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Proiectul “Implica-te! Adolescenții înțeleg și accesează instituțiile statului” și-a propus să sprijine
participarea adolescenților la viața comunității și să încurajeze interacțiunea dintre adolescenți și

instituțiile statului.  

Au participat 185 de elevi cu vârste între 14-18 ani și 12 profesori, în perioada august 2017- iunie
2018.  

Activitățile realizate în proiect au contribuit la formarea și exersarea unor deprinderi de participare
civică a adolescenților, prin implicarea acestora în ateliere educative non-formale, privind drepturile

lor, atribuțiile instituțiilor și modalități concrete de implicare comunitară. 

Ce nevoi a abordat proiectul? 
• Identificarea nevoilor reale ale adolescenților legate de implicarea lor în viața comunitară. 
• Nevoia de conștientizare de către adolescenți a faptului că pot avea un rol activ în propria

comunitate, că pot contribui la generarea unor schimbări. 
• Nevoia de promovare în rândul adolescenților a unor modalități concrete de implicare a lor în viața

comunitară. 
• Nevoia de implicare a adolescenților în inițiative civice concrete. 

Prezentul instrument este dedicat profesorilor de educație civică, consilierilor și diriginților și poate fi
folosit la clasă, în predarea educației civice într-o manieră potrivită pentru adolescenți. 

Material realizat de CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în cadrul proiectului: "Adolescenții înțeleg și accesează
instituțiile statului", realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și

Raiffeisen Bank. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a finanțatorilor.



Capitolul 1:  
Drepturile adolescenților și instituții 

care protejează aceste drepturi

Toți oamenii se nasc cu 
drepturi egale, indiferent 

de sex, rasă, naţionalitate, 
religie, etnie, orientare 
sexuală etc. Drepturile 

fundamentale  ale omului 
sunt inalienabile, fără să 

poată să fie retrase în 
vreun fel sau 

restricționate.  

Documente relevante

Declarația Universală a 

Drepturilor Omului 

 

Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului 

 

Convenția asupra Drepturilor 

Copilului 

 



Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului

Dreptul la viaţă. 
Dreptul de a nu fi supus torturii şi relelor 

tratamente. 
Dreptul de a nu fi supus sclaviei şi 

muncii forţate. 
Dreptul de a nu fi supus unei pedepse 

neprevăzute de lege. 
Dreptul de a nu fi judecat şi pedepsit de 

2 ori.  
Dreptul la libertate şi siguranţă.  
Dreptul la un proces echitabil.  

Dreptul la respectarea vieţii private şi de 
familie, a domiciliului şi corespondenţei. 

Libertatea de gândire, conştiinţă şi 
religie.  

Libertatea de exprimare. 
Libertatea de întrunire şi asociere.  

Dreptul la căsătorie şi egalitatea între 
soţi. 

Dreptul la un recurs efectiv. 
Dreptul la protecţia proprietăţii. 

Dreptul la instruire. 
Dreptul la liberă circulaţie. 



Drepturile copilului/ adolescentului

Drepturile copilului sunt reglementate de 
Convenția privind Drepturile Copilului adoptată de către 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.  
Convenția a fost asumată de România prin adoptarea legii 

nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la 
drepturile copilului. 

Alte legi importante: 
- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată în 2004. 
- Legea nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului. 



Care sunt drepturile 
copilului/adolescentului potrivit 

Convenției privind Drepturile 
Copilului adoptată de către 

Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite la 20 noiembrie 1989

Dreptul la identitate. 
Dreptul la relații personale cu 

ambii părinți și cu rudele.  
Dreptul la educație. 

Dreptul la sănătate și la 
servicii medicale. 

Dreptul de a fi protejat 
împotriva exploatării și a 

muncii forțate.  
Dreptul la asistență socială și 

asigurări sociale.  
Dreptul la un nivel de trai care 

să permită dezvoltarea. 

Dreptul de a fi protejat 
împotriva folosirii de 

stupefiante. 
Dreptul la protejarea imaginii 

publice și a vieții private. 
Dreptul la liberă exprimare. 
Dreptul de a fi ascultat de 

autorități.  
Dreptul la libertate de 

gandire, de conștiință și 
religie.  

Libertatea de asociere și 
întrunire.  

Dreptul de a fi ferit de 
pedepse fizice sau 

tratamente umilitoare. 
Dreptul la cultură proprie 

a copilului aparținând 
unei minorități etnice, 

religioase sau lingvistice.  
Dreptul la respectarea 

personalității și 
individualității.  

Dreptul la odihnă și 
vacanță. 

Dreptul la securitate 
morală și materială. 
Dreptul la protecție 

alternativă.  
Dreptul de a depune 

plângere.



Dreptul la identitate. Dreptul la relații
personale cu ambii
părinți și cu rudele.

Dreptul la educație.

Dreptul la sănătate și la servicii
medicale.

Dreptul de a fi protejat
împotriva exploatării și

a muncii forțate. 

Dreptul la asistență
socială și asigurări

sociale.

Dreptul la un
nivel de trai

care să permită
dezvoltarea.

Dreptul de a fi
protejat

împotriva
folosirii de

stupefiante.

Drepturile copilului

potrivit Convenției privind

Drepturile Copilului

adoptată de către

Adunarea Generală a

Națiunilor Unite la 20

noiembrie 1989.



Dreptul la odihnă și
vacanță.

Dreptul la
protejarea

imaginii publice
și a vieții private.

Dreptul la liberă
exprimare. 

Dreptul de a fi ascultat de
autorități.

Dreptul la libertate de
gandire, de conștiință și

religie. 

Libertatea de asociere
și întrunire. 

Dreptul de a fi ferit de
pedepse fizice sau

tratamente umilitoare.

Dreptul la
cultură proprie a

copilul
aparținând unei
minorități etnice,
religioase sau

lingvistice.

Dreptul la
respectarea

personalității și
individualității.

Dreptul la
securitate
morală și
materială.

Dreptul la
protecție

alternativă.

Dreptul de a
depune

plângere.
Drepturile copilului

potrivit Convenției

privind Drepturile

Copilului adoptată de

către Adunarea

Generală a Națiunilor

Unite la 20 noiembrie

1989





*Potrivit Codului
Muncii







Adolescenții și libertatea religioasă

Până la 14 ani nimeni nu 
îți poate schimba religia. 

De la vârsta de 16 ani ai 
dreptul să îți alegi 
singur/ă religia.



Minorii au dreptul la libertate 
de exprimare, iar opiniile lor 
trebuie luate în considerare.  

 
Ai dreptul să cauți și să 

primești informații și idei ce 
pot contribui la dezvoltarea 
ta, sub formă orală, scrisă, 

tipărită, artistică sau prin orice 
alte mijloace alegi.  

 
Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

Adolescenții și libertatea
de exprimare



Adolescenții și libertatea de asociere

Ai dreptul să te întâlnești cu alți 
adolescenți, să organizezi și să participi 
la întruniri, să creezi grupuri și asociații 
care să nu încalce drepturile celorlalți. 

Nimeni nu are dreptul să îți interzică să 
faci parte dintr-un grup pe motive ce țin 
de înfățișare, orientare sexuală, religie, 
etnie, dizabilitate, statut social sau gen. 



Adolescenții și drepturile sexuale,
potrivit Noului Cod Penal

Ai dreptul la contracepție și la

informații despre contracepție.

Ai dreptul să fii in
format/ă cu

privire la drepturile tale

sexuale.

Ai dreptul să beneficiezi deservicii medicale adecvatepentru vârsta ta în domeniulsănătăţii sexuale şi a
reproducerii.

Nimeni nu are dreptul

să îți ceară informații

personale legate de

sexualitate, poze nud

sau să se folosească

de imaginea ta. 

Actul sexual de orice natură
al unei persoane majore cu o
persoană de sex diferit sau
de acelaşi sex, care nu a

împlinit vârsta de 15 ani, se
pedepseşte cu închisoare dela 3 la 10 ani.



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Pot părinții mei să fie
pedepsiți dacă îmi dau o

palmă sau mă înjură? 
 

DA. În România orice formă
de violență împotriva

copiilor este interzisă și
pedepsită de lege. 

Pot părinții mei să îmi
interzică să ies din casă

și/sau să îmi impună să vin
acasă la o anumită oră? 

DA. Pentru a-ți asigura
protecția. Doar în cazul în
care aceștia te forțează să
stai în casă perioade lungi
de timp și nu îți respectă
dreptul la libertate te poți

adresa Poliției.



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Pot părinții mei să îmi
interzică să am un prieten / o

prietenă? 

DA. Deși Convenția
internațională a drepturilor
copilului obligă părinții să

respecte viața privată, există
și excepții dacă aceștia

consideră că ești în pericol
în compania unei anumite

persoane.

Pot părinții mei să îmi interzică
să am anumiți prieteni? 

DA. Dacă aceștia consideră că
anumite persoane te pot pune

în pericol. 



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Au dreptul părinții mei să îmi
citească mesajele?

DA. Atâta timp cât ești minor/ă,
pentru siguranța ta.

Au dreptul părinții mei să îmi
interzică să muncesc? 

DA. Atâta timp cât aceștia consideră
munca pe care urmează să o faci
este solicitantă sau periculoasă. 



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Au dreptul părinții mei să îmi
interzică să călătoresc singur/ă? 

DA. Pentru siguranța ta,
atâta timp cât ești minoră
părinții tăi trebuie să se

asigure că ești protejat/ă. 

Pot să merg la medic sau să
mă operez fără acordul

părinților?

Poți merge singur/ă la medic
dacă ești minor/ă pentru

consultație. Pentru tratamente
și operații medicul va avea
nevoie de consimțământul

părinților tăi. 



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Dacă rămân însărcinată, părinții
mei au dreptul să mă împiedice

să nasc sau să mă oblige să
avortez?

Minorii își pot exprima consimțământul în absența
părinților sau a reprezentantului legal, în

următoarele cazuri: 

a) situații de urgență, când părinții sau
reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar

minorul are discernământul necesar pentru a
înțelege situația medicală în care se află; 

b) situații medicale legate de diagnosticul și/sau
tratamentul problemelor sexuale și reproductive,

la solicitarea expresă a minorului în vârstă de
peste 16 ani. 

Au dreptul părinții mei să mă
împiedice să utilizez mijloace

contraceptive?

. Poți folosi prezervativul sau pilula
contraceptivă fără acordul

părinților tăi. Te poți adresa
medicului ginecolog sau unui adult
de încredere pentru a alege metoda
contraceptivă potrivită pentru tine. 



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Au dreptul părinții mei să mă
împiedice să fumez, să beau, să
mă tatuez, să consum droguri?

DA. Părinții tăi au obligația să te
protejeze atâta timp cât ești

minor/ă. 

Au părinții mei dreptul să
aleagă la ce școală, liceu sau

profil să merg? 

Astfel de decizii trebuie luate
de comun acord, în funcție de

preferințele, aptitudinile și
planurile tale de viitor.  



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Au dreptul părinții mei să îmi
interzică să merg la școală?

NU. Învățământul este obligatoriu în
România până la clasa a 10-a.  



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Părinții mei au dreptul să îmi
aleagă religia?

DA.De la vârsta de 16 ani ai dreptul să 
îți alegi singur/ă religia.



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Pot părinții mei să îmi
interzică să fiu

homosexual/lesbiană/bisexu
al(ă)/gender-neutru/neutră?

NU. Ai voie să îți alegi singur/ă
orientarea sexuală și genul

care ți se potrivește. Din 2000,
şi în România există prevederi

legislative care 
pedepsesc hărţuirea
persoanelor LGBTQ.

Pot să merg singur/ă la medic?

DA. Pentru control poți merge
singur/ă la medic. Pentru prescripții

medicale sau operații, părinții tăi
trebuie să își dea acordul. 



Curiozități legate de drepturile adolescenților

Dacă rămân însărcinată, părinții
mei au dreptul să mă oblige să

abandonez școala?

NU. Niciun adult nu are dreptul să
te oblige să abandonezi școala în
cazul în care râmâi însărcinată. 

Părinții mei au voie să mă
forțeze să merg cu ei în

vacanță?

DA. Atâta timp cât ești
minor/minoră, părinții tăi nu au

voie să te lase nesupravegheat/ă. 



Instituții care protejează drepturile minorilor

 
Avocatul Copilului 

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copiilor 

Tel: 021-315.36.33 
office@anpfdc.ro 

www.copii.ro 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

(DGASPC) 
Tel: 021 314.23.15  

registratura@dgas.ro 
www.dgas.ro 

Linia TelVerde Antisuicid 
 0800 801 200 

 
Telefonul Copilului Sector 4: 0800.030.444

Ministerul Educației 
Tel: 021/405.62.00 

contact544@edu.gov.ro 
www.edu.ro 

Ministerul Sănătății 
Tel: 021 3072 695 
audiente@ms.ro  

www.ms.ro 

DGASPC Sector 1 

Contact: http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=81&keyn=38 /  

DGASPC Sector 2 

021.252.22.02 / social@social2.ro  / www.social2.ro 

DGASPC Sector 3 

0372.126.100 / office@dgaspc3.ro / www.dgaspc3.ro  

DGASPC Sector 4 

021.9441 / www.dgaspc4.ro 

DGASPC Sector 5 

021.310.17.31 / office@dgaspc5.ro / www.dgaspc5.ro 

DGASPC Sector 6 

021.317.63.11 /  www.protectiacopilului6.ro 



ONG-uri

Clubul de Educație Alternativă 
Tel: 021 311 36 88 

www.policycenter.eu/club/ 

Căminul Philip 
www.caminul-phillip.ro 

Asociația Valentina 
Tel: 021.335.1919 

asociatia@valentina-romania.ro 
www.valentina-romania.ro 

Fundația Parada 
Tel: 021.331.17.99  

birou@paradaromania.ro  
www.paradaromania.it 

Centrul Comunitar Ghencea 
Tel: 021/413.21.40 

contact@asas-ghencea.ro 
www.asas-ghencea.ro 

Asociația Matias 
Tel:  0722 849 448 

asociatiamatias@gmail.com 
www.asociatiamatias.com 

Asociatia Caritas 
Tel: 021 233 21 34 

office@caritasbucuresti.org 
www.caritasbucuresti.org 

Fundația Sfântul Dimitrie 
Tel: 0726294244  

directorcentru@fundatiasfantuldimitrie.ro 
www.fundatiasfantuldimitrie.ro 

Fundația Joyo 
Tel: 0726.265.166 

info@fundatia-joyo.org 
www.fundatia-joyo.org 

Asociația Șansa ta 
Tel:  0744910487 

asociatia_sansata@yahoo.com 
 http://www.asociatiasansata.ro 

 

Telefonul Copilului 
Tel: 116 111 

 telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro 
www.telefonulcopilului.ro 

 

 
 

Asociația pentru libertate și egalitate de gen - 
ALEG 

Tel: 0753 893 531 
www.aleg-romania.eu 

Tineri pentru Tineri 

Tel: 021 212 03 63 

office@y4y.ro 

www.y4y.ro 

Fundația CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
Tel: 0723 221 196 

info@cpe.ro 
www.cpe.ro 

 

Centrul FILIA 

021/3138024 

office@centrulfilia.ro 

www.centrulfilia.ro 

UNICEF România 

Tel: 021 2017856 

bucharest@unicef.org 

 

Salvați Copiii 

Tel: 0744 360 915 

secretariat@salvaticopiii.ro 

www.salvaticopiii.ro 

 

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței

împotriva femeilor - VIF  

www.violentaimpotrivafemeilor.ro 



Legi importante 

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată 2014 

 
Convenția cu privire la Drepturile Copilului  

 
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și 

bărbați  
 



Fișe de exerciții



Exercițiu 1

Viață, libertate, fericire 
 

Scrieți pe tablă aceste cuvinte și întrebați-i pe elevi ce 
reprezintă ele. 

Întrebări suplimentare legate de drepturile 
fundamentale ale Omului: 

a. Mai cunoașteți și alte drepturi ale Omului? 
b. Aceste drepturi se aplică doar adulților? 

c. De ce sunt drepturile adolescenților? 

Faceți o listă cu ce au voie adolescenții să facă și ce nu 
au voie, comparativ cu adulții. (ex. nu au voie să bea 

alcool, să conducă, să voteze).  



Exercițiu 2

Creați două grupuri de discuții. 
 

Grupul 1: drepturile adolescenților ar trebui să fie aceleași ca 
drepturile adulților. 

Grupul 2: drepturile adolescenților ar trebui să fie diferite față de 
drepturile adulților. 

 
Pentru fiecare grup: 

a) Enumerați 3 motive care să susțină teoria. 
b) Fiecare grup prezintă în 3 minute fiecare argument. 

c) Discutați pe marginea argumentelor.  



Exercițiu 3

Creați grupuri de discuții în 
perechi/echipe, iar apoi elevii 

vor prezenta rezultatele în 
fața clasei. 

Teme de discuții: 

Ce tipuri de discriminare 
cunoașteți? 

Cu ce tipuri de discriminare se 
confruntă tinerii în 

comunitatea voastră? 
Cum putem proteja drepturile 

adolescenților? 



Exercițiu 4

Scrieți pe 4 coli A4, 4 drepturi ale adolescenților diferite. 
 

Lipiți-le pe perete la distanță unele de altele și rugați-i pe 
elevi să se pună în rând în fața cărui drept li se pare cel 

mai important. 
 

Se vor forma apoi grupuri și vor discuta între ei despre ce 
cred ei că se referă dreptul respectiv, prezentând în fața 

clasei concluziile. 



Exercițiu 5

Scrieți pe biletele concepte care au legătură cu drepturile 
omului: libertate, justiție, egalitate, demnitate, non- 

discriminare, democrație, responsabilitate, solidaritate. 

Fiecare elev va extrage un cuvânt și va încerca să explice ce 
înseamnă. 



Exercițiu 6

Pe cartoane printați chipurile personalităților feminine și masculine care au apărat 
de-a lungul istoriei drepturile omului (exemple de personalități feminine din istoria 

României: https://www.facebook.com/TraseELECulturale/posts/312531485784868:0) 
 

Rugați-i pe elevi să îi recunoască și să spună câteva cuvinte despre aceștia. 



Exercițiu 7

Discuție liberă: 

"La ce vârstă ar trebui să avem voie să votăm? De ce este 
important să votăm?" 



Exercițiu 8

Studiu de caz: 
Școala voastră nu are suficiente locuri de parcare și 
doriți să veniți cu bicicletele la școală însă nu aveți o 

parcare pentru biciclete. 
 

Ce ați putea face pentru ca școala voastră să 
beneficieze de o parcare pentru biciclete? 



Capitolul 2: vulnerabilități specifice adolescenților

Bullying 
Cyber bullying 

Vulerabilități specifice fetelor 
Vulnerabilități specifice adolescenților 



Bullying-ul

Bullying-ul este un 
comportament repetat al 
unei persoane sau al unui 

grup de persoane care 
intenționează să îți facă 

rău, să te deranjeze, sa te 
intimideze, sau să 

te înjosească.  

Ce comportamente 
reprezintă bullying?   

palme 
 loviri 

 îmbrânceli 
 țipete 
 critici 
porecle 
jigniri 

 sarcasm 
 zvon 

 insulte 
amenințări 
 minciuni 

 intimidare 
 izolare 

denigrare 
manipulare 

mesaje supărătoare, 
imagini denigratoare  



Cum recunoști dacă ești victima bullying-ului?

Dacă cineva are un comportament agresiv față de tine: palme, 
pumni, loviri cu obiecte.
Dacă cineva țipă la tine.
Dacă cineva îi instigă pe cei din jur să râdă de tine. 
Dacă cineva îți pune porecle.
Dacă cineva te insultă sau te înjură.
Dacă cineva lansează zvonuri despre tine.
Dacă cineva îți deteriorează obiectele personale sau ți le fură.
Dacă cineva îți blochează accesul într-un spațiu. 
Dacă cineva încearcă să te determine să faci ceva ce nu vrei.



Cyber bullying-ul

Cyber bullying-ul este un comportament repetat al 
unei persoane sau al unui grup de persoane care 

intenționează să îți facă rău, să te deranjeze, sa te 
intimideze, sau să te injosească, utilizând mijloace 
tehnologice, comportament ce se petrece în mediul 

virtual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce comportamente reprezintă cyber bullying?

texte obsecene 
 mesaje umilitoare 

 injurii 
profiluri false 

 publicare de imagini fără acord 
 amenințări 

 revenge porn 
 șantajare 

mesaje deranjante repetate



Cum recunoști dacă ești victima 
cyber bullying-ului?

Dacă cineva împrăștie minciuni despre tine pe internet. 
Dacă cineva te exclude din convorbirile de grup fără niciun motiv, sau pe motive 
subiective. 
Dacă cineva îți trimite mesaje, poze sau link-uri obsecene sau deranjante. 
Dacă cineva face un Meme cu fața ta. 
Dacă cineva face glume pe seama ta în privat sau în public. 
Dacă cineva necunoscut îți cere să îi trimiți poze cu tine sau să vă întâlniți. 
Dacă cineva îți cere informații private despre tine și/sau cunoscuții tăi. 
Dacă cineva îți urmărește activitatea în mod constant și face comentarii răutăcioase. 
Dacă cineva îți fură identitatea și crează un cont fals pe numele tău. 
Dacă cineva îți trimite mesaje în mod repetat, cu scopul de a te convinge să faci ceva. 
Dacă cineva îți sparge contul și îți schimbă parola și postează în numele tău. 
Dacă cineva te amenință că publică discuțiile private, poze sau videoclipuri cu tine.



Cum recunoști comportamentele 
adulților care încearcă să te corupă 

pe Internet?

Se comportă frumos cu noi, ne spun ce vrem să auzim, ne fac să ne simțim speciali/ speciale. 
Pretind că sunt altcineva. 
Încearcă să se întâlnească cu noi. 
Sunt insistenți. Ne sufocă, vor să știe mereu ce facem. 
Ne fac să fim dependenți de discuțiile cu ei. 
Ne determină să le spunem secrete, povești intime. 
Ne cer poze sau filmulețe în ipostaze indecente.  
Ne cer numărul de telefon, vor să ducă discuțiile în privat. 
Sunt mereu de acord cu noi. 
Par că ne înțeleg problemele și că ne oferă soluții bune. 
Flirtează cu noi, ne fac complimente.  
Încearcă să ne convingă că ceea ce fac este normal și singurul vinovat/ vinovată suntem noi, 
dacă ne simțim inconfortabil, invocând scuza că nu ne-a forțat nimeni să vorbim cu ei.  
Te fac să te simți prost daca nu te întâlnești cu ei. 
Recompensează și încurajează anumite comportamente.  



Cum recunoști că te afectează aceste 
comportamente?

Dacă îți dorești să te izolezi de lumea exterioară. 
Dacă simți că îți este frică sau rușine de cei din jur.
Dacă te simți nesigur/ă.
Dacă te simți furios/furioasă sau agitat/ă.  
Dacă te gândești să te sinucizi, să te mutilezi, să renunți la școală sau să 
fugi de acasă. 
Dacă suferi de depresie.
Dacă remarci că îți schimbi obiceiurile alimentare: începi să mănânci prea 
mult când ești stresat/ă sau nu mai vrei să mănânci deloc. 
Dacă îți este frică să ieși din casă sau să mergi la școală.
Dacă notele tale scad și nu mai dai randament la școală. 



Ce poți face dacă ești victima bullying-ului sau a 
cyber bullying-ului?

Cyber bullying-ul este considerat hărțuire în Noul Cod Penal.  
Dacă cineva te urmărește, te sună, îți trimite mesaje, te fotografiază 

sau te înregistrează fără voia ta, îți citește mesajele private, îți sparge 
adresa de e-mail, te șantajează, te amenință, te atinge, îți trimite poze 
sau videoclipuri indecente, te face să te simți nesigur/ă,etc, poți face 

plângere la Poliție. 
 

Pe lângă plângere poți să te adresezi conducerii școlii, părinților sau 
adulților de încredere, precum și administratorilor site-urilor, ce pot 
șterge conținutul nedorit și bloca anumiți utilizatori, dar și Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  
Important este să păstrezi drept dovadă toate mesajele, imaginile și 
conversațiile. Acestea pot fi considerate probe în cazul unei plângeri.  

 
 
 



Sancțiuni, potrivit Noului Cod Penal

- închisoare între 1-6 luni sau amendă pentru violarea vieții private. 
- închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă pentru transmiterea de 
imagini, videoclipuri sau informații persoanele fără acordul nostru. 
-  închisoare de la 3 luni la un an pentru amenințare sau șantaj. 
-  închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă pentru persoanele 
majore care săvârșesc un act sexual de orice natură în prezența unui 
minor. 

ATENȚIE! Actele de hărțuire, intimidare sau amenințare constituie 
fapte contravenționale sau penale și sunt sancționate cu amendă sau 
cu închisoarea. 



Vulnerabilități specifice fetelor 
1. Violența sexuală 

Ce reprezintă violența sexuală?  
- Acte sexuale non-consensuale, cu penetrare vaginală, anală, orală, indiferent că 

penetrarea se realizează cu o parte a corpului sau cu un obiect. 
- Atingeri nedorite pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă. 
- Comportamente de stimulare sexuală pe care o persoană le suportă sau este 

constrânsă să le facă. 
- Avansuri, propuneri, solicitări cu caracter sexual, adresate unei persoane în mod 

repetat şi după ce aceasta a dat de înțeles că nu le doreşte. 
- Constrângerea la a privi sau la a citi materiale cu conţinut sexual. 

- Constrângerea la a poza, la a fi filmat pentru materiale pornografice. 
- Obligarea la acte sexuale cu una sau mai multe persoane. 

- Constrângerea la raporturi sexuale neprotejate şi/sau interzicerea folosirii 
contracepției. 

- Constrângerea la practici şi comportamente sexuale neconsimţite, în cadrul unui 
raport sexual iniţial acceptat.

Resurse: http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/Brosura-Violenta-sexuala.- 
Recunoaste-Evita-Descurajeaza-Ajuta.pdf



Pedeapsa pentru infracţiunile legate de violența sexuală este închisoarea. 

Plângerea penală se poate depune la cea mai apropiată secţie de poliţie ori 
la procurorul din cadrul parchetului pe raza căruia persoana vătămată îşi 
are domiciliul ori pe raza căruia a avut loc infracţiunea. În susţinerea 
plângerii penale trebuie aduse cât mai multe probe: martori, certificat 
medico-legal, înregistrări, corespondenţă. Este de preferat ca persoana care 
a suferit o agresiune sexuală să meargă însoțită de un avocat atunci când 
face plângerea penală.  

ATENȚIE! 

 O faptă de agresiune sexuală neurmată de depunerea unei plângeri penale 
creşte riscul ca agresorul să vă atace din nou sau să facă noi victime.

Resurse: http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/II-Drepturile-victimei-si- 
abordarea-proactiva.pdf 

http://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2014/08/III.-Suport-si-prevenirea-revictimizarii.pdf 



Vulnerabilități specifice fetelor 
2. Sănătate 

Pentru probleme legate de sănătate: sarcini, contracepție, boli cu transmitere 
sexuală, probleme în zona aparatului reproducător, tulburări de alimentație, nu 
ezita să te adresezi medicului de familie, medicului ginecolog, unui nutriționist, 

unui psiholog sau unui adult de încredere!  
 
 
 



Vulnerabilități specifice fetelor. 3. Traficul pentru 
exploatare sexuală 

Resurse: http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Traficul-pentru-exploatare-sexuala-a- 
femeilor-de-origine-romana-Cercetare-calitativa.pdf

În Uniunea Europeana, 80% dintre victimele înregistrate ale traficului de fiinte 
umane sunt femei (67%) și fete (13%). 

În multe cazuri, recrutarea victimelor are loc prin intermediul unor persoane 
apropiate, de încredere, pe care victimele le cunosc direct, fără a exista intermediari 

sau în legătură cu care au garanții de la prieteni apropiați sau cunoștințe. O altă 
metodă este și "lover-boy", prin care un baiat/bărbat seduce victimele câștigându-le 

încrederea, ca mai apoi să le oblige să se prostitueze.  
 

Internetul este utilizat de către traficanți pentru recrutarea și controlul victimelor, 
ce exploatează sau controlează victimele de la distanță. 

 
Nu părăsi țara sau orașul cu persoane pe care nu le cunoști! Anunță autoritățile în 
cazul în care te simți nesigură! Dacă întâlnești potențiale cazuri de de trafic sună la 
112 sau la Linia Telverde 0 800 800 678 (Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane)!  
 
  
 



Vulnerabilități specifice adolescenților 

1. Violența

Adolescenții sunt adesea victime ale violenței din partea adulților sau a altor 
adolescenți, ale discriminării și ale bullying-ului, iar aceasta se manifestă sub formă 

fizică sau emoțională. 

ATENȚIE! Pedeapsa fizică nu este un mijloc de educare și nu trebuie tolerată!  

Care sunt efectele violenței asupra adolescenților?  
- Interiorizare, frică 

- Considerarea violenței ca fiind firească și tolerabilă 
- Scăderea stimei de sine 

- Depresie, anxietate 
- Comportamente antisociale 

- Imitarea comportamentelor agresive 

În cazul în care ești victima violenței te poți adresa Poliției, Direcției pentru Protecția 
Copilului, poți suna la telefonul copilului: 116 111, sau poți apela la un psiholog sau la 

un adult de încredere.   



Vulnerabilități specifice adolescenților 

2. Consumul de droguri 

Care sunt drogurile ilegale ? 
 Cocaina, amfetamine, crack, opiacee (opiu, morfina, heroina, metadona, petidina, codeina), 

barbiturice, tranchilizante, annabis, LSD, Ecstasy, PCP, Mescalina, Psilocybina, Psilocyna. 
 

Consumul de droguri poate avea consecinţe grave asupra vieţii tinerilor: 
 

 – adolescenţii care consumă droguri sunt predispuşi la violenţă şi comportamente 
delincvente; 

– sub influenţa alcoolului sau a drogurilor nu ne putem apăra și nu putem discerne când 
suntem în pericol, astfel există riscul pentru sarcini nedorite, infectarea cu BTS sau SIDA; 

– consumul de droguri îţi afectează viața socială, poate cauza depresie; 
– în unele cazuri consumul de droguri duce la suicid. 

 
Informează-te care sunt consecințele consumului de droguri! Învață să spui NU! 

Rezistă în fața tentațiilor și adresează-te autorităților dacă te simți obligat/ă să te droghezi, 
dacă te simți amenințat/ă sau dacă te simți în pericol.  

Tel-verde : 0 800 8 700 700 (Agenția Națională Antidrog) 
 



Vulnerabilități specifice adolescenților 

3. Depresia
Simptome ale depresiei: iritabilitate sau manifestari de furie exacerbată, 

sentimente continue de tristețe și neputință, izolare,  sensibilitate crescută, 
reducerea sau creșterea apetitului, insomnii sau somn excesiv, izbucniri în plâns 

sau accese de furie verbală, dificultăți de concentrare, dureri inexplicabile (de 
cap, stomac, încheieturi), atacuri de panică, sentimente de vină, lipsă de valoare 
și de sens, gânduri sau vorbe despre moarte sau suicid, sentimente de disperare 

și neputință. 

Ce poți face dacă te confrunți cu depresie?  
Petrece timp în natură, socializează cu prietenii sau familia, practică un sport, 

cere ajutorul unui psiholog! 

TelVerde Antisuicid: 0800 801 200. 



Resurse importante

https://secsromania.wordpress.com/resurse/ 

https://plan-international.org/sexual-health/advocating-rights-adolescents-and-young-people 

http://www.sexulvsbarza.ro/ 

http://aleg-romania.eu/category/proiecte/rupem-tacerea-despre-violenta-sexuala/ 

http://www.cpe.ro/resurse/cercetari/ 



Studiu de caz

„Maria s-a mutat de curand la un liceu nou. I se plânge dirigintei că ceilalți colegi îi pun 
porecle, o împing și râd de ea, însă nimeni nu rezolvă situația.” 

- Ați observat situații asemănătoare în școala voastră? 
–  Ați încercați să interveniți? Care a fost reacția voastră? 

- Care credeți că sunt sentimentele Mariei ori de câte ori vine la școală? 
- Voi v-ați simțit în felul acesta? 

- Dacă ați fi în locul Mariei ce ați alege să faceți? 



 
Fostul/fosta tău/ta prieten/prietenă a făcut publice conversațiile voastre sau 

poze cu tine. Cum crezi că ar trebui să reacționezi având în vedere că situația s- 
a petrecut în afara orelor și diriginta/dirigintele nu poate să ia atitudine? 

 
a. Apelezi la ajutorul părinților, care vor vorbi cu părinții lui/ei. 

b. Te răzbuni și lansezi și tu zvonuri despre el/ea. 
c. Apelezi la colegi care îl/o amenință după ore. 

d. Discuți cu el/ea și îi spui cum te-a făcut să te simți, cerându-i 
să șteargă conținutul. 

e. Depui o plângere la Poliție.   

Quiz:



1. Ce te poate determina să fii violent/ă? 
2. Ce soluții poti avea la aceste tipuri de comportament? 
3. Ce impact are comportamentul violent asupra ta și 
asupra celorlalți? 

Exercițiu 1

Creați grupuri de discuții:



Scrieți tipuri de sentimente pe bilețele și lipiți-le pe tablă. 
Citiți fiecare sentiment și încercați să aflați de la elevi ce situații ar putea 
declanșa acele sentimente. 

Exercițiu 2



Cum putem defini bullying-ul? Cuvinte. 
Cum putem interveni atunci când suntem victimele bullying-ului sau vedem 
că altcineva este victimă? 
Ce consecințe are acest tip de comportament?   

Exercițiu 3



Împărțiți-vă în grupe, fiecărei grupe i se va da o poveste scurtă despre 4 situații 
de hărțuire diferite. 

Elevilor li se va cere să scrie pe o foaie și să prezinte în fața clasei cărei 
autorități i s-ar adresa dacă: cineva postează o poza cu ei fără acordul lor, dacă 
cineva îi lovește, dacă cineva îi insultă în mod repetat, dacă li se spune că nu 
pot face ceva pentru că sunt fete/băieți.  

Exercițiu 4



Capitolul 3: utilizarea critică a produselor 
mediatice

O știre trebuie să răspundă următoarelor întrebări: Cine, Ce, Când, Cum, De ce? 

În ce știri să avem încredere? 

Atunci când citim o știre sau vedem o reclamă trebuie să ne gândim la următoarele 
lucruri: 

a. Care este tipul conținutului? 
Atunci când interacționezi cu un produs mediatic trebuie să identifici tipul acestuia: 

narațiune, editorial, reclamă, reacție, material informativ. 
Află cine a produs conținutul: trust media, publicație sponsorizată de un partid politic 

sau de o corporație etc. 

În ceea ce privește conținutul: acesta este părtinitor din punct de vedere politic? 
Încearcă să impună o idee? Încearcă să blameze? Lipsesc informații? Informațiile sunt 
contradictorii? Pot fi ușor combătute? Lasă loc de interpretare? Informațiile prescriu 

rețete, impun un anumit comportament?   



b. Care sunt sursele? 
Cine este persoana citată: un polițist, un reprezentant al unui partid politic, 

un expert/o expertă? Ce legătură au aceștia cu publicația? Sunt sursele 
de încredere? Sunt dovezile transparente? Au logică? Poate fi trasă o 

concluzie clară?  

Cum se construiesc stereotipurile din media? 

Toate imaginile și mesajele media sunt construcții. Toate mesajele transmise de mass- 
media sunt gândite să transmită un mesaj bine definit. 

Reclamele sunt create cu scopul de a te convinge să cumperi sau să susții un anumit 
produs sau serviciu. Astfel se crează o experiență emoțională care simulează 

realitatea. Reclamele crează mesaje bazate pe ceea ce cred alții că vrei să vezi și ceea 
ce cred că te va impresiona și te va determina să cumperi produsul.  



Tipuri de stereotipuri. Pentru fete și pentru băieți 

Atunci când citim o știre, vizionăm o reclamă la tv sau o auzim la radio, trebuie să 
ținem cont de următoarele aspecte: limbaj, ipostaze, modele promovate, rețete 

prestabilite. 

Reprezintă derapaj orice limbaj utilizat în mass-media care laudă părţi ale corpului fetelor și femeilor 
sau le critică, inventează cuvinte care înjosesc, inspiră o atitudine negativă. (De regulă, acest tip de 

limbaj este slab întâlnit atunci când personajul principal dintr-o știre este un băiat.) 

Ipostazele în care sunt prezentate fetele și băieții în mass-media sunt diferite. Fetele sunt prezentate în 
principal în ipostaze de victime, de mame, de însărcinate, de preocupate de cum arată, în ipostaze 
sexuale, nefirești sau ridicole, supuse sau în interiorul casei. Băieții sunt portretizati în ipostaze de 

putere în raport cu fetele, fiind cei care domină sau care trebuie să fie seduși. De asemenea, baieții sunt 
prezentați în mare parte în ipostaze ce țin de reușită, de mediul academic sau profesional, pasionați de 

tehnică sau de sport.  

În ceea ce privește modelele promovate și rețetele prestabilite, băieților li se transmite adesea ideea că 
trebuie să fie înalți, să aibă musculatura definită, să fie fermi, succesul lor se masoară în numărul de 
femei cu care se culcă, bani, mașini și gadget-uri. Nu se vorbește despre sentimente și vulnerabilități 

specifice universului masculin. 

Resurse extrase în urma monitorizării a 20 000 de articole de presă : http://www.cpe.ro/wp- 
content/uploads/2016/03/Chipuri-ale-adolescentei-in-media.pdf 



Tipuri de stereotipuri. Pentru fete și pentru băieți 

Prin unele articole, mass-media prescrie reţete despre cum ar trebui să fie şi să se comporte fetele 
şi femeile. 

Reprezintă derapaj: 

-  prezentarea unui singur model de feminitate, un model care are anumite forme şi o anumită 
greutate; 

- prescrierea de rețete unice de succes pentru a slăbi. Inducerea ideii că este uşor să slăbeşti în 
câţiva paşi; 

- inducerea ideii că aspectul fizic feminin poate fi, este și trebuie să fie evaluat şi de alţii; - 
exprimarea uimirii faţă de corpul femeilor care iese din tipare și reguli, critica, acuzele,  judecăţile 

de valoare, aluziile, sublinierea kilogramelor văzute ca fiind în plus; 
- recurgerea la formulări sexiste, sfaturi, reţete, blamarea, limitarea rolului fetelor la sfera 

privată; 
- punerea accentului pe o anumită parte a corpului feminin transformând-o într-o știre 

senzațională; 
-  aluziile şi utilizarea formulărilor ce denigrează femeile; 

- punerea accentului pe conformismul femeilor, utilizarea frecventă a cuvântului „trebuie”, fără a 
ţine cont de particularităţi şi de corporalitatea distinctă ce caracterizează fetele şi femeile; 

- frecvenţa unui număr limitat de cuvinte folosite atunci când se vorbeşte despre corpul feminin. 
Exemple: slabă, buze cărnoase, delicat, feminin, drăguţ, dulce, simpatic, senzual, decolteu adânc, 

formă fizică de invidiat, sexy.  



Tipuri de stereotipuri. Pentru fete și pentru băieți 

Adesea lipsesc informații în mass-media despre sănătatea corpului sub diferite aspecte, 
informații care să promoveze o atitudine echilibrată în ceea ce priveşte nutriţia şi sportul, 

care să nu blameze, să nu impună judecăţi de valoare sau reţete unice de succes.  

Exemplu. Fetele care nu corespund unui anumit standard de kilograme sunt adesea 
portretizate în mass-media ca fiind: „persoane plinuţe”, care sunt mereu triste şi visează 
să slăbească, iar pentru vedete este foarte uşor să slăbească şi împărtăşesc cititorilor 

reţetele proprii. 

Exemple de reţete de care femeile trebuie să ţină cont în ceea ce priveşte aspectul fizic, 
potrivit mass-media: să nu să miroasă urat, să nu aibă kilograme în plus, să nu aibă 

mâncărimi, să nu aibă celulită, puncte negre, tălpi crăpate, ten uscat, piele şi par care nu 
strălucesc, pistrui, guşă, cuticule, grăsimi în diverse părţi ale corpului, tensiune, balonare, 

varice, miros neplăcut la subraţ şi la picioare, dinţi galbeni, sâni mici, unghii galbene, 
riduri. Fiecare parte a corpului feminin este importantă, trebuie îngrijită şi defineşte o fată 

sau o femeie. 



Tipuri de stereotipuri. Pentru fete și pentru băieți 

Important este şi faptul să identificăm acele articole în care se induce ideea că diferenţele 
corporale sunt de fapt „defecte” sau „probleme”, de care fetele trebuie să scape sau pe care 

trebuie să le diminueze. 
 

În ceea ce privește comportamentele sexuale, printre cuvintele cele mai frecvent utilizate în 
mass-media atunci când se vorbeşte despre comportamentele sexuale ale fetelor, se 

numără: seducător, sexy, supunere, dominaţie, senzual.  
 

Ipostazele în care regăsim fetele în mass-media se împart adesea în două categorii: acestea 
fie sunt temătoare în relaţiile cu băieţii şi sunt îndemnate să renunțe la inhibiţii, fie li se dau 

sfaturi „celor dezinhibate” prin care se reglementează multiple aspectele ce ţin de 
sexualitate. 

 
Adesea se emit judecăţi de valoare prin care bărbaţii/băieţii sunt caracterizaţi ca fiind mai 

deschişi din punct de vedere sexual, iar fetele mai temătoare. Se induce ideea că acestea din 
urmă trebuie, totodată, să fie pregătite să satisfacă şi să stea la dispoziţia bărbaţilor. 



Consecinţele prezentării acestor modele inflexibile de feminitate si masculinitate pot fi: 

 Creșterea nivelului de nesiguranţă față de propriul corp, tulburări alimentare, 
vinovăţie, ruşine, scăderea stimei de sine, interiorizarea unor norme drept normale şi 

considerarea unui singur tipar de frumuseţe ca fiind valid, teama că ar putea face ceva 
interzis, lipsa informaţiilor reale, presiunea psihologică, existența unor aşteptări false 

din partea celorlalţi despre cum ar trebui să se comporte o fată sau o femeie/ baiat sau 
barbat în cadrul relaţiilor sexuale. 

Fetele se pot simţi nesemnificative, poate creşte victimizarea în rândul fetelor şi 
femeilor, precum şi crearea unui anumit cadru de gândire pentru aşteptările celorlalţi în 
legătură cu ce înseamnă să fii fată sau femeie, compararea cu ceilalţi şi încercarea de a 

intra în anumite tipare. 

Nesiguranţa în legătură cu propriul corp, riscul dezvoltării unor tulburări alimentare, 
vinovăţie, ruşine, scăderea stimei de sine, interiorizarea unor norme ca fiind normale şi 

considerarea unui singur tipar de frumuseţe ca fiind valid. 



Consecinţe la nivelul percepţiei adolescentelor: prin frecvenţa ridicată a articolelor ce 
promovează ideea frumuseţii/aspectului fizic care primează în faţa competenţei şi aspectelor 

ce ţin de carieră, se promovează tipare şi roluri prestabilite despre fete şi femei, limitând 
experienţele acestora şi creând falsa impresie că numai aceste experienţe sunt destinate 

femeilor şi fetelor. 

Pe termen lung, expunerea frecventă la imagini în care femeile sunt subordonate bărbaţilor 
sau inferioare lor, poate crea impresia că acesta este rolul femeilor, se normalizează practicile 
de subestimare a experienţelor feminine, de victimizare şi presiune psihologică, pot conduce la 

scăderea stimei de sine. 

Normalizarea ideii că toate fetele trebuie să aibă o singură formă a corpului, prin promovarea 
ideii că este uşor să slăbeşti dacă urmezi anumiţi paşi, fetele se pot simţi nesigure pe corpul 
lor, vinovate, ruşinate, le poate scădea stima de sine, se pot crea presiuni psihologice în ceea 

ce priveşte aşteptările celorlalţi de la ele. 

Se crează presiune asupra fetelor şi femeilor, care se presupune că trebuie să corespundă unei 
multitudini de cerinţe din partea bărbaţilor, se induce ideea de artificialitate în relaţiile 

sexuale şi se crează prejudecăţi şi aşteptări false de la cei din jur în ceea ce priveşte 
comportamentele sexuale ale fetelor. 

În cazul băieţilor: stima scăzută de sine, coroborată cu reacţiile lipsite de empatie ale 
celorlalţi, ce duc la timiditate, retragere, tremurat în public, automutilizare, gânduri de 

sinucidere. 



Cum luam atitudine împotriva stereotipurilor din mass-media?

Mesajele mass-media despre forma și mărimea corpului nostru nu trebuie să influențeze 
maniera în care ne percepem propriile corpuri. O modalitate prin care putem să ne 
protejăm de definițiile restrictive despre ce înseamnă frumusețea este să devenim 

consumatori critici. Când recunoaștem și analizăm mesajele media în mod critic realizăm 
că definițiile și standardele de frumusețe și succes nu trebuie să ne limiteze imaginea de 

sine și potențialul. 

Cum facem asta în mod concret? 
1. recunoaște reclamele sau mesajele care te fac să te simți prost sau îți transmit un 

mesaj despre cum ar trebui să te comporți sau să arăți. 
2. promovează acele mesaje din media care transmit imagini pozitive, care recunosc și 

celebrează diversitatea corpurilor, indiferent de cum arată, de forma lor sau de mărime. 
3. fă o listă a companiilor care transmit mesaje negative legate de corpurile femeilor și 
evită să cumperi produsele lor. Scrie-le o scrisoare în care poți include pagini din reviste 

sau ziare ce nu te fac să te simți confortabil. 
4. vorbește cu prietenii tăi despre mesajele pe care le regăsiți în media și ce impact au ele 

asupra voastră. Întreabă-te dacă întărești mesajele negative venite din mass-media 
atunci când vorbești despre tine, despre alții sau atunci când te uiți în oglindă. 

5. devino activist/ă! Încurajează companiile care transmit mesaje sănătoase și ia 
atitudine împotriva mesajelor discriminatoare!  



La ce să ne gândim când citim un articol sau vedem o reclamă? 

Ce tip de informaţii conține reclama aceasta? 

Cui îi este adresată reclama? 

Reclama conține restricții, prescripții, ne trasează o anumită traiectorie, ne impune sau ne 
oprește să facem un anumit lucru? 

Ce tip de feminitate/masculinitate este promovat? 

Cum sunt prezentate adolescentele/adolescenții? 

Este portretizarea femeilor/bărbaților din reclamă/articol neetică/suprasexualizată? 



Exerciții

Exercițiu 1: 
Pe tablă sau pe o coală de flip-chart se fac două coloane, una pentru fete, una pentru băieți. 

Li se cere elevilor să desemneze atribute pentru ficare gen, iar apoi se lansează o discuție 
despre gen, cu accent pe stereotipuri și recunoașterea lor. 

Exercițiu 2: 
Studiu de caz: 

Ioana are 12 ani. Îi place foarte mult să joace fotbal, însă părinții ei îi spun că nu are voie 
pentru că fotbalul este un sport pentru băieți. Au părinții Ioanei dreptate? Ce ar trebui să 

facă Ioana? 

Exercițiu 3: 
Rugați-i pe elevi să definească următoarele cuvinte: gen, familie, feminism, gay, rom, 

dizabilitate, egalitate de șanse. Ajutați-i în cazul în care se emit judecăți de valoare sau 
stereotipuri. Dați exemple concrete.  



Exercițiu 4: 
Dezbatere: 

Ați vota o lege care să impună un număr egal de femei și bărbați în Parlament? 

Ce părere aveți despre o lege care să impună companiilor să existe salarii egale pentru femei 
și pentru bărbați pentru aceleași posturi și aceeași pregătire? 

Exercițiu 5: 
Dezbatere 

Cum apar femeile și bărbații în media? Li se vor arăta elevilor diferite imagini din reviste în 
care apar femei și bărbați în ipostaze stereotipe și se va discuta pe marginea acestora din 

perspectiva limitării potențialului și dezvoltării fiecărui gen. 

Exercițiu 6: 
Elevilor li se va cere să se gândească ce li s-a cerut de-a lungul timpului să facă în postura de 
fete sau de băieți. De asemenea, vor fi întrebați care sunt avantajele și dezavantajele de a fi 

fată sau băiat. Se va lansa o discuție despre gen și stereotipuri.  



Exercițiu 7: 
Pe o foaie de hârtie li se va cere elevilor să scrie denumirile tuturor persoanelor cu care 
trăiesc: mama, tata, bunic, bunică, soră, frate.  Li se va cere să scrie în dreptul fiecărui 
membru tipurile de sarcini pe care le îndeplinesc aceștia. Acest exercițiu este urmat de o 

discuție despre rolurile de gen.  

Exercițiu 8: 
Urmăriți povestea lui Cinderfella și discutați pe marginea stereotipurilor întâlnite în povești 

și cum afectează acestea dezvoltarea fetelor și a băieților: 

https://www.youtube.com/watch?v=p4OyCNctKXg  

https://www.youtube.com/watch?v=p4OyCNctKXg


Exercițiu 9: 
„Una dintre modalităţile cele mai primitive de a demonstra rangul social este afişarea 

decorului pestriţ, a bijuteriilor şi a averii. E la nivel de instincte. Românii nu au putut-o face 
vreme de jumătate de secol. Iar acum s-au dedat la excese comportamentale, afişând 

ostentativ orice achizţie cât de cât semnificativă: case, maşini, lanţuri de aur, femei, burţi 
sau silicoane. Această manieră de afirmare se autoreproduce, de la o categorie socială la 

alta, de la o generaţie la alta“, precizează etologul Dorian Furtună. […] trebuie să înţelegem 
că aceasta e o înclinaţie instinctuală, proprie tuturor oamenilor, mai ales bărbaţilor. Pe 

parcursul evoluţiei au supravieţuit doar acei indivizi, care au reuşit să se impună în cadrul 
grupului, să obţină acces la mai multe resurse, să impresioneze femeile. Însă, totodată, să 
avem în vedere că unii indivizi sunt mai predispuşi genetic spre un mod de afirmare mai 

asertivă, mai violentă […] Şi trebuie să avem în vedere şi factorul hormonal. Unii bărbaţi 
au un nivel mai ridicat de testosteron, ceea ce le afectează în mod vădit comportamentul, 

[…] indivizii cu mult testosteron au o problemă în a-şi tempera comportamentul.” 
(Adevărul, 10 iunie 2015) 

Care sunt ipostazele în care îi regăsim pe bărbați și care sunt ipostazele în care le regăsim pe 
femei? 

Ce stereotipuri reies din articol? 



Exercițiu 10: 
„O echipă de cercetători din cadrul Universităţii Wilfrid Laurier din Canada a ajuns la 

concluzia că o femeie frumoasă poate profita de pe urma frumuseţii sale în multe situaţii, 
dar aspectul fizic atrăgător ar putea să-i dăuneze când se află în căutarea unui loc de 

muncă. […] Canadienii au ajuns la concluzia că femeile frumoase care nu-şi includ 
fotografia în CV au şanse mult mai mari de a fi selectate pentru a veni la un interviu, decât 
cele care şi-au ataşat fotografia. Cercetătorul Bradley Ruffle este de părere că femeile sunt 
astfel penalizate pentru frumuseţea lor de alte femei, cei mai mulţi angajaţi aflaţi în poziţia 

de recrutori pe piaţa muncii fiind angajaţi de sex feminin. „Femeile aflate în poziţia de a 
decide angajarea unei persoane simt nevoia să-şi apere teritoriul profesional, aşa că devin 
reticente în a selecta o femeie care ar putea reprezenta o competitoare de temut, inclusiv în 

ceea ce priveşte aspectul fizic“, a declarat Ruffle. De asemenea, Bradley Ruffle a atras 
atenţia că femeile atrăgătoare sunt văzute şi ca un fel de „magneţi sociali“, care afectează 

în mod negativ productivitatea la locul de muncă. Nu în ultimul rând, bărbaţii căsătoriţi care 
optează pentru un aplicant are tendinţa de a respinge femeile atrăgătoare, în cele mai multe 
cazuri, probabil pentru că doreşte să evite posibile conflicte cu partenera de viaţă, mai arată 

concluziile studiului.” (Adevărul, 14 mai 2015) 
Care sunt ipostazele în care le regăsim pe femei? 

Ce stereotipuri reies din articol? 



Exercițiu 12  
Adevărat sau fals. 

Se vor trece pe bilețele următoarele afirmații. Fiecare elev va extrage câte un stereotip pe 
care îl va citi cu voce tare. Apoi li se va cere să spună dacă este adevărat sau fals și de ce. 

Discuția va fi ghidată către recunoașterea stereotipului și modalitatea prin care acesta 
poate fi combătut. 

   
Bărbații nu se implică în treburile gospodăriei. 

Femeile trebuie să aibă grijă de copii pentru că au mai multă răbdare. 
Fetele sunt mai potrivite să aibă meseria de asistentă decât cea de medic. 

Femeile trebuie să arate bine atunci când ies din casă. 
Femeile sunt sensibile și bărbații sunt puternici. 

Este rolul bărbatului să aducă bani în casă. 
Rolul femeii este să aibă grijă de casă. 

Femeile sunt nesigure. 
Fetele sunt mai bune la domeniile umaniste. 

Fetele trebuie să aloce mai mult timp îngrijirii personale decât băieţii. 
Fetele preferă rozul. 

Femeile trebuie să fie slabe, bărbații trebuie să fie musuloși. 
Femeile nu sunt bune șoferițe. 



Femeile sunt preocupate de cumpărături. 
Este rolul băieților să curteze fetele. 

Băieții nu au voie să fie prea feminini. 
Băieții nu plâng. 

Fetele nu trebuie să aibă celulită. 
Fetele nu trebuie să mănânce foarte mult. 

Băieții sunt predispuși la a înșela. 
Băieții nu trebuie să își arate sentimentele. 

Resurse utile: http://www.cpe.ro/wp-content/uploads/2016/03/Chipuri-ale-adolescentei-in-media.pdf



Capitolul 4 : Modălități de implicare pentru 
adolescenți

Cu ajutorul acestui capitol profesorii pot ajuta elevii să constituie grupuri de 
inițiativă și să alcătuiască un plan de advocacy pentru rezolvarea unei 

probleme comunitare. 
Fișele pot fi printate și oferite elevilor în cadrul lecțiilor



Ce este advocacy?
 
 

Advocacy este un proces organizat de către cetățenii care se implică pentru a schimba 
politici, practici, idei, sau valori care perpetuează o situație inechitabilă pentru un 

anumit grup.  
 

O acțiune inițiată de un cetățean/un grup de cetățeni care vizează modificarea/ 
îmbunătățirea unei situații/politici/practici. Acțiunea vizează modificarea unei situații în 

interesul colectivității, nu în interes personal. Îmbunătățirile sunt concrete.   
 

Cuvinte cheie: împreună, comunitate, advocacy, organizare, proces, schimbare, 
participare, transparență, interes public, incluziune, rezultate concrete, planificare. 

 
Atenție! O campanie de advocacy trebuie să vizeze interesul colectiv, interesul 

cetățenilor și nu interesul privat al unei persoane, al unei companii sau al unei instituții.  

Pentru mai multe informații despre ce înseamnă Advocacy consultați Manualul

de Advocacy realizat de CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică.



Aceste concepte se referă la implicarea în ceea ce privește bunul mers al unei 
comunități. Cum ne putem implica activ în comunitate? 

 
- Informându-ne despre instituții, despre cine ne conduce, despre cum este 

împărțită puterea, cine ia decizia la nivelul comunității, care sunt problemele din 
societatea noastră și care este cauza lor. 

 
- Luând atitudine cu privire la rezolvarea problemelor, derapajelor, votând, 
creând acțiuni de advocacy, cerând informații de interes public, solicitând 

audiențe, informând cetățenii despre anumite probleme, strângând susținători, 
creând grupuri de inițiativă concentrate pe rezolvarea unei probleme, voluntariat. 



Cum se alcătuiește un plan de advocacy? 10 pași pentru alcătuirea unei acțiuni de 
advocacy 

a. Constituirea grupului 
Gândiți-vă cine sunteți? 

Cine sunt membrii grupului? Cine se poate implica? Care este expertiza oamenilor din 
grup? 

Exercițiu 1: 
Stabiliți numele grupului: 

____________________________________________ 

Exercițiu 2: 
Cine sunt membrii echipei? Listați numele persoanelor care doresc să se implice în cadrul 

acțiunilor de advocacy și în dreptul fiecăruia menționați 3 lucruri la care persoana 
respectivă se pricepe cel mai bine și ar putea fi de folos. 

Nume:_______________________ 
Puncte tari: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________



 b. Care este cauza pentru care luptați? 

Care este problema? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Cine este responsabil de existența acestei probleme? Dar pentru rezolvarea ei? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Care este cauza problemei? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Căutați studii, faceți cercetări care să demonstreze că problema pentru care luptați este într- 
adevăr o problemă adevărată a unui grup și nu a unui individ. 

 
! Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public vă dă dreptul să cereți 

și să primiți informații și documente de interes public.  



c. Care este soluția problemei? 

Campaniile de advocacy nu se rezumă doar la idendificarea problemei, ci propun și soluții 
concrete. 

Ce soluții puteți găsi pentru rezolvarea problemei? Listați toate soluțiile la care vă gândiți. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Care este soluția aleasă pentru rezolvarea problemei? 
____________________________________________________________________________ 

Soluția aleasă poate rezolva o parte din problemă sau problema în totalitate? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



d. Cine ne poate ajuta? 

 Cine sunt persoanele/grupurile care ne pot împiedica în rezolvarea problemei? Cine nu 
are interes ca problema să fie rezolvată? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Cine ne poate susține? Un politician/politiciană, un alt grup de inițiativă, o instituție, 
persoane publice, ONG-uri, mass-media? Gândiți-vă dacă problema este una care ține 
de Primărie, de Guvern, de Parlament, de societatea civilă, de Poliție, de un minister? 

Listați cel puțin două categorii de aliați și o modalitate prin care aceștia ne pot ajuta să 
rezolvăm problema: 

 
Categorie aliați                                                                       Modalitate de ajutor 

   1.                                                                                                 2.                                        
      

2.                                                                                                2.                                    



e. Obiective 

Obiectivele unei campanii de advocacy pot fi pe termen lung sau pe termen scurt, trebuie să 
fie specifice și bine delimitate în timp și spațiu. Acestea trebuie să aibă rezultate concrete și 

să fie realiste, să poata fi îndeplinite. 
 

Exercițiu: 
Care sunt obiectivele campaniei voastre? Listați-le cronologic, în ordinea importanței lor, pe 

primul loc situându-se cel mai important obiectiv. 
1._____________________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________________ 

 
 



f. Strategie și tactici 

 Strategia este importantă. 
Pentru a avea o imagine clară despre ce doriți să faceți trebuie să evaluați strategia. 

 
O analiză SWOT vă va ajuta. 
S – Strenghts (puncte tari) 

W – Weaknesess (puncte slabe) 
O – Opportunities (oportunități) 

T – Theaths (amenințări) 
 
 



Listați acțiunile pe care le veți întreprinde în ordinea lor cronologică, iar în dreptul 
fiecăreia, numele persoanei responsabile: 

Acțiune                                                          Persoana responsabilă 

1._____________________________________1.______________________________ 
2._____________________________________2.______________________________ 
3._____________________________________3.______________________________ 

De ce buget aveți nevoie pentru fiecare acțiune în parte? Dacă nu există buget, 
listați mijloacele non-financiare. 

Acțiune                                            Buget                          Mijloc non-financiar 
 _1.__________________________2.__________________3.____________________ 
__1._________________________2.__________________3.____________________ 
__1._________________________2.__________________3.____________________ 



g. Care sunt tacticile pe care le abordăm? 
 

Tacticile pe care le abordăm într-o campanie de advocacy trebuie să fie în concordanță 
cu obiectivele stabilite. 

Trebuie definite în timp. Acestea pot fi de scurtă durată (ex. protest), de durată medie 
(întalnire cu decidenți) sau de lungă durată (informarea pubicului, strângere de 

semnături). 
 
 
 
 
 
 



Exercițiu: 
Mai jos sunt enumerate principalele tactici folosite în acțiunile de advocacy. Bifați în dreptul 

principalelor tactici care se potrivesc strategiei voastre. 

Implicarea comunității 
Scrisoare deschisă către autorități 

Advocacy digital 
Petiție scrisă/online 

Photo-voice 
Evenimente în comunitate 

Masă rotundă 
Teatru forum 

Cafenea publică 
Flash-mob 

Intruniri publice 
Distribuire flyere 

Strângere de semnături online/offline 
Grevă 
Protest 

Întâlniri cu factorii de decizie 
Crearea unui grup de inițiativă 



Exercițiu: 
Listați tacticile pe care doriți să le folosiți pentru a rezolva obiectivele campaniei 

voastre. Menționați persoana/persoanele care se va/vor ocupa, persoanele implicate 
din exterior, precum și resursele necesare. 

Tactică abordată 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Persoana responsabilă 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Persoane implicate din exterior 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Resurse necesare 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________



h. Cum formulăm mesajul campaniei? 

Mesajul unei campanii de advocacy trebuie: 
 

- să fie cât mai scurt și cuprinzător 
 

- să fie îndreptat către cineva anume 
 

- să enunțe clar problema 
 

- să aiba cerințe specifice 
 

- să propună soluții concrete 
 

- să fie simplu de înțeles 
 

- să convingă 
 

- să atragă aliați 
 

- să mobilizeze 



h. Cum formulăm mesajul campaniei? 

Puncte cheie în crearea mesajului campaniei: 
 

Cui vă adresați? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Unde doriți să comunicați mesajul? Ce canal folosiți? 

____________________________________________________________________________ 
 

Care este scopul mesajului? Ce dorim să obținem? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Scrieți textul mesajului campaniei voastre: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



i. Canale de promovare. Cum atragem atenția? 

Decidenți - canale de promovare: scrisori deschise, întâlniri. 
Publicul larg - canale de promovare: pagina de FaceBook, Twitter, site, flyere, panouri 

publicitare. 
Mass-media : comunicat de presă, conferință de presă. 

 
 Este important să cunoaștem grupul către care îndreptăm mesajul campaniei de 

advocacy. 
   

Campaniile de advocacy care includ și cumunitatea sunt importante deoarece: 
- Informează un număr mai mare de persoane asupra problemei 

- Oferă posibilitatea cetățenilor să se consulte 
- Oferă posibilitatea cetățenilor să se implice într-o problemă care îi afectează în mod 

direct 
- Ofertă cetățenilor posibilitatea să colaboreze 

- Oferă legitimitate problemei alese 
- Oferă putere grupului 

- Oferă resurse campaniei de advocacy 
- Oferă vizibilitate campaniei de advocacy 



j. Monitorizarea 
Este important să monitorizăm implementarea campaniei de advocacy pentru a ști în 

orice moment unde ne aflăm și pentru a vedea dacă tacticile pe care le-am stabilit 
sunt eficiente sau trebuie schimbate. 

k. Evaluarea 
La finalul campaniei de advocacy este important să evaluăm campania pentru a ști 

exact ce a meritat, ce nu a meritat, ce a mers bine și ce putea fi îmbunătățit. Putem să 
ne dăm seama că am avut o campanie de succes, că aceasta a fost un eșec sau că ar fi 

putut fi îmbunătățite unele lucruri. Putem realiza dacă campania mai merită să fie 
continuată sau am rezolvat ceea ce ne-am propus.  

Bibliografie: 
- Manual de Advocacy, realizat de CeRe - Centrul de Resurse pentru participare publică 
- Tehnici și strategii de Advocacy - Europa 2020 (http://europa2020.spiruharet.ro/wp- 

content/uploads/2015/04/Cap-5-Tehnici-si-strategii-de-advocacy.pdf) 
- Participarea elevilor în școală și în comunitate, ghid pentru profesori și elevi, Centrul 

pentru Dezvoltare și Inovare în Educație



Studiu de caz 
Implicarea civică a 4 licee din București 

Proiectul “Implica-te” și-a propus să sprijine participarea adolescenților la viața 
comunității și să încurajeze interacțiunea dintre adolescenți și instituțiile statului. 

Mai mult, proiectul și-a propus să aibă o latură dinamică, prin care adolescenții să 
fie ghidați în recunoașterera problemelor sociale și găsirea modalităților civice de 

soluționare a acestora. 

În cadrul proiectului În cadrul proiectului au participat 40 de elevi de la Colegiul 
Tehnologic “Grigore Cerchez” și 5 cadre didactice, în perioada august 2017- mai 2018. 

În cadrul atelierelor de implicare civică elevii au exersat crearea unui plan de advocacy, au 
fost încurajați să exprime care sunt nevoile lor în raport cu instituțiile statului, să identifice 

o problemă la nivelul comunității și să găsească soluții pentru rezolvarea acesteia. 

Am aflat astfel că adolescenții sunt afectați în aceeași măsură ca și adulții de traficul 
intens din București, de mizerie, de poluare, de sărăcie și de rasism. Ca soluție, elevii au 

propus implicarea adolescenților în luarea deciziilor ce îi privesc, deschiderea autorităților 
la sugestiile cetățenilor, crearea de spații verzi pentru ameliorarea efectelor poluării, 

amendarea celor ce nu respecă legile și fac mizerie pe străzi și crearea de locuri de muncă 
pentru adolescenți. 



Mai mult, elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”, au participat la o 
întâlnire cu decidenții în cadrul Primăriei Sectorului 4, unde au avut ocazia să 

vorbească despre problemele lor cu vice primarul sectorului 4 și consilierii 
acestuia. 

De asemenea, utilizând metode creative de advocacy, adolescenții au ales să își 
exprime dorințele legate de oraș, pictând cu spray-uri speciale un graffiti pe 

pânză. Mesajele pe care aceștia au dorit să le evidențieze au fost: “Nu distrugeți 
parcuri, să creați parcări!”, “Adolescenții au o voce! Ascultați-o!”, “Vrem siguranță 

pe străzi!”, “Vrem respect!”.





Colegiul Tehnic Mecanic Grivița 

În cadrul atelierelor de advocacy elevii de clasa a 9-a si a 10-a din cadrul Colegiului 
Tehnic Mecanic Grivița au exersat crearea unui plan de advocacy. În cadrul 

atelierelor aceștia au fost ghidați cu ajutorul fișelor prezente în acest capitol să 
delimiteze care sunt nevoile lor în raport cu instituțiile statului. 

 
Am aflat astfel că adolescenții au nevoie ca: legile să fie explicate pe înțelesul lor și 
într-o manieră potrivită vârstei lor (în principal video), adolescenții au nevoie să fie 

implicați în luarea deciziilor ce îi privesc și au nevoie de o legătură mai stânsă cu 
Poliția și Jandarmeria. De asemenea, alte probleme cu care se confruntă adolescenții 

ar fi și lipsa de comunicare a instituțiilor cu adolescenții, lipsa implicării 
adolescenților în decizii ce îi privesc, lipsa orelor de orientare profesională, hărțuirea 

stradală, rasismul, discriminarea socială și traficul intens din oraș. 
 

Metoda de advocacy folosită a fost photo-voice, prin care adolescenții au transmis 
mesaje autorităților cu privire la problemele lor și posibile soluții. 









Colegiul Național Gheorghe Șincai 
clasa a X-a A

În timp ce adulții au locuri special destinate lor în interiorul orașelor, în care se pot 
relaxa, cum ar fi barurile sau cafenelele și chiar și copiii au spații urbane destinate 

lor, se pot juca în parc, se pot da în leagăne sau balansoare...Adolescenții nu au 
spații de recreere dedicate lor în interiorul orașelor, iar când acestea există, nu 

îndeplinesc multe criterii de siguranță și confort. Când adolescenții sunt izgoniți din 
spațiile urbane, pe motiv că sunt prea mici sau prea mari, dar nu li se oferă 

alternative, nu rămâne decât întrebarea: #EuCeFacAcum? 

Acesta este numele campaniei de advocacy dezvoltată de elevii Colegiului Național 
"Gheorghe Șincai" din București. 

Aceștia au completat și un raport cu numele "Ce doresc adolescenții de la un spațiu 
urban care să se potrivească nevoilor lor?", iar printre aceste nevoi s-au numărat: 

Hamace, Wi-Fi, terenuri de sport, bazine de înot, piste pentru biciclete, spații 
acoperite pentru board games, spații de vizionare a filmelor sau a pieselor de teatru 

gratuite, spații destinate sesiunilor de grup: poezie, psihologie, storytelling. 

Elevii Colegiului Național "Gheorghe Șincai" din București au ocupat un parc pentru 
a atrage atenția asupra problemei lipsei spațiilor urbane destinate adolescenților, 

iar rezultatul a fost un videoclip de promovare transmis în social-media.  











Colegiul Național Gheorghe Șincai 
clasa a X-a G

Problema identificată de elevii clasei a X-a G din cadrul Colegiului Gheorghe 
Șincai de-a lungul atelierelor de implicare civică, a fost lipsa reprezentării 

echitabile a adolescenților în mass-media din România. În acest sens, elevii au 
decis să redacteze un ghid de bune practici pentru jurnaliști, care să conțină 

subiecte de interes pentru adolescenți, subiecte care nu sunt abordate în mass- 
media sau sunt abordate superficial, precum și mesaje ale adolescenților către 
jurnaliști sub îndemnul: "Suntem mai mult decât niște stereotipuri!". Numele 
campaniei a fost #GenerațiaAsta, apelativ folosit frecvent atunci când adulții 

lansează mesaje dezaprobatoare legate de adolescenți. 























Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu

Elevii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București au decis să se implice 
activ în cadrul atelierelor de advocacy prin crearea a două flyere și distribuirea 

lor în rândul adolescenților. 
 

Subiectele vizate: lipsa în cadrul școlii a informațiilor esențiale pentru 
dezvoltarea adolescenților și violența împotriva adolescenților. Aceștia au dorit 
astfel să atragă atenția asupra consecințelor neinformării tinerilor cu privire la 
subiecte ce îi interesează și îi afectează, precum și asupra violenței cu care se 

confruntă adolescenții.
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info@cpe.ro 
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