opresiune? Ce s-ar putea face diferit? Jokerul poate face o discuție de
grup, dar este și posibil ca publicul să-și discute ideile în perechi sau
în echipe pentru câteva minute.

Exercițiu de activare/de încălzire

Înainte de a începe piesa de teatru, este important să vă încălziți și să
activați corpul și mintea. Prin diferite exerciții de teatru și corp trebuie
să activați expresia corporală teatrală pentru a-i determina pe membrii
publicului să joace teatru. Există exerciții foarte diferite în acest sens,
care ar trebui selectate corespunzător pentru grupul respectiv.

După aceea, jokerul explică și clarifică din nou, care protagoniști pot fi
schimbati. De regulă, doar persoana asuprită și „tovarășii de arme” ai
acestuia sau trecătorii pot fi schimbați. Totuși, aceasta nu este o
regulă certă, dar ideea din spatele ei este de înțeles: chiar și în viața
reală, asupritorii nu pot fi pur și simplu înlocuiți și este necesară
propria acțiune pentru a stăpâni situația conflictuală.

Uneori există și solicitări de a adăuga persoane noi sau de a face
sărituri în timp. Modul în care sunt tratate astfel de sugestii depinde de 



joker.

Runda 2: Reluarea scenei cu intervențiile „spectatorilor”

Scena este redată a doua oară până când cineva din public strigă
„stop”. Apoi scena îngheață. Spectatorul indică momentul în care
dorește să pătrundă, îl înlocuiește pe protagonist (oprimat, tovarăși de
arme sau spectator) și joacă soluția propusă de el/ei până la eșec sau
succes.

Dacă o persoană merge în față, este indicat să o susțineti cu aplauze
în drumul spre scenă și astfel să o încurajați în intenția lor de ase
implica. Când vorbim de o scenă, nu ar trebui să ne imaginăm un
podium clasic înconjurat de reflectoare. Cel mai bine este să păstrați
distanța dintre public și scenă cât mai mică, astfel încât să nu apară în
primul rând jena sau sentimentele de rușine de a fi în centrul atenției.
Scena și zona publicului ar trebui să fie de preferință la același nivel.
De asemenea, nu ar trebui să se vorbească mult, dar persoana
dornică să se implice spune doar în ce situație vrea să intre, obține în
cel mai bun caz recuzita persoanei asuprite pentru a se arunca și ea
simbolic în rol și poate începe imediat cu ideea.

Odată ce și-au jucat intervenția, adică schimbarea dialogului, a limba-



jului corpului sau a reacției persoanei înlocuite, jokerul primește
feedback-ul publicului: Este aceasta o schimbare realistă? Se
potrivește reacția recent sugerată cu personalitatea rolului înlocuit?
Este ceva ce vă puteți imagina că se întâmplă în realitate? Publicul
poate discuta problema și apoi trebuie să voteze ca grup: Votăm sau
nu în favoarea acestei intervenții? Astfel, întreaga audiență decide
dacă intervenția sugerată va fi acceptată sau refuzată. După
intervenția este de success, sau nu, actorul spectator părăsește scena
și actorul revine în rol.

Dacă scena continuă acum de la momentul dorit în timp, este
important ca actorii rămași să rămână în rolul lor. Desigur, unele
lucruri se vor schimba, dar intențiile de bază ale antagoniștilor rămân
aceleași și scopul lor este să-și mențină poziția dominantă. Deci, din
nou, este posibil ca publicul să intervină și să devină actori-spectator
oricând. Numărul intervențiilor depinde de timpul disponibil și de
numărul de idei a celor prezenți.

Jokerul intervine mereu, dacă regulile sunt încălcate. Dacă nimeni nu
sună STOP și scena continuă fără intervenție, jokerul întreabă dacă
există idei alternative în public. Dacă cineva verbalizează o idee, dar
nu dorește să o interpreteze, poate exista un alt actor în public care ar
dori să interpreteze sugestia. Dacă nu, actorii interpretează sugestia 



(aceasta corespunde tehnicii dramaturgiei simultane). O variantă este
animația de către actorii „invizibili” din public, care încep cu intervenții
în caz de reținere și se alunecă în rolul protagonistului dorit. O piesă
bună ar trebui să provoace publicul în așa măsură încât să nu suporte
să vadă din nou aceeași situație și, prin urmare, să simtă impulsul de a
vrea să schimbe ceva. În cele mai multe cazuri, există o implicare
emoțională personală care determină pe cineva să intervină.

Dacă vor fi suficiente intervenții, publicul, dar mai ales actorul care
joacă rolul opresorului, sperăm că se va adapya, dat va fi dificil să-și
mențină pozițiile dominante.

Scena se joacă până când situația se rezolvă.

Reflecţie

După terminarea rundei a 2-a, experiența este discutată împreună.
Jokerul rezumă intervențiile în concluzie.

În primul rând, jokeruul întreabă cum s-a simțit persoana care a fost
înlocuită și dacă a realizat ceea ce și-a dorit și ce alte gânduri are.
După aceea, ceilalți actori din rolul lor sunt întrebați cum a fost noua
persoană pentru ei și ce s-a schimbat pentru ei. Apoi vor fi chestionați 



Ce a evocat această activitate?
A fost ușor de făcut? De ce? Sau de ce nu?
Ce ai observat despre tine în timp ce faci asta?
Când a devenit dificil? Când a fost ușor?
Ce a funcționat pentru tine? Ce nu a funcționat?
Cum poți să joci rolul diferit? La ce variațiuni te poți gândi?

Hârtii de flipchart pregătite pentru prezentare
Carduri de moderare sortate
Pixuri și foi de hârtie deja distribuite scaunelor participanților
pentru activități de brainstorming
Pregătirea unui spațiu pentru piesa de teatru

și actorii-spectatorii care au intervenit:

În cele din urmă, pentru a afla opinia publicului, jokerul stimulează o
discuție între toți participanții: Ce posibile soluții sau acțiuni alternative
ar putea fi implementate în viața de zi cu zi și în ce circumstanțe?

Pregătirea



Instrucțiuni și programul sesiunii / Planul sesiunii



Instrucțiuni și programul sesiunii / Planul sesiunii



Instrucțiuni și programul sesiunii / Planul sesiunii

Durata totală: Minim 3-4 ore  



Cum s-a manifestat opresiunea?
Ce modificări au fost posibile și au fost aplicate?
Cum te-ai simțit?
De asemenea, este util să închei cu anumite întrebări, cum ar fi:
Ce vei lua cu tine?
Ce ai invățat?

Procesarea

Reflecția este un element important al teatrului celor asupriți. Acest
spațiu ar trebui acordat pentru a articula noile experiențe și pentru a
putea face schimb de idei între ei. Într-un grup mai mare, este bine să
lucrați în echipe mici și apoi să aduceți aceste reflecții întregului grup.

Punctele relevante ar trebui scrise într-o formă oarecare. La sfârșitul
atelierului, participanții ar trebui să reflecteze:

Sfaturi pentru facilitatori/formatori/mentori

Teatrul celor asuppriți reprezintă o confruntare intensă cu probleme de
multe ori foarte personale. Vrea deliberat să arate situații de opresiune
din realitatea propriei vieți. Prin urmare, există întotdeauna riscul să
apară reacții emoționale nedorite. Prin urmare, este important ca
facilitatorul, dar și „Jokerul” să fie conștient de acest lucru și, dacă este 



necesar, să trateze cu sensibilitate. În funcție de subiect, ar putea fi
rezonabil să aveți pe cineva prezent cu o pregătire terapeutică
suplimentară, care poate fi de ajutor. În calitate de Joker, este
necesară o anumită experiență pentru a aplica diferitele metode și
tehnici în mod corespunzător și pentru a le implementa cu succes.

Este important să aveți un program precis. Mai ales dacă nu ai prea
multă experiență teatrală. Cu toate acestea, teatrul celor asupriți este
un proces deschis și colaborativ, așa că este important să fii flexibil și,
dacă este necesar, să răspundem dorințelor și nevoilor participanților
(de exemplu, pauze, deschidere pentru sugestii).

 Este important să se creeze un mediu primitor pentru participanți.
Asigurați-vă că aveți o cameră mare și spațioasă disponibilă pentru a
vă simți liberi să vă mișcați, permițând expresia corpului.

 Procesul și regulile trebuie explicate clar înainte de fiecare exercițiu.
Ar trebui să fie clar că toată lumea poate renunța dacă rolul său îl face
să se simtă inconfortabil.

Exersați spectacolul înainte de eveniment și vedeți dacă funcționează
bine și prezintă într-adevăr problema pe care doriți să o abordați.
Prima performanță este foarte importantă: cu cât este mai realistă și 



aproape de realitatea oamenilor, cu atât va avea mai mult impact mai
târziu.

 Sfaturi pentru facilitator:

Acest tip de activitate pentru acest subiect poate scoate la suprafață o
varietate de emoții dificile și poate dureroase.

În calitate de facilitator, trebuie să vă asigurați că sunteți bine
familiarizat cu metodologia, că ați efectuat procedurile de protecție
adecvate și că participanții înțeleg că activitatea se desfășoară într-un
spațiu sigur. Implementarea acestei activități cu acordul participanților
este crucială. Facilitatorul ar trebui să fie instruit și experimentat în
teatrul celor asupriți.

Citate ale utilizatorilor

„Am fost surprins cât de puternic este efectul când cineva își schimbă
limbajul corpului, contactul vizual sau când altcineva își manifestă
solidaritatea cu cei asupriți. Nu mai puteam continua să joc opresorul,
deși plănuisem să fac asta - nu a mai funcționat.” (Stavros, Cipru)



„Am jucat rolul unei femei violate la o secție de poliție care nu a fost
luată în serios de polițiștii bărbați, ci a fost mai degrabă ridiculizată.
Părea real atât de repede și a fost oribil. Dar când cineva s-a așezat
lângă mine în runda a 2-a, m-a privit în ochi și m-a crezut - m-am simțit
mult mai bine.” (Diana, România)

„Eram de fapt opresorul din scenă și mă simțeam puternică. Dar, după
runda a 2-a, lucrurile s-au schimbat, oamenii s-au comportat diferit și
brusc starea de spirit s-a schimbat și am fost sub presiune și suferință.
Este uimitor cât de puțin este nevoie uneori pentru a transforma
atmosfera complet invers. Îmi dă curaj să schimb lucrurile chiar și în
moduri mici.” (Regina, Germania)

Anexa II: Fişa Teatrul celor asupriți

Scurtă descriere

Teatrul celor asupriți este o formă de dramă interactivă numită și
Teatrul Forum. Este o tehnică de rezolvare a problemelor în care este
prezentată o scenă de oprimare nerezolvată. Este apoi reluat cu
publicul invitat să oprească acțiunea, să înlocuiască personajul pe
care îl simt oprimat, care se luptă sau este lipsit de putere și să
improvizeze soluții alternative. Nu necesită educație teatrală a 



Flipchart, carduri de moderare și carduri de vizualizare pentru
prezentarea metodei
Pix și hârtie pentru activități de brainstorming cu participanții
Poate ceva recuzită de teatru; depinde de subiectul prezentat (de
exemplu: islamofobia - basma sau alte simboluri religioase ar fi
utile)

talentului actoricesc. Îi va împuternici pe tineri să abordeze diverse
soluții și să schimbe în bine rezultatul unui scenariu.

Durata de timp

Maxim 6 ore in total

Materiale și echipamente necesare

Pași
1)   Runda 1: Piesa este prezentată
2)  Discuție condusă de Joker: La ce ai fost martor? Cum pot cei
asupriți sau trecătorii să prevină asuprirea și să schimbe rezultatul?
3)   Runda 2: Piesa este prezentată din nou. Spectatorii pot interveni
acum în orice secundă dacă au idee să oprească opresiunea. Ei pot
depăși rolul opresatului sau al trecătorului și își pot pune ideile în
scenă.



Ce a evocat această activitate?
A fost ușor de realizat? De ce da, de ce nu?
Ce ai observat despre tine în timp ce faci asta?
Când a devenit dificil? Când a fost ușor?
Ce a funcționat pentru tine? Ce nu a făcut?
Cum poți să acționezi diferit? La ce variațiuni te poți gândi?

4) Discuție: Ce s-a schimbat în runda 2? A fost eficientă ideea noilor
actori? Ce s-ar fi putut face mai bine? Găsiți o concluzie

Procesare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecturi suplimentare
https://www.rs21.org.uk/2019/07/05/revolutionary-reflections-theatre-
of-the-oppressed-as-a-political-method/ 

https://mronline.org/2019/07/11/theatre-of-the-oppressed-as-a-
political-method/ 

https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1010&context=cie_capstones

https://youtu.be/ANtkDBd9UNI

https://www.rs21.org.uk/2019/07/05/revolutionary-reflections-theatre-of-the-oppressed-as-a-political-method/
https://mronline.org/2019/07/11/theatre-of-the-oppressed-as-a-political-method/
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=cie_capstones
https://youtu.be/ANtkDBd9UNI


Implementarea Metodei Teatrul celor asupriți

În secțiunea următoare vă vom arăta cum puteți adapta metoda la
subiectele pe care doriți să le abordați. Sperăm să inspirăm cititorii
noștri să folosească metoda pentru diverse subiecte și probleme. 

Aici veți găsi câteva exemple pentru cele patru subiecte principale:

3.4.1. Utilizarea Teatrului metodei asuprite pentru promovarea
"Democrației și drepturilor omului"

Joc de rol pentru abordarea problemei încălcării drepturilor
omului

Introducere: În metrou, într-una din capitalele Europei, în contextul
protestelor împotriva unei legi naționale care limitează drepturile
femeilor în țară.

Caractere: 

Persoana 1 "Persoană asuprită": o femeie într-un metrou care se
îndreaptă spre protest 
 



Persoana 2 "Asupritorul": un om, părtinitor, cu mintea închisă, atitudine
agresivă Persoana 3 "Trecătorii": o altă femeie, având un copil în brațe

Scenariu: Există un protest pentru a sprijini drepturile femeilor care au
loc în contextul unei legi naționale menite să le limiteze libertatea. În
metrou, persoana asuprită se îndreaptă spre piața principală a
capitalei, având un banner pe care este scris: "Drepturi pentru femei.
Liberi să alegem pentru noi înșine". Asupritorul o atacă pe baza
prejudecăților sale asupra femeilor pe care le are, după ce a văzut
bannerul. Trecătorii ascultă conflictul, dar nu intervin. 

Script-ul:

P2: Bună ziua, dragă! Ce faci? Încotro te îndrepți? 
P1: Bună seara! Mă alătur unor prieteni de-ai mei la protestele din
piața principală (ezitant). 
P2: Ah, proteste?! Pentru ce protestezi? 
P1: În ceea ce privește ultima lege promovată de guvern care
limitează drepturile femeilor din țara noastră!
P2: Ai drepturile limitate, dragă? Cum se face?! Vad ca esti destul de
bine imbracata. Sunt sigur că sunteți cu toții stabiliți și aveți un loc de
muncă bine plătit! Cred că acest lucru este o prostie! Suntem în
Europa aici, nu în Asia, nici în Africa, așa că mai bine nu vă plângeți! 



Ce crede soțul tău despre asta? 
P1: Nu sunt căsătorită, domnule. 
P2: Nu ești căsătorită? La vârsta ta? Sunt sigur că ai deja peste 30 de
ani. Ei bine, cred că aceasta este problema ta ... Hormonii…
P1: De fapt…tocmai am trecut printr-un divorț recent. 
P2: Divorț? Ce prostie! Deci, nimic nu este suficient de bun pentru
domnișoara "drepturi pentru femei". 
P3: Ați putea, vă rog, să vorbiți mai încet? Copilul meu doarme. 
P2: Sigur, doamnă! Vedeți? Această femeie este un model pentru tine!
Căsătorită, cu copii. Sunt lucruri serioase pe care ar trebui să le faci și
tu, nu să-ți pierzi timpul la proteste... Drepturi pentru femei, le aveți
deja pe toate. Dar ele nu sunt niciodată suficiente pentru voi,
feministele.

Exerciții de încălzire
Grupul creează un cerc. Facilitatorul introduce tema democrației și a
drepturilor omului. Îndreptându-se spre centrul cercului, facilitatorul
face un gest legat de subiectul abordat, numind acțiunea cu voce tare
(de exemplu, o persoană care votează, cineva care protestează etc.).
După aceea, ceilalți participanți sunt rugați să se alăture unul câte
unul. Până când toată lumea termină, fiecare dintre participanți
rămâne în aceeași poziție, creând astfel niște statui umane. În plus,
participanții pot interacționa și relaționa cu unul dintre colegii lor. 



Ce ai observat? Cum te-ai simțit în timpul piesei? 
Cum este reprezentată în piesă tema democrației și drepturilor
omului? Cum s-a manifestat? 
Ce înseamnă pentru tine democrația? Care sunt elementele de
bază/ de unde provine? 
Dar drepturile omului? Ai putea numi unele? 
Ar fi putut diferitele persoane să facă diferit pentru a schimba
situația? Și dacă da, cum, în ce situații?

Care a fost diferența de data asta, ce s-a schimbat? 
Cum te-ai simțit când ai schimbat piesa? Ești mulțumit de
schimbare?
Credeți că acest lucru ar fi posibil și în viața reală? 
Ce lecție ai învățat? Ce vei lua cu tine astăzi?

Discuție după runda 1:

A doua discuție:



3.4.2. Utilizarea Teatrului metodei asuprite pentru a promova
"Combaterea antisemitismului și islamofobiei"

Joc de rol pentru abordarea problemei "islamofobiei"

Caractere:

F1: Femeie musulmană, care poartă un Hijab (opresat) 
F2: Femeie non-musulmană curioasă și neinformată (spectator) 
B: Om non-musulman (asupritor)

Scenariu:

F1 și F2 stau într-un autobuz – vis-a-vis una de cealaltă.

Script-ul:

F2: (se uită la F1 și oftează cu voce tare) 
F1: Pot să vă ajut? 
F2: * inconfortabilă * Ei bine ... Este doar ... Îmi pare foarte rău pentru
tine 
F1: (Confuză) Ce vrei să spui prin asta? Pentru ce îți pare rău? 



F2: Știți, din cauza...*Face un gest vag al mâinii spre fața lui F1* 
F1: Îmi pare rău că încă nu înțeleg. 
F2: Trebuie să fie foarte dificil să trăiești așa, așa ca o... asuprită... 
F1: Asuprită? Ce te face să crezi asta?
F2: Oh, este evident, vreau să spun, nu îți poți arăta nici măcar părul!
Totul din cauza acestei religii opresive!
F1: Cred că înțelegi greșit. Port batic pentru că vreau, nu pentru că
sunt obligată să o fac. Dacă vrei, îți pot explica... *Bărbatul de lângă o
întrerupe* 
B: Nu este nevoie să explici, toată lumea știe că musulmanii își
asupresc femeile. E păcat că aperi asta! 
F1: Scuzați-mă? Ce știți despre religia mea?
B: Păi, dacă religia îți permite, de ce nu scoți eșarfa aia? 
F1: De ce ar trebui să o fac? Doar pentru că un bărbat crede că îmi
poate dicta ce am voie să port? 
B: Nimeni nu ar trebui să-și declare public sprijinul pentru o astfel de
organizație radicală! 
F1: Islamul nu este o organizație radicală; este o religie a păcii! 
F2: Dar atunci de ce există atât de mulți teroriști printre voi? 
B1: Asta e un nonsens, oamenii, care comit astfel de acte teribile, nu
sunt cu adevărat musulmani și -
B: Te comporți ca și cum ar exista mai multe interpretări! 
F1: Pentru că există! La fel ca în creștinism apropo. 



Ce ai observat? Cum te-ai simțit în timpul piesei? 
Islamofobia: Ce înseamnă pentru tine termenul? Care sunt
elementele de bază / de unde provine? 
Când/Cum este islamofobia evidentă în piesă? Cum s-a
manifestat? 
Ar fi putut personajele să facă diferit pentru a schimba situația? Și
dacă da, cum? În ce situație?

Care a fost diferența de data asta, ce s-a schimbat? 
Cum te-ai simțit când ai schimbat piesa? Ești mulțumit de
schimbare? 
Credeți că acest lucru ar fi posibil și în viața reală? 
Ce lecție ai învățat? Ce vei lua cu tine astăzi?

B: Nu îndrăzni să încercerci să-mi explici propria religie! 
F1: În cazul în care nu este ironic. Cred că voi sta în altă parte... 
F2: Îmi pare rău. Nu am vrut să se întâmple acest lucru. 
F1: În mare parte nu e vina ta... 
B: Da, e vina teroriștilor ăia nebuni, de-ți plac ție atât de mult!
(F1 își scutură capul, se ridică și caută un alt loc)

Discuție după runda 1:

A doua discuție:



Joc de rol pentru abordarea problemei "egalității de gen"

Caractere:

Alexandra Rendell: doctorandă la Facultatea de Fizică 
Michael Deminder: Doctorand, bun prieten cu Alexandra 
Prof. McMaren, șef de facultate și conducător de doctorat al
Alexandrei 
Profesorul Miller, președintele Universității 
Alți studenți 
Alți colegi de sex masculin 

Scenariu:

Scena are loc într-o sală de curs de la universitate. McMaren ține o
prelegere despre tehnologiile Lab-on-a-chip. Alexandra și prietenul ei,
Mihai, sunt prezenți și ascultă. Alexandra ridică mâna pentru că are o
întrebare.

Script-ul:

McMaren: Ah – Alexandra. Arăți foarte bine astăzi. Care este
problema? 



Alexandra: (un pic iritată): oh... ok. Mă întrebam dacă există o tehnică
prin care cartușul de plastic de unică folosință din dispozitivele de
laborator de pe un cip poate fi reutilizat. În acest fel am produce mai
puține deșeuri.
McMaren: Nu ai ascultat cum trebuie? Am explicat-o cu doar câteva
minute în urmă. Și sunt surprins că ați obținut o notă bună, poate nu
ați observat, dar suntem la universitate aici și calitatea întrebării
dumneavoastră mă face să mă îndoiesc de calitățile dumneavoastră
academice. Ei bine (acum se adresează publicului preponderent
masculin) acesta este unul dintre motivele pentru care Fizica nu este
un subiect potrivit pentru femei: le lipsește puterea de deducere și le
de înțelegere științifică. Ei bine, să nu ne lăsăm distrași de atracția
feminină și să ne concentrăm din nou asupra științei.
Publicul râde și profesorul McMaren își continuă prelegerea. Câteva
minute mai târziu, Michael ridică mâna.
McMaren: Da, dl Deminder. 
Michael: Mă întrebam dacă elementele din dispozitivele de laborator
de pe cip nu pot fi construite în așa fel încât să poată fi reutilizate.
Acest lucru ar fi, de asemenea, în spiritul durabilității. 
McMaren: Aceasta este o întrebare excelentă dl Deminder. Vom
aborda acest subiect în următoarea noastră prelegere.
Profesorul McMaren își continuă prelegerea. La finalul prelegerii se
adresează Alexandrei



McMaren: Alexandra, vino la biroul meu la ora 18:00. Trebuie să
discutăm câteva aspecte legate de doctoratul dumneavoastră.
Câteva ore mai târziu, Alexandra bate la ușa biroului. Aude un “da” și
intră în cameră. Profesorul McMaren stă pe o canapea – geaca de
costum decolată, fără cravată, în fața lui o sticlă de vin și 2 pahare de
vin.
McMaren: Vino și stai aici. (El atinge pe canapea și indică faptul că ea
ar trebui să se așeze chiar lângă el.) 
Alexandra: (se așează pe scaunul de lângă canapea) Profesorul
McMaren m-ați rugat să vin, există ceva legat de teza mea de doctorat
ce ați dori să discutăm? 
McMaren: Ah, Alexandra, întotdeauna atât de formală. Cred că este
oribil - distanța dintre student și profesor. Cred că acest lucru nu este
necesar. Și puteți să-mi spuneți Rick apropo. Vrei ceva vin?
Alexandra: Nu, vă mulțumesc. Dar domnule profesor McMaren, putem
vorbi acum despre teza mea de doctorat? 
McMaren: Ei bine, Alexandra, am studiat munca ta foarte bine. (El
rânjește și se apropie.) Ești o femeie foarte inteligentă și frumoasă, iar
cu sprijinul și promovarea mea ai în față un viitor minunat. (Acum, el
bate pe picioarele ei.) 
Alexandra: (își mișcă scaunul un pic mai departe și încearcă să evite
atingerea mâinilor) Vă rog domnule profesor McMaren. Nu vreau asta.
Putem, vă rog, să vorbim doar despre teza mea?



McMaren: Oh, hai Alexandra, nu te comporta timid. Am observat cum
te uiți la mine și cum te îmbraci. Vrei și tu mai mult. Știu acest lucru.
(Și acum o apucă de sâni.)
Alexandra: (se ridică în panică) Nu vreau asta. Trebuie să fi înțeles
greșit ceva. Nu vreau asta. Trebuie să raportez acest lucru.
McMaren: Nu cred. Dacă încerci, ar putea avea implicații asupra
lucrării tale de doctorat. În plus, nimeni nu te va crede - ești doar o
cățea frustrată încuiată. 
Alexandra se grăbește să iasă din birou și merge direct la biroul
președintelui universității. El este este angajat într-o conversație cu
colegii de sex masculin. 
Miller: Da - care este problema fata mea draga? 
Alexandra: Trebuie să vorbesc cu tdvs. – dar în privat.
Miller: (chicotit) Hoho ... în privat. (Ceilalți bărbați rânjesc și se uită
atent la Alexandra.) Nu, nu fata mea. Vorbiți deschis, colegii mei nu se
supără: care este problema, dragă? 
Alexandra: (roșește, ezită) Aș vrea totuși să vă vorbesc în privat. 
Miller: (până acum enervat): Hai, fată - vorbesc acum, nu avem timp
de pierdut. Deci, este acum sau niciodată. Sau ați uitat de ce sunteți
de fapt aici?
Alexandra: (înghite): Doar ce am fost hărțuită sexual de profesorul
McMaren. Eram în biroul lui, pentru că voia să-mi vorbească despre
doctorat. Și dintr-o dată mi-a atins sânul. I-am spus că nu îmi doresc 



nimic și m-a amenințat că voi regreta dacă mă voi plânge.
Miller (se uită în jurul colegilor, zâmbește, zâmbesc și ei și apoi
spune): Oh, hai fată, într-adevăr? Profesorul McMaren este un coleg
respectat, este căsătorit și cu toții o cunoaștem pe minunata lui soție.
(Toți oamenii dau din cap în acord) Trebuie să fi înțeles greșit ceva.
Așa că gândește-te cu atenție înainte de a-l acuza. Și dacă doriți să
faceți o carieră la universitatea noastră, trebuie să vă gândiți la buna
reputație a instituției noastre. Așa că data viitoare când ajungi să acuzi
un profesor ar fi bine să ai și dovezi.
Alexandra începe să plângă și fuge din cameră. 
Miller: Oh, femeile și emoțiile lor ... Să vorbim din nou de afaceri. 
Bărbații încep să vorbească din nou.

Joc de rol pentru abordarea problemei "Dreptul la sexualitate" 

Caractere:
Opresați: cuplul gay Lucas și Guy 
Opresator: Nico 
Spectator: un culturist, o mamă cu un copil mic; alți călători din tren

Scenariu:
Guy și Lucas sunt un cuplu. Guy doar ce a fost informat că el a primit
o promovare la locul său de muncă. Cei doi au decis să iasă și să 



sărbătorească această veste minunată. Acum stau într-un tren,
îndreptându-se spre centrul orașului. 

Script-ul:

Lucas: Sunt atât de fericit că ai reușit în cele din urmă, dragostea mea,
ai muncit atât de mult pentru asta și o meriți. 
Guy: Mulțumesc, înseamnă foarte mult pentru mine venind de la tine,
ai fost un sprijin foarte mare pe tot parcursul călătoriei mele. 
Se sărută. 
Nico: (Mormăie pentru sine în time cel se uită la cuplu, dar la un volum
pe care toți cei din jur aud asta.) Acest lucru este dezgustător! (Apoi, el
li se adresează direct). Voi ar trebui să opriți asta, nu vrem să vedem
această anomalie.
Cei doi se simt inconfortabili, evită să răspundă și se țin unul pe
celălalt mai aproape în încercarea de a se simți în siguranță. 
Nico: Nu sunteți amândoi bărbați? Cum puteți face acest lucru
dezgustător? Oamenii ca voi nu ar trebui să aibă voie să fie în public. 
Guy: Ce facem mai exact? Este atât de greșit să ne iubim? Nu facem
rău nimănui. 
Nico se uită în jur pentru aprobare de la colegii pasageri.
Nico: Nu face rău nimănui, spune el. (Acum, vocea lui se ridică.) Te
săruti și ieși în public în fața copiilor și îi înveți toată mizeria asta. 



Acest lucru este anormal, și sunt dăunătoare modului normal de viață.

Ceilalți pasageri din tren încep să se simtă inconfortabil cu
conversația, dar nimeni nu vrea să intervină pentru că Nico părea să
se înfurie și nimeni nu vrea să aibă probleme. Unii oameni urmăresc
scena cu interes, unii încearcă să evite să se uite la cuplu și Nico. 

Nico caută pe altcineva care să-l susțină în conversație, în timp ce se
uita în jur vede un culturist mare. El i se adresează direct:
Nico: Uitați-vă la mizeria asta – bărbatul, cu hainele strâmte, părul
ciudat, lacul de unghii și comportamentul feminin, nu sunt ele o rușine
pentru bărbăție și pentru umanitate? Ei ar trebui să fie închiși și să fie
separați de noi, cei normali. 
Culturist: Hei omule, nu mă interesează treaba asta.
Culturist pleacă și se stabilește într-un compartiment diferit. 
Nico și Guy se simt foarte inconfortabil acum, fiind atacați verbal în
public. Ei caută în jur sprijin, dar nimănui nu pare să-i pese de ce li se
întâmplă. Ceilalți pasageri fie se uită doar la ei, fie se comportă așa
cum nu s-ar întâmpla nimic. Lucas începe să plângă.
Nico: Da, așa e, plângi ca o fetiță, ce rușine ești. 
Mama: (Adresându-se lui Nico.) Vă rog domnule, calmați-vă. Acest
sărac om deja plânge. 
Nico: (Se întoarce spre ea, acum vocea lui se ridică.) Serios, femeie? 



Tu, ca mamă, aperi acești poponari? Tu dintre toți ar trebui să-ți
protejezi copilul de acești pedofili. Ce fel de mamă ești tu? 
Mama: Sunt o mamă bună. Și doar pentru că cineva este homosexual
nu înseamnă că este un pedofil.
Nico: Ah, acum știu ce fel de persoană ești. Cred că atunci promovați
și tot rahatul ăsta LGBTIQ și educația sexuală pentru copii. Îți spun eu
ce: într-o zi te trezești regretând că nu îți protejezi copiii. Acum intră în
școli, cu scopul de a-i deruta pe copii cu privire la sexul lor și de a
încuraja sexualizarea copiilor de la o vârstă fragedă. Iar la final ai un
homo acasă. Este asta ceea ce vrei? 
Mama: (voce mai mică, ezitantă.) Nu, eu ... (Nico o întrerupe.)
Nico: (voce tare) Cred că nu ai avut niciodată un bărbat adevărat, de-ți
place de acești homo. Pune-te la punct și fii o mamă adevărată!
Mama este acum foarte stresată, își împachetează lucrurile și își duce
copilul la ușă. 
Guy: Acest lucru a fost foarte nepoliticos din partea ta. De ce nu ne
poți lăsa în pace? Nico: Taci din gură. Vrei un pumn în față? Că-ți
dau… 
Nico aleargă spre Guy și îl lovește cu pumnii. Ceilalți pasageri privesc
cu groază, unii chiar fascinați. Nimeni nu intervine în timp ce Nico
continuă să-i bată.



Ce ai observat? Cum te-ai simțit în timpul piesei? 
În ce situații ați observat că personajele au fost asuprite? 
Cum a fost homofobia / opresiunea evidentă în piesă? Cum s-a
manifestat? 
Ar fi putut personajele să facă ceva diferit pentru a schimba
situația? Și dacă da, ce anume, în ce situație(e)?

Care a fost diferența de data asta, ce s-a schimbat? 
Cum v-ați simțit când ai schimbat piesa? Ești mulțumit de
schimbare? 
Credeți că acest lucru ar fi posibil și în viața reală?
Ce lecție ați învățat? Ce veți lua cu voi astăzi?

Prima discuție:

A doua discuție:

3.4.4. Utilizarea teatrului celor asupriți pentru a promova
combaterea "schimbărilor climatice"

Notă: Din cauza temei abstracte "schimbările climatice", această piesă
este mai degrabă despre "poluarea mediului".

Caractere:
Asuprit = P1: Angajat într-o instalație de aluminiu, responsabil cu 



analiza apelor reziduale și a nămolului, precum și cu depozitarea și
eliminarea acestora. 
Opresor=P2: Supervizor 
Trecători = P3: Alți angajați ai fabricii de aluminiu

Scenariu:
În timpul unei întâlniri a personalului din fabrica de aluminiu

Script-ul:
P2: Ok, șeful tocmai a dat publicității cifrele trimestriale - un dezastru.
Trebuie să reducem costurile oriunde putem dacă nu vrem să ne
pierdem locurile de muncă. Deci, coborâm standardele de siguranță și
de mediu pentru o vreme. Deci * P1 * - vom deversa apa reziduală și
nămolul netratate direct în râu aici. 
Unii angajați încep să șoptească și sunt, evident, îngrijorați. 
P2: Orice obiecții? (Este subliniat ca o întrebare retorică.)
P1: Da, ei bine, ultimele noastre analize ale apelor uzate au scos la
iveală depășiri masive ale valorii limită, în special pentru arsenic,
aluminiu și carbon organic. Testele de laborator au fost alarmante.
Cred că poluăm prea mult mediul făcând acest lucru. Am polua
complet râul cu asta. 
P2: Și care ar fi mai exact sugestia ta?
P1: Păi, nu pot să spun ce exact, până la urmă, nu asta e zona mea 



de responsabilitate, ci... (își limpezește gâtul și încearcă să vorbească
mai încrezător.) Trebuie să creștem capacitatea de stocare a
nămolului roșu acumulat. 
P2: Deci habar nu aveți idee cum să faceți lucrurile mai bine, dar vă
plângeți de metodele inginerilor noștri? 
P3 (inginer): De fapt, am avut o altă idee... 
P2: (agresiv) Și?
P3: (intimidat) Și fost considerat prea scump... Rezervorul central de
sedimentare s-a spart și nu a fost încă reparat. Aceasta înseamnă că
bazinele noastre de înlocuire mai mici pentru producția actuală sunt,
de asemenea, pline deja, iar acest lucru exacerbează problema.
Trebuie să reparăm urgent bazinul mare. Deci decizia a fost luată, a
fost mult prea scumpă, așa că o lăsăm așa cum este. 
P2: Deci, aveți o problemă cu asta?
P3: (Ezită. P2 se apropie amenințător.) ... Nu. 
P2: (la P1.) Vedeți? Experții noștri sunt, de asemenea, în favoarea
eliminării rezidurilor în râu.
P1: Totuși, nu putem face asta, până la urmă.
Toată lumea se oprește din șoptit și privește scena. Nimeni nu spune
ceva sau arată vreun sprijin pentru P1. Toată lumea încearcă să evite
să se implice.
P2: Ce parte a propoziției "Trebuie să reducem costurile cât de mult
este posibil" nu ai înțeles? Deci, dacă nu vrei să-ți pierzi locul de 



Ce ai observat? Cum te-ai simțit în timpul piesei?
În ce situații ați observat că P1 s-a simțit oprimat? 
Cum a fost evidențiată opresiunea în piesă? Cum s-a manifestat? 
Ar fi putut diferitele persoane să facă diferit pentru a schimba
situația? Și dacă da, cum, în ce situație(ii)?

Care a fost diferența de data asta, ce s-a schimbat? 
Cum v-ați simțit când ați schimbat piesa? Sunteți mulțumiți de
schimbare? 
Credeți că acest lucru ar fi posibil și în viața reală? 

muncă, treci la treabă!
P1: Dar dacă deversăm arsenic în râu, de exemplu, este toxic pentru
plante și animale și poate provoca chiar leziuni ale nervilor la om. Nu
putem fi responsabili pentru asta.
P2: Oh, esti și biolog dintr-odată? Nu mă aștept la altceva de la tine
decât să fii de acord cu indicațiile mele, deci treci la treabă odată. 
P1: Eu... încă nu cred că e corect. 
P2: Nu-mi pasă ce crezi. Dar dacă nu taci în curând, îți vei găsi calea
de ieșire foarte repede. 
P1: (cedând) Bine...

Discuție după runda 1:

A doua discuție: 



Ce lecție ați învățat? Ce veți lua cu voi de astăzi?

strategii vizuale 
medii de învățare mai bune și interactive 
strategii de evaluare 
strategii de gamificare: distracție în învățare 
activități de teambuilding 
jocuri de rol 
jocuri de dezbatere și vorbire în public
si multe altele

4. Obsevații finale

Am avut oportunitatea de a explora diferite tipuri de metode de
educație non-formală și să înțelegem cum acestea au capacitatea de a
crește eficiența educației.

În special, am descoperit:

Folosirea strategiilor vizuale precum PhotoVoice ne demonstrează că
fotografiile și arta sunt o modalitate ușoară de a discuta unele subiecte
și de a exprima problemele sociale din societate. Metoda Quiz-urilor
Kahoot! oferă o modalitate excelentă, dar și distractivă, de a evalua
cunoștințele participanților și de a verifica dacă aceștia au învățat 



ceva.

De asemenea, am învățat importanța formării echipei și a lucrului în
echipă în educație prin LEGO Serious Play: colaborarea cu ceilalți
membri ai echipei poate fi foarte productivă și oferă fiecărui membru
posibilitatea de a-și oferi contribuția în cadrul grupului. Este, de
asemenea, o oportunitate de a vizualiza idei, concepte și soluții. Prin
Teatrul celor asupriți am învățat cum jocul de rol și poveștile pot fi
folosite pentru a înțelege implicațiile unui comportament negativ într-un
context anume și cum implicarea noastră poate produce o schimbare
a deznodământului unui conflict. Am învățat, de asemenea, că micile
schimbări în comportament pot schimba cursul opresiunii. Este, de
asemenea, o metodă utilă pentru îmbunătățirea învățării prin
cooperare și găsirea de soluții.

După ce am prezentat fiecare metodă și am explicat în detaliu cum
funcționează, am văzut cum pot fi adaptate și utilizate pentru a aborda
probleme importante din societate și pentru a crește gradul de
conștientizare, a face învățarea mai distractivă, a promova munca în
echipă și a identifica soluții.

Sperăm că acest manual v-a inspirat să utilizați unele dintre metode și
să le folosiți pentru orice subiect pe care doriți să îl abordați!



Studiul de cercetare: „Strategia europeană de formare și modelul
de competență al formatorului - dimensiunea politică a muncii
formatorilor de tineri în Germania, Grecia, Cipru și România”. 
Manual „Gestionarea inițiativelor de cetățenie activă cu tineri
coordonatori de voluntari și tineri voluntari”. 
„Setul de instrumente de formare UPRAISE” pentru a fi folosit de
lucrătorii de tineret pentru a spori participarea tinerilor și care
cuprinde metode care atractive pentru tinerii cu mai puține
oportunități: 

5. Informații despre proiect și autori

Scopul proiectului este de a motiva tinerii să devină cetățeni activi,
deoarece aceștia sunt din ce în ce mai puțin dispuși să se implice prin
intermediul mijloacelor politice tradiționale. În acest scop au fost
dezvoltate patru produse intelectuale: 

1.

2.

3.

       a. LEGO Serious Play,
       b. PhotoVoice
       c. Teatrul celor asupriți
       d. Quiz-uri Kahoot! 

În baza a patru subiecte de interes pentru tineri. Toate subiectele pe
care le-am identificat a fi de interes în rândul grupurilor noastre țintă
sunt legate de drepturile omului: 



a. Democrație și drepturile omului 
b. Combaterea antisemitismului și anti-islamismului 
c. Egalitatea de gen și dreptul la sexualitate 
d. Schimbările climatice (care au și un legat de drepturile omului).

4. „Setul de instrumente UPRAISE pentru campanii și petiții online de
succes” 

Prin acest proiect, lucrătorilor de tineret li se oferă instrumentele de
care au nevoie pentru a-i motiva pe tineri să se implice active în
societate. În plus, proiectul va influența impactul și recunoașterea
activității de tineret pe termen lung. 

În proiect sunt implicate în total patru organizații, și anume
„Gemeinsam Leben und Lernen in Europa” din Germania
(Coordonatorul), „INSTITOYTO KOINONIKIS KAINOTOMIAS KAI
SYNOXIS” din Grecia, „ARISTA DEKA LIMITED” din Cipru și
„ASOCIAȚIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT CLUJ-NAPOCA” din
România. 



„Upraise – Participarea tinerilor pentru schimbarea socială” este un
proiect dezvoltat de Gemeinsam leben & lernen în Europa, în

parteneriat cu Arista Deka din Cipru, Institutul de Inovare și Coeziune
Socială din Grecia și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca din România

și cofinanțat de programul Erasmus + al Comisiei Europene. 
 
 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă strict opiniile

autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio
utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.

 


