Fete ºi bãieþi
Parteneri în viaþa privatã ºi publicã
– perspective de gen –

1

2

Fete ºi bãieþi
Parteneri în viaþa privatã ºi publicã
– perspective de gen –
Autoare:
Elena Bãlan
Elena Anghel
Marcela Marcinschi-Cãlineci
Elena Ciohodaru
Referenþi ºtiinþifici:
Mihaela Miroiu
Doina-Olga ªtefãnescu
Documentaristã:
Cristina Vasile
Graphic design:
Silvia Mitrea
Coordonatori editoriali:
Ana-Maria Drãganicã
Iosefina Sîrbu
Coordonatoare proiect:
Alina Chiriac

Lucrare apãrutã în cadrul proiectului
„Fete, bãieþi – toþi diferiþi, toþi egali. Educaþia pentru egalitatea de gen“,
al Centrului Parteneriat pentru Egalitate,
membru al Soros Open Network – România
Proiect implementat în parteneriat cu
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti,
Casa Corpului Didactic ºi Centrul Municipal
de Asistenþã Psihopedagogicã din Bucureºti

Copyrightul pentru aceastã publicaþie aparþine Centrului Parteneriat
pentru Egalitate. Reproducerea parþialã sau integralã prin orice mijloace
(electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare) a oricãrui material
din aceastã publicaþie este strict interzisã în scopuri comerciale,
fiind supusã prevederilor legii drepturilor de autor ºi drepturilor conexe.
Textele sunt concepute în scopuri educative, acestea putând fi reproduse
doar în condiþiile menþionãrii sursei.

Centrul Parteneriat pentru Egalitate
e-mail: info@gender.ro
web site: www.gender.ro

4

Cuprins

Cuvânt înainte.........................................................................................................................7
Prefaþã ....................................................................................................................................8
Introducere ................................................................................................................................9
Partea întâi: Parteneriatul în viaþa privatã........................................................................21
Capitolul 1: Persoana
1.1. Autoportret.........................................................................................................22
1.2. Eu... în ochii mei................................................................................................28
1.3. Eu... în ochii tãi/celorlalþi ..................................................................................33
1.4. Gen ºi cuvânt. Cuvintele nu sunt neutre............................................................37
1.5. Autonomia de gen..............................................................................................48
Elena Bãlan
Capitolul 2: Relaþii interpersonale de gen
2.1. Parteneriatul ca relaþie în viaþa privatã (E.B.) ...................................................54
2.2. O nouã eticã a relaþiilor interpersonale (E.B.)...................................................60
2.3. Diferenþele neacceptate pot leza (E.A., E.A.)....................................................63
2.4. Comunicarea este cheia (E.A.) .........................................................................67
2.5. Relaþia de cuplu – o relaþie partenerialã (E.A) ..................................................69
Elena Bãlan (E.B.), Elena Anghel (E.A).
Capitolul 3: Parteneriatul de gen în familie
3.1. Moºtenire de familie..........................................................................................72
3.2. Roluri în familie ................................................................................................75
3.3. Violenþa domesticã o problemã internã a familiei.............................................84
Elena Anghel
Partea a doua: Parteneriatul de gen în cadrul grupului, în carierã, în luarea
deciziilor la nivelul comunitãþii ...........................................................................................87
Introducere.............................................................................................................................88
Povestea personalã – Povestea comunitãþii ............................................................................89
Marcela Marcinschi-Cãlineci, Elena Ciohodaru
Capitolul 4: Parteneriat în cadrul grupului
4.1. Locul meu în grup .............................................................................................92
4.2. Comunicarea în cadrul grupului ......................................................................100
4.3. Managementul conflictelor apãrute în grup ....................................................108
4.4. Luarea deciziilor în grup .................................................................................121
5

4.5. Timpul liber.....................................................................................................127
Marcela Marcinschi-Cãlineci, Elena Ciohodaru
Capitolul 5: Parteneriat în viaþa profesionalã
5.1. Stereotipuri în carierã.....................................................................................133
5.2. Pregãtirea pentru carierã..................................................................................137
Marcela Marcinschi-Cãlineci, Elena Ciohodaru
Capitolul 6: Parteneriat în societate
6.1. Obiºnuinþe ºi reflexe în viaþa publicã..............................................................141
6.2. Drepturi ºi cetãþenie.........................................................................................142
Marcela Marcinschi-Cãlineci, Elena Ciohodaru
Referinþe bibliografice ........................................................................................................145
Linkuri ................................................................................................................................147
Prezentarea autoarelor ..........................................................................................................148

6

Cuvânt înainte

Mesajul cel mai important al libertãþii este acela care ne spune: rostul tãu în viaþã este acela pe
care þi-l faci tu. ªi acest mesaj este pentru oricine, indiferent cã este femeie sau bãrbat, cã are o
culoare sau alta a pielii, cã este dintr-o etnie sau alta. O sã ne oprim însã doar la primul aspect,
cel legat de sexul persoanei. Suntem oare la fel de liberi sã ne dezvoltãm capacitãþile ºi talentele,
bãrbaþi sau femei fiind? Avem talente ºi capacitãþi diferite? Trãim astfel încât sã ne socotim mai
bogaþi omeneºte fiindcã suntem diferiþi? Avem drepturi ºi libertãþi diferite? Ducem vieþi
asemãnãtoare? Învãþãm la fel? Ne plac aceleaºi lucruri? Suntem trataþi la fel la ºcoalã, acasã sau
între prieteni? Suntem oare parteneri activi în viaþa noastrã privatã ºi în cea publicã? ªtim sã ne
trecem unul altuia moduri de viaþã diferite? Trãim cu adevãrat împreunã, sau trãim de fapt vieþi
paralele în care din când în când ne întâlnim? Ne cunoaºtem unii pe alþii în specificitatea genului
nostru? Are o femeie aceleaºi ºanse ca un bãrbat sã se afirme în carierã ºi sã aibã în acelaºi timp
o viaþã de familie reuºitã?
Dacã vã puneþi mãcar câteva din întrebãrile de mai sus, cred cã itinerarul propus de autoarele
acestui ghid vã este de mare folos ºi ca text ºi ca pretext. Poate este vremea sã nu mai discutãm
doar privat despre cum este sã fii fatã sau bãiat, despre relaþiile între femei ºi bãrbaþi. Poate cã
a sosit timpul sã înþelegem cã multe din frãmântãrile noastre personale îºi pot avea loc de exprimare la ºcoalã, în timpul orelor ºi nu prin bileþele pe sub bancã, sau în ºoaptã în pauze ci
deschis, senin ºi cu fair-play.
În secret, autoarele sperã sã vã ofere un prilej sã vã cunoaºteþi, sã vã înþelegeþi reciproc ºi sã
deveniþi parteneri ca oameni autentic liberi.
MIHAELA MIROIU
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Prefaþã
„Dacã ne imaginãm pe noi înºine drept cercuri, scopul
nostru este parcurgerea acestora – nu înfrângerea altora. A progresa înseamnã a porni în direcþia în care nu
ai fost încã.”
GLORIA STEINEM

Mulþi ºi multe dintre noi considerã educaþia ca principalul mijloc al schimbãrii: schimbarea unei
atitudini, a modului de a privi lucrurile ºi oamenii din jur, schimbarea modului de relaþionare.
Aceastã lucrare s-a nãscut din nevoia existenþei unor instrumente care sã ajute la promovarea
unui comportament în spiritul parteneriatului de gen în rândul tinerelor ºi tinerilor.
Ce este acest ghid ºi de ce este nevoie de el?
Ghidul reprezintã rezultatul unor eforturi de pionierat pentru ºcoala româneascã. Sperãm ca acest
efort sã nu rãmânã singular, el fiind doar începutul elaborãrii de cãtre Centrul Parteneriat pentru
Egalitate (CPE), membru al Soros Open Network – România, a unor instrumente necesare
curriculumului preuniversitar.
Cuprinzând definiþii conceptuale, aspecte teoretice, metode, activitãþi ºi exerciþii de realizare a
educaþiei parteneriale de gen, ghidul de faþã se doreºte a fi un instrument practic, destinat profesorilor de liceu. Activitãþile cuprinse în ghid sunt menite sã ajute ºi sã încurajeze dezvoltarea
atitudinilor ºi comportamentelor parteneriale de gen.
Elementul central al acestui ghid este acela cã el oferã profesorilor ºi elevilor posibilitatea cunoaºterii unei alternative democratice de comportament: alternativa acþiunii în spiritul principiului
egalitãþii de ºanse, de oportunitãþi pentru femei ºi bãrbaþi. Obiectivul lucrãrii este urmãrit printr-o
dublã abordare: eliminarea stereotipurilor de gen existente ºi implicarea fetelor ºi bãieþilor în acþiuni
ce conduc la asigurarea unui nivel egal de dezvoltare al abilitãþilor ºi cunoºtinþelor personale, de
participare ºi vizibilitate în toate sferele vieþii private ºi vieþii publice ale societãþii.
Mulþumim autoarelor, referenþilor ºtiinþifici, membrelor ºi membrilor Consiliului Director al CPE
ºi tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui ghid. Dorim ca acest instrument sã ne ajute
sã ne schimbãm nu doar atitudinile ºi comportamentele faþã de persoanele de sex opus, ci ºi imaginile despre noi înºine/însãne.
Coordonatoare Proiect
ALINA CHIRIAC
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Introducere
Parteneriatul de gen în viaþa privatã ºi publicã

În cadrul familiei, dar ºi la ºcoalã sau în grupul de prieteni, fiecare dintre noi, fatã sau bãiat,
intrã în relaþii cu ceilalþi, se cunoaºte ºi se defineºte mai clar pe sine.
Cum trebuie sã ne comportãm în relaþiile cu ceilalþi, ca fete/bãieþi, în viaþa privatã ºi în viaþa
publicã?
Este comportamentul bazat pe relaþia autoritate – supunere între bãieþi ºi fete, adecvat trãsãturilor
unei societãþi democratice?
Putem gãsi o justificare, un temei, relaþiei de supunere a femeilor faþã de bãrbaþi?
Prin ce ar trebui sã se caracterizeze conduita noastrã þinând cont de faptul cã ceilalþi/celelalte
sunt „partenerii noºtri de viaþã“ pe un anumit segment al traseului ei?
Existã fete/bãieþi, femei/bãrbaþi, care prezintã o disponibilitate naturalã de relaþionare
partenerialã, dar existã ºi fete/bãieþi, femei/bãrbaþi, care au nevoie sã cunoscã ºi sã deprindã
noi abilitãþi de relaþionare.
Studiile realizate în România pe tema modului în care opinia publicã percepe relaþiile existente
între femei ºi bãrbaþi („Barometrul de gen“ – Fundaþia pentru o Societate Deschisã, 2001), precum ºi cele referitoare la relaþiile între fete ºi bãieþi, cu relevanþã pentru existenþa unei dimensiuni
de gen în educaþie, („Gen ºi politici educaþionale“), pun în evidenþã faptul cã atât în societatea
româneascã, în ansamblul sãu, cât ºi în sistemul de învãþãmânt, persistã cel mai adesea tratamentul inegal al fetelor în raport cu bãieþii, al femeilor în raport cu bãrbaþii, caracterizat de raportul autoritate – supunere între cele douã sexe.
Prezentul ghid oferã tuturor, elevi ºi profesori, posibilitatea sã cunoascã ºi sã exerseze o
alternativã comportamentalã nouã în relaþia fete – bãieþi, femei – bãrbaþi, o alternativã adecvatã
unei societãþi democratice, în care fiecare îºi poate gãsi împlinirea personalã, alternativa de tip
partenerial, atât în viaþa privatã, cât ºi în viaþa publicã.
Delimitarea public – privat este dificil de realizat în mod strict, atât conceptual, teoretic, cât ºi
practic, în realitatea cotidianã. Tocmai de aceea în ghid este folositã distincþia clasicã, devenitã,
de altfel, ºi uzualã, care s-a impus o datã cu configurarea istoricã a unei noi realitãþi ce a apãrut
în societatea modernã, în acelaºi timp cu procesul de industrializare, care separã locul de muncã
(situat în sfera publicã) de propria casã, gospodãrie (sfera privatã).
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Ghidul va încerca abordarea sferelor privatã ºi publicã din douã perspective, concomitent:
a. perspectiva de gen, care va aborda aspectele de relaþionare fatã-bãiat, femeie-bãrbat, atât
în sfera privatã, cât ºi în cea publicã;
b. perspectiva relaþiei parteneriale, care va încerca abordarea nouã, modernã, în pas cu epoca
pe care o trãim, cu lumea în care dorim sã ne integrãm, abordarea în care fetele ºi bãieþii,
femeile ºi bãrbaþii sunt priviþi în relaþie, ca parteneri.
Ghidul îºi propune sã ofere o imagine asupra parteneriatului de gen în viaþa privatã ºi în cea
publicã. O egalitate realã de ºanse între fete ºi bãieþi, între femei ºi bãrbaþi nu este posibilã decât
începând cu viaþa privatã (persoana, familia, prietenii, vecinii) ºi continuând cu parteneriatul în
viaþa publicã (ºcoala, locul de muncã, organizaþii ale societãþii civile, viaþa politicã).
Credem cã instituirea parteneriatului de gen în viaþa privatã ºi în viaþa publicã este o realitate
spre care cei mai mulþi dintre noi tindem în relaþiile interpersonale, dar o realitate care nu se
realizeazã de la sine, ci se construieºte prin voinþa tuturor, femei ºi bãrbaþi, conºtienþi de
consecinþele reciproc avantajoase. În principal, este vorba de a propune înlocuirea relaþiei de
dominare, inechitabilã, a unui sex asupra celuilalt, cu un nou tip de relaþie în care cele douã sexe
(genuri – termenul va fi explicat) sunt partenere egale în instituirea relaþiei pe care împreunã
„con– vin“ sã o creeze.
Punctul de pornire în instituirea parteneriatului de gen în viaþa privatã credem cã este persoana,
fiecare dintre noi, ºi EU ºi TU, ca fatã/ bãiat. Pentru orice bunã relaþie, cei doi trebuie sã se
cunoscã mai întâi pe ei înºiºi. Conturarea identitãþii de gen, imaginea de sine, percepþia socialã
de gen, rolul societãþii manifestat în stereotipuri ºi limbaj, construirea autonomiei de gen, sunt
câteva dintre aspectele care vor fi abordate (1).
În continuare (2), prezentul ghid încearcã propunerea unor posibile repere în instituirea unei
relaþii interpersonale parteneriale în viaþa privatã. Accentul va cãdea pe principiul partenerial,
care este cel al „con-venirii“, ca o traducere în planul moral al relaþiei între genuri, a logicii lui
„ºi-ºi“, înlocuind astfel tradiþionalul sau El sau Ea, cu actualul ºi El ºi Ea. În acest sens propunem
activitãþi ºi exerciþii pe teme ca: acceptarea diferenþelor, tratamentul egal de gen, comunicarea
în relaþiile interpersonale, relaþia de cuplu ca relaþie partenerialã.
În partea dedicatã familiei (3), ca formã fundamentalã de relaþie în viaþa privatã, ca o relaþie
partenerialã, pe care ghidul o propune celor ce doresc, vor fi abordate teme referitoare la:
comunicarea autenticã, modele parentale ºi moºtenirea de familie, roluri în familie, luarea
deciziilor, violenþa domesticã.
Ghidul parteneriatului de gen continuã firesc prin aspecte ale parteneriatului în viaþa publicã,
cu conºtiinþa faptului cã o delimitare netã între public ºi privat nu este posibilã, mãcar pentru
faptul cã cei ce se relaþioneazã sunt aceleaºi persoane, fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi.
Temele abordate sunt grupate în: parteneriat de gen în grup (4), în viaþa profesioanalã (5) ºi
în viaþa în societate (6). Activitãþile ºi exerciþiile propuse se referã la: cercul de prieteni, relaþiile
comunitare, raportul între viaþa personalã ºi cea comunitarã, comunicarea în cadrul grupului de
10

prieteni, conflictele ºi rezolvarea lor prin negociere. Alte activitãþi ºi exerciþii propun teme ca:
timpul liber, parteneri în carierã, roluri în societatea civilã ºi participarea la decizie, inclusiv la
cea politicã.
Conform proiectului mai amplu al Centrului Parteneriat pentru Egalitate care a iniþiat, susþinut
ºi coordonat acest ghid, într-o primã etapã, ghidul urmeazã sã fie utilizat de cãtre un grup de
profesori-diriginþi ºi de cãtre consilieri ºcolari, care prin pilotare, vor testa astfel calitatea sa de
instrument adecvat educaþiei parteneriale de gen. Aplicarea efectivã, la clasã, cu elevii, se va realiza
în funcþie de interesul pentru anumite teme, de timpul (numãr de ore) care poate fi alocat acestei
tematici. Din aceste motive, atât oferta tematicã a ghidului, cât ºi exerciþiile ºi activitãþile propuse
au un caracter orientativ, profesorii având libertatea de a realiza selecþii diferite în funcþie de problemele de gen cu care se confruntã prioritar elevii, dar ºi în conformitate cu interesul manifestat
de aceºtia spre o temã/grup de teme sau alta/altele.

Pentru a facilita orientarea profesorilor în scopul selecþiei tematice, ghidul pune la dispoziþie
potenþialilor utilizatori un „tablou“ ilustrativ atât pentru succesiunea tematicã, cât ºi pentru
activitãþile ºi exerciþiile corespunzãtoare temelor ºi, de asemenea, pentru terminologia de gen
care însoþeºte fiecare temã.
Invitaþia la parcurgerea ghidului începe chiar cu prezentarea „tabloului“ de ansamblu.
ELENA BÃLAN
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Fete ºi bãieþi – Parteneri în viaþa privatã ºi publicã
Teme, activitãþi/exerciþii, termeni de gen

TEMA

TITLU
ACTIVITATE/EXERCIÞIU

TERMINOLOGIA DE GEN
IMPLICATÃ

I. PARTENERIAT ÎN
VIAÞA PRIVATÃ
1. PERSOANA
1.1. Identitatea de gen

Eu ºi „lumea în roz“/„lumea
în bleu“

Sex ºi gen
Identitate de gen
Stereotipuri de gen

1.2. Stima de sine ºi
respectul de sine

Eu……în ochii mei
Mã plac aºa cum sunt?
Mã simt bine cu mine?

Imagine de sine
Autoacceptare
Stima de sine
Respect de sine

1.3. Percepþia socialã
a genului

Eu…în ochii tãi/ai celorlalþi
O altã luminã asupra mea
Mã intereseazã ?

Percepþie socialã a genului
Interacþiune
Empatie
Comunicare

1.4. Limbajul de gen

Cuvintele nu sunt neutre

„Deosebiri ºi discriminãri de
limbaj
Limbaj sexist
Corectitudine politicã
Egalitate de ºanse

Este chiar roz lumea în roz?
1.5. Autonomia de gen

Vreau ºi pot sã fiu eu
însãmi/însumi !
Paºi pe drumul autonomiei

Autonomie de gen
Gândire pozitivã
Respect de sine ºi respect
al celuilalt

2.1. Parteneriatul ca
relaþie

Arborele patriarhal –
Arborele partenerial
Sceneta relaþiilor parteneriale

Logica lui „ºi-ºi“
Morala „con-venirii“
Dublu standard
Standard unic
Tratament egal de gen

2.2. O nouã eticã a
relaþiilor interpersonale

De la „a nu leza“ cãtre „a ajuta“

Etica grijii
Etica drepturilor

2. RELAÞII
INTERPERSONALE
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2.3. Diferenþe/
discriminãri de gen
în viaþa privatã

El ºi Ea în managementul
domestic
Diferenþele existã

„Dubla povarã“
Discriminare de gen
Diferenþe de gen

2.4. Comunicarea
este cheia

Comunic autentic
Comunic asertiv

Asertivitatea

2.5. Relaþia de cuplu
– o relaþie partenerialã

Prejudecatã ºi realitate!?
Situaþiile dificile existã ºi...
le putem rezolva!

Prejudecatã
Roluri tradiþionale

3.1. Stereotipuri de gen

Moºtenire de familie

Stereotipuri de gen
Model parental
Prejudecãþi

3.2. Familia partenerialã;
rolurile în familie

Roluri de familie – Moºtenire
de familie
O altfel de familie
O searã în familie
Acordul
Discuþii familiale

Receptivitate în relaþiile de gen
Suport reciproc
Tipuri de comunicare
Rol ºi statut de gen

3.3. Violenþa în familie

Este violenþa o problemã
internã a familiei ?

Abuz emoþional
Abuz verbal
Abuz fizic
Prevenire

Povestea personalã – Povestea
comunitãþii

Viaþã privatã
Viaþã publicã
Viaþã personalã
Comunitate

4.1. Locul meu în grup

Cercul meu de prieteni
Prietena/prietenul de încredere.
Ce apreciazã fetele ºi bãieþii?

Coeziunea grupului
Conformism
Reþea de prieteni
Autodezvãluire
Intimitate
Presiunea grupului

4.2. Comunicarea
partenerialã în cadrul
grupului

Marcã înregistratã
Comunicarea este de genul
feminin?
Pot spune NU!

Comunicare
Bariere în comunicare
Stereotipuri de gen
Modele de comunicare
Asertivitate

4.3. Managementul
conflictelor apãrute
într-un grup

Incursiune în conflicte
Conflict ºi stil
Ce facem cu conflictul?
Învãþ sã negociez

Stereotipuri de gen
Conflicte
Renunþare
Rezolvare de probleme
Strategia câºtig-câºtig
Negociere

3. FAMILIA

II. PARTENERIAT
ÎN GRUP, CARIERÃ ªI
SOCIETATE
Viaþa privatã ºi
viaþa publicã

4. PARTENERI ÎN GRUP
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4.4. Luarea deciziilor
în grup

Cea mai bunã decizie
Construcþia

Decizie
Independenþã
Responsabilitate
Risc

4.5. Timpul liber

Harta timpului liber
Negociere pentru timp ºi
spaþiu împreunã

Timp liber
Domenii ale timpului liber
Oportunitãþi de dezvoltare
a activitãþilor de timp liber
Negociere în petrecerea
timpului liber

5.1. Stereotipuri în carierã

Ai citit anunþul din ziar?
Alege mesajul potrivit!

Stereotipuri de gen
Reprezentare în mass-media
Reprezentãrile personale
despre profesii

5.2. Pregãtirea pentru
carierã

Mica publicitate
Cutia cu… influenþe
Omul de afaceri: femeie/ bãrbat

Valori profesionale
Opþiune personalã
Stereotipuri de gen
Reprezentarea omului de afaceri
în mass-media
Profil managerial

6.1. Obiºnuinþe ºi reflexe
în viaþa publicã

Cenuºãreasa în secolul al XXI-lea

Stereotipuri de gen
Reprezentarea genului în
mass-media

6.2. Drepturi ºi cetãþenie

Codul parteneriatului se
voteazã astãzi!

Principiile ºi valorile
parteneriatului

5. PARTENERI
ÎN CARIERÃ

6. PARTENERI ÎN
SOCIETATE
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în viaþa publicã

Recomandãri metodologice
Venim în sprijinul dumneavoastrã cu o scurtã descriere a strategiilor, metodelor ºi instrumentelor
folosite în acest ghid. Sperãm sã aducem un plus de claritate modului în care veþi alege ºi planifica
activitãþile, pentru a le propune elevilor într-un mod cât mai incitant, care sã asigure cele mai
bune condiþii de învãþare.
Rolul acestor recomandãri este acela de a vã invita sã adaptaþi flexibil ºi creativ propunerile
noastre, ºi nu sã vã facã sã vã simþiþi obligaþi sã „respectaþi“ o anumitã reþetã.

Lucrul în grup
La activitãþile unde se specificã împãrþirea elevelor ºi a elevilor din clasã în mici grupuri, puteþi
alege de fiecare datã idei noi de formare a grupurilor (alegeþi denumiri de plante, animale,
simboluri, metafore, figuri geometrice, mijloace de transport în comun, numere, anotimpuri etc.).
Elevii dumneavoastrã vor deveni astfel, de fiecare datã, curioºi ºi nerãbdãtori.
Sunt activitãþi unde grupurile vor fi mixte (alcãtuite din fete ºi bãieþi), dar acolo unde gãsiþi
specificat în scenariul unei activitãþi cã se lucreazã separat pe grupuri de fete ºi bãieþi, vã rugãm
sã þineþi seama de aceste recomandãri. Adaptaþi acest lucru la numãrul fetelor ºi al bãieþilor din
fiecare clasã cu care lucraþi.
O datã formate grupurile de lucru, veþi prezenta cerinþa activitãþii. Este eficient ca elevii sã
cunoascã timpul de lucru ºi sã li se punã la dispoziþie materialele necesare.
Încurajaþi-i ca, în grup, fiecare participant/participantã, sã îºi exprime punctul de vedere ºi sã
asculte activ pãrerile celorlalþi/celorlalte membri/membre ai/ale grupului. Sunt frecvente situaþiile
în care cei/cele cu mai multã iniþiativã rezolvã sarcina grupului, dar omit sã ia în considerare
pãrerile celorlalþi/celorlalte.

Ca manierã de lucru, este indicat ca, iniþial, fiecare sã îºi noteze individual ideile, apoi sã ºi le
prezinte. Solicitaþi-le sã negocieze pãrerile care vor reprezenta grupul.
Stabiliþi o regulã pentru prezentarea sarcinii realizate de grup: de fiecare datã sã prezinte altcineva
care nu a mai prezentat. Se întâmplã ca de fiecare datã sã se ofere aceeaºi persoanã, dar este
indicat ca toþi ceilalþi elevi sã experimenteze prezentarea în faþa clasei.
Pe lângã sarcina principalã a unei activitãþi, veþi regãsi în scenariul activitãþilor ºi o sarcinã
creativã, originalã, trãsnitã sau amuzantã.
O datã cu rezolvarea unei sarcini, lucrul în grup oferã adolescenþilor/adolescentelor ocazia de a
beneficia ºi de alte efecte:
exersarea abilitãþii de cooperare în echipã;
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exersarea abilitãþii de ascultare activã;
exersarea negocierii în grup;
exprimarea ideilor personale fãrã teama de a fi ironizat;
exersarea creativitãþii;
exersarea asumãrii responsabilitãþilor în grup (de a scrie, de a desena, de a prezenta);
folosirea ca resurse a celor care îºi împãrtãºesc uºor experienþele, reprezentând astfel un
câºtig pentru ceilalþi;
ºi, nu în ultimul rând, creºterea încrederii în sine.

Tehnicile art creative
De cele mai multe ori, acestea au un caracter inedit ºi îi pun pe adolescenþi/adolescente în situaþia
de a descoperi ei/ele înºiºi/însele cât mai multe necunoscute, ceea ce le dezvoltã capacitatea de
a formula întrebãri, de a fi inventivi/e, de a propune soluþii îndrãzneþe, de a se exprima spontan
ºi autentic, de a fi originali/e. Moderatorul va aprecia efortul elevilor, îi va încuraja sã fie spontani, hazlii, trãsniþi, ajutându-i sã-ºi învingã blocajele emoþionale, de comunicare ºi de relaþionare.
Materialele folosite vor fi dintre cele mai variate, de la cele aflate la îndemânã, în mediul din
clasã, pânã la culori, plastilinã, materiale refolosibile – textile, ziare, reviste, seminþe, tipuri
diferite de hârtie, sfoarã etc.
Modalitãþile de exprimare a tehnicilor creative propuse sunt:
caricaturi, ghicitori, acrostihuri, eseuri, rebusuri, haiku;
colaje, modelaje;
desene, metafore grafice, fotografii metaforice, simboluri;
benzi desenate, expoziþii;
scurte piese de teatru, scenete;
cântece/refrene;
exprimarea prin limbajul nonverbal neconvenþional ºi original (salutul);
reclame publicitare prezentate sub diferite forme: afiºe, postere, spoturi publicitare;
compunere de scurte poveºti cât mai originale;
crearea de scenarii pentru jocurile de rol;
exerciþii de imaginaþie;
completarea frazelor lacunare.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Tehnicile gândirii critice
În acest ghid am urmãrit cu ajutorul tehnicilor gândirii critice implicarea adolescenþilor ºi
adolescentelor în activitãþi cât mai diverse, astfel încât învãþarea sã devinã plãcutã, lipsitã de
anxietate ºi de stres.
–
„Harta conceptelor“ este o tehnicã folositã în psihologia analiticã, cu scopul de a facilita
exprimarea ideilor ºi de a stabili asociaþii între ele. În metodele de învãþare specifice
gândirii critice, aceasta este cunoscutã sub numele de „ciorchinele“.
Ajutã la clarificarea unui concept cunoscut sau mai puþin cunoscut, relevându-i domeniile.
Elevii vor fi surprinºi sã descopere concepte, aparent fãrã o legãturã directã, dar care, prin
asociere liberã, vin unul dupã celãlalt.
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Dezvoltã un tip de gândire divergentã, necesarã formãrii unui stil de învãþare deschis ºi
creativ.
„ªtiu, vreau sã ºtiu, am învãþat“, ajutã la evocarea experienþelor personale ºi la realizarea
sensului; elevii ºi elevele au posibilitatea sã inventarieze ceea ce cred ei/ele cã ºtiu despre
un anumit subiect, ceea ce vor sã înveþe ºi, apoi, ceea ce considerã cã au achiziþionat.
„Lasã-mã pe mine sã am ultimul cuvânt“; dupã ce elevii doritori îºi expun propriile lor idei,
sentimente cu privire la un text sau la o situaþie, i se dã dreptul de a încheia discuþia acelui
elev care a propus pasajul sau evenimentul respectiv.
„Turul galeriei“ va fi iniþiat dupã ce fiecare grup ºi-a realizat sarcina datã ºi a expus foaia
de flipchart. Astfel, fiecare grup va trece, pe rând, pe la fiecare poster ºi va avea posibilitatea
sã ofere un feed-back colegilor.
Tehnicile de clarificare a valorilor pun elevii ºi elevele în situaþia de a-ºi conºtientiza ºi exprima valorile, de a opta pentru ele ºi, apoi, de a justifica poziþia pe care o au în situaþia
prezentatã; de asemenea, este uºor de aplicat sub forma unei linii valorice.
Aceste metode îi încurajeazã pe elevi/eleve sã gândeascã liber ºi deschis, sã formuleze pãreri
proprii, personale, originale, sã dezbatã alternativele identificate, sã aleagã responsabil
soluþiile optime.

Jocul de rol
Este concretizat în scenarii pe teme la alegere sau pe teme prestabilite, care ajutã adolescenþii
ºi adolescentele sã se exprime, sã înþeleagã subiectele ºi conceptele puse în discuþie, sã asimileze
treptat ceea ce în viaþa realã ar putea fi dificil de integrat. În timpul jocului de rol, când „se joacã“,
de fapt, sunt puse în acþiune empatia, maturitatea, inteligenþa, creativitatea, organizarea cognitivã,
orientarea în realitate, atenþia, abilitãþile în rezolvarea problemelor, capacitatea de a intra în
contact ºi de a-ºi crea o relaþie cu ceilalþi/celelalte.

Metoda Brainstorming
Este consideratã ca una dintre cele mai rãspândite metode de stimulare a învãþãrii creative, fiind
utilizatã în strategia activitãþilor mai ales pentru clarificarea ºi înþelegerea conceptelor noi
introduse. Moderatorul, ca un autentic catalizator ºi facilizator va stimula exprimarea adolescenþilor ºi adolescentelor, stopând intervenþiile critice sau cuvintele „ucigaºe“. Aceasta este prima
etapã – faza luminii verzi – în care toate ideile sunt exprimate ºi notate pe foaia de flipchart,
fãrã teama de a greºi sau de a fi criticat. Urmeazã „decantarea“ – faza luminii roºii – în care
toate ideile emise pe baza tehnicii asociaþiilor verbale legate de cuvântul stimul se vor analiza,
negocia, critica, sub îndrumarea moderatorului, în vederea obþinerii unor definiþii clare ºi concise.

Tehnicile de comunicare
Activitãþile propuse dezvoltã comunicarea în grup, stimuleazã discuþiile, promoveazã ascultarea
activã pe baza unor reguli de comunicare stabilite de comun acord cu participanþii/participantele.
Sunt oportune, deoarece adolescenþii ºi adolescentele sunt încurajaþi/încurajate sã-ºi exprime
deschis opiniile, convingerile, sã facã schimb de idei, sã dezbatã puncte de vedere personale,
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dar însoþite de argumente pertinente. Este de dorit ca întrebãrile sã fie astfel formulate încât sã
permitã împãrtãºirea atitudinilor personale.
Studiul de caz
Presupune gãsirea unor soluþii concrete, practice, la situaþii reale sau imaginare. Studiul pe
marginea unui caz, întotdeauna imaginar, conduce la exersarea capacitãþii de analizã ºi sintezã,
la abilitatea de a lua decizii în raport cu o situaþie datã. Nu în ultimul rând, este o altã modalitate
de a experimenta ºi de a exersa cunoºtinþele practice.

18

Structura ghidului
Vã prezentãm, în continuare, algoritmul cu ajutorul cãruia am elaborat fiecare activitate în parte:
1. Motto
La începutul capitolelor ºi al unor activitãþi, veþi gãsi un motto care reflectã ideea principalã a
temei abordate. Acesta se poate folosi ca subiect de dezbatere, de deschidere sau „încãlzire“, de
introducere în activitatea propusã. Se încurajeazã exprimarea ideilor pro ºi contra ale adolescenþilor legat de acest motto, însoþite fiind de argumente pertinente. Motto-ul iniþial poate fi rescris
sau reformulat, în funcþie de propunerile adolescenþilor/adolescentelor.
2. Introducere aplicatã
Cele mai multe activitãþi au, în partea iniþialã, explicaþii utile pentru clarificarea unui anumit
subiect. De asemenea, un rol important al acestei introduceri este acela de acordare a unui
feed-back la încheierea activitãþilor.
3. Dicþionar
Acesta cuprinde termenii specifici temei. Definirea conceptelor este adaptatã la domeniul
ghidului nostru.
4. Obiective
Obiectivele enunþate în cadrul fiecãrei activitãþi vã vor ajuta în activitatea didacticã, având
astfel posibilitatea sã-i anunþaþi pe elevi, chiar de la începutul activitãþii, ce anume v-aþi propus.
5. Timpul de lucru
Toate activitãþile au fost construite pe o duratã de 50 de minute, în concordanþã cu durata unei
ore de curs. De cele mai multe ori, am specificat nu doar timpul total, ci chiar durata fiecãrei
sarcini în parte. De aceea, vã recomandãm sã adaptaþi sarcinile ºi în funcþie de specificul grupului
cu care lucraþi, de nevoile grupului etc.
6. Materialele necesare
Acestea au fost specificate la fiecare activitate, astfel încât sã vã permitã sã pregãtiþi în timp util
materialele pentru o orã la clasã. La majoritatea activitãþilor veþi avea nevoie de coli de scris,
de coli de flipchart, markere, iar la unele dintre activitãþi, de materiale mai puþin aduse într-o
salã de curs: sfoarã, hârtie creponatã etc.
7. Scenariul activitãþii
A fost conceput într-o manierã cât mai explicitã, pentru a permite fiecãrui moderator sã imagineze
un plan pentru o orã de curs. Este descris momentul în care este stabilitã maniera de lucru
(individual, pe diade, în grup); de asemenea, puteþi regãsi ordinea secvenþelor unei activitãþi.
19

8. Analiza activitãþii
Despre acest element al fiecãrei activitãþi, mulþi practicieni cad de acord cã este cel mai important.
De modul în care este „condusã“ partea de analizã depinde câºtigul participanþilor/participantelor.
Analiza activitãþii constã în conºtientizarea ideilor, emoþiilor, beneficiilor principale ºi secundare
pe care moderatorul le poate utiliza în construirea demersului didactic ºi logic al învãþãrii. De
asemenea, stimuleazã ºi dirijeazã cursul discuþiilor. Probabil este elementul care transformã o
simplã conversaþie sau un simplu joc într-o situaþie de învãþare autenticã.
9. Evaluare
Activitãþile cuprind în structura lor „evaluarea“, cu scopul de a consolida ºi dezvolta cunoºtinþele,
abilitãþile ºi atitudinile dobândite ºi exersate pe parcursul acestora. Evaluarea constã în exerciþii
de aprofundare a cunoºtinþelor. Ea are o notã de inedit, de originalitate, de stimulare a creativitãþii.
10. Fiºa de lucru
Moderatorul are libertatea ca, în funcþie de accesul la resursele materiale necesare, sã poatã folosi
coli de flipchart sau tabla din clasã. Pentru o eficienþã sporitã, recomandãm utilizarea fiºelor de
lucru, în cazul activitãþilor în care acestea sunt specificate.
Din acest motiv, am ales ca, editând acest ghid, sã propunem o formã accesibilã a fiºelor de lucru,
astfel încât sã le puteþi aplica ºi multiplica.
11. Planºe didactice
La încheierea unei activitãþi, acestea vin sã completeze vizual concluziile. Sunt utile într-o activitate pentru a facilita accesul elevilor la informaþii centralizate, cuprinse într-o schemã graficã.
Elena Ciohodaru
Marcela Marcinschi-Cãlineci
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Partea 1

Parteneriatul în viaþa privatã
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Capitolul 1
Persoana – EU/TU
„Mulþi oameni îºi închipuie cã ar gândi, când de fapt
nu fac altceva decât sã-ºi reordonoze propriile prejudecãþi.“
WILLIAM JAMES

1.1. Autoportret
Eu... ºi „lumea în roz“/“lumea în bleu“
Naºterea unui copil este un eveniment fãrã egal pentru viaþa unei familii. În aºteptarea Zilei Z
se fac o mulþime de pregãtiri. Ce se pre-gãteºte depinde în cea mai mare mãsurã de ceea ce ºtim,
dorim, intuim despre „Este fetiþã“/“Este bãieþel?“. Tehnica medicalã modernã (prin ecografie)
este capabilã, astãzi, sã ofere un rãspuns cert la aceastã problemã.
Dacã se ºtie cã… „Este fatã“, i se pre-gãteºte cel mai adesea „trusoul roz“, dacã se ºtie cã…
„Este bãiat“, i se pre-gãteºte cel mai adesea „trusoul bleu“. Sunt acestea diferite numai prin
culoare? Evident NU. Familia pre-gãteºte nou-nãscutului o datã cu culoarea trusoului un set
aproape complet de aºteptãri care îi predeterminã existenþa: dacã este fatã, atunci... va trebui sã
facã/sã nu facã…, sã fie/sã nu fie…, sã arate/sã nu arate aºa… sã înveþe/sã nu înveþe, ... sã
ajungã/sã nu ajungã... etc., iar dacã este bãiat atunci....
Aceste aºteptãri sunt cadre valorice care ne formeazã, ne fac sã devenim „femei“/„bãrbaþi“. Cea
dintâi care ne transmite acest mesaj simbolic este familia, cãreia i se alãturã, pe parcurs, biserica,
ºcoala, mass-media.
Aºadar, nu ne naºtem femei/bãrbaþi, ne naºtem persoane de sex femeiesc sau bãrbãtesc ºi
devenim, ne formãm ca femei/bãrbaþi, feminini/masculini, cel mai adesea în sensul dezirabil de
cãtre societate, care ne impune valori, aºteptãri prestabilite, ce au rolul de a ne modela. Ne naºtem
cu un sex anume, dar nu ºi cu un gen anume. Acesta din urmã se formeazã în strânsã dependenþã
de tipul de societate, de gradul sãu de culturã ºi civilizaþie. Ceea ce ne este pre-gãtit prin
„trusou“ – culoare, trãsãturi, aºteptãri – sunt primele forme de integrare în stereotipuri de gen,
care uneori funcþioneazã chiar ca prejudecãþi.
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Sex

Din perspectiva studiilor de gen, se referã la diferenþa biologicã între femei ºi bãrbaþi.
Diferenþa culturalã, diferenþã între categoriile
distincte de femei ºi bãrbaþi, construitã ºi interpretatã social.
Sistem de convingeri, opinii consensuale referitoare la caracteristicile femeilor ºi bãrbaþilor, în
legãturã cu trãsãturile dezirabile ale masculinitãþii ºi feminitãþii.
Idei preconcepute care opereazã etichetãri din
perspectiva a ceea ce este predeterminat ca
admis/respins, întrucât o persoanã este bãrbat
sau femeie.
Caracteristica personalitãþii de a fi aceeaºi, „ea
însãºi“, unicã, deºi poate fi perceputã, reprezentatã sau denumitã în diferite moduri.
Interiorizarea psihologicã ºi moralã a trãsãturilor feminine/masculine, ca rezultat al unui proces de interacþiune între sine ºi ceilalþi.

Gen/gen social
Stereotipuri de gen

Prejudecãþi de gen

Identitate de sine
Identitate de gen

Actvitatea nr. 1: Acesta /aceasta sunt eu… ºi „lumea în roz“/„lumea în bleu“
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã distingã între sex ºi gen;
sã conºtientizeze stereotipuri de gen;
sã identifice factori care contribuie la perpetuarea stereotipurilor de gen;
sã identifice consecinþe ale stereotipurilor în construirea identitãþii de gen;
sã identifice caracterul conservator al stereotipurilor de gen în societatea noastrã.
l
l
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart (sau coli mari de hârtie) cartonaºe roz ºi bleu, markere (sau
carioca).
Aspecte organizatorice:
elevii aleg câte o/reprezentantã/reprezentant numiþi „lider în roz“ ºi „lider în bleu“, cu rolul
de a sprijini moderatorul în derularea activitãþii;
elevii aleg un „scrib bleu“ ºi un „scrib roz“, cu rolul de a scrie pe tablã sau pe flip-chart
ceea ce este necesar pe parcursul activitãþii;
pregãtirea materialelor necesare: cartonaºe roz pentru fete ºi bleu pentru bãieþi, foi de flipchart, markere;
elevii iau loc în clasã, aºezându-se cum doresc (pe cât posibil, în derularea activitãþilor, se
vor evita separãrile fete-bãieþi).
l

l

l

l
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Scenariul activitãþii
Secvenþa 1
Pe tablã sunt scrise trãsãturile „lumii în roz“ ºi cele ale „lumii în bleu“ (vezi Anexa 1).
Moderatorul/moderatoarea (diriginte), ajutat de lideri, le împarte elevilor cartonaºe roz
(pentru fete) ºi cartonaºe bleu (pentru bãieþi).
Fiecare elev va scrie pe cartonaºul primit: „Acesta/aceasta sunt eu…….“. Li se solicitã
ca timp de 5 minute sã se analizeze atent ºi sã se autoaprecieze cât mai corect, sã aleagã
care dintre trãsãturile enumerate pe tablã le considerã a fi printre primele cinci caracteristici
care le sunt proprii (pot completa ºi cu alte caracteristici care nu sunt pe listã).
Dupã 5 minute, cei doi lideri preiau conducerea activitãþii. Pe tablã, scribii traseazã douã
coloane, una pentru cartonaºele roz, cealaltã pentru cartonaºele bleu.
Elevii se împart în douã grupe: unul de fete, celãlalt de bãieþi.
Unul dintre cei doi lideri, la întâmplare, le cere membrilor grupului sãu sã se prezinte pe
rând, iar scribul de aceeaºi culoare înscrie trãsãturile enunþate de fiecare membru/membrã
în coloana corespunzãtoare. Apoi, celãlalt lider face acelaºi lucru pentru grupul sãu. În cele
din urmã, pe tablã se contureazã coloana trãsãturilor „roz“ ºi coloana trãsãturilor „bleu“
ce cuprind fiecare elementele comune cartonaºelor de aceeaºi culoare (10 minute).
l
l

l

l

l
l

Analiza primei secvenþe
Moderatorul provoacã prin întrebãri o discuþie.
– Ce înseamnã „Sã mã prezint?“
– Ce cuprinde prezentarea mea?
– Trãsãturile enumerate de fiecare redau conºtiinþa propriei identitãþi?
– Cum se explicã prezenþa unor trãsãturi comune între cartonaºele de aceeaºi culoare?
– Nu cumva existã trãsãturi comune ºi între cele douã coloane? Care sunt ele?
O posibilã concluzie
Prezentarea propriei persoane, autoportretul sintetic, redã identitatea persoanei. Identitatea de
sine presupune aspecte de identitate de sex ºi de gen. Suntem ceea ce suntem, prin ceea ce
conºtientizãm despre noi ca trãsãturi de personalitate, care sunt ºi trãsãturi de gen.
Secvenþa 2
Moderatorul ajutat de cei doi lideri afiºeazã douã coli de flip-chart, pe una este scris, „lumea
în roz“, iar pe cealaltã „lumea în bleu“.
Se face apel la experinþa fiecãrui fatã/bãiat, în ideea de a reflecta asupra modului în care
„trusoul roz“ sau „trusoul bleu“ care îl aºtepta la naºtere i-a marcat propriul drum, propria
devenire de sine. Cum trusoul de nou-nãscut s-a perpetuat în diverse forme de-a lungul
vieþii, ºi cum acestea le-au indus unele caracteristici personale. Timp de 5 minute, fiecare
elev/elevã completeazã Fiºa de lucru (Anexa 2).
Elevii sunt rugaþi sã enunþe cât mai multe trãsãturi caracteristice lor, care le-au fost induse
la modul: „fetele trebuie sã…..“, „bãieþii trebuie sã…“, „este bine ca fetele sã/sã nu…“,
este bine ca bãieþii sã/sã nu…“ etc. Fiecare trãsãturã invocatã este notatã pe una din colile
de flip-chart de cãtre „scribul roz“ sau „scribul bleu“, dupã caz. Astfel, pe fiecare coalã se
conturezã douã rubrici: SÃ… DA/SÃ… NU. Rezultatul: Lumea în roz cu… SÃ DA/SÃ
NU ºi Lumea în bleu cu SÃ DA/SÃ NU.
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l

l

l

l

Moderatorul îi invitã pe elevi sã discute pe tema caracteristici înnãscute-caracteristici
dobândite. În acest context se delimiteazã conceptele de „sex“ ºi „gen“.
Se trage concluzia asupra ideii cã identitatea de gen se construieºte sub influenþa stereotipurilor de gen.

(Vezi experimentul expus de prof. univ. dr. MIRCEA MICLEA, în Bãieþi de bãieþi:
„De aici ce învãþãm noi, copii? Învãþãm cã socialul regleazã hormonalul; cu cât mai mulþi supuºii, cu atât mai falnic tiranul….. aºa cã zicem: o parte din puterea bãrbaþilor se datoreazã în
toatã istoria asta umanã femeilor supuse care i-au urmat.“)
Evaluare
Se dau propoziþiile:
Femeile alãpteazã, bãrbaþii nu.
În România, nou-nãscuþii fete sunt îmbrãcaþi în roz, iar bãieþii în bleu.
Bãieþilor le creºte barbã, fetelor nu.
Majoritatea lucrãtorilor din metalurgie sunt bãrbaþi.
Educatoarele din grãdiniþe sunt femei.
l
l
l
l
l

Li se cere elevilor participanþi sã identifice diferenþe de sex ºi gen, în enunþurile de mai sus.
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Anexa 1
Conþinutul planºelor

Acesta /aceasta sunt eu… ºi „lumea în roz“/„lumea în bleu“
„Nu suntem guvernaþi de armatã sau de poliþie, ci de idei.“
(MONA CAIRD, 1892)

„Lumea în roz“
(trãsãturi tradiþional
feminine)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

dependenþã
emotivitate
blândeþe
subiectivitate
nevoie de protecþie
teama de a nu-i rãni pe alþii
sensibilitate la context
înclinaþie spre detaliu ºi aparenþã
slãbiciune
înclinaþie spre arte
tact
grijã faþã de alþii

„Lumea în bleu“
(trãsãturi tradiþional
masculine)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

independenþã
raþionalitate
agresivitate
obiectivitate
încredere în sine
spirit de competiþie
capacitãþi analitice
înclinaþie spre esenþã
tãrie
înclinaþie spre ºtiinþe
ambiþie
autoafirmare

(MIHAELA MIROIU, în Gen ºi societate, 1997)
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Anexa 2
Fiºã de lucru individualã

Acesta /aceasta sunt eu… ºi „lumea în roz“/“lumea în bleu“
„Sã cunoºti Taina aceasta:
Dacã ceea ce cauþi
Nu vei gãsi înlãuntrul tãu
Niciodatã nu-l vei gãsi în afarã.“
(Proverb pãgân)
Completaþi, în spaþiile de mai jos, fetele pentru „lumea în roz“, bãieþii pentru „lumea în bleu“,
acele caracteristici personale despre care credeþi cã sunt corespunzãtoare stereotipurilor de gen
ce v-au fost transmise.
Cartonaºe „ROZ“
Aceasta sunt EU ºi „lumea în roz“
Mã caracterizez mai curând prin:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
Cartonaºe „BLEU“
Acesta sunt Eu ºi „lumea în bleu“
Mã caracterizez mai curând prin:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
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1.2. Eu... în ochii mei
Mã plac aºa cum sunt? Mã simt bine cu mine?
Respect de sine înseamnã: „a ºti sã-mi apreciez propria valoare ºi importanþã ºi a avea tãria
de caracter necesarã pentru a rãspunde de faptele mele ºi a acþiona
responsabil faþã de alþii“
(Definiþia oficialã a Comisiei californiene pentru Promovarea
Respectului de sine ºi a Responsabilitãþii Personale ºi Sociale, 1990)
Genul este asimilat de fiecare persoanã într-un mod propriu. Ceea ce este dezirabil din punct de
vedere social, norme, aºteptãri, permisiuni, interdicþii, nu este însuºit întocmai la nivel individual.
Diferenþele în personalizarea genului vor fi analizate pornind de la activitatea pe care v-o propunem.
Conºtientizarea modului propriu de interiorizare a genului conduce la conturarea imaginii de
sine din perspectivã de gen. Raportarea imaginii de sine la modelul social influenþeazã acceptarea
ºi autoacceptarea, ºi contribuie la construirea ºi susþinerea respectului de sine, ca personalitate
în general ºi, evident, ca gen.

Personalizarea genului

Interiorizarea unui anume model social asupra
genului realizatã în mod personal, diferit de la
persoanã la persoanã.
Reprezentarea ºi evaluarea pe care individul ºi
le face sieºi, sub diferite aspecte, inclusiv din
perspectivã de gen.
Recunoaºterea ºi preþuirea la justa valoare a
calitãþilor individuale de cãtre fiecare persoanã,
aºa cum sunt ele, inclusiv ca fatã/bãiat,
femeie/bãrbat.
Trãsãturã de personalitate prin care individul
conoteazã pozitiv propriile caracteristici; se
fundamenteazã pe stima de sine ca rezultat al
comparaþiei unui subiect cu alþi subiecþi semnificativi;se construieºte ºi din perspectivã de gen.

Imaginea de sine
Autoacceptarea

Respectul de sine

Activitatea nr. 1: Eu sunt identic/identicã numai cu mine
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã conºtientizeze modul propriu de personalizare a genului;
sã conºtientizeze importanþa autoacceptãrii ºi stimei de sine, a respectului de sine ºi din
perspectivã de gen;
sã identifice consecinþe ale acordului/dezacordului cu stereotipurile de gen în plan personal;
sã-ºi cultive stima ºi respectul de sine.
l
l

l
l
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Durata activitãþii: 50 de minute
Materiale necesare: planºa, foi de hârtie A4, fiºe de lucru, flip-chart, markere, post-it
Scenariul activitãþii:
Moderatorul/moderatoarea afiºeazã planºa ce delimiteazã trãsãturi, roluri, caracteristici
fizice ºi abilitãþi cognitive specifice femeilor ºi bãrbaþilor (vezi Anexa 3);
l

Participanþilor li se cere sã noteze individual pe o coalã (fiºe de lucru individual – Anexa 4);
– 2 lucruri considerate tipice pentru genul lor pe care nu suportã sã le facã;
– 2 lucruri considerate tipice pentru genul lor pe care le fac cu plãcere;
– 2 lucruri considerate nontradiþionale pe care ar dori sã le facã;
– 2 lucruri considerate nontradiþionale pe care le fac cu plãcere.
Dupã 10 miunte, elevii expun exemplele pe care le-au notat pe fiºa de lucru.
l

l

Participanþii dezbat, discutã gradul de adecvare al exemplelor date; vor fi susþinute/combãtute cu argumente pro/contra.

Analiza activitãþii
Elevii/elevele:
– îºi exprimã acordul/dezacordul personal faþã de valorile tipice pentru un gen;
– identificã consecinþe ale acordului cu valorile tipice de gen;
– identificã consecinþe ale dezacordului cu valorile tipice de gen.
Evaluarea activitãþii
Pe cartonaºe roz/bleu elevii sunt rugaþi sã rãspundã (fetele prin raportare la „lumea în roz“ bãieþii
prin raportare la „lumea în bleu“, unui chestionar – (vezi Anexa 5, chestionar de evaluare):
Cei doi lideri vor strânge cartonaºele de aceeaºi culoare. Elevii sunt anunþaþi cã rãspunsurile lor
vor fi prelucrate ºi li se va comunica, la o întâlnire ce va urma, câþi dintre ei se considerã a fi la
fel, sau diferiþi, într-o anumitã mãsurã sau în totalitate, în raport cu „lumea în roz“/“lumea în bleu“.
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Anexa 3
Conþinutul planºei

Asociate
Femeilor

Trãsãturi

Roluri

Devotate celorlalþi
Conºtiente de
sentimentele
celorlalþi

Pregãtesc masa
Fac cumpãrãturile

Emoþionale
Sãritoare
Blânde
Bune

Dar ºi:

Asociate
Bãrbaþilor

Înþelegãtoare
Calde
Înºelãtoare,
Inconsecvente,
Fricoase,
Proaste,
Iraþionale
Activi
Iau repede decizii
Competitivi
Se simt superiori
Independenþi
Nu renunþã uºor
Au încredere în ei
Rezistã bine la stres

Dar ºi:

Spalã
Sunt receptive
la modã
Sunt o sursã de
ajutor moral
Au grijã de copii
Fac menajul
Îºi asumã
responsibilitãþi

Caracteristici
fizice
Frumoase
Drãguþe

Abilitãþi cognitive

Cochete
Splendide

Creative
Imaginative

Graþioase

Intuitive

Artistice
Expresive

Mici
Perceptive
Sexi
Au gust
Au vocea blândã Au abilitãþi verbale
Foarte bune

Financiare
Sunt capul familei
Câºtigã bani
Sunt responsabili
de reparaþiile casei
Se uitã la emisiuni
sport la televizor
Au iniþiativa în
relaþiile sexuale

Atletici
Masivi
Cu umerii largi
Robuºti
Musculari
Puternici fizic

Analitici
Exacþi
Capacitate de abstractizare
Buni la cifre
Pricepuþi la rezolvarea
problemelor

Duri

Abilitãþi

Înalþi

Matematice

Repeziþi,
Încãpãþânaþi,
Bãdãrani,
Violenþi,
Insensibili

(Mary Kite, „Gender Stereotypes“, London, 2001)
În „Lexicon feminist“, POLIROM, Iaºi, 2002
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Anexa 4
Fiºã de lucru individualã

Eu sunt identic numai cu mine

Douã lucruri considerate tipice pentru genul tãu pe care le faci cu plãcere:
a – .........................................................................................................................................
b – .........................................................................................................................................

Douã lucruri considerate tipice pentru genul tãu pe care nu suporþi sã le faci:
a – .........................................................................................................................................
b – .........................................................................................................................................

Douã lucruri considerate nontradiþionale pe care îmi place sã le fac:
a – .........................................................................................................................................
b – .........................................................................................................................................

Douã lucruri considerate nontradiþionale pe care þi-ai dori sã le faci:
a – .........................................................................................................................................
b – .........................................................................................................................................
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Anexa 5
Chestionar de evaluare

Eu sunt identic numai cu mine

1. Sunt exact ca „lumea în roz“/ „lumea în bleu“?
DA

NU

2. Sub unele aspecte sunt exact ca/sub altele mai puþin ca „lumea în roz“/“lumea în bleu“.
Care sunt aspectele sub care sunt ca „lumea în roz“/ „lumea în bleu“
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Care sunt aspectele sub care nu sunt ca „lumea în roz“/ „lumea în bleu“..............................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Sunt uneori ca/alteori nu sunt ca „lumea în roz“/“lumea în bleu“
Când, în ce situaþii sunt ca......................................................................................................
................................................................................................................................................
Când, în ce situaþii nu sunt ca.................................................................................................
................................................................................................................................................

4. Sunt altfel, sunt diferit de „lumea în roz“/“lumea în bleu“
DA

NU
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1.3. Eu ... în ochii tãi / în ochii celorlalþi
O altã luminã asupra mea. Mã intereseazã?
„Noi nu venim în lume; noi venim din lume,
asemenea frunzelor unui copac.“
ALAN WATTS
Deseori, atât fetele cât ºi bãieþii, ne uitãm în oglindã, ne vedem cu propriii noºtri ochi, ºi ne formãm „imaginea de sine“ ca fete sau bãieþi. În acelaºi timp ne oglindim în ochii celorlalþi, care
ne redau percepþia socialã asupra noastrã ºi în dimensiunea de gen.
Suntem interesaþi de aceasta? Ne influenþeazã? Ce se întâmplã atunci când aceasta nu corespunde
cu „imaginea de sine“?
Percepþia celorlalþi asupra noastrã este uneori convenabilã, alteori nu! Cum procedãm în aceste
situaþii? Contribuie percepþia socialã la propria noastrã schimbare? Studiile ne spun: DA! Nu
putem exista fãrã interacþiunea cu ceilalþi, iar aceasta nu se poate realiza fãrã comunicare.
Cum ne influenþeazã percepþia celorlalþi în construcþia identitãþii de gen? Ce tip de atitudini ºi
comportamente pot fi eficiente în schimbãrile asupra noastrã, ca fete sau bãieþi?
Studiile asupra relaþiilor umane ºi realitatea acestora ne recomandã: gândirea pozitivã, empatia.

Percepþie socialã de gen

Capacitate de apreciere a impactului mediului
social asupra persoanelor (fete/bãieþi) ºi asupra
problemelor lor.
Acþiuni conjugate ale membrilor (femei/bãrbaþi) unui grup; mecanisme de reciprocitate
stabilite în desfãºurarea unor acþiuni.
Proces prin care persoanele (fete/bãieþi) interacþioneazã pentru realizarea scopurilor grupului prin mijlocirea unor semnale.
Raþionamente, idei, activitãþi ce valorizeazã
optimist calitãþi personale (ºi de gen), posibilitãþile individului de a-ºi realiza þelurile.
Co-trãire, intersimþire, înþelegere prin experienþe împãrtãºite în comun.

Interacþiune de gen
Comunicare între genuri
Gândire pozitivã
Empatie

Activitatea nr. 1: ,,Cutia poºtalã – o oglindã socialã?“
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã identifice caracteristici ale percepþiei sociale de gen;
sã contureze factori ai inflenþei sociale asupra construcþiei de gen;
l
l
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l
l

sã detecteze probleme, dificultãþi de interacþiune ºi comunicare între genuri;
sã sublinieze rolul gândirii pozitive ºi al empatiei de gen.

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart, coli, post-ituri colorate, markere
Scenariul activitãþii
Moderatorul formeazã cele douã echipe: fete ºi bãieþi.
u
În prima etapã sunt afiºate pe flip-chart (sau sunt lipite pe tablã) cutiile poºtale pentru fete,
dupã modelul:
l

l

l
l

l

u

Ce apreciez la fete

)

Ce nu apreciez la fete

)

Moderatorul solicitã echipei de bãieþi un brainstorming, în urma cãruia sã se scrie pe
post-ituri roz ce apreciazã la fete, ºi pe post-ituri roºii ce nu apreciazã la fete. Fiecare bãiat
lipeºte personal post-itul pe flip-chart (unul pentru cãsuþa poºtalã roz, celãlalt pentru cãsuþa
poºtalã roºie).
Reprezentantul bãieþilor citeºte conþinutul cãsuþei poºtale roz.
Fetelor li se solicitã sã identifice elementele de percepþie socialã ºi sã completeze Fiºa de
lucru (vezi Anexa 6).
Moderatorul le solicitã fetelor sã rãspundã, consultându-se în echipã, dacã îºi propun sã
schimbe ceva în caracteristicile proprii sub influenþa percepþiei sociale. Din ce cauze? În
ce scop?
În etapa a II-a sunt afiºate pe flip-chart cãsuþele poºtale pentru bãieþi
) Ce apreciez la bãieþi
) Ce nu apreciez la bãieþi

l

l

Se solicitã echipei de fete un brainstorming, în urma cãruia sã scrie pe post-it ce admirã
la bãieþi, pe bleu, ºi ce nu admirã la bãieþi, pe albastru.
În continuare, scenariul se reia, schimbând locul fetelor cu bãieþii.
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Analiza activitãþii

l
l
l
l

l

Un cântec al anilor 70: „Doar bãieþii sunt de vinã?!“

Cum ne influenþeazã percepþia socialã de gen?
Cum este bine sã fie interacþiunea între fete ºi bãieþi ?
Suntem deschiºi unei comunicãri reale ºi constructive?
Percepþia socialã asupra noastrã ca fete/bãieþi ne poate diminua/ accentua stima ºi respectul
de sine? Prin ce mijloace?
Ne putem depãºi eventualele complexe? Cum?

Pornind de la aceste întrebãri, se încearcã discuþii la început pe grupe de fete/bãieþi. Apoi, cele
douã grupe schimbã opinii între ele, participând la discuþie cât mai mulþi elevi. Se poate încerca
un „tur al opiniilor“ care sã ofere posibilitate de a exprima tuturor elevilor. Nu este necesar sã
se rãspundã la toate întrebãrile, moderatorul, de comun acord cu elevii, se poate opri asupra celor
considerate mai interesante. Evident, în funcþie de situaþie, pot apãrea ºi alte întrebãri.
Evaluare
Se listeazã pe tablã separat pentru fete/bãieþi cât mai multe rãspunsuri date de aceºtia pe parcursul
discuþiilor. Se comparã ºi se identificã asemãnãri ºi deosebiri între atitudinile fetelor/bãieþilor
în problema influenþei percepþiei sociale de gen asupra construcþiei identitãþii de gen.
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Anexa 6
Fiºã de lucru individual

Cutia poºtalã – o oglindã socialã?
Pentru fete:
Din ceea ce apreciazã bãieþii ce caracteristici am .....................................................................
..................................................................................................................................................
Din ceea ce apreciazã bãieþii ce caracteristici nu am ................................................................
..................................................................................................................................................
Ce aº dori sã schimb la mine în sensul apreciat de bãieþi.........................................................
..................................................................................................................................................
Pentru fete:
Din ceea ce nu apreciazã bãieþii ce caracteristici am ................................................................
..................................................................................................................................................
Din ceea ce nu apreciazã bãieþii ce caracteristici nu am ...........................................................
..................................................................................................................................................
Ce aº dori sã schimb la mine dintre cele neapreciate de bãieþi.................................................
..................................................................................................................................................
Pentru bãieþi:
Din ceea ce apreciazã fetele ce caracteristici am......................................................................
..................................................................................................................................................
Din ceea ce apreciazã fetele ce caracteristici nu am.................................................................
..................................................................................................................................................
Ce aº dori sã schimb la mine în sensul apreciat de fete ............................................................
..................................................................................................................................................
Pentru bãieþi:
Din ceea ce nu apreciazã fetele ce caracteristici am.................................................................
..................................................................................................................................................
Din ceea ce nu apreciazã fetele ce caracteristici nu am............................................................
..................................................................................................................................................
Ce aº dori sã schimb la mine dintre cele neapreciate de fete....................................................
..................................................................................................................................................
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1.4. Gen ºi cuvânt

Cuvintele nu sunt neutre
„Ideea de a da lucrurilor un nume
este cea mai rodnicã din câte au existat vreodatã.“
SUZANNE K. LANGER
Cuvintele nu sunt simple convenþii, ele redau aspecte ale realitãþii propriei noastre existenþe.
Analizele limbajului din perspectivã de gen relevã mai multe probleme care þin de statutul
femeilor ºi al bãrbaþilor în societate, respectiv statutul de dominat sau dominator.
Se argumenteazã cã limbajul femeilor se caracterizeazã prin slãbiciune, politeþe excesivã,
nesiguranþã. Astfel întâlnim mai des la femei folosirea frecventã a adjectivelor de aprobare,
admiraþie, forme eufemistice de exprimare ºi uneori superpoliticoase, frecvenþa folosirii unor
expresii ca „ºtii“, „ei bine“, „un fel de“, „atât de“, dar ºi folosirea întrebãrilor de confirmare la
sfârºitul propoziþiilor ca: „nu-i aºa?“
Se poate vorbi despre discriminãri de limbaj, de semnificaþii ale masculinelor, dar ºi ale
femininelor, ale formei de diminutive (diminuare) ale unor substantive când se încearcã
formularea la feminin a unor meserii (ex: ºoferiþã, doctoriþã, sudoriþã).
În limba românã, cuvântul „om“, deºi este oficial conotat ca exprimând în general umanul, este
folosit în limbaj foarte frecvent ºi cu sensul de „bãrbat“. Termenul „persoanã“ reprezintã mai
adecvat ambele genuri.

Discriminãri de limbaj

Deosebiri de tratament lingvistic al femeilor în
raport cu bãrbaþii, de cele mai multe ori în defavoarea femeilor.
Forma unor substantive la genul masculin, care
devine o problemã lingvisticã de gen mai cu
seamã în cazul denumirii unor meserii.
Forma unor substantive la genul feminin, care
denotã lipsa de recunoaºtere socialã sau bagatelizarea unor meserii exercitate de femei.
Unele substantive ce denumesc meserii au forma
la feminin de diminutiv, ceea ce denotã o diminuare valoricã.
Asigurã un tratament lingvistic egal, nediscriminatoriu, atât femeilor, cât ºi bãrbaþilor.
Doctrinã ce promoveazã evitarea practicilor
lingvistice ºi comportamentale discriminatorii
cu referire la rasã, etnie, sex, religie etc.

Masculine
Feminine
Diminutive ºi diminuare
Limbaj non-sexist
Corectitudine politicã
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Activitatea nr. 1: Cuvintele nu sunt neutre
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã identifice formulãri masculine ºi feminine în denumirile meseriilor ºi semnificaþia acestora;
sã interpreteze semnificaþia unor diminutive care sunt uzuale la feminin;
sã precizeze forme ale cuvintelor acceptabile/inacceptabile din perspectivã de gen;
sã contureze reguli, un eventual cod de utilizare a cuvintelor din perspectiva tratamentului
egal între genuri.
l
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie coloratã, flip-chart, post-it, markere
Scenariul activitãþii
Se creeazã echipe de câte 5 elevi (mixte, la alegerea elevilor).
Moderatorul/moderatoarea, ajutat de liderii fiecãrei echipe, distribuie materialele necesare:
coli pentru flip-chart, markere, post-it. Fiecare echipã va lucra o temã datã ºi va realiza un
poster ce va reprezenta rezultatul muncii în echipã.
Fiecãreia dintre cele 5 echipe i se dã câte o temã legatã de „Gen ºi limbaj“, astfel:
l
l

l

Echipa nr. 1 – va lista 20-25 de meserii, alãturi de care va nota cu M, F, N, dupã cum meseriile
sunt considerate specific masculine, specific feminine, neutre. De asemenea, în dreptul fiecãrei
denumiri de meserie se precizeazã dacã aceasta este consideratã productivã (activitate creatoare
de produse, bunuri, servicii)/ reproductivã (activitate constând în naºterea ºi îngrijirea copiilor,
îngrijirea casei, a soþului, a bãtrânilor) ºi dacã este plãtitã/ neplãtitã (vezi:Fiºa de lucru, Anexa 7).
Echipa nr. 2 – va contura pe coala de flip-chart douã coloane în capul cãrora va scrie: a) femeie
ºi b) bãrbat. Cerinþa este sã se listeze pentru fiecare coloanã cât mai multe sinonime, cuvinte
folosite pentru a denumi femei/ bãrbaþi în diferite situaþii. Exemplu: „puicuþã“, „gâsculiþã“ – F;
„taur“, „leu“ – B etc. (vezi: Fiºa de lucru, Anexa 8).
Echipa nr. 3 – se dau douã texte, se solicitã analiza lor comparativã ºi susþinerea analizei cu
argumente (vezi Fiºa de lucru, Anexa 9).
Rezultatele comparaþiei vor fi notate pe poster.
Echipa nr. 4 – va rãspunde la întrebarea cum se adreseazã corect cererile în limba românã, la
masculin sau la feminin, prin exemple de formule de adresare corectã. De asemenea, prin
exemple va ilustra care este forma corectã de adresare dacã persoana în funcþie este o femeie.
(vezi Fiºa de lucru, Anexa 10).
Echipa nr. 5 – va lista meserii cu denumiri exclusiv masculine ºi meserii cu denumiri exclusiv
feminine. Li se solicitã argumente pentru a susþine aceastã situaþie (vezi Fiºa de lucru în grup,
Anexa 11).
Timp de lucru: 10 minute
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l

Moderatorul solicitã ca cele 5 postere rezultate sã fie afiºate ca într-o expoziþie, „galerie“.
În urma afiºãrii celor 5 postere, au loc discuþii cu toþi elevii participanþi, asupra fiecãrui
poster pe rând, dupã un plan de dezbatere propus de moderator, discuþii care sunt însoþite
de notarea unor observaþii personale pe post-ituri, ce vor fi lipite individual pe postere (câte
5 minute pentru fiecare).

Teme de dezbatere
Tema 1:
Moderatorul/moderatoarea solicitã elevilor sã compare denumirile de meserii specific masculine
cu cele specific feminine, din punct de vedere numeric.
– Care dintre ele sunt mai multe/mai puþine?
– De ce?
– Care dintre meseriile enumerate au caracter productiv/ reproductiv?
– Care dintre meseriile în discuþie sunt plãtite/neplãtite. De ce?
– Puteþi stabili o legãturã între aceste aspecte: meserii masculine/feminine, meserii cu
caracter productiv/reproductiv, meserii plãtite/neplãtite?
În urma discuþiilor la care participã toþi elevii, aceºtia îºi noteazã opiniile pe post-ituri, care sunt,
apoi, lipite pe posterul 1.
Tema 2:
Moderatorul solicitã elevilor/elevelor sã compare cuvintele care sunt utilizate pentru femeie sau
bãrbat.
– Care sunt acceptabile/care sunt ofensatoare?
– Existã „cuvinte care jignesc“? De ce?
Din nou, observaþiile individuale sunt notate pe post-ituri ºi lipite pe posterul 2.
Tema 3:
Moderatorul/moderatoarea solicitã elevilor participanþi sã interpreteze semnificaþia diminutivelor
pentru substantive care denumesc unele meserii la feminin.
– Existã motive pentru care diminutivele profesiilor la feminin sunt acceptate, sunt
uzuale în limba românã, în timp ce diminutivele la masculin, nu? Care credeþi ca sunt
acestea?
Observaþiile individuale se noteazã pe post-ituri ºi se lipesc pe posterul 3.
Tema 4:
Moderatorul solicitã rãspunsuri la întrebãri.
– Care credeþi cã sunt motivele pentru care forma uzualã a adreselor oficiale este la
masculin?
– Care sunt motivele pentru care, dacã persoana în funcþie este o femeie, se recurge la
diferite sintagme, femininele nefiind oficial acceptate?
Observaþiile se noteazã pe post-ituri ºi se lipesc pe posterul 4.
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Tema 5:
Moderatorul cere elevilor interpretãri asupra denumirilor exclusiv masculine ºi exclusiv feminine
ale unor meserii.
– Ce semnificaþii specifice comportã fiecare categorie?
Observaþiile se noteazã pe post-ituri ºi se lipesc pe posterul 5.
l

l

Dupã finalizarea discuþiilor ºi lipirea post-iturilor pe posterurile respective, elevii sunt invitaþi sã le studieze de aproape, fac un“tur al galeriei“, ocazie cu care pot citi observaþiile colegilor, pot face noi observaþii pe care, de data aceasta, le vor scrie direct pe posteruri (5 minute).
Astfel, elevii au posibilitatea sã-ºi contureze o imagine asupra problemelor mari în utilizarea
limbajului din perspectivã de gen.
u Este vorba de un limbaj acceptabil sau nu?
u Ce este de fãcut pentru a se institui ºi în limbaj tratamentul egal de gen?

Evaluare
Se solicitã fiecãrei echipe ca în 5 minute sã formuleze câte douã reguli pentru un limbaj acceptabil
din perspectivã de gen. Regulile sunt citite apoi pentru toþi elevii.
Rezultat: un posibil proiect de cod de limbaj care foloseºte tratamentul egal între genuri. Acesta
se afiºeazã în clasã spre a fi discutat, completat, ilustrat cu exemple, etc.
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Anexa 7
Fiºã de lucru în grup – echipa nr. 1
Cuvintele nu sunt neutre
„Numai cã acum majoritatea muncilor nu mai necesitã muºchi,
nici rezistenþã fizicã specialã. Într-o economie digitalizatã, cum o
numesc americanii, performanþele nu mai depind de muºchi sau
rezistenþã, ci de cunoºtinþe, devotament profesional ºi responsabilitate. Atâta tot!“
MIRCEA MICLE, Bãieþi de bãieþi, în Revista AnAlize nr. 11-2002
Listaþi 20-25 de meserii, alãturi de care notaþi cu M, F, N, dupã cum meseriile sunt considerate
specific masculine, specific feminine, neutre. De asemenea, în dreptul fiecãrei denumiri de
meserie precizaþi dacã aceasta este consideratã productivã (activitate creatoare de produse,
bunuri, servicii)/ reproductivã (activitate constând în naºterea ºi îngrijirea copiilor, îngrijirea
casei, a soþului, a bãtrânilor) ºi dacã este plãtitã/ neplãtitã.
MESERII

F

M

N
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Productivã /
Reproductivã

Plãtitã/ neplãtitã

Anexa 8
Fiºã de lucru în grup – echipa nr. 2

Cuvintele nu sunt neutre
Listaþi în cadrul fiecãrei coloane cât mai multe sinonime, cuvinte folosite pentru a denumi femei
/bãrbaþi, în diferite situaþii. Exemplu: „puicuþã“, „gâsculiþã“ – F; „taur“, „leu“ – B etc.

FEMEI

BÃRBAÞI
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Anexa 9
Fiºã de lucru în grup – echipa nr. 3

Cuvintele nu sunt neutre
Se dau urmãtoarele texte:
„O tânãrã pictoriþã cu probleme de sãnãtate se duce la doctoriþã ºi, în final, plãteºte consultaþia
la casieriþã.“
„Un tânãr pictoraº cu probleme de sãnãtate se duce la doctoraº ºi, în final, plãteºte consultaþia
la casieruþ.“
Analizaþi comparativ cele douã texte.

ASEMÃNÃRI

DEOSEBIRI

.......................................................
.......................................................

..........................................................
..........................................................

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

ARGUMENTE

ARGUMENTE

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

.......................................................
.......................................................

..........................................................
..........................................................
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Anexa 10
Fiºã de lucru în grup – echipa nr. 4

Cuvintele nu sunt neutre
Adresarea corectã a cererilor în limba românã
Construiþi exemple
Cãtre persoana care conduce o instituþie
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cãtre o persoanã cu o înaltã funcþie politicã
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
În situaþia în care persoana care conduce instituþia este femeie
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
În situaþia în care ne adresãm unei persoane care practicã ingineria, medicina etc
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
În situaþia în care persoana cu funcþie politicã este femeie
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Anexa 11
Fiºã de lucru în grup – echipa nr. 5

Cuvintele nu sunt neutre
Listaþi cât mai multe meserii!
Meserii cu denumiri exclusiv feminine

Meserii cu denumiri exclusiv masculine

De ce credeþi cã existã meserii cu denumiri exclusiv feminine?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

De ce credeþi cã existã meserii cu denumiri exclusiv masculine?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Sunt încã actuale aceste denumiri?
Da ! De ce? ..........................................................................................................................
Nu! De ce? ...........................................................................................................................
Cum am contribui la actualizarea limbajului meseriilor, astfel încât acesta sã corespundã realitãþii actuale, dar sã fie ºi corect din perspectivã de gen.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Activitatea nr. 2: „Lumea în roz“ este chiar „roz“??
„Unde-i Oltul mititel
Îl trec eu cã-s voinicel,
Unde e Oltul mai mare
Mã trece mândra-n spinare.“
Cântec popular
Fiecare pãrinte îºi doreºte sã poatã oferi tot ceea ce este mai bun copiilor sãi. Pentru aceasta, ei
le se pregãteºte încã înainte de naºterea copilului mult dorit. Dar ce-ºi doresc, de regulã, pãrinþii
cu privire la ce urmeazã sã-i aducã pe lume? Mai curând bãieþi? Mai curând fete?
A încerca examinarea împreunã cu elevii a rãspunsurilor celor mai frecvente la aceastã întrebare,
nu este lipsit de interes, ba dimpotrivã, este posibilã descoperirea unor aspecte ale propriei noastre
existenþe, ca fete sau ca bãieþi.
Aveþi astfel posibilitatea de a descoperi rostul ºi utilitatea proiectului „Fete, bãieþi – parteneri
pentru egalitate“. Veþi constata, împreunã cu elevii, într-o activitate simplã pe o temã abordabilã,
faptul cã discuþia despre ºanse egale între fete ºi bãieþi, între femei ºi bãrbaþi nu este lipsitã de
sens.
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã identifice factori sociali care creeazã un avantaj bãieþilor/fetelor ºi factori ce dezavantajeazã fetele în raport cu bãieþii/bãieþii în raport cu fetele;
sã argumenteze pro/contra fiecãrui factor enumerat;
sã defineascã egalitatea de ºanse dintre fete ºi bãieþi;
sã identifice factori care pot conduce la depãºirea stãrii actuale caracterizatã de inegalitatea
de ºanse.
l

l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli flip-chart, markere, post-it
Scenariul activitãþii
Moderatorul ºi liderii „roz“ ºi „bleu“ anunþã rezultatele evaluãrii activitãþii „Eu sunt identic
numai cu mine“. Acestea sunt interpretate împreunã cu elevii:
l

Unele fete/bãieþi se considerã a fi întru totul la fel cu modelul dezirabil de cãtre societate.
Existã fete/bãieþi care numai uneori sau sub unele aspecte se conformeazã modelului, alteori
sau sub alte aspecte, nu.
Existã ºi fete/bãieþi care sunt conºtienþi cã sunt diferiþi, sunt altfel decât modelul, stereotipul de
gen impus de societate.
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O posibilã concluzie
Încã de la aceastã vârstã se contureazã diferenþe între realitatea trãitã de fete/bãieþi ºi modelul
social, indus prin stereotipurile de gen.

Dezbatere pe tema: „Sunt bãieþii mai doriþi de cãtre pãrinþi? De ce ?“
u
Care este cel mai frecvent rãspuns la întrebarea „De ce este mai bine ca nou-nãscutul sã fie
fatã?“… (probabil, pentru cã sunt mai blânde, grijulii, sensibile ºi este bine sã te gândeºti
la un sprijin la bãtrâneþe!!) Cum interpretaþi un astfel de rãspuns?
u
Care este cel mai frecvent rãspuns la întrebarea „De ce este mai bine ca nou-nãscutul sã fie
bãiat?“… (probabil, pentru cã are mai puþine griji !!) Cum interpretaþi un astfel de rãspuns?
u
Identificaþi, între cunoscuþi, cupluri/familii care, atunci când aºteptã un copil, îºi doresc ca
acesta sã fie mai degrabã fatã/bãiat.
u
Scribii inventariazã toate rãspunsurile pe douã coloane; se numãrã rãspunsurile înscrise în
fiecare dintre cele douã coloane; sunt comparate cifrele din cele douã coloane (pentru fete –
coloana roz, pentru bãieþi – coloana bleu)

De ce aceste rezultate?
Este ºtiut cã pãrinþii doresc ºi luptã pentru realizarea în viaþã a copiilor lor. Faptul cã îºi doresc
mai degrabã bãieþi nu este, cumva, cauzat de constatarea cã bãieþii au mai mari ºanse de reuºitã?
Sã încercãm sã rãspundem (timp de 5 minute):
Sunt bãieþii mai amabili?
Sunt fetele mai greu de crescut?
Sunt fetele mai puþin drãgãlaºe?
Sunt mai mari cheltuielile cu creºterea ºi educarea fetelor?
Le este bãieþilor mai uºor sã se realizeze?
Au bãieþii mai multe avantaje?
l
l
l
l
l
l

O posibilã concluzie
Oare „lumea în roz“ nu este chiar atât de roz?
Diferenþele între „lumea în roz“ ºi „ lumea în bleu“ sunt numai de culoare?
Sunt ºansele fetelor egale cu cele ale bãieþilor? Sunt acestea diferite?
Este oare mai „roz“ „ lumea în bleu“?
Este cam „albastrã“ „lumea în roz“?

Invitaþie la test
Trusoul „roz“/“bleu“ m-a avantajat/dezavantajat.
Moderatorul solicitã formarea a douã grupuri, unul de fete, celãlalt de bãieþi.
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l

Membrii celor douã grupuri discutã între ei pe tema datã ºi îºi noteazã avantaje/dezavantaje
pe post-ituri.
Care a fost avantajul/dezavantajul ca fatã/bãiat ºi de ce cred aceasta?
Pe o coalã de flip-chart se lipesc post-iturile cu avantajele ºi separat cu dezavantajele.
l

l

Rezultat : douã coloane, fiecare cuprinzând o enumerare de avantaje ºi dezavantaje.
În loc de evaluare, analiza rezultatelor.
Compararea celor douã tabele ca:
numãr de avantaje
numãr de dezavantaje
Elevilor li se propune o dezbatere deschisã: fiecare avantaj/dezavantaj trebuie susþinut/combãtut
cu argumente/contraargumente.
l
l

În loc de concluzii
Elevii sunt rugaþi sã rãspundã:
Sunt mulþumit / mulþumitã de lumea din care fac parte?
– Da. De ce?
– Nu. De ce?
l

Exerciþiu de imaginaþie
Elevii sunt rugaþi sã-ºi imagineze cã au posibilitatea sã participe la re-facerea lumii în care trãiesc.
În aceastã situaþie, sunt invitaþi sã-ºi punã unele întrebãri:
Pot face ceva pentru ca lumea din care fac parte sã devinã mai bunã?
Dacã ar exista posibilitatea de a face/a reface eu lumea mea…
– Ce aº face?
– Ce aº pãstra din lumea mea?
– Ce aº schimba în lumea mea?
Exerciþiul se desfãºoarã sub forma unui brainstorming. Orice sugestie se noteazã ºi se discutã.
l
l

1.5. Autonomia de gen
„Vreau ºi pot sã fiu eu însãmi/însumi!“
„A fi pe propriile picioare“

În limbajul adolescenþilor, „încrederea“ se numãrã printre cuvintele care revin cel mai frecvent.
„Vreau sã aveþi încredere în mine“, „de ce nu aveþi încredere în mine?“ sunt expresii des întâlnite,
ce redau realitatea spre care adolescenþii tind cu toþii: obþinerea încrederii din partea pãrinþilor,
a profesorilor, a prietenilor, a colegilor.
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Ce înseamnã „a acorda încredere“? Când avem încredere într-o persoanã? Ce calitãþi trebuie sã
posede persoana respectivã? Acordãm încredere oricãrei persoane, sau trebuie „sã fie o persoanã
demnã de încredere“?

„În-credere“ (scris astfel, cuvântul se dezvãluie), înseamnã „a crede în“ (ceva, cineva), a te putea
bizui pe persoana respectivã.
– În-crederea o acordãm mai mult fetelor, sau ºi bãieþilor?
– În-crederea este demnã numai de fete, sau numai de bãieþi?
– În-crederea nu are gen? Este neutrã?
Toate acestea sunt doar câteva întrebãri ce invitã la reflecþie.
Considerãm cã „a crede în cineva“ înseamnã cã acea persoanã este o persoanã autonomã.
Aºadar lupta adolescenþilor pentru a câºtiga încredere este o luptã pentru autonomie. Autonomia
înseamnã printre altele a-þi construi reguli proprii.
Persoana autonomã este o persoanã care este în stare: sã gândeascã, sã analizeze critic idei,
situaþii, probleme; sã decidã singurã/singur ºi adecvat, eficient; sã se construiascã, sã se dezvolte
pe sine ca persoanã; sã nu depindã material ºi financiar de alte persoane; sã creadã în el/ea, sã
dovedeascã încredere în sine ºi respect de sine.
Ce presupune construcþia autonomiei de gen?
– Presupune izolarea persoanei?
– Este aceasta în acord/dezacord cu relaþionarea socialã în general, de gen în particular?
Sunt întrebãri la care prin activitãþile pe care le vom propune, vã invitãm sã rãspundeþi.

În limba românã expresia ce redã echivalentul a ceea ce am descris ca autonomie personalã este
„a fi pe propriile picioare“. Este ceea ce desemneazã o persoanã care se construieºte pe sine ca
fiinþã autonomã, þinând seama de sine ºi de cei din jur.

În activitãþile pe care le propunem, vom încerca sã vã ajutãm sã rãspundeþi împreunã cu elevii
la întrebãri ca: este autonomia de gen numai femininã/masculinã, sau poate fi ºi masculinã, ºi
femininã?

Autonomie de gen

Capacitate de a formula propriile norme de
conduitã ca fatã sau ca bãiat, ca femeie sau ca
bãrbat.
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Activitatea nr. 1: Paºi pe drumul autonomiei
„A ºtii sã te preþuieºti este deja condiþia de posibilitate pentru a-i preþui pe alþii aºa cum sunt
ei, înseamnã a le cãuta valoarea unicã aºa cum cauþi unicitatea propriei valori.“
(MIHAELA MIROIU, Convenio)

Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã precizeze ce înseamnã a fi autonom;
sã înþeleagã autonomia de gen;
sã conºtientizeze cã autonomia se construieºte, nu ne este datã;
sã coreleze încrederea în sine, respectul de sine cu realizarea autonomiei de gen;
sã promoveze ideea cã dreptul la autonomie, independenþã ºi libertate personalã este un drept
egal pentru orice persoanã, indiferent de gen.
l
l
l
l
l

Durata: 50 de minute.
Materiale necesare: flip-chart, markere, cartonaºe colorate
Scenariul activitãþii
Înainte de desfãºurarea activitãþii, moderatorul, ajutat de un grup de elevi, pregãteºte o
planºã cu titlul „Paºi pe drumul autonomiei“ ca un posibil reper de analizã a activitãþii.
Moderatorul anunþã cã se vor forma trei echipe:
– prima alcãtuitã numai din fete;
– a doua alcãtuitã numai din bãieþi;
– a treia, mixtã, alcãtuitã atât din fete cât ºi bãieþi.
Fiecare elev se va înscrie în echipa în care doreºte; dacã echipele astfel constituite sunt/nu
sunt echilibrate, elevii sunt rugaþi sã-ºi reconsidere opþiunea pentru o anume echipã, astfel
încât sã se realizeze un echilibru (media sã fie de 7-8 elevi/eleve într-o echipã).
Moderatorul cere fiecãrei echipe sã-ºi delimiteze un domeniu de interes ºi sã identifice paºi
pe drumul spre autonomie în domeniul de interes ales (se va avea în vedere ºi ordinea paºilor, susþinerea lor pragmaticã), timp de lucru în echipe: 15 minute.
Fiecare dintre cele trei echipe prezintã, pe rând, câte 5 minute, drumul prefigurat, paºii identificaþi, justificã fiecare pas ºi ordinea acestora.
l

l

l

l

l

Moderatorul propune teme pentru discuþii la care participã toþi elevii.
Ce au în comun „drumul“ fetelor cu cel al bãieþilor?
Prin ce se deosebesc „drumul“ fetelor de cel al bãieþilor?
Sunt mai importante asemãnãrile sau deosebirile?
În ce raport se aflã „drumul“ fetelor sau al bãieþilor faþã de „drumul“ prefigurat de echipa
mixtã?
l
l
l
l
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Prin ce se caracterizeazã autonomia de gen?
Timpul afectat discuþiilor este de 10 minute.
l

Analiza activitãþii
Se afiºeazã planºa pregãtitã dinainte (la modul: „iatã la ce ne-am gândit noi!“)
„Paºi pe drumul autonomiei de gen“ – aceasta devine tema unei noi discuþii.
– În ce mãsurã ne-am apropiat de drumul oferit drept reper de cãtre moderator?
– Aspecte pe care elevii nu le-au luat în seamã, de ce?
– Aspecte neluate în seamã de conþinutul planºei, de ce?
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Anexa 12
Fiºã de lucru în grup
Paºi pe drumul autonomiei
Precizaþi paºii necesari pe drumul spre autonomie (de jos în sus).
Redaþi fiecare pas printr-o denumire sau desen.
Nu pierdeþi din vedere ordinea paºilor (începeþi de jos – stânga spre sus – dreapta).
Amintiþi-vã cã pe acest drum sunteþi fete/bãieþi. Vizualizaþi aceasta prin cuvânt sau desen.
Pentru echipa mixtã, încercaþi sã vã puneþi în situaþia celuilalt sex.
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Anexa 13
Planºa

Paºi pe drumul spre autonomie
(! planºa se citeºte de jos în sus)

Obþinerea
Încrederea
independenþei maºi respecteriale ºi financiare la o
tul de sine/
vârstã adecvatã,atât
respectul celorlaþi
pentru fete, cât
ºi
ca
gen; dorinþa de
ºi pentru bãieþi,
mai bine pentru sine ºi
ºi într-un domecelãlalt ceilalþi. „Sunt
niu care sã ofere
pe propriile picioao perspectivã de
re“ – dobândirea
promovare în
autonomiei.
carierã.
Pregãtire
teoreticã, practicã,
relaþionare adecvatã
individual, ca fatã
sau ca bãiat, ºi
social, la
disponibilitãþile proprii
ºi la þelurile
propuse.

Elaborarea unui
plan de carierã, tenacitate indiferent
de gen în realizarea
sa; pregãtirea unei
alternative care sã facã
faþã schimbãrilor,
þinând cont cã
sunt fatã/
bãiat.

Cunoaºte-te
pe tine
însuþi/însãþi
(aptitudini,
preferinþe,
obiective în viaþa
personalã,
profesionalã,
publicã).

Încrederea, respectul de sine ºi pentru ceilalþi apar în forme diferite la fiecare „pas“?
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Capitolul 2
Relaþii interpersonale de gen
„EU aici, TU acolo,
Niciodatã Noi“
„Eºarfã în dar“ – Pasãrea Colibri
Relaþia interpersonalã este înþeleasã ca uniune psihicã ºi socialã directã, conºtientã, bazatã pe o
legãturã complexã ce cuprinde minim douã persoane. În cadrul acesteia se manifestã cel mai
caracteristic fenomen de psihologie socialã, interacþiunea, adicã acþiunea unei persoane asupra
alteia ºi influenþa inversã suportatã din partea celei dintâi.
Orice relaþie interpersonalã presupune minim douã persoane, parteneri de interacþiune, care se
influenþeazã ºi îºi modificã reciproc comportamentul. Capacitatea unui partener de a se adapta
la celãlalt depinde de corectitudinea cu care percepe ºi evalueazã modul în care apare în „ochii“
celuilalt. Aceasta presupune ca între cei doi parteneri sã se deruleze un anumit ciclu de interacþiune, în cursul cãruia unul îl transformã pe celãlalt, percepe efectele pe care le-a avut asupra
acestuia ºi se adapteazã la acest partener schimbat, ºi în care de-acum este el însuºi „implicat“.
Relaþia interpersonalã presupune conºtiinþa relaþiei ºi reciprocitatea conduitei partenerilor.
Elementele caracteristice relaþiilor interpersonale (expuse mai sus, conform psihologiei sociale)
nu se regãsesc în orice tip de relaþii între persoane. Nu orice relaþie între persoane este o relaþie
interpersonalã. Din aceastã perspectivã, relaþia interpersonalã este în mod firesc ºi partenerialã.
Dar istoria mai veche ºi chiar mai nouã dovedeºte cã, de cele mai multe ori, întâlnim doar relaþii
intre persoane, care, departe de a fi parteneriale sunt, în cele mai multe cazuri, relaþii de dominare. Evident cã ele au existat ºi existã ºi între genuri, între fete ºi bãieþi, între femei ºi bãrbaþi.
Vom numi astfel de relaþii relaþii tradiþionale – patriarhale („pater“ – tatã), în care bãrbatul sau
soþul („cap de familie“ sau „cap al femeii“) este cel care dicteazã, iar ceilalþi se supun.
În cadrul relaþiei între persoane, Eu ºi Tu nu devin niciodatã Noi. Interpersonalul presupune
interacþiunea partenerilor, dar ºi opinii despre aceasta: este o relaþie „bunã“, „caldã“, „apropiatã“,
sau dimpotrivã. Exprimarea pãrerilor cu privire la calitatea relaþiilor face ca acestea sã fie
deschise, sã se modifice în ritmul modificãrilor persoanelor aflate în interacþiune.
Ghidul nostru îºi propune sã ajute la instituirea relaþiilor parteneriale de gen, sã fie un sprijin
pentru o mai bunã calitate a vieþii noastre personale, a tuturor, fete ºi bãieþi, care, asumându-ºi
diferenþele, construiesc relaþii echitabile, fundamentate pe un tratament egal.
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2.1. Parteneriatul ca relaþie în viaþa privatã
Logica lui „ºi – ºi“, morala „con-venirii“
Orice tip de relaþie între persoane presupune instituirea unor reguli, norme de conduitã. În
procesul elaborãrii normelor, iar mai târziu al aplicãrii lor, se poate face distincþie între subiectul
normator (cel care elaboreazã normele) ºi obiectul normei (cel care le executã, le respectã). Dupã
cum subiectul ºi obiectul „normãrii“ sunt separate sau împreunã (în acelaºi timp ca subict ºi ca
obiect), putem distinge între morale tradiþionale – patriarhale ºi morale parteneriale.
Pe cele dintâi le vom considera morale ale „cuvenirii“ (anumiþi oameni distribuie normele ce
se cuvin altora), în timp ce pe celelalte la vom considera morale ale „con-venirii“ (aici, ambele
persoane sunt ºi normatori-subiecþi ºi cei care respectã normele) (cf. MIHAELA MIROIU,
Convenio, cap.I, Polirom, 2002).
Într-o încercare de prezentare didacticã a celor douã tipuri de relaþii (asumându-ne limitele
incompletitudinii, ale simplificãrii ºi ale lipsei de nuanþe), am obþine o caracterizare de forma
urmãtoare.
A. Relaþiile patriarhale de gen sunt relaþii de dominare – supunere (cel care dominã este bãrbatul, cea care se supune este femeia). Aceastã relaþie se caracterizeazã prin trãsãturi ca:
în plan logic, funcþioneazã logica lui „sau – sau“;
în plan moral, se manifestã morala „cuvenirii“, cel care face legea este doar bãrbatul, pentru
cã numai el este înzestrat cu raþiune ºi discernãmânt; femeia poate fi doar obiect al moralei,
cea care se supune:
– se aplicã morala dublului standard (norme diferite, tratament inegal de gen)
– legiuitorul este autoritatea masculinã care face legea, astfel încât sã fie în avantajul sãu
în plan valoric, între genuri nu este loc de echitate; un gen (masculinul) este superior
celuilalt (femininul) – „bãrbatul este capul familiei“ etc;
în planul acþiunii, autoritatea (masculinã) dicteazã, iar celãlalt se supune (femininul),
executã ceea ce“ se cuvine“
– El-EA existã fiecare în parte, nu existã NOI.
l
l

l

l

B. Relaþiile parteneriale de gen sunt relaþii de reciprocitate între persoane libere ºi autonome,
bãrbatul ºi femeia fiind parteneri egali. Este o relaþie care se caracterizeazã prin trãsãturi ca:
în plan logic, este logica lui „ºi – ºi“, a demersului împreunã;
în plan moral, morala „con-venirii“, fiecare partener vine, aduce cu sine ceva în relaþie,
relaþie care se construieºte astfel încât ºi EL, ºi EA sunt atât subiect, cât ºi obiect;
– se aplicã morala standardului unic, al tratamentului egal de gen
– legiuitorul, femeie sau bãrbat, participã la elaborarea legii (în mod ideal, ca ºi cum ar
fi sub „vãlul ignoranþei“, fãrã a ºti cã va fi pãrinte de fatã sau de bãiat)
în plan valoric, cele douã genuri sunt parteneri egali, toleranþa, respectul reciproc, încrederea în sine, respectul de sine ºi pentru celãlalt sunt valorile care guverneazã relaþia de gen;
în planul acþiunii: comunicã, negociazã, decid împreunã.
– EL ºi EA devin, împreunã, NOI.
l
l

l

l
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„Con-venire“

Venirea împreunã, a fi de acord, a se înþelege; situaþia în care subiectul moral este un „noi“, fãrã
pretenþia de obiectivitate ce disimula hegemonia
masculinã; situaþia în care înþelegerea se realizeazã atât pe cale raþionalã, cât ºi empaticã.
Aplicarea aceloraºi norme, în mod nediscriminatoriu, atât bãrbaþilor, cât ºi femeilor.
Aplicarea unor valori ºi norme morale diferite
în funcþie de categoria din care fac parte, unele
pentru femei, altele pentru bãrbaþi.
Aplicarea aceloraºi valori ºi norme indiferent cã
sunt femei sau bãrbaþi, ceea ce instituie o realã
egalitate de ºanse între cele douã genuri.

Tratament egal de gen
Dublu standard
Standard unic

Activitatea nr. 1: Arborele Patriarhal – Arborele Partenerial
Aceastã activitate îi va ajuta pe elevi:
sã identifice în propriile lor relaþii de gen trãsãturi patriarhale/parteneriale;
sã precizeze existenþa coerenþei/lipsei de coerenþã între trãsãturile identificate ºi societatea
modernã;
sã contureze corelaþii între valori, instituþii ºi practici de gen;
sã identifice în cadrul corelaþiei de mai sus care sunt verigile mai uºor/mai dificil de schimbat.
l
l

l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart, post-it, coli de flip-chart, markere, planºa
Scenariul activitãþii
Moderatorul afiºeazã planºa care ilustreazã trãsãturile relaþiilor tradiþionale ºi parteneriale
de gen.
Se discutã asupra planºei (10 minute), rãspunzându-se urmãtoarelor întrebãri:
– De ce tip sunt relaþiile mele?
– Mã consider avantajat/dezavantajat?
– Îmi propun sã modific ceva? Ce?
– Îmi propun sã pãstrez ceva? Ce?
Moderatorul/moderatoarea solicitã formarea a douã echipe, ºi fiecare primeºte o foaie de
flip-chart. Fiecare are ca sarcinã de lucru sã deseneze un arbore cu rãdãcini = valori (ex:
femeia ºi bãrbatul au/ nu au drepturi egale), un trunchi, niºte ramuri = instituþii (ex: familia, ºcoala, biserica etc) ºi niºte frunze = practici de gen (ex.: bãrbatul decide ºi femeia se
supune, sau invers/deciziile se iau prin „con-venire“).
l

l

l
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Echipa nr. 1 va ilustra ARBORELE relaþiilor tradiþionale (vezi planºa: Relaþiile tradiþionale),
cu toate componentele cerute (rãdãcini, trunchi, ramuri, frunze) pentru viaþa privatã (ex.: rolurile
în familie).
Echipa nr. 2 va ilustra ARBORELE relaþiilor parteneriale (vezi planºa: Relaþiile parteneriale),
de asemenea cu toate componentele cerute pentru aceeaºi situþie de viaþã privatã (ex.: rolurile
în familie).
Timp de lucru: 20 de minute
În urma lucrului în echipe, fiecare echipã îºi prezintã produsul – câte 5 minute.
Moderatorul invitã toþi participanþii la discuþii.
– Cât de strânse sunt legãturile între rãdãcini, trunchi ºi frunze?
– Este de dorit o modificare în relaþiile interpersonale?
– Dacã da, cu ce ar trebui început?
În cazul în care concluzia constã în dorinþa de a modifica relaþiile de gen în sensul instituirii
relaþiilor parteneriale, cu conºtientizarea avantajelor pentru ambele genuri, are loc o discuþie
asupra întrebãrilor de mai sus.
Analiza activitãþii
Moderatorul/moderatoarea solicitã elaborarea unor propuneri pe tema: „Regândirea regulilor
privind relaþiile dintre genuri „
u Ce reguli aº înlãtura?
u Ce reguli aº pãstra?
u Ce reguli aº modifica?

Activitatea nr. 2: Sceneta relaþiilor de gen
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã se punã în situaþia dominatului/dominatorului;
sã conºtientizeze avantaje/dezavantaje pentru situaþiile de mai sus;
sã înþeleagã superioritatea relaþiilor parteneriale de gen în instituirea unei mai bune calitãþi
a vieþii.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli A4
Scenariul activitãþii
Moderatorul/moderatoarea solicitã formarea a douã echipe, fiecare urmând sã creeze un
text pentru o scenetã ce se va juca în clasã.
Tema propusã pentru elaborarea textului: „Fiica mea este corigentã.“
l

l
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Echipa nr. 1 elaboreazã un text care sã ilustreze discuþiile între tatã, mamã ºi fiicã, aflaþi într-o
relaþie patriarhalã (vezi plaºa: Relaþiilor între genuri).
Echipa nr. 2 elaboreazã un text care sã ilustreze discuþiile între tatã, mamã ºi fiicã, aflaþi într-o
relaþie partenerialã (vezi planºa: Relaþiilor de gen).
Textele de scenete sã nu depãºeascã douã pagini – timp de lucru 20 de minute.
Echipa nr. 1 alege cei 3 actori dintre elevii din echipã care interpreteazã sceneta.
Dupã prezentarea scenetei, toþi elevii/elevele participã la discuþii:
actorii: cum s-au simþit ca mamã, ca tatã, ca fiicã
spectatorii: ce rol ºi-ar dori/nu ºi-ar dori
Se schimbã rolurile între actori, se reinterpreteazã sceneta, apoi se reiau discuþiile:
actorii: cum s-au simþit ca mamã, ca tatã, ca fiicã
actorii: ce au simþit prin schimbarea de rol
spectatorii: ce rol ºi-ar dori/nu ºi-ar dori
l
l

l
l
l

Echipa nr. 2 alege 3 actori care interpreteazã sceneta relaþiilor parteneriale,dupã care se deruleazã
activitatea dupã aceleaºi repere ca ºi la echipa nr. 1.
Evaluare
Moderatorul se adreseazã participanþilor, solicitându-le sã exprime:
u
douã idei noi pe care ar dori sã le aplice în relaþiile de gen, în urma acestei activitãþi (dacã
este cazul);
u
douã lucruri la care se gândesc sã renunþe în relaþiile lor de gen, în urma derulãrii acestei
activitãþi (dacã este cazul);
u
douã lucruri pe care se gândesc sã le menþinã în relaþiile lor de gen (dacã este cazul).
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Anexa 14
Planºa relaþiilor de gen

Relaþii patriarhale de gen

Relaþii parteneriale de gen

ã – sunt relaþii de dominare – supunere:
– cel care dominã este bãrbatul;
– cea care se supune este femeia.

ã

– sunt relaþii de reciprocitate între
persoane libere ºi autonome;
– bãrbatul ºi femeia sunt parteneri egali

ã – în plan logic
– este logica lui „sau-sau“

ã

– în plan logic
– este logica lui „ºi-ºi“, a demersului
împreunã

ã – în plan moral
– morala „cuvenirii“: cel care face
norma poate fi doar bãrbatul, înzestrat
pe deplin cu raþiune ºi discernãmânt;
– femeia poate fi doar obiect al moralei,
cea care se supune, are discernãmânt
doar cât sã execute;
– se aplicã morala dublului standard
(norme diferite, tratament inegal de gen);
– legiuitorul este autoritatea masculinã
care face legea, norma, astfel încât
sã fie în avantajul sãu;

ã

– în plan moral
– morala „con-venirii“: fiecare partener
vine, aduce cu sine ceva în relaþie, care
se construieºte astfel încât ºi EL, ºi EA
sunt atât subiect, cât ºi obiect;
– se aplicã morala standardului unic, al
tratamentului egal de gen;
– legiuitorul, femeie sau bãrbat, face legea
sub „vãlul ignoranþei“, fãrã a ºti cã va
fi bãrbat sau femeie, pãrinte de fatã sau
de bãiat.

ã – în plan valoric
– între genuri nu este loc de echitate;
– un gen (masculinul) este superior
celuilalt (feminiul) – „bãrbatul este
capul familiei“.

ã

– în plan valoric
– cele douã genuri sunt parteneri egali
– se cultivã toleranþa, respectul reciproc,
încrederea în sine, respectul de sine
ºi pentru celãlalt

ã – în planul acþiunii
– autoritatea dicteazã (masculinul),
iar celãlalt se supune (femininul),
executã ceea ce se cuvine.
– El-EA, existã fiecare în parte, nu
existã NOI.

ã

– în planul acþiunii
– comunicã, negociazã, decid împreunã
– EL ºi EA devin, împreunã, NOI
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2.2. O nouã eticã a relaþiilor interpersonale
De la „a nu leza“ cãtre „a ajuta“
(„etica drepturilor“ – „etica grijii“)

S-a constatat cã, în ceea ce priveºte educaþia moralã a tinerilor, existã în mod tradiþional diferenþe.
Acestea sunt surprinse în ceea ce poartã denumirea de „etica grijii“ (asociatã mai ales fetelor)
ºi „etica drepturilor“ (asociatã mai ales bãieþilor).
„Etica grijii“ educã fetele spre cooperare, spre a fi receptive la nevoile celorlalþi, spre a ajuta, a
îngriji, chiar prin renunþare la sine ºi prin sacrificiu. Activitãþile de îngrijire sunt tratate ca
emoþionale, legate de sfera activitãþii private, fiind astfel devalorizate ca importanþã ºi, în
consecinþã, prost plãtite (atunci când sunt plãtite). Este o eticã a responsabilitãþilor, bazatã pe
echitate ºi recunoaºterea diferenþelor. În evoluþia fetelor, existã o etapã când „sunt centrate pe
alþii“ (celãlalt aflat în nevoie este mai important faþã de realizarea propriei persoane). Fetele sunt
astfel orientate spre „a ajuta“, „a sprijini“.
„Etica drepturilor“ educã bãieþii spre competiþie, spre dreptate, corectitudine, legalitate, fãcând
abstracþie de nevoile concrete ale celor din jur. În evoluþia bãieþilor, nici un moment nu existã
ceva mai important decât propria lor persoanã. În relaþiile cu ceilalþi, bãieþii se orienteazã doar
spre „a nu leza“.
Educaþia de gen diferenþiatã moral induce dificultãþi pentru ambele sexe: bãrbaþii vor avea
probleme în intimitate, în viaþa privatã, iar femeile în privinþa afirmãrii de sine ºi a existenþei
autonome mai cu seamã în viaþa publicã. Cele douã tipuri de educaþie moralã sunt legate, nu
întâmplãtor, de viaþa privatã (etica grijii) ºi de viaþa publicã (etica drepturilor).

Etica grijii

„Etica grijii“ (asociatã mai ales fetelor) educã
spre cooperare, spre a fi receptive la nevoile
celorlalþi, spre a ajuta, a îngriji, chiar prin
renunþare la sine ºi prin sacrificiu.
„Etica drepturilor“ (asociatã mai ales bãieþilor) educã bãieþii spre competiþie, spre dreptate, corectitudine, legalitate, fãcând abstracþie de nevoile concrete ale celor din jur.

Etica drepturilor
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Activitatea nr. 1: „Vãlul ignoranþei“
(dupã o idee a filozofului J. Rawls)

Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã precizeze caracteristici ale „eticii grijii“ ºi ale „eticii drepturilor“;
sã valorizeze corect valenþele fiecãreia dintre cele douã etici;
sã identifice limitele fiecãreia dintre cele douã etici.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart, coli A4, post-it
Scenariul activitãþii
Moderatorul le propune elevilor participanþi sã-ºi imagineze cã se aflã în situaþia privilegiatã
de a re-face lumea oamenilor, ceea ce presupune noi legi în toate domeniile vieþii economice, sociale, politice, culturale, dar ºi noi reguli, norme morale, care sã reglementeze
toate aspectele relaþiilor între oameni.
Elevii sunt anunþaþi cã vor trebui sã procedeze la re-facerea lumii sub „vãlul ignoranþei“.
Sunt rugaþi sã-ºi imagineze cã nu ºtiu care va fi statutul ºi rolul lor în societate dupã actul
legiferãrii; iar despre copii pe care probabil îi vor avea nu ºtiu dacã vor fi fete sau bãieþi.
Fãrã a ºti nimic despre acestea, sarcina lor este sã elaboreze asemenea norme morale, încât
acestea sã nu favorizeze /defavorizeze vreo categorie de persoane.
Exerciþiul propus în aceastã activitate este cel cu privire la noi reglementãri referitoare la
relaþiile fete-bãieþi, femei-bãrbaþi.
Elevii se grupeazã în 4 echipe, care vor avea de elaborat:
– a) norme de comportament de gen între membrii familiei;
– b) norme privind luarea deciziilor în familie, cine? cum?;
– c) crearea de norme de gen care sã asigure cadrul necesar în viaþa privatã pentru
afirmarea în viaþa publicã;
– d) norme care sã asigure starea de bine în cadrul privat a ambelor genuri, þinând cont
de aspiraþiile fiecãruia.
Se lucreazã în echipe timp de 20 de minute.
Reprezentantul/reprezentanta fiecãrei echipe afiºeazã ºi expune regulile propuse, însoþindu-le de argumente în sprijinul instituirii egalitãþii de ºanse (câte 5 minute pentru fiecare
echipã).
l

l

l

l

l
l

Analiza activitãþii
Fiecare echipã este invitatã sã reprezinte grafic (un desen) produsul echipei ce-i urmeazã ca
numãr. (Echipa nr. 4 va reprezenta produsul echipei nr. 1.)
Desenele sunt expuse, urmând sã fie însoþite ºi de „noul cod al normelor de comportament“.
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Anexa 15
Fiºa de lucru în echipã

„Vãlul ignoranþei“
Echipa nr. 1
Norme de comportament de gen între membrii familiei
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Echipa nr. 2
Norme privind luarea deciziilor în familie, cine? cum?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Echipa nr. 3
Crearea de norme de gen care sã asigure cadrul necesar în viaþa privatã pentru afirmarea în viaþa
publicã
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Echipa nr. 4
Norme care sã asigure starea de bine în cadrul privat ambelor genuri, þinând cont de aspiraþiile
fiecãruia
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2.3. Diferenþele neacceptate pot leza
Reclamele publicitare ne invadeazã existenþa. Pentru a fi eficiente, se fundamenteazã pe studiul
comportamentului consumatorului.
Iatã o mamã care trebuie sã facã trei lucruri diferite în acelaºi timp. „Pentru o mamã, îndemânarea
de a face trei lucruri deodatã este esenþialã“ – de ce nu ºi pentru un tatã, ne putem întreba?
„Super Cheile XXL“, foarte eficiente ºi multifuncþionale, sunt obsesiv legate ca imagine de un
bãrbat. De ce nu ºi de o femeie, dacã sunt atât de grozave, mai cu seamã când este ºtiut cât de
multe femei trãiesc ºi îºi rezolvã problemele singure.
De ce reclamele de detergenþi aratã doar femei care spalã rufe când de murdãrit hainele ni le
murdãrim împreunã.
Sunt exemple de discriminare prin reclamã, discriminare inspiratã din viaþa realã. ªi enumerarea
ar putea continua la capitolul discriminare de gen în mediul privat.
Este o realitate bine cunoscutã ºi, de cele mai multe ori, tacit acceptatã. În viaþa de zi cu zi, femeile
se împart între munca în gospodãria proprie, grija faþã de familie ºi munca pentru un salariu.
Între planul personal al existenþei lor ºi cel al celor apropiaþi, femeile se aflã într-o perpetuã
dilemã, care se transformã uneori în tensiuni greu de dezamorsat.
„Dubla povarã“, caracteristicã vieþii femeilor împãrþitã dintotdeauna între munca reproductivã
(naºterea ºi îngrijirea copiilor) ºi munca emoþionalã (asigurarea unui climat pozitiv între membrii
familiei), s-a accentuat o datã cu revoluþia industrialã, când femeile pãtrund ºi pe piaþa muncii plãtite.
Este motivul pentru care, cele mai multe dintre femei nu mai gãsesc energia necesarã afirmãrii
profesionale, iar în cadrul firmelor, femeile de acest tip sunt percepute ca mai puþin „dedicate“
muncii, pentru cã responsabilitãþile faþã de familie sunt cele care prevaleazã.
Aceste situaþii sunt echitabile, sunt corecte din perspectiva de gen? Parteneriatul de gen, propus
de prezentul ghid, conduce cãtre sugestii de rezolvare reciproc avantajoasã a acestor situaþii.
Rãmân de depãºit stereotipurile de gen care separã strict activitãþile femeieºti (legate în special de
sfera domesticã) de cele bãrbãteºti (legate mai cu seamã de sfera publicã). Nimeni nu neagã diferenþele de gen, dar ele nu sunt deficienþe, ºi atunci trebuie acceptate, iar unde este cazul chiar atenuate.
„Dubla povarã“

Termen utilizat pentru multiplele roluri sociale
ale femeilor, dubla chiar tripla zi de muncã.
Teorie ºi practicã ce susþine cã în mod natural
femeile ºi bãrbaþii nu pot sã îndeplineascã
aceleaºi roluri în viaþa privatã, în cea profesionalã ºi în cea publicã.
De exemplu, diferenþe în salarizarea femeilor
ce provin din responsabilitãþile domestice care
limiteazã timpul ºi disponibilitatea pentru realizarea într-o carierã.

Discriminare de gen

Diferenþe de gen

Activitatea nr. 1: EL-EA …ºi managementul domestic
Aceastã activitate îi va sprijini pe elevi:
sã identifice diferenþe în sfera privatã;
l
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l
l

sã identifice discriminãri de gen în sfera privatã;
sã imagineze ºi sã contureze posibilitãþi de depãºire a discriminãrilor de gen prin instituirea
unor relaþii parteneriale.

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: pliante publicitare, broºuri cu instrucþiuni de folosire a aparaturii casnice,
coli A4, flip-chart, markere, post-ituri
Scenariul activitãþii
Cu o sãptãmânã înainte, moderatorul/moderatoarea îi anunþã pe participanþi sã adune
pliante publicitare, broºuri cu instrucþiuni de folosire a aparaturii casnice, reclame pentru
aparatura casnicã (texte ºi imagini).
Timp de 2 minute, moderatorul dã citire unui text pentru utilizarea unui aparat casnic, dintr-o
broºurã cu instrucþiuni de folosire, sau prezintã o reclamã la un obiect de uz casnic ce este
asociat, prin text sau imagine, numai cu un gen.
Elevii sunt rugaþi sã vinã cu alte exemple de acelaºi tip – 10 minute (alte texte sau imagini
sugestive).
l

l

l

Invitaþie la dezbateri: 10 minute
De ce broºurile cu instrucþiuni de folosire a aparaturii casnice se adreseazã femeilor?
Cine este discriminat, femeia sau bãrbatul? Argumentaþi!
De ce se asociazã promovarea unui produs cu femeia/bãrbatul? Argumentaþi!
Consideraþi cã este corect? Notaþi opiniile voastre argumentate pe post-ituri.
Dupã ce moderatorul traseazã pe flip-chart „CORECT“ ºi „INCORECT“, lipiþi post-iturile la
rubrica „pro“ – Este corect, sau la rubrica „contra“ – Este incorect (10 minute).
Toate acestea se citesc ºi se comenteazã în prezenþa participanþilor (5 minute).
Analiza activitãþii
Elaboraþi câteva (2-3) observaþii, luând ca punct de pornire o reclamã, o broºurã de
instrucþiuni ce induce o discriminare de gen.
Realizaþi fotografii cu reclame, instantanee din viaþa curentã, ce induc discriminãri de gen.
Organizaþi o expoziþie!
Dacã este cazul, ce credeþi cã puteþi face pentru un parteneriat de gen în familia voastrã?
l

l

l
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Anexa 16
Material ilustrativ

„Prietena familiei“ – noua maºinã de spãlat
Mã gândeam cã dacã tot s-a întâmplat sã se strice vechea maºinã de spãlat, sã încercãm sã
depãºim în mod firesc, în familie, ºi vechea mentalitate în virtutea cãreia fiica ºi soþul meu nu
au de-a face cu un astfel de obiect. În fond, pentru a apãsa pe niºte butoane, în conformitate cu
programul dorit, nu sunt necesare abilitãþi speciale de gen sau de vârstã.

Mã pregãtesc sã ne instruim împreunã, de data aceasta, dar deprinderile de profesoarã mã fac
sã deschid eu prima „Manualul de instrucþiuni pentru…“, când, surprizã, prima paginã mi se
adreseazã numai mie: „Distinsã Doamnã, vã mulþumim pentru cã aþi ales maºina noastrã de
spãlat.“

Studiile de gen m-au sensibilizat ºi ….decid. Este vorba de o discriminare, de o abordare
sexistã – ideea cã numai femeilor le revine rezolvarea problemei rufelor murdare.
Dar sã nu mã grãbesc ºi sã studiez puþin problema. Maºina e de producþie italianã. Poate fi o
greºealã de traducere. „Manualul“ cuprinde instrucþiuni în mai multe limbi. Caut originalul în
italianã ºi gãsesc formula „Gentile Signora“. Traducerea în englezã aduce o nouã surprizã prin
„Ladies and gentlemen“. De ce ?, mã întreb. Nu încerc un rãspuns, dar nu cred cã este întâmplãtor. Bulgara, maghiara ºi rusa nu le pot descifra ºi nici nu cred cã mai este necesar.

Dincolo de formula de adresare, conþinutul mesajului de „iniþiere“ se referã la principii de
funcþionare, particularitãþi tehnice, instrucþiuni de utilizare chiar la nivel, cu formã ºi conþinut
de limbaj de specialitate. Concluzia: prin conþinut, mesajul nu subestimeazã femeile. Aºadar,
bãnuiala iniþialã de mentalitate sexistã, discriminatorie, nu se mai susþine. Ba chiar, de aceastã
datã, bãrbaþii s-ar putea plânge de discriminare.
ªi astfel dilema se menþine. Cine este discriminat?
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Activitatea nr. 2:„Diferenþele existã!“
„Eu ºi Tu suntem douã persoane diferite“, prin urmare, diferentele existã.
Nu putem deveni parteneri cu drepturi egale în acþiunile în care suntem implicaþi dacã negãm
faptul cã diferenþele existã. Diferenþele trebuie recunoscute.
„Eu ºi Tu suntem uneori în competiþie“, de aceea s-ar putea sã nu ne placã diferenþele pe care le
afiºeazã ceilalþi, ºi astfel sã le respingem.
Nu întotdeauna ne plac comportamentele diferite ale celor din jur. Asta nu înseamnã cã ei sunt
rãi sau au intenþii rele.
„Tu mi-ai comunicat opinia ta diferitã, iar eu am analizat-o mai bine pe a mea“, lucru care mi-a
demonstrat cã diferenþele sunt pozitive.
Diferentele exista ºi ele ne ajutã sa ne dezvoltam.
„Tu ºi Eu trãim împreunã“, prin urmare, e necesar sã ºtim cã acceptarea diferenþelor poate fi
convenabilã pentru toþi.
Putem trãi împreunã, dacã învãþãm sã acceptãm comportamentul diferit al celor din jur.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere posibile diferenþe între oameni;
sã conºtientizeze necesitatea acceptãrii lor;
sã descopere modalitãþi de interacþiune ºi comunicare eficientã între partenerii de cuplu,
bazatã pe cunoaºterea ºi acceptarea diferenþelor.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4 colorate, creioane colorate, scotch
Scenariul activitãþii
Se oferã elevilor 5 minute, în care fiecare sã realizeze pe o foaie de hârtie o „hartã personalã“
în care sã evidenþieze o serie de caracteristici personale fizice ºi psihologice, folosind
cuvinte ºi diferite simboluri.
Timp de 15 minute fiecare se prezintã celorlalþi, vorbind la persoana întâi ºi ajutându-se
de harta personalã.
Se lipesc pe tablã toate aceste hãrþi personale ºi se discutã pe baza lor.
„Ce au în comun?“; „Ce au diferit?“ ºi se evidenþiazã faptul cã, deºi existã asemãnãri si
deosebiri între ele, fiecare hartã este unicã.
Moderatorul oferã elevilor câte un bilet, pe care figureazã un numãr, ºi se fac echipe de
douã persoane, dispunînd de numere consecutive.
Având din nou harta personalã în faþã, elevii discutã pe baza ei timp de 10 minute,
oprindu-se asupra caracteristicilor diferite ale celor doi parteneri de discuþie ºi se ghideazã
dupã urmãtoarele întrebãri:
u „În ce fel de situaþii te-au ajutat aceste caracteristici?“
u „Au fost situaþii în care aceste caracteristici au acþionat în dezavantajul tãu?“
Fiecare echipã noteazã la tablã diada trãsãturilor discutate.
La nivel de clasã, se discutã despre existenþa diferenþelor dintre elevii aceleaºi clase, ºi despre
modalitãþile în care ei, deºi diferiþi, pot convieþui, respectându-se ºi acceptându-se reciproc.
l

l

l
l

l

l

l
l

Analiza activitãþii
Cum credeþi cã este afectatã relaþia între o fatã ºi un bãiat, ca parteneri de cuplu, de prezenþa
diferenþelor dintre ei?
Într-o astfel de relaþie, credeþi cã mai important ar fi sã accepþi aceste diferenþe, sau sã le transformi?
Mã arãt în faþa celuilalt aºa cum sunt, sau aºa cum se aºteaptã el sã fiu?
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l
l

2.4. Comunicarea este cheia
O comunicare eficientã se poate realiza numai atunci când spui deschis ceea ce simþi ºi ceea ce
gândeºti. O astfel de comunicare constituie punctul de plecare al oricãrei relaþii. Centrarea pe
tineînsãþi/ însuþi, pe senzaþiile ºi sentimentele tale îþi permite sã-þi conºtientizezi mai bine nevoile
în faþa celuilalt ºi sã reuºeºti, astfel, sã ai cu el o comunicare autenticã.
Atunci când partenerii de cuplu pot sã se asculte, sã se întrebe ºi sã comenteze asupra subiectelor
de interes comun, ei pot comunica ºi interacþiona optim în relaþie, oferindu-ºi unul altuia
posibilitatea de a se transforma ºi evolua, de a se simþi împliniþi.

Activitatea nr. 1: „Comunic autentic!“
(adaptare dupã André Moreau)

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere ce înseamnã o comunicare autenticã ºi care sunt avantajele ei;
sã exerseze comunicarea autenticã cu persoane de gen masculin ºi feminin.
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4
Scenariul activitãþii
Timp de 5 minute, elevii se plimbã prin clasã ºi, de fiecare datã când întâlnesc o colegã
sau un coleg, se opresc în faþa acesteia/acestuia ºi îi spun: Vãd la tine... îmi închipui cã…
ºi simt cã..., apoi aºteaptã aceleaºi cuvinte din partea celeilalte/celuilalt.
Se oferã elevelor/elevilor alte 5 minute pentru a intra în contact cu cât mai mulþi dintre
colegele ºi colegii lor ºi a le spune: Vãd la tine... îmi închipui cã... simt cã ...ºi vreau sã-þi
spun cã....
În diadã, timp de 10 minute participantele ºi participanþii exerseazã comunicarea autenticã,
pornind de la urmãtoarele afirmaþii:
u „Îmi place de tine atunci când...“
u „Nu-mi place de tine atunci când...“
Timp de 5 minute, elevii discutã în aceeaºi diadã despre felul în care s-au simþit ºi ce
dificultãþi au întâmpinat atunci când au fost nevoiþi sã-ºi manifeste sinceritatea ºi sã-i
comunice celuilalt ceea ce simt ºi gândesc despre el.
l

l

l

l

Analiza activitãþii
Ce înseamnã sã comunici autentic?
Ce avantaje poate avea o fatã care comunicã autentic? Dar un bãiat?
Pe ce poziþie se aflã o fatã în raport cu partenerul ei atunci când comunicã autentic cu acesta?
Dar un bãiat?
Cum credeþi cã ar putea influenþa aceastã poziþie de egalitate relaþia dintre ei? Comentaþi!
l
l
l

l
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Activitatea nr. 2: „Comunic asertiv!“
Adaptare dupã André Moreau
Asertivitate

Comportament intenþional prin care o persoanã le comunicã celorlalþi dorinþele, preferinþele ºi scopurile sale.

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã înveþe sã comunice asertiv
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4
Scenariul activitãþii
Se formeazã echipe de câte douã persoane ºi fiecare îºi alege câte unul dintre cele douã
cuvinte: „da“ ºi „nu“.
Timp de 10 minute, persoana care spune „nu“ partenerei/partenerului va exersa acest lucru,
primind de fiecare datã opoziþia celuilalt (adicã invariabilul „da“); atunci când cel care spune
„da“ aude un „nu“ categoric la celãlalt, îi poate spune acestuia: „M-ai convins!“; se recomandã elevilor sã gãseascã cât mai multe modalitãþi de a spune „nu“, folosindu-se de voce,
mimicã ºi pantomimã.
Se oferã 10 minute elevelor ºi elevilor pentru a schimba rolurile ºi a exersa din nou comunicarea asertivã.
Timp de 10 minute, pe echipe, elevele ºi elevii discutã despre experienþa trãitã, despre dificultãþile întâmpinate ºi despre resursele pe care le-au folosit atunci când au putut fi suficient
de convingãtori (asertivi):
u „Cum m-am simþit atunci când a trebuit sã spun „Nu!“ convingãtor?“
u „Cum am reuºit sã am un comportament asertiv? Pe ce resurse de-ale mele m-am bazat?“
u „Ce l-a determinat pe celãlalt sã fie de acord cu mine? Sã perceapã la mine un comportament asertiv?“
La nivel de clasã, se face analiza activitãþii utilizându-se întrebãrile de mai jos.
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Ce înseamnã o comunicare asertivã?
Ce avantaje are o fatã care ºtie sã comunice asertiv ? Ce dezavantaje are o fatã când nu
poate comunica asertiv?
Ce avantaje are un bãiat care ºtie sã comunice asertiv? Ce dezavantaje are un bãiat când
nu poate comunica asertiv?
Este necesarã o comunicare asertivã în cadrul unei relaþii de cuplu bazate pe principii
parteneriale? Argumentaþi-vã punctul de vedere!
l
l

l

l

Evaluare
Realizaþi pe o foaie de hârtie cu ajutorul unor benzi desenate un model de comunicare asertivã
la nivel de cuplu!
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2.5. Relaþia de cuplu – o relaþie partenerialã
Activitatea nr. 1: „Prejudecatã ºi realitate!?“
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere care sunt prejudecãþile despre relaþia de cuplu la vârsta adolescenþei;
sã identifice graniþele dintre prejudecatã ºi realitate;
sã-ºi formeze o reprezentare realistã despre o relaþie de cuplu de tip partenerial.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4
Scenariul activitãþii:
Se noteazã la tablã cuvintele „prejudecatã“ ºi „realitate“, ºi toate asociaþiile pe care elevii
le fac în legãturã cu aceste douã cuvinte, realizându-se, în cele din urmã, o clarificare a
celor douã concepte.
Se formeazã grupe de câte 4 persoane.
Se dau elevilor câteva exemple de prejudecãþi despre relaþia de cuplu la adolescenþi:
u „O fatã trebuie sã aºtepte ca bãiatul sã facã primul pas.“
u „Dacã îmi aduce flori, înseamnã cã mã iubeºte.“
Timp de 10 minute, fiecare grup, folosind metoda brainstorming, noteazã pe o foaie de hârtie
toate prejudecãþile despre relaþia de cuplu la adolescenþi.
La tablã se face un colaj cu toate „prejudecãþile“ identificate.
Se selecteazã un numãr de 5 prejudecãþi ºi elevii trebuie sã gãseascã realitatea din spatele
lor pe baza propriilor experienþe ºi idei.
Se deseneazã la tablã, cu ajutorul cretei colorate, un poster al realitãþilor despre relaþia de
cuplu la adolescenþi.
l

l
l

l

l
l

l
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Analiza activitãþii
Care sunt motivele ce au dus la apariþia prejudecãþilor despre relaþia de cuplu la adolescenþi?
Care sunt efectele perpetuãrii acestor prejudecãþi în rândul fetelor ºi al bãieþilor?
Este necesarã împiedicarea perpetuãrii lor? Dacã da, cum credeþi cã se poate face acest
lucru?
l
l
l

Activitatea nr. 2:„Situaþiile dificile existã ºi... le putem rezolva!“
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã analizeze modul în care rolurile tradiþionale distribuite pe genuri afecteazã relaþiile pe
care le avem cu cei din jurul nostru;
sã recunoascã opþiunile multiple pe care le putem avea atunci când trebuie sã luãm o
decizie;
sã exerseze procesul de luare a unei decizii în grup.
l

l

l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart, coli de flip-chart, markere
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6– 8 elevi.
Moderatorul propune membrilor grupurilor sã-ºi aleagã fiecare un raportor, care va prezenta
la sfârºitul activitãþii concluziile grupului în plen.
Fiecare grup primeºte câte un caz destinat spre analizã (cazurile sunt cuprinse în Fiºa de
lucru).
Elevii sunt rugaþi sã analizeze cazul primit, sã facã o alegere ºi sã încerce sã rãspundã la
urmãtoarele întrebãri: De ce au ales acea opþiune? Cum au evaluat lucrurile?
Raportorul prezintã cazul, alegerea fãcutã, precum ºi concluziile grupului, iar în final
vorbeºte despre dificultãþile apãrute în procesul de luare a deciziei de grup.
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Moderatorul discutã cu elevii fiecare situaþie, cu ajutorul urmãtoarei întrebãri:
Ce este diferit în comportamentul adolescenþilor din zilele noastre comparativ cu cel al pãrinþilor
noºtri?
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Fiºa de lucru
„Rezolvãm situaþii dificile!“
Cazul nr. 1
Mihai vrea sã iasã împreunã cu Elena. Este prima oarã. I-ar plãcea sã meargã cu ea la o Pizzerie,
apoi la un film. Mihai considerã cã fiecare trebuie sã-ºi plãteascã biletul ºi ceea ce va consuma.
Cum credeþi cã ar trebui sã acþioneze Elena: sã plãteascã pentru ce a consumat ea, sã îi sugereze
lui Mihai sã plãteascã ºi pentru ce a consumat ea, sau sã plãteascã ea pentru amândoi. Ce credeþi
cã ar trebui sã facã Mihai?
Cazul nr. 2
Andrei ºi Olga sunt împreunã de 4 luni ºi sunt colegi de liceu. Andrei doreºte sã petreacã fiecare
pauzã cu Olga ºi sã o însoþeascã în fiecare zi spre casã. Olga însã doreºte, uneori, sã petreacã o
parte din pauze sau sã meargã spre casã doar cu prietenele ei. Andrei se simte ignorat în astfel
de situaþii ºi nu mai vorbeºte cu Olga vreo câteva zile.
Ce pãrere aveþi despre comportamentul lui Andrei? Ar trebui sã respecte el opþiunea Olgãi? Ce
credeþi despre comportamentul Olgãi?
Cazul nr. 3
Otilia este în clasa a IX-a. Peste o sãptãmânã, colegii o invitã la „Balul Bobocilor“. Petrecerea
are loc la ora nouã. Tatãl doreºte sã o însoþeascã, deoarece considerã cã e foarte târziu. Ea ar
dori însã sã meargã singurã ºi se simte jenatã de aceastã situaþie, mai ales cã la petrecere este
aºteptatã de Cristi, un coleg pe care îl place ºi cu care ar dori sã vorbeascã mai mult.
Ce credeþi cã ar trebui sã facã Olga: sã renunþe la petrecere, sã meargã, dar sã vorbeascã mai
puþin cu Cristi, sã-ºi convingã tatãl sã nu o însoþeascã, sã meargã însoþitã de Cristi ºi sã petreacã
o searã frumoasã cu el?
Cazul nr. 4
Maria îl place pe Dan de câteva luni. Ei i se pare cã ºi el o place, dar este prea timid ca sã o
invite undeva. Ea se tot gândeºte sã-l sune, sã facã primul pas, însã nu vrea sã parã „insistentã“.
Ce credeþi cã ar fi bine sã facã Maria: sã-l sune ea pe Dan, sau sã nu îl sune?
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Capitolul 3
Parteneriatul de gen în familie
Parteneriatul de gen în familie este o alternativã contemporanã la familia tradiþionalã. Acesta
implicã o angajare responsabilã ºi echitabilã a soþilor într-o cooperare privind suportul financiar,
activitãþile casnice, îngrijirea ºi educarea copiilor. Bãrbatul ºi femeia sunt astfel parteneri cu
drepturi ºi ºanse egale de dezvoltare ºi împlinire personalã în cadrul sistemului familial. Sunt
promovate comportamentul asertiv, negocierea, toleranþa, respectul, autovalorizarea ºi valorizarea celuilalt.

3.1. Moºtenire de familie
Fiecare om se formeazã ºi evolueazã ca personalitate în primul rând în interiorul sistemului de
relaþii intrafamiliale, preluând sau respingând modelele parentale (matern ºi patern) ºi creând,
în cele din urmã, propriul sãu mod de a fi. Interiorizarea modelului se face însã selectiv, prin
preluarea sau respingerea unor tipuri de comportament. Fiecare este astfel creatoarea/creatorul
propriei sale personalitaþi sub influenþa mediului social în care trãieºte.

Activitatea nr. 1: „Fotografie de familie“
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã reflecteze la relaþiile pe care le au cu membrii familiei lor;
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l

l
l
l

sã conºtientizeze modul în care aceste relaþii influenþeazã dezvoltarea personalitãþii lor;
sã reflecteze asupra modelelor parentale, asupra rolurilor de gen pe care le adoptã;
sã conºtientizeze ce tipuri comportamentale ale pãrinþilor lor au interiorizat.
Model de familie

Ansamblu de trãsãturi ºi caracteristici ale vieþii
unei anumite familii ce sunt oferite copiilor în
perioada de creºtere ºi maturizare
Pãrinþii acþioneazã asupra copiilor în dublu
sens: ca pãrinte ºi ca soþ, oferindu-le un model
de conduitã conjugalã ºi un model de pãrinte.
Acestea influenþeazã în mare mãsurã procesul
de formare a personalitãþii copiilor ºi, totodatã,
modul de adoptare în perspectivã a propriului
rol parental ºi conjugal
Preluarea ºi fixarea de cãtre copii a unor modalitãþi de adoptare ºi exercitare a unor roluri în
cadrul unui grup social

Model de pãrinte

Interiorizarea modelelor

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: o coalã de hârtie A4 pentru fiecare elevã/elev
Scenariul activitãþii
Timp de 10 minute, elevii executã pe o foaie de hârtie o fotografie de familie (vezi Fiºa
de lucru).
În 10 minute, elevii discutã în diadã fotografiile realizate (conform cerinþelor din Fiºa de
lucru).
Timp de 5 minute, fiecare elevã si elev sintetizeazã rãspunsurile la urmãtoarele întrebãri:
u „Ce trãsãturi ºi comportamente cred ca am moºtenit de la mama?“
u „Ce trãsãturi ºi comportamente cred ca am moºtenit de la tata?“
Se formeazã grupuri de câte 4 elevi ºi eleve (doi ºi douã).
10 minute fiecare grup, folosind tehnica asociaþiilor verbale, exprimã, timp de 10 minute
ce înþeleg prin „model de familie“ ºi „model de pãrinte“, ºi „interiorizarea modelelor“; o
persoanã din grup va nota toate cuvintele asociate ºi le va raporta întregii clase (se
recomandã utilizarea metodei brainstorming).
Se scriu pe tablã cele trei concepte ºi se noteazã în dreptul fiecãruia toate explicaþiile date
de fiecare grup (nu mai mult de 10 minute).
Se clarificã, la nivelul întregii clase, cele trei concepte.
l

l

l

l
l

l

l

Analiza activitãþii
Care sunt relaþiile tale cu ceilalþi membrii ai familiei?
Ce influenþã exercitã acestea asupra ta, asupra formãrii tale ca personalitate?
ªI… NU UITA!!!
Pãstreazã „fotografiile de familie“ ale elevelor ºi elevilor tãi. Vei avea nevoie de ele în exerciþiul urmãtor.
l
l
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Fiºa de lucru
„O fotografie de familie“
Gândeºte-te o clipã la familia ta. Opreºte-te la fiecare membru al familiei tale ºi observã-l cu
atenþie! Cum este el? Ce-l caracterizeazã? Cum este relaþia ta cu el? Observã ce te atrage ºi ce
nu te atrage la el?
Creioneazã, acum, o fotografie de familie pe foaia de hârtie din faþa ta, folosind diferite simboluri.

Priveºte, acum, fotografia obþinutã. Observã modul în care sunt poziþionaþi membrii familiei tale
în raport cu tine, ºi discutã cu colegul tãu ce îi determinã pe ei sã stea mai aproape sau mai departe
de tine.
Vorbeºte despre relaþia ta cu fiecare membru al familiei tale. Spune-i colegului tãu ce te atrage
ºi ce nu te atrage la fiecare dintre ei (ca mamã, tatã, sorã, frate, bunic, bunicã etc.). Ce crezi cã
ai preluat de la ei ºi ce crezi cã nu ai dori sã preiei? Ce crezi cã nu ai preluat ºi þi –ar fi plãcut
sã preiei? Motiveazã-þi alegerile.
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3.2. Roluri în familie
Activitatea nr. 1: „Roluri de familie – Moºtenire de familie!?“
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice care sunt stereotipurile de gen existente în ºi promovate de familiile lor;
sã identifice ce efecte are asupra unei familii perpetuarea stereotipurilor de gen specifice
patriarhatului;
sã identifice avantajele promovãrii relaþiilor parteneriale de gen în familie.
l
l

l

Roluri de gen

Atitudinile ºi comportamentele dominante pe
care societatea le asociazã femeilor ºi bãrbaþilor, respectiv drepturile ºi responsabilitãþile lor
într-o anumitã societate
Implicare responsabilã ºi echitabilã a tuturor
membrilor familiei în toate activitãþile vieþii de
familie, promovarea relaþiilor de comunicare,
negociere, de acceptare ºi valorizare a propriei
persoane ºi a celuilalt

Parteneriatul de gen în familie

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4, „fotografiile de familie“ realizate în activitatea precedentã
Scenariul activitãþii
Se oferã elevilor 5 minute pentru examinarea individualã a desenelor ºi completarea lor cu
comportamente de rol specifice fiecãrui membru al familiei proprii (vezi Fiºa de lucru).
Se formeazã grupuri de câte 4 eleve ºi elevi.
Timp de 10 minute participantele/participanþii discutã în grup pe baza întrebãrilor:
u „Care crezi ca sunt responsabilitãþile comune mamei, surorii, bunicii sau unei alte
persoane de gen feminin din familia ta?“
u „Care crezi ca sunt responsabilitãþile comune tatãlui, fratelui, bunicului, sau unei alte
persoane de gen masculin din familia ta?“
Timp de 10 minute, fiecare grup noteazã pe douã foi de hârtie responsabilitãþile, activitãþile
pe care le desfãºoarã persoanele de gen feminin, respectiv de gen masculin, în familiile
lor.
Se centralizeazã, la tablã, prin adunarea materialelor de la fiecare grup, responsabilitãþile
exercitate de persoanele de gen feminin ºi cele de gen masculin (nu mai mult de 5 minute).
Se dau elevilor exemple de stereotipuri de gen:
l

l
l

l

l

l
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„Femeia trebuie sã se ocupã de treburile casnice.“
„Este de datoria bãrbatului sã aducã bani în casã.“
u „Bãrbatul este capul familiei.“
u „La noi în casã cântã gãina.“
Timp de 5 minute, elevii sunt antrenaþi sã dea ºi alte exemple de stereotipuri de gen.
Se identificã, pe tablã, acele comportamente feminine ºi masculine care corespund stereotipurilor de gen specifice familiei patriarhale.
Se cere elevilor sã transforme comportamentele specifice modelului patriarhal de familie
în comportamente specifice parteneriatul de gen.
u
u

l
l

l

Analiza activitãþii
Care ar putea fi efectul promovãrii relaþiilor parteneriale de gen în familie? Argumentaþi
rãspunsul.
Evaluare
Deseneazã o scenã de familie care se desfãºoarã dupã principiile relaþiei parteneriale de gen.
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Activitatea nr. 2: „O altfel de familie?“
Când copiii sau adolescenþii au ºansa de a experimenta ºi alte roluri decât acelea pe care le trãiesc,
cel de adult, de exemplu, au posibilitatea de a-l înþelege pe acesta. Îºi deschid astfel noi
perspective de a vedea lumea adulþilor, de a se raporta la ea, de a conºtientiza efectul unor
patternuri comportamentale ºi de a schimba aceste patternuri astfel încât efectele interacþiunii
copil – adult sau adult – adult sã fie pozitive pentru el. Sã le oferim, aºadar, elevelor ºi elevilor
posibilitatea de a experimenta, de a juca rolurile pãrinþilor lor... de a dramatiza „o zi obiºnuitã
din viaþa de familie“.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã experimenteze diferite comportamente specifice rolurilor de gen;
sã identifice implicaþiile emoþionale ale acestor comportamente;
sã descopere noi modalitãþi de interacþiune eficientã, partenerialã între membrii unei familii.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hârtie A4
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri de eleve ºi elevi.
Se oferã elevilor 10 minute, pentru a executa, la nivel de grup, un poster în care sã redea
„O zi obiºnuitã din viaþa unei familii“ ºi o poveste (un mic scenariu, care sã cuprindã câteva
dialoguri) ataºatã acestuia, în care personajele principale (mama, tatãl, fiul, fiica) desfãºoarã
activitãþi diferite de cele obiºnuite în familie tradiþionalã: mama va efectua, de data aceasta,
activitãþile tatãlui, tatãl pe cele ale mamei, fiul pe cele ale fiicei, iar fiica pe cele ale fiului;
în final, elevii vor da un titlu acestui desen.
Timp de 5 minute, fiecare grup prezintã celorlalþi posterul ºi povestea creatã.
Se alege, una din cele 4 istorii care, apoi, va fi pusã în scenã de elevi.
Se aleg protagoniºtii, iar ceilalþi elevi devin spectatori atenþi ai spectacolului.
Se oferã elevilor 10 minute pentru dramatizare.
Timp de 10 minute, elevii împãrtãºesc colegilor trãirile legate de rolurile interpretate, de
modul în care afecteazã ele starea psihicã ºi fizicã a personajelor, comportamentul acestora
în raport cu celorlalte.
Observatorii sunt implicaþi într-o dezbatere pe baza celor petrecute pe scenã în analiza
rolurilor jucate.
l
l

l
l
l
l
l

l

Analiza activitãþii
Care sunt activitãþile mamei în casã ºi în afara casei? Cum credeþi cã se simte ea în timp
ce efectueazã toate aceste activitãþi? Ar mai putea renunþa ea la o parte dintre activitãþile
pe care le desfãºoarã în casã? Cine ar putea prelua aceste activitãþi?
Care sunt activitãþile tatãlui în casã ºi în afara casei? Cum credeþi cã se simte el în timp ce
efectueazã toate aceste activitãþi? Care sunt responsabilitãþile la care ar putea renunþa sau
pe care ar mai putea sã ºi le asume?
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l

Se analizeazã dupã acelaºi algoritm ºi activitãþile fiicei ºi fiului.

Activitatea nr. 3: „O searã în familie“

„Este mai mult datoria femeilor sã se ocupe de treburile casei?“
„ Este mai mult datoria bãrbaþilor decât a femeilor sã aducã bani în casã?“
(Fundaþia pentru o Societate Deschisã, Barometrul de gen, 2000)
Existã diferenþe între bãrbaþi ºi femei în ceea ce priveºte munca în gospodãrie? Da! Existã!
Conform studiului „Barometrul de gen“, realizat în România de Fundaþia pentru o Societate
Deschisã, rãspunsurile primite la cele douã întrebãri de mai sus este DA! În conºtiinþa românilor,
femeia este asociatã cu gospodãria, în timp ce bãrbatul este asociat cu munca în afara casei, pentru
a-ºi putea întreþine familia.
Numai cã realitatea socio-economicã a determinat femeile sã se implice ºi ele foarte mult în
activitãþi lucrative în afara casei. În aceste condiþii, implicarea bãrbatilor în munca din gospodãrie
devine necesarã, pentru pãstrarea unui echilibru interior familial.
Aºadar… Azi gospodãrim împreunã!
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã conºtientizeze care sunt avantajele implicãrii în mod echitabil a tuturor membrilor
familiei în „treburile casei“
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hîrtie A4, markere, carioci, creioane cerate
Scenariul activitãþii
Timp de 10 minute, fiecare elev creeazã, cu ajutorul benzilor desenate, „o searã în familie“,
reprezentând o activitate a mamei, tatãlui, copilului seara în familie.
Se expun, la tablã, benzile desenate, dintre care vor fi selecþionate trei.
Se vor prezenta, pe rând, cele 3 poveºti desenate ºi va fi selectatã prin vot una singurã.
Povestea selectatã se va pune în scenã, iar personajele vor fi interpretate de persoane de
sex opus pentru a putea conºtientiza avantajele ºi dezavantajele unor roluri de gen pe care
nu le joacã în viaþa de zi cu zi, deci le sunt cunoscute doar datoritã empatiei.
Spectatorii, participantele/participanþii care urmãresc sceneta, vor observa cu mare atenþie
personajele de pe scenã.
La sfârºit, povestea jucatã este supusã dezbaterii, „actorii“ împãrtãºindu-le celorlalþi ceea
ce au trãit ºi au simþit în rolurile interpretate, iar observatorii vor vorbi despre cele vãzute.
Se va supune discuþiei de grup ideea de viaþã privatã din perspectiva echitãþii de gen.
l

l
l
l

l

l

l

Analiza activitãþii
Care sunt activitãþile mamei? Dar ale tatãlui? Dar ale copilului?
Cum credeþi cã se simte fiecare personaj atunci când desfãºoarã aceste activitãþi?
Credeþi cã diviziunea muncii în aceastã familie este corectã, dreaptã? Dacã nu, de ce?
l
l
l
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Este posibil ca fiecare membru al unei familii sã se implice în mod echitabil în desfãºurarea
activitãþilor gospodãreºti? Dacã da, cum?

Activitatea nr. 4: „Acordul“

„În orice relaþie care se vrea mereu proaspãtã,
mereu tânãrã, mereu nouã, omul
trebuie sã înveþe secretul flexibilitãþii.“
(OSHO)

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã exerseze negocierea rolurilor pe care ºi le pot asuma în activitãþile gospodãreºti;
sã descopere care sunt rolurile pe care preferã sã ºi le asume în „treburile casnice“;
sã afle noi lucruri despre ei;
sã-ºi formeze deprinderi în spiritul relaþiei parteneriale de gen.
l
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: Fiºa de lucru
Scenariul activitãþii
Elevii citesc ºi completeazã Fiºa de lucru timp de 5 minute.
Se formeazã grupuri de câte 4 persoane (grupuri de fete, grupuri de bãieþi) ºi, timp de 10
minute, se discutã pe baza alegerilor fãcute.
Se distribuie câte 2 coli de culoare verde grupului de fete ºi 2 coli de culoare portocalie
celui de bãieþi.
Pe aceste coli participantele/participanþii noteazã activitãþile pe care le asociazã frecvent
fetelor ºi activitãþile pe care le asociazã bãieþilor.
Se împarte tabla în douã, una pentru fete ºi una pentru bãieþi:
u „ Ce fel de activitãþi au asociat fetele bãieþilor?“
u „ Ce fel de activitãþi au asociat bãieþii fetelor?“
u „ Ce diferenþe de opinie existã? Discutaþi despre ele!“
Se fac diade de bãieþi ºi fete, ºi se propune urmãtoarea situaþie provocatoare: „Timp de 10
minute, veþi fi un cuplu, douã persoane care trãiþi în aceeaºi locuinþã. Fiecare dintre voi
lucreazã la serviciu acelaºi numãr de ore pe sãptãmânã. Veþi negocia, acum, la nivel de
„cuplu“, un contract în care veþi nota ce roluri vã asumaþi fiecare, în casã, conform
variantelor oferite în Fiºa de lucru. Ajutaþi-vã de alegerile deja fãcute pe aceastã fiºã. Existã
posibilitatea ca numai douã dintre activitãþile propuse sã fie desfãºurate de o persoanã din
afara cuplului, care sã fie plãtitã pentru munca ei.“
l
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Ce tipuri de activitãþi au creat dispute la nivel de cuplu?
Cum aþi depãºit situaþiile conflictuale?
Aþi realizat un acord care credeþi cã ar putea funcþiona în viaþa realã?
Ce aþi aflat despre voi? Despre modul în care rãspundeþi la solicitãrile celorlalþi? Ce vã spun
despre voi rolurile pe care doriþi sã vi le asumaþi?
l
l
l
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Fiºa de lucru
Consideraþi echitabilã împãrþirea în cuplu a responsabilitãþilor casei?
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„Negocierea este o alegere profitabilã!“
Citeºte cu atenþie lista de mai jos. Ea cuprinde o serie de activitãþi frecvent întâlnite în viaþa unui
cuplu, în viaþa a douã persoane care trãiesc singure în aceeaºi casã. Activitãþile sunt grupate în
douã categorii: unele care se desfãºoarã regulat, în fiecare sãptãmânã, ºi altele care se desfãºoarã
ocazional. Decide ce tipuri de activitãþi ar trebui, din punctul tãu de vedere, sã desfãºoare femeia
sau bãrbatul din cuplu, sau o altã persoanã din afara cuplului. Marcheazã cu ajutorul literei X
alegerea ta.
Femeia

ALIMENTE, CUMPÃRÃTURI,
PREGÃTIREA MESEI
regulat
cumpãrarea hranei
gãtitul
spãlatul vaselor
curãþenia în bucãtãrie
planificarea meselor
ocazional
invitarea altor persoane la masã
ACTIVITÃÞI MENAJERE
regulat
ºtergerea prafului
aspiratul covoarelor
spãlatul duºumelelor
spãlatul rufelor
cãlcatul rufelor
udarea florilor
spãlatul bãii ºi a toaletei
mãturarea balconului
ocazional
spãlatul ferestrelor
bãtutul covoarelor
lustruirea mobilei
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Bãrbatul

Altã
persoanã din
afara
cuplului

vopsirea tocurilor la uºã
îngrijirea gazonului din faþa
blocului/din jurul casei
ÎNTREÞINEREA APARATURII
ocazional
reparaþii electrice (schimbarea becurilor,
a siguranþelor, repararea lãmpilor)
lucrãri uºoare de tâmplãrie
repararea/înlocuirea unor instalaþii sanitare
redecorarea camerei cu alte piese de mobilier
ACTIVITÃÞI FINANCIAR-ADMINISTRATIVE
regulat
primirea bonurilor de platã
plata taxelor
þinerea contabilitãþii cheltuielilor casei
planuri de petrecere a timpului liber
ocazional
realizarea bugetului pe anumite perioade de timp
folosirea cãrþilor de credit
planuri de vacanþã
decizii privind realizarea unor cheltuieli majore
pentru reparaþii ºi reamenajãri;
colectarea informaþiilor despre taxe
cumpãrarea/achiziþionarea de cadouri
ÎNTREÞINEREA AUTOMOBILULUI
regulat
achiziþii pentru reparare ºi întreþinere
spãlatul maºinii
verificarea uleiului, a stãrii bateriei etc.
ocazional
reparaþii minore
pregãtirea maºinii pentru iarnã
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Fiºa de lucru

Activitatea nr. 5: „Discuþii familiale“
Adaptare dupã André Moreau

Care sunt tipurile de atitudini pe care o persoanã le poate adopta într-un proces de comunicare?
Care ar putea fi efectele posibile ale acestor tipuri de atitudini asupra celorlalþi, dar ºi asupra
celui care le utilizeazã?
Care sunt posibilele implicaþii ale acestor tipuri de atitudini la nivelul relaþiilor de comunicare
intrafamiliale?
Iatã o serie de întrebãri la care ne propunem sã rãspundem prin activitatea ce urmeazã a o supune
atenþiei dumneavoastrã.
Dar mai întâi… câteva precizãri:
Familiile au fost clasificate în fel ºi chip în tratatele de psihologie. De data aceasta, le vom împãrþi
în trei categorii, folosind drept criteriu modul în care se realizeazã comunicarea între membrii
familiei. O familie de „papã-lapte“ este „letalã“. Într-o astfel de familie, nici o decizie nu este
posibilã. O familie de tip „buldozer“ este atomizatã. Deciziile comune sunt imposibile. În cazul
unei familii în care comunicarea este autenticã, fiecare membru are posibilitatea sã-ºi afirme
propria sa opinie fãrã sã uite sã asculte ºi pãrerea celuilalt. Se încearcã astfel sã se ajungã la o
soluþie convenabilã pentru fiecare. Într-o asemenea familie, fiecare persoanã este importantã,
este respectatã ºi acceptatã cu nevoile ºi dorinþele sale. O asemenea familie promoveazã cel mai
bine principiile relaþiilor parteneriale, relaþii pe care ne-am propus sã le promovãm ºi noi prin
acest ghid.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere cum se realizeazã o comunicare eficientã în familia de tip partenerial
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: Fiºa de lucru
Scenariul activitãþii
Elevii sunt împãrþiþi în grupuri de câte 4.
Se joacã pe rând ºi se analizeazã cele 3 scenarii propuse în cadrul Fiºei de lucru.
l
l

Analiza activitãþii
Ce se întâmplã cu o familie de „papã-lapte? Dar cu una de tip „buldozer“?
Care sunt avantajele/dezavantajele unei comunicãri autentice pentru fiecare membru al unei
familii: soþ/soþie, mamã/tatã, fiu/fiicã?
l
l
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„Comunicãm în familie“
Formaþi grupuri de câte 4. În cadrul fiecãrui grup, repartizaþi-vã urmãtoarele roluri: mama, tata,
fiul de 17 ani ºi fiica de 10 ani. Dacã sunteþi câte trei, veþi avea un singur copil în familie.
———————————————————————————————————
Scena 1. Este ora 6 seara. Vã aflaþi în concediu pe litoral. Timp de 10 minute discutaþi cu privire
la modul în care vreþi sã vã petreceþi seara. Pentru aceasta adoptaþi cu toþii atitudinea „buldozer“.

Violenþa domesticã

Include toate aspectele de violenþã apãrute într-o
relaþie de tip familial între rude de sânge, rude
prin alianþã, soþi sau concubini.
Lovirea cu palma, cu pumnii, distrugerea bunurilor
din casã, a mobilei, afectarea integritãþii corporale.
Orice contact sexual nedorit de cãtre partenerã/partener, viol.
Comentarii umilitoare, insulte, jigniri care induc
în victimã sentimente de spaimã ºi scãderea, în
timp, a stimei de sine.
Degradarea continuã ºi umilirea partenerei/partenerului; abuzul emoþional folosit în manipularea
ºi controlul partenerului.
Survine când unul dintre cei doi parteneri deþine
controlul economic exclusiv.
Abuz verbal în faþa altor persoane, umiliri, glume, critici referitoare la aspectul fizic ºi calitãþile
intelectuale.

Abuz fizic
Abuz sexual
Abuz verbal
Abuz psihologic
Abuz economic
Abuz social
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Atitudine „buldozer“ înseamnã: „Doar nevoile mele conteazã! Ale tale nu au nici o valoare! Vom
face aºa cum vreau eu.“
Împãrtãºiþi-vã unul altuia trãirile, sentimentele încercate de-a lungul exerciþiului. Discutaþi care
sunt efectele unei astfel de comunicãri (5 minute).
———————————————————————————————————
Scena 2. Este duminicã seara ºi aveþi un consiliu de familie, pentru a stabili cum sã cheltuiþi o
sumã de 1 000 USD pe care tocmai aþi câºtigat-o în urma participãrii întregii familii la un concurs
organizat de un post de televiziune. Discutaþi timp de 10 minute, adoptând atitudinea de „papãlapte“. Dacã vreunul dintre voi se îndepãrteazã de rol, atrageþi-i atenþia. Un „papã-lapte“ care
are pãreri personale nu este un „papã-lapte“.
Atitudinea „papã-lapte“ înseamnã: „Nevoile tale conteazã, ale mele mai puþin! Tu ai întotdeauna
dreptate! Dupã dumneavoastrã, domnule!“
Împãrtãºiþi-vã unul altuia trãirile, sentimentele încercate de-a lungul exerciþiului. Discutaþi care
sunt efectele unei astfel de comunicãri (5 minute).
———————————————————————————————————
Scena 3. Sunteþi cu toþii acasã ºi discutaþi cu privire la programul TV pe care îl veþi viziona în
aceastã searã. Atitudinea în negociere va fi, de data aceasta, cea a autenticului.
Atitudine „autenticã“ înseamnã: „Þin cont de nevoile mele, dar ºi de ale tale. Existã un loc pentru
fiecare.“
Împãrtãºiþi-vã unul altuia trãirile, sentimentele încercate de-a lungul exerciþiului. Discutaþi care
sunt efectele unei astfel de comunicãri (5 minute).
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Fiºa de lucru

3.3. Violenþa domesticã
Violenþa domesticã este reprezentatã de orice formã de agresiune fizicã sau verbalã, abuz sau
intimidare a unuia dintre membrii familiei. Violenþa naºte violenþã. Pãrinþii violenþi transmit
copiilor lor modele de interacþiune defectuoasã. Din postura de spectator copiii devin actori. Fie
ei bãieþi sau fete, tind sã reproducã pe scena vieþii comportamentele violente învãþate în familie
sau la nivelul grupului de covârstnici din care fac parte.
Violenþa asupra femeii sau bãrbatului poate îmbrãca mai multe forme, precum: agresiune fizicã,
abuz sexual, viol, abuz psihic sau verbal. Ea poate apãrea oricând: în primul an sau dupã mai
mulþi ani de cãsnicie sau de locuit
împreunã.
Cei care agreseazã, de
regulã, se comportã
astfel din cauza
unor sentimente
de furie ºi
ostilitate, din
c a u z a
deprimãrii
ºi lipsei
d
e

VIOLENÞA
DOMESTICÃ

încredere
în
sine,

egocentrismului,
necesitãþii imperative de a controla ºi
domina ºi, nu în ultimul
rând, a lipsei de comunicare.
Uneori, „comunicarea poate fi cheia“.
A spune celuilalt ce-þi doreºti ºi ce aºtepþi de la el este o cale prin care poþi preveni
comportamentele violente îndreptate împotriva celorlalþi, încãlcând flagrant drepturile omului.
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Activitatea nr. 1: „Violenþa domesticã o problemã internã a familiei?“
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã-ºi clarifice noþiunea de violenþã domesticã;
sã identifice modalitãþile de manifestare a violenþei domestice;
sã-ºi formeze deprinderi de a lucra în grup ºi de a-ºi argumenta ºi susþine punctul de vedere.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli albe de hârtie, creioane colorate, Fiºa de lucru a grupului, scotch
Scenariul activitãþii
Se cere elevilor ca, pe o foaie de hârtie, sã scrie ce cred ei cã înseamnã violenþa domesticã.
Se oferã elevilor Fiºa de lucru în care vor asocia „violenþei domestice“ o serie de cuvinte,
încercând astfel sã expliciteze acest concept.
l
l
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Timp de 5 minute, elevii sunt împãrþiþi în grupuri de câte 6 ºi fiecare urmeazã sã exprime
celorlalþi din grup definiþia pe care au dat-o violenþei domestice.
Fiecare grup primeºte o Fiºã de lucru pe care, timp de 5 minute, se vor nota cât mai multe
cuvinte care ar putea fi asociate cu „violenþa domesticã“ , fiºã care, apoi, va fi prezentatã
celorlalþi de un reprezentant al grupului.
Toate fiºele vor fi lipite de cãtre moderator la tablã ºi, pe baza lor, se vor identifica tipurile
de manifestare a violenþei : abuz fizic, sexual, verbal, psihologic, economic, social.
Moderatorul va scrie pe tablã urmãtoarea afirmaþie: „Violenþa domesticã este o problemã
internã a familiei, în care nimeni nu ar trebui sã intervinã.“
Prin metoda alegerii forþate, elevii sunt împãrþiþi în douã tabere, una care sã susþinã aceastã
afirmaþie ºi alta care sã o combatã.
Timp de 10 minute, fiecare grup îºi va pregãti pledoaria pentru a-ºi argumenta alegerea
fãcutã, pledoarie care va fi susþinutã de un reprezentant delegat.
Se oferã 5 minute fiecãrui reprezentant al grupului pentru a-ºi susþine pledoaria.

l

l

l

l

l

l

l

Stereotipuri despre femei:
trebuie sã stea acasã, sã-ºi exercite rolurile de soþie, de mamã, de muzã ºi de îngrijitoare
sunt privite ca niºte obiecte de consum, mai ales dupã felul în care sunt reprezentate în
mass-media
sunt persoane pasive, subordonate, slab reprezentate ca imagine publicã, deºi constituie
mai mult de jumãtate din populaþia de pe glob
sunt considerate a fi mai puþin capabile de performanþã
succesul lor este pus pe seama ºansei ºi a aspectului fizic
l

l

l

l

l

Stereotipuri despre bãrbaþi:
sunt prezentaþi ca niºte experþi, se afirmã, sunt influenþi, ºtiu ce fac, acþioneazã
reprezintã cei ce aduc progresul, chiar ºi cei mai buni bucãtari sau croitori tot bãrbaþii
sunt
sunt conducãtori ºi „foarte vizibili“ în viaþa publicã, au autoritate
sunt puternici ºi siguri pe sine, iau decizii la nivelul vieþii publice ºi nu numai
au succes datorat calitãþilor pe care le dovedesc în diferite situaþii
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Este violenþa domesticã o problemã internã a familiei, în care nimeni altcineva nu ar trebui
sã intervinã? Exprimaþi-vã ºi argumentaþi-vã punctul de vedere.
Ce credeþi cã s-ar putea întâmpla dacã violenþa ar rãmâne numai o problemã internã de
familie?
Cum vedeþi voi intervenþia comunitãþii în situaþiile de violenþã domesticã? Cine ar trebui
sã intervinã ºi de ce?
l

l

l

Evaluare
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Viaþã publicã

Totalitatea rolurilor ºi a statusurilor pe care ni
le asumãm „în afara casei“.
Trateazã „diferenþele ca ierarhii ce asigurã
relaþii de subordonare socialã“ ºi perpetueazã
„tradiþia ca un mecanism puternic de legitimare.„Femeile sunt considerate inferioare în
raport cu bãrbaþii.
Implicã drepturi ºi responsabilitãþi relaþionale,
promoveazã egalitatea de ºanse pentru femei
ºi bãrbaþi.

Model patriarhal

Modelul partenerial

Împãrþiþi în echipe de câte 6, executaþi cu ajutorul creioanelor colorate, un afiº prin care sã
exprimaþi diferite modalitãþi de prevenire a violenþei domestice ºi prin care sã puteþi spune „NU!“
acestui tip de violenþã.

„Clarificare“

Discutaþi la nivelul grupului ce definiþii aþi dat violenþei domestice ºi notaþi, apoi, pe aceastã
fiºã cel puþin 15 cuvinte pe care grupul vostru le asociazã cu VIOLENÞA DOMESTICÃ.
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Partea a doua

Parteneriatul de gen în cadrul grupului,
în carierã, în luarea deciziilor
la nivelul comunitãþii
Introducere
În activitãþile din comunitate ne asumãm roluri ºi statusuri care sunt mai mult sau mai puþin „la
vedere“ ºi care dau contur vieþii noastre publice.
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Fiºa de lucru
Propunându-ºi sã contureze elementele vieþii publice sub aspectul parteneriatului de gen în cadrul
grupului, în carierã ºi în luarea deciziilor la nivelul comunitãþii, aceastã secþiune porneºte de la
identificarea unor stereotipuri de gen existente la nivelul societãþii.

Aceste reprezentãri influenþeazã atât comportamentul femeilor, cât ºi al bãrbaþilor, imaginea pe
care o au unii despre ceilalþi. Oamenii tind sã se apropie de modelele mediatizate ºi sã se
valorizeze unii pe ceilalþi dupã imaginile oferite de societate.
Aceasta este starea de fapt. Noi urmãrim promovarea echitãþii, a parteneriatului între femei ºi
bãrbaþi în viaþa publicã, a conºtientizarea consecinþelor pozitive ale acestuia în planurile comportamental, atitudinal, afectiv – emoþional, în traiul de zi cu zi.

Activitatea nr. 1: Povestea personalã – povestea comunitãþii

POVESTEA PERSONALÃ

POVESTEA COMUNITÃÞII

„Nu uita cã totul e un singur lucru. Nu uita de limbajul
semnelor. ªi, mai ales, nu uita sã mergi pânã la capã91

tul Legendei tale Personale.“

PAULO COELHO

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã clarifice noþiunea de comunitate, analizând-o în comparaþie cu cea de viaþã personalã;
sã analizeze participarea personalã la viaþa comunitãþii;
sã identifice punþile de legãturã între viaþa comunitãþii ºi viaþa personalã;
sã-ºi exprime deschis opinia despre implicarea în viaþa publicã a femeilor ºi bãrbaþilor;
sã înþeleagã noþiunea de viaþã publicã în relaþie cu cea de viaþã privatã.
l
l
l
l
l

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: coli de hartie, culori, ziare, reviste, lipici, markere, flip-chart
Scenariul activitãþii
Moderatorul începe cu un exerciþiu de încãlzire, în care elevii ridicã mâna dacã sunt de
acord sau nu cu afirmaþiile fãcute de acesta. Acordul sau dezacordul este exprimat nonverbal
ºi nu trebuie argumentat. Scopul exerciþiului este de a-i sensibiliza pe elevi, de a le capta
atenþia în legãturã cu problematica de gen.
Afirmaþiile sunt:
ã Femeile trãiesc mai mult decât bãrbaþii.
ã Femeile ºi bãrbaþii au ºanse egale de acces la viaþa publicã.
ã Femeile muncesc mai mult decât bãrbaþii în spaþiul domestic, îºi asumã o proporþie
enormã a activitãþilor casnice.
ã „Prinþesele“ existã, „prinþii“ acþioneazã. (Femeia „este“, bãrbatul „face“.)
ã Rata ºomajului în rândul femeilor ºi al bãrbaþilor este aceeaºi.
Elevii primesc Fiºa de lucru. Moderatorul face cunoscut instructajul ºi lasã elevilor timp
de gândire 5 minute.
Dupã momentul de reflecþie, care dureazã 10 minute, fiecare elev elaboreazã povestea
personalã ºi povestea comunitãþii cu ajutorul Fiºei de lucru ºi al materialelor oferite.
Elevii vor fi împãrþiþi în 4 grupuri.
În grupurile formate, timp de 10 minute, fiecare elevã/elev îºi va prezenta fiºe, dupã care
membrii grupului vor centraliza cu markerele pe o foaie de flip-chart asemãnãrile ºi
l

l

l

l
l

Fetele tind sã...
îºi construiascã identitatea de sine prin intermediul relaþiilor din grupul de prieteni
prefere sã se implice în relaþii diadice (doar cu o prietenã apropiatã) sau aºa numitele „clici"
acþioneze ca un sistem care susþine emoþional, încurajându-le sã fie ele însele
l

l

l

Bãieþii tind sã...
fie mai orientaþi spre grup decât fetele
aibã o reþea de prieteni mai mare ºi mai stabilã decât a fetelor
beneficieze de relaþiile de prietenie cu celãlalt sex mai mult decât fetele
l

l

l
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l
l

l

deosebirile între poveºtile personale ºi poveºtile comunitãþii. Fiecare grup are sarcina sã
creeze un refren care sã reflecte tema de lucru.
Grupurile se vor prezenta grupului mare, pe rând, timp de 5 minute.
Moderatorul va încheia cu concluzii referitoare la prezentãrile obþinute de adolescenþi ºi
cu precizãri teoretice în ceea ce priveºte viaþa publicã, specificul acesteia, legãturile vieþii
publice cu viaþa privatã.
Se pot expune în clasã lucrãrile cu poveºtile personale ºi poveºtile comunitãþii create de
adolescenþi.

Analiza activitãþii
Ce este dominant în povestea ta personalã?
Ce conexiuni puternice existã între povestea vieþii tale ºi comunitate?
Dacã ai vrea sã schimbi ceva în viaþa ta personalã, ce ai schimba?
l
l
l

Coeziunea grupului

Indicã gradul de unitate, de legãturã, de înþelegere reciprocã dintre membrii grupului. Creºterea coeziunii unui grup se poate realiza prin
activitãþi speciale la clasã.
Atitudine care vizeazã menþinerea adolescenþilor în acord cu grupul lor (de colegi, prieteni).
Refuzul de a accepta normele grupului îl izoleazã pe adolescent, devenind din ce în ce mai
strãin. Abaterea de la normele grupului este
adesea pedepsitã cu sancþiuni pornind de la
ironii pânã la pedepse violente.

Conformismul
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Dacã ai vrea sã schimbi ceva la comunitatea în care ai trãit, ce ai schimba?
Ce calitãþi au persoanele care fac parte din povestea comunitãþii?
Apreciazã cu un cuvânt povestea ta personalã ºi povestea comunitãþii!
Criterii de analizã pentru poveºtile personale ºi ale comunitãþii: resurse, valori, modele, puncte
cheie (elemente cheie), evenimente, elemente de interferenþã între viaþa privatã ºi viaþa publicã,
titlul poveºtilor, persoane importante, tradiþii obiceiuri, motto.
l
l
l

Evaluare
Se solicitã adolescenþilor sã creeze un rebus care sã aibã definiþia pe linia orizontalã VIAÞÃ
PUBLICÃ.
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Fiºa de lucru
Povestea personalã – Povestea comunitãþii
„Îþi propun sã faci un salt în timp ºi, pentru 5 minute, sã vezi ºi sã îþi revezi viaþa personalã, dar
ºi a comunitãþii în care ai trãit. Ai la îndemânã culori – pentru a desena, cuvinte – pentru a
scrie; ziare ºi reviste – pentru a executa un colaj despre viaþa ta personalã, privatã ºi publicã
ºi cea a comunitãþii. Tu alegi modalitatea de lucru!
Care este povestea personalã, care este povestea comunitãþii în care te-ai nãscut, ai zâmbit
pentru prima datã, ai rostit cuvintele „mama“ ºi „tata“, ai învãþat sã vorbeºti, te-ai jucat, þi-ai

format primii prieteni, ai visat ºi ai sperat, ai mers la grãdiniþã, la ºcoalã, ai asistat ºi participat
la tradiþii ºi obiceiuri, ai vizitat locurile de muncã ale pãrinþilor tãi, ai vãzut cum se dezvoltã
gospodãria voastrã, ai sesizat aspecte ale politicii de atunci…
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Anii semnificativi în evoluþia ta, dar ºi a comunitãþii în care ai crescut? Nu trebuie sã inventezi.
E de dorit sã faci un efort de amintire, cãci povestea personalã ºi povestea comunitãþii sunt scrise
în tine. Ce legãturi invizibile ºi vizibile existã între aceste douã poveºti? S-au susþinut, se susþin
reciproc? Cum pot influenþa viitorul pe care acum îl construieºti?“

Fetele tind sã:
dezvolte o relaþie de prietenie prin discuþii ºi autodezvãluiri
îºi petreacã mai mult timp în grupul de fete, discutând despre ceea ce gândesc ºi despre
sentimentele lor, cautã sfaturi
devinã mai dependente de prieteni ºi mai conformiste
astepte mai multe recompense emoþionale dintr-o relaþie de prietenie, de aceea, probabil,
sunt mai uºor de dezamãgit atunci când nu le primesc
fie mai dependente din punct de vedere emoþional, fiind semnificativ mai orientate spre
pãrinþi decât spre prieteni.
l

l

l

l

l

Bãieþii tind sã:
îºi dezvolte relaþiile prin activitãþi împãrtãºite
practice în grup sporturi, cãlãtoresc, au pasiuni comune
îºi urmeze prietenii, mai mult decât fetele, în comportamente antisociale
îºi împãrtãºeascã, destul de rar, sentimentele ºi reflecþiile personale, au o reþea de prieteni mai mare ºi mai stabilã decât a fetelor
fie mai interesaþi de gãsirea autonomiei (independenþã, afirmare, realizare
l

l

l

l

l

Autodezvãluirea

Este exprimarea despre tine, a ideilor, a sentimentelor tale ºi este un bun predictor pentru întãrirea
relaþiilor între fete; pentru relaþiile între bãieþi este
un bun predictor, atunci când apare alãturi de
împãrtãºirea activitãþilor în grup.
Este definitã ca împãrtãºirea unor experienþe
afective
Apare atunci când persoanele de aceeaºi vârstã
exercitã influenþe asupra convingerilor, atitudinilor
ºi comportamentelor altor persoane. Adolescenþa
este o vârstã susceptibilã la presiunea grupului.
Aceastã presiune poate fi pozitivã sau negativã ºi,
mai important, se poate dezvolta comportamentul
de a face faþã presiunii negative a grupului.

Intimitatea
Presiunea grupului
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Capitolul 4
Parteneri în grup
4.1. Locul meu în grup
Activitatea nr. 1: Cercul meu de prieteni
„Sã nu cãutãm o relaþie potrivitã, ci una care sã-i
permitã fiecãruia sã fie ºi sã devinã.“
JACQUES SALOME
Este agreatã ideea cã între fete ºi bãieþi (femei ºi bãrbaþi) existã multe diferenþe importante, în
afara celor biologice. Dar ce înseamnã aceasta într-un grup?
O datã cu intrarea în adolescenþã, prieteniile, relaþiile cu persoanele de aceeaºi vârstã sunt mai
importante decât în orice altã perioadã a vieþii. Prietenii au un rol semnificativ în dezvoltarea
psihicã ºi socialã a adolescenþilor: le oferã oportunitãþi variate de a se cunoaºte pe sine prin
intermediul celorlalþi, îºi pot dezvolta cel mai bine încrederea în sine, îºi antreneazã abilitãþile de
comunicare ºi relaþionare, relaþiile cu prietenii servind ca „prototip“ pentru adultul de mai târziu.
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În adolescenþã, relaþiile dintre fete ºi bãieþi se modificã ºi sub aspectuldiferenþelor de gen. Obstacolele apãrute în grup, în relaþiile dintre fete ºi bãieþi pot fi diverse, dar relaþia de prietenie nu
este numai o posibilitate, ci ºi o necesitate. Dacã fetele ºi bãieþii învaþã la aceeaºi ºcoalã, coexistã
într-o societate modernã, se considerã cã fetele ºi bãieþii trebuie sã înveþe sã se înþeleagã ºi sã
comunice unii cu ceilalþi. La aceastã vârstã, existã ºi o mai bunã capacitate de a lua în considerare
punctul de vedere al unei alte persoane ºi de a înþelege mai bine experienþele prietenilor lor.
Fetele ºi bãieþii îºi formeazã în mod distinct relaþiile sociale. Fetele ºi bãieþii sunt diferiþi ºi în
privinþa numãrului de prieteni cu care interacþioneazã în grup.
În grupul de copii, numãrul relaþiilor de prietenie dintre fete ºi bãieþi este mare, dar, o datã cu
înaintarea în vârstã, acest numãr scade – fãrã sã constituie o surprizã, dacã ne gândim cã, înainte
prietenia între femei ºi bãrbaþi, în afara cãsãtoriei, era interzisã. Specialiºtii considerã cã este
greºitã credinþa conform cãreia femeile ºi bãrbaþii nu pot fi prieteni. Aceastã credinþã vine din
epoca în care femeile se ocupau numai de spaþiul domestic, în timp ce bãrbaþii mergeau la serviciu, ºi, astfel, singurul mod de a fi împreunã era într-o poveste de iubire. Acum adolescenþii
învaþã împreunã, îºi dezvoltã interese comune, muncesc ºi îºi desfãºoarã viaþa socialã împreunã.

l

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

l

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Aceastã idee este încurajatã de psihologi, sociologi, specialiºti în comunicare ºi, deºi pare înºelãtor, femeile ºi bãrbaþii pot avea succes în a deveni prieteni apropiaþi.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice ºi sã îºi clarifice locul în cercul de prieteni;
sã înþeleagã importanþa grupului de prieteni, atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi;
sã conºtientizeze influenþele grupului de fete ºi de bãieþi;
sã reflecteze asupra modului în care ne alegem prietenii ºi cãror nevoi ne rãspund ei.
l
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: Fiºã de lucru, pixuri, coli de flip-chart, markere, lipici, sfoarã, foarfece, scotch
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri de câte aproximativ 6-8 elevi.
l
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Fiºa de lucru
Moderatorul citeºte cerinþa conform Fiºei de lucru.
Fiecare elev are 5 minute la dispoziþie pentru completarea cercului cu prenumele prietenelor
sau prietenilor sãi.
Dupã ce fiºele de lucru au fost completate, fiecare îºi va alege, în cadrul grupului, o persoanã cãreia îi va descrie detaliat cercul sãu de prieteni. Pentru cele douã descrieri, elevii
mai au câte 5 minute fiecare.
Apoi, în fiecare grup, timp de 10 minute, se vor discuta, negocia ºi nota cu markerul pe o
coalã de flip-chart:
– experienþele comune ºi
– experienþele diferite privind prietenii.

l
l

l

l

Ce apreciezi tu la o fatã,
pentru a o considera prietenã de încredere?

Ce apreciezi tu la un bãiat,
pentru a-l considera prieten de încredere?

...
...
l ...

...
...
l ...

l

l

l

l

Grupurile îºi vor prezenta, pe rând, timp de 5 minute, rezultatele.

l

Ce apreciezi tu la un bãiat,
pentru a-l considera prieten de încredere?

Ce apreciezi tu la o fatã,
pentru a o considera prietenã de încredere?

...
...
l ...

l

l

l

...
...
l ...

l

l

l

l

Se va încheia cu concluziile rezultate în urma prezentãrii ºi discutãrii punctelor de vedere
exprimate de adolescenþi.
Se poate solicita, suplimentar, sã se uneascã cu o linie numele prietenilor, iar pe aceastã
linie care reprezintã relaþia lor sã se scrie o caracteristicã definitorie a acesteia.
Cei care doresc sã expunã cercul personal de prieteni o pot face.

Analiza activitãþii
Care sunt asemãnãrile privind numãrul prietenilor incluºi în cerc? Dar deosebirile?
Care este locul tãu în cercul de prieteni? Ce roluri au prietenii tãi în grup („de la cea mai
popularã... la cel mai popular“)?
Existã asemãnãri/diferenþe între cercurile fetelor ºi cele ale bãieþilor din grup? Care sunt
acestea?
l
l

l
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Care au fost criteriile dupã care au fost stabilite locurile amplasãrii pe cerc?
Care sunt influenþele grupului de prieteni?

l
l

Evaluare
Fiecare grup va avea la dispoziþie sfoarã, markere, foarfece, pentru a executa pe o coalã de flipchart o reprezentare a grupului de prieteni format din fete ºi bãieþi. Participanþii sunt încurajaþi
sã fie spontani ºi sã negocieze ideile în grup.

Fetele tind sã...
vorbeascã mai mult ?
fie mai analitice în conversaþie, mai intuitive?
se intimideze în public, nu-ºi pot depãºi emoþiile?
facã afirmaþii ce nu sunt însoþite ºi de probe doveditoare?
aibã o expresivitate nonverbalã ºi paraverbalã mai sugestivã?
l

l

l

l

l

Bãieþii tind sã...
argumenteze ceea ce afirmã, nu se pierd în amãnunte, sunt mai sintetici, la obiect?
fie mai discreþi?
nu-ºi exteriorizeze emoþiile?
beneficieze de un mod oficial de adresare la genul masculin?
fie caracterizaþi de un limbaj
l

l

l

l

l
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Cercul meu de prieteni
Ai auzit de multe ori expresia „cercul de prieteni“. În acest exerciþiu, vei avea ocazia chiar sã
vizualizezi „cercul tãu de prietene/prieteni“. De aceea, te rog sã îþi notezi prenumele în mijlocul acestui cerc, iar în spaþiul rãmas sã notezi numele celor cu care eºti prieten(ã). Acest lucru
îl vei face în funcþie de gradul de apropiere de aceºtia, astfel încât, în apropiere, vei scrie numele
celui mai apropiat prieten sau prietenã, iar pe margine vei scrie numele prietenului sau prietenei
mai îndepãrtate. Tu vei alege numãrul persoanelor pentru a completa „cercul prietenilor/prietenelor“. Tot tu vei alege dacã notezi numai numele prietenilor actuali, sau ºi pe cele ale
prietenilor pe care i-ai pierdut. În acest ultim caz, vei face un semn alãturi de numele lor.
Comentarii:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Fiºa de lucru

Activitatea nr. 2: Prietena/prietenul de încredere. Ce apreciazã fetele ºi bãieþii?
„Vegheazã sã nu dispari în personalitatea altcuiva,
bãrbat sau femeie.“
SCOTT FITZGERALD
Doar aproximativ 28% dintre bãieþi ºi 50% dintre fete pretind cã sunt influenþaþi puternic de
pãrerea grupului de prieteni. Cei care sunt foarte loiali prietenilor sunt înclinaþi spre comportamente cu grad ridicat de risc: de alcool, tutun, droguri, implicare în comportamente
sexuale cu risc, delincvenþã.
Cînd mã prezint unei fete, de obicei, spun cã sunt...
l
l
l
l
l
l
l

...
...
...
...
...
...
...

Când mã prezint unui bãiat, de obicei, spun ca sunt...
l
l
l
l
l
l
l

...
...
...
...
...
...
...

Când mã prezint unui grup de fete ºi bãieþi, spun cã sunt...
l
l
l
l
l
l
l

...
...
...
...
...
...
...
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Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere care sunt calitãþile cu care ne învestim prietenii de încredere;
sã clarifice diferenþele existente între presiunea grupului de fete ºi cea a grupului de bãieþi;
sã conºtientizeze cum reuºim, de obicei, sã facem faþã presiunii grupului de fete/bãieþi.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, coli de scris, pixuri, coli de flip-chart, markere
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6-8 elevi.
Moderatorul citeºte cerinþele activitãþii conform Fiºei de lucru.
l
l

l

l

l
l

l
l

Fiecare elev are 5 minute la dispoziþie pentru completarea celor douã rubrici (pentru fete
sau pentru bãieþi).
Apoi, în fiecare grup, timp de 10 minute, se vor discuta, negocia ºi se va obþine o listã
comunã a calitãþilor prietenilor de încredere.
Câte un reprezentant(ã) din fiecare grup va prezenta, pe rând, timp de 5 minute, rezultatele.
Moderatorul va încheia cu concluziile rezultate în urma prezentãrii ºi discutãrii punctelor
de vedere exprimate de adolescenþi.
Suplimentar, în grup, elevii vor completa un acrostih, pentru cuvântul PRIETENI.
Toate foile de flip-chart ºi acrostihurile realizate vor fi expuse pânã la urmatoarea întâlnire.
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Analiza activitãþii
l

Care sunt asemãnãrile/diferenþele între fete ºi bãieþi, privind prietenii de încredere?

l

Care poate fi portretul comun al prietenilor de încredere?

l

Dacã am ierarhiza calitãþile prietenilor de încredere, care s-ar plasa pe primele trei locuri?

l

Care sunt comportamentele tipic masculine manifestate în grupul vostru de prieteni? Dar
cele tipic feminine?

l

Ce fel de presiune existã în grupul tãu de prieteni? Care sunt activitãþile pentru care cedezi/nu cedezi presiunii grupului?

Evaluare
Citiþi casetele gri „fete“ – „bãieþi“ din subcapitolul „Locul meu în grup“ ºi discutaþi punctele
voastre de vedere. Bifaþi ideile confirmate de voi. Puteþi reformula acele idei pe care nu le agreaþi
ºi, de asemenea, puteþi adãuga alte diferenþe remarcate de voi. Dacã aþi adãuga o a treia casetã
cu caracteristici valabile atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi, cum ar arãta aceastã casetã?

Grupul de fete ºi bãieþi
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Prietenul/prietena de încredere. Ce apreciazã fetele ºi ce apreciazã bãieþii?
Vei lua în considerare cele mai importante calitãþi pe care tu le apreciezi cel mai mult în cele
douã situaþii date. Numãrul acestor calitãþi notate nu este limitat, dar este de preferat sã le notezi
pe cele care îþi vin spontan în minte.
Pentru fete:
Pentru bãieþi:
Acrostihul prieteniei:
P-

Asertivitatea

Exprimarea dorinþelor, nevoilor, emoþiilor, preferinþelor ºi deciziilor, cererilor, ideilor per sonale fãrã a deranja, afecta sau ataca drepturile celorlalþi; abilitatea de a spune NU fãrã
a te simþi frustrat, de a exprima ºi emoþiile negative, de a face complimente.
Se opune comunicãrii de tip pasiv ºi agresiv;
presupune o exprimare directã, deschisã ºi sincerã, bazatã pe încrederea în sine ºi în ceilalþi,
pe respectarea drepturilor celor cu care intri în
contact, calea prin care adolescenþii pot face
faþã presiunii grupului.

Comunicarea asertivã

RIETENIE-

4.2. Comunicarea în cadrul grupului
Activitatea nr. 1: Marcã înregistratã
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„Un bãrbat ºi o femeie se întâlnesc ºi-ºi spun: Îþi împrumut libertatea mea…“
NELLY KAPLAN
Conform teoriei conform cãreia vocea umanã este unicã, asemenea amprentelor, existã atâtea
moduri de a comunica, specifice fiecãrei persoane. Prin comunicarea verbalã, nonverbalã, paraverbalã ne exprimãm bucuria de a trãi, sentimentele pozitive sau negative, frustrãrile, situaþiile
de viaþã în care ne aflãm. „Comunicare este ceea ce se întâmplã între cel care cheamã ºi cel care
este chemat.“ (Jacques Salome)
Pentru a sparge barierele unei comunicãri ineficiente între oameni, în general, între fete ºi bãieþi,
femei ºi bãrbaþi, în special, trebuie reconsiderate prejudecãþile ºi stereotipurile existente.
Abilitãþile de comunicare se dezvoltã în cadrul grupului de fete ºi bãieþi ºi se exerseazã prin:
cunoaºterea de sine conºtientizarea nevoilor celuilalt, ascultarea activã, exprimarea emoþiilor ºi
sentimentelor, acordarea de feed-bax, capacitatea de a spune NU, limbajul responsabilitãþii, arta
de a rezolva conflictele.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere ce este comunicarea, în general, dar ºi comunicarea între genuri, în special;
sã argumenteze stilurile de comunicare pentru fete ºi pentru bãieþi, prin identificarea
ecuaþiei personale în privinþa comunicãrii cu ceilalþi;
sã creascã încrederea în sine.
sã exerseze abilitãþi ºi tipuri de comunicare: ascultarea activã, oferirea de feed-back, utilizarea mesajelor de tip EU, comunicarea verbalã, nonverbalã, paraverbalã
sã exerseze atitudini deschise, flexibile, creative în comunicarea cu ceilalþi.
l
l

l
l

l

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, o cutie mare cu materiale refolosibile, materiale
textile, seminþe, acuarele, culori, carioci, hârtie creponatã, reviste, ziare, obiectele din sala de
clasã
Scenariul activitãþii
Moderatorul propune elevilor ca, timp de 5 minute, sã lucreze cu ajutorul metodei
brainstorming pe tema: Ce este comunicarea? Pe foaia de flip-chart se noteazã toate
rãspunsurile pe care le dau elevii.
Apoi, pe Fiºa de lucru, fiecare elev va elabora o definiþie a comunicãrii. Se vor citi câteva
definiþii create de elevi.
Elevii îºi vor pregãti, timp de 5 minute, o prezentare despre ei înºiºi/ele însele pe care o
vor comunica clasei, într-un minut. Comunicarea va avea forma unei mãrci înregistrate
unice, valoroase, cu impact puternic asupra publicului din clasã, asemenea unei reclame
publicitare care va transmite esenþialul despre produsul „aflat pe scenã“.
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l

l

l

l

Fiºa de lucru
Fiecare elev se va prezenta în faþa clasei timp de 1 minut (timp cronometrat de moderator),
precizând 3 valori care îl definesc ca persoanã, fatã sau bãiat.
Ce este comunicarea asertivã?

Ce nu este comunicarea asertivã?

...
...
...

...
...
...

Caricaturã din viaþa publicã

Caricaturã din viaþa publicã

...
...
...
l

...
...
...

În timpul prezentãrilor, moderatorul va scrie pe o foaie de flip-chart „comunicãrile“ elevilor,
obþinându-se, în cele din urmã, imaginea întregii clase.
Eu am dreptul sã...

Eu am dreptul sã...

...
...
...

l

l

...
...
...

Elevii vor completa Sarcina 2 din Fiºa de lucru, individual, apoi vor discuta în grupuri de
6-8 elevi, realizând portretul comun despre ceea ce comunicã fiecare fetelor ºi bãieþilor.
Ora se va încheia cu un salut neconvenþional, nonverbal.
Fetele pot spune NU:

Bãieþii pot spune NU:

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

Analiza activitãþii
Cum v-aþi simþit pe parcursul desfãºurãrii activitãþii?
l
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l

Cum v-a fost sã sintetizaþi prezentarea, comunicarea despre voi numai într-un minut? Dar

sã vã prezentaþi grupului format din fete ºi bãieþi?

l

A fost greu, uºor sã vã construiþi imaginea asemenea unei reclame publicitare?

l

Vã consideraþi o „marcã înregistratã“? Ce anume vã determinã valoarea?

l

Cum aþi experimentat ascultarea activã pentru toþi elevii?

l

Aþi descoperit ceva nou despre voi? Dar despre colegii ºi colegele voastre?

108

Marcã înregistratã
1. Pentru mine comunicarea este…
2. Completeazã propoziþiile de mai jos, comunicând despre tine cum eºti, cum te prezenþi fetelor
ºi bãieþilor. Observã dacã existã asemãnãri ºi deosebiri între rãspunsurile date. Care este sursa
acestor asemãnãri ºi deosebiri? În funcþie de ce criterii comunici ceva despre tine, fetelor ºi
bãieþilor?
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Fiºa de lucru

Activitatea nr. 2: Comunicarea este de genul feminin?
„Cuvintele ºtiu despre noi lucruri pe care noi nu le
ºtim despre ele.“
Conflict

Violenþã

...
...
...

...
...
...

RENE CHAR
Despre modul în care comunicã fetele ºi bãieþii se spun lucruri cum ar fi: fetele vorbesc mai
mult sau, în orice caz, cu mai multã uºurinþã decât bãieþii, fetele afirmã despre bãieþi lucruri care
nu sunt valabile chiar pentru oricare dintre ei ºi, de asemenea, bãieþii afirmã despre fete lucruri
care nu sunt valabile pentru oricare dintre ele.
Existã, cu siguranþã, subiecte abordate mai mult de fete, aºa cum existã subiecte pe care le
abordeazã mai mult bãieþii. Pentru aceeaºi temã de discuþie, sunt pãreri comune, dar ºi diferite.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice stereotipuri legate de modul în care se comunicã despre fete ºi despre bãieþi;
sã clarifice modelele de comunicare între fete ºi bãieþi;
l
l

Conflicte ºi acte de
violenþã trãite sau
declanºate de mine

l

Cum ai rezolvat situaþiile
conflictuale ºi violenþa?

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

Mesajul meu este...

Mesajul meu este...

Evenimentele „super“ din
viaþa mea

...
...
...
...
...
...
...
Mesajul meu este...

sã discute deschis, sã îºi exprime deschis punctele de vedere.

Durata: 50 minute
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Materiale necesare: coli de scris, pixuri, coli de flip-chart, markere
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6-8 elevi.
Moderatorul oferã fiecãrui grup 10 cartonaºe colorate cu 10 cuvinte. Timp de 10 minute,
vor compune, în grup, o scurtã povestire originalã. Alegeþi locul în care se desfãºoarã acþiunea, epoca, personajele implicate. Cuvintele pot fi: „fete“, „bãieþi“, „casã“, „beton“, „plâns“,
„putere“, „oglindã“, „vorbe“, „pãpuºi“, „curaj.“ Dupã ce toate povestirile vor fi citite, se
vor identifica stereotipurile care apar, atât în cazul personajelor feminine, cât ºi în cazul
personajelor masculine.
Cele 4 grupuri formate din fete ºi bãieþi vor primi câte o sarcinã diferitã:
l
l

l

– Grupul 1: „Ce spun fetele despre bãieþi?“ Elevele ºi elevii din grup vor nota pe o coalã
de flip-chart cât mai multe lucruri pe care le spun fetele despre bãieþi.
– Grupul 2: „Ce spun bãieþii despre fete?“ Elevele ºi elevii din grup vor nota pe o coalã
de flip-chart cât mai multe lucruri pe care le spun bãieþii despre fete.
– Grupul 3: „Ce subiecte discutãm între fete? Ce subiecte discutãm între bãieþi? Dar
între fete ºi bãieþi?“
– Grupul 4: „Numiþi minim 10 factori de care depinde o comunicare eficientã între fete
ºi bãieþi.“
Va exista ºi o sarcinã comunã, aceeaºi pentru cele patru grupuri: sã reprezinte grafic
(metaforã, caricaturã, bandã desenatã) comunicarea dintre fete ºi bãieþi.
Fiecare grup are timp de lucru maxim 15 minute ºi îºi va prezenta rezultatele, pe rând, câte
5 minute.

l

l

Fetele tind sã:
se implice în mai puþine conflicte decât bãieþii
recomande strategii prosociale în situaþiile de conflict cu adolescenþii de aceeaºi vârstã
fie mai înclinate spre strategiile de aplanare, prin clarificarea sentimentelor celuilalt,
schimbarea subiectului, propunerea unui compromis sau chiar pãrãsirea situaþiei
sugereze discutarea acelei probleme în cazul conflictele dintre prietenii de acelaºi gen
l
l
l

l

Bãieþii tind sã:
se implice mai frecvent în conflicte decât fetele
recomande strategii ostile sau coercitive în conflictele cu adolescenþii de aceeaºi vârstã
fie mai înclinaþi spre folosirea forþei fizice sau a ameninþãrilor pentru a rezolva un conflict
sã sugereze uitarea acelei probleme în cazul conflictelor dintre prietenii de acelaºi gen
l
l
l
l
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l

l

Se va încheia cu concluziile rezultate în urma prezentãrii ºi discutãrii punctelor de vedere
exprimate de adolescenþi.
Toate foile de flip-chart ºi povestirile realizate vor fi expuse pânã la urmatoarea întâlnire.

Analiza activitãþii
Care sunt imaginile tipic feminine ºi tipic masculine care apar în povestiri?
l

Conflictul

Este exprimarea tensiunii, a ostilitãþii ºi a
emoþiilor negative.
Implicã evitarea discuþiei despre problema
în cauzã:
evitarea contactului vizual,
nivelul scãzut de autodezvãluire ºi
abaterea de la discuþie.
Este abilitatea de a defini problemele ºi a
nãscoci soluþii.

Renunþarea

l
l
l

Rezolvarea problemelor

l

l

l

Cum s-a schimbat modul actual de comunicare între fetele ºi bãieþi faþã de modul de
comunicare din copilãrie?
Care sunt subiectele comune? Care sunt subiectele diferite în fiecare grup? Se poate spune
cã existã subiecte exclusiv feminine ºi subiecte exclusiv masculine?
Ce se întâmplã cu comunicarea, când nu se þine cont de factorii identificaþi de grupul 4?
Cum pot influenþa aceºti factori relaþia dintre fete ºi bãieþi?

Evaluare
Imagineazã-þi cã eºti în situaþia urmãtoare: eºti nou-venit/nou-venitã într-un grup ºi, aºa cum
este firesc, urmeazã sã te prezinþi. Te-ai hotãrât sã le spui câteva lucuri despre tine. Dacã mã
prezint unei fete, care sunt cele trei lucruri pe care i le spun despre mine? Dacã mã prezint unui
bãiat, care sunt cele trei lucruri pe care i le spun despre mine? Dar unui grup de fete ºi bãieþi,
ce le-aº spune despre mine?

Activitatea nr. 3: Pot spune NU!
„Aceastã nevoie de a vorbi ºi teama de a spune.“
M. BENIN
„Eu voi fi… eu vreau… eu cred… îmi asum… în opinia mea“ sunt expresii specifice asertivitãþii.
A fi asertiv/asertivã presupune: a iniþia comunicarea, a rãspunde în mod natural, direct, expresia
facialã relaxatã, a privi deschis pe celãlalt, a nu dori sã deþii controlul.
Asertivitatea constã, mai ales în a învãþa cum sã spui NU, astfel încât fetele ºi bãieþii sã fie capabili
sã facã faþã presiunii exercitate din exterior în luarea deciziilor, sã se plaseze la jumãtatea
distanþei dintre pasivitate ºi agresivitate.
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Studiile de psihologie socialã afirmã cã bãieþii au rezultate mai bune în ceea ce priveºte
comportamentul asertiv. Comportamentul nonverbal al bãieþilor reflectã asertivitatea lor: voce
mai puternicã, pauze mai numeroase.
Fetele sunt mai puþin asertive datoritã faptului cã au fost educate sã fie astfel: sã tacã în public,
sã fie cuminþi ºi „la locul lor“.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã descopere ºi sã înþeleagã conceptul de comunicare asertivã;
sã exploreze modalitãþile prin care pot sã fie o persoanã asertivã;
sã conºtientizeze prejudecãþile legate de drepturile femeilor ºi drepturile bãrbaþilor, respectiv
ale fetelor ºi ale bãieþilor.
l
l
l

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, cutia cu drepturi a asertivitãþii
Scenariul activitãþii
Moderatorul solicitã elevilor sã verbalizeze întrebãrile care le trec prin minte atunci când
aud sintagma „comunicare asertivã“. Se noteazã întrebãrile pe o foaie de flip-chart.
Moderatorul rãspunde la întrebãrile adolescenþilor. Timpul de lucru pentru aceastã secvenþã
este de 10 minute.
Elevii primesc Fiºa de lucru. Sarcinile vor fi rezolvate pe parcursul derulãrii fiecãrei
secvenþe.
Se formeazã grupuri de câte 6-8 participanþi. Pe o foaie de flip-chart, împãrþitã în douã
rubrici (ce este comunicarea asertivã ºi ce nu este comunicarea asertivã), adolescenþii
evidenþiazã caracteristicile fiecãrui participant ºi deseneazã o caricaturã reprezentând
comunicarea dintre fete ºi bãieþi/femei ºi bãrbaþi. Se prezintã rezultatele în grupul mare.
Moderatorul le aratã adolescenþilor o cutie coloratã, pe care sunt notate caracteristicile
comunicãrii asertive. Fiecãrui adolescent i se solicitã sã scrie pe un post-it ce drepturi crede
cã are in relaþia de comunicare cu cei din jur. Aceste drepturi se strâng în „Cutia asertivitãþii“
ºi se centralizeazã pe o foaie de flip-chart, separat, pentru fete ºi bãieþi. Se va identifica
decalogul drepturilor fetelor ºi ale bãieþilor în procesul de comunicare.
Fetele pot spune NU! Bãieþii pot spune NU! În ce situaþii se afirmã cu fermitate ºi hotãrâre
NU? Daþi exemple! Cunoaºteþi situaþii în care asertivitatea nu s-a manifestat, s-a încãlcat
rostirea lui NU, din teamã, din ignoranþã, din lipsa asumãrii responsabilitãþii, din inexistenþa
abilitãþilor de comunicare, dintr-o slabã încredere în sine, dintr-o deficitarã relaþionare cu
ceilalþi? Cunoaºteþi cazuri în care refuzul nu a fost luat drept refuz?
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Cum v-aþi simþit sã conºtientizaþi drepturile pe care le aveþi în procesul de comunicare?
Care sunt factorii care influenþeazã asumarea drepturilor ºi comportamentele ce decurg de
aici?
Ne este greu/uºor sã spunem NU? Cum putem optimiza aceastã strategie de a comunica
în mod asertiv?
l
l

l

Evaluare
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l

Fiºã de lucru în grup
Modelaþi din plastilinã sau lut, în grup, un simbol al unui drept comun pentru fete ºi bãieþi.
Dacã nu gãsiþi, alegeþi un drept al fetelor ºi unul al bãieþilor! Spor la lucru!

l

Creaþi mesaje pasive, asertive ºi agresive care sã fie comunicate!

l

Imaginaþi-vã cã cineva vine neînsoþit la o petrecere. Aici întâlneºte 4 grupuri: fete care îi
sunt prietene, fete pe care nu le cunoaºte bãieþi care îi sunt prieteni, bãieþi pe care nu-i
cunoaºte. Acel cineva poate fi una/unul dintre voi. Notaþi din care grup v-ar plãcea sã faceþi
parte cel mai mult, dar cel din care nu doriþi sã faceþi parte nici mãcar o secundã! Ce motive
aveþi pentru alegerea voastrã? Cum veþi iniþia o conversaþie cu fiecare dintre grupurile
menþionate mai sus?

l

Completaþi fraza:

Dacã doresc sã devin mai asertiv/asertivã, trebuie sã încep sã:
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................

Pot spune NU!

Drepturile fetelor ºi drepturile bãieþilor în procesul de comunicare

Poþi spune NU!
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4.3. Managementul conflictelor apãrute în grup
Activitatea nr. 1: Incursiune în conflicte
„Nu suntem bogaþi prin lucrurile pe care le posedãm,
ci mai degrabã prin lucrurile de care ne putem lipsi.“
IMMANUEL KANT
Aºa cum comunicarea existã în viaþa noastrã, aºa ºi conflictele constituie o condiþie sine qua
non a faptului cã pur ºi simplu trãieºti, exiºti. Sunt conflicte interioare, conflicte apãrute în
comunitate, în familie, conflicte maritale, etnice, între prieteni, între fete ºi bãieþi, în ºcoalã,
conflicte în formã acutã: violenþa fizicã, violenþa verbalã, violenþã domesticã.

Suntem diferiþi unii de ceilalþi, suntem diferite unele de celelalte, suntem caracterizaþi/
caracterizate de valori diferite. Când diferenþele dintre noi nu sunt acceptate, se naºte conflictul.
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Specialiºtii în rezolvarea conflictelor considerã cã o nouã abordare a acestora, este strategia
câºtig – câºtig sau victorie – victorie, în care partenerii au negociat soluþiile.

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã înþeleagã ce este conflictul ºi ce este violenþa dintre fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi;
sã descrie ºi sã analizeze experienþele personale în ceea ce priveºte tema;
sã identifice modalitãþi personale de rezolvare a conflictelor, specifice fetelor ºi bãieþilor;
sã compare strategiile de rezolvare a conflictelor pentru fete ºi bãieþi.
l
l
l
l

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: flip-chart, markere
Scenariul activitãþii
În grupuri de câte 4 - 6 elevi, vor completa individual Fiºa de lucru, despre ceea ce le evocã
lor conceptele conflict ºi violenþã, dupã care vor gãsi o definiþie a acestora. Vor identifica
similaritãþi ºi diferenþe pe baza definiþiilor ºi cuvintelor pe care le vor împãrtãºi celorlalte
grupuri. Moderatorul va face precizãrile teoretice. Secvenþa va dura 10 minute.
Se completezã individual punctul 2 al fiºei de lucru, care se va discuta apoi în grupurile
formate anterior. Timp de lucru: 20 de minute.
Punctul 3 al fiºei de lucru se va rezolva cu întreaga clasã, dupã ce fiecare elev va reflecta
individual asupra cerinþei timp de 5 minute. Moderatorul va sintetiza aspectele importante
pe o foaie de flip-chart.
Activitatea se va încheia cu epigrame despre conflict ºi violenþã create de grupurile în care
s-a lucrat întreaga orã.
l

l

l

l

Analiza activitãþii
De ce credeþi cã diferã definiþiile date de voi conflictului ºi violenþei? Ce le face sã aibã ºi
puncte comune?
Ce a fost dificil/uºor în a vã aduce aminte situaþiile conflictuale?
Vã ajutã analiza conflictelor trãite pânã în prezent? Dar a persoanelor cu care aþi fost în
conflict?
l

l
l

Evaluare
Adresaþi o scrisoare amuzantã de 7 rânduri unui conflict întâmplat sau imaginar, pe care l-ai avut
sau crezi cã l-ai putea avea cu o fatã sau un bãiat: „Dragã conflictule…“, „Scumpa mea
violenþã…“ etc.
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Incursiune în conflicte
1. Completeazã cât mai pe larg tot ceea ce îþi evocã cuvintele de mai jos:
2. Fã o incursiune în gândurile, sentimentele, comportamentele din trecutul tãu. Încearcã sã-þi
aduci aminte conflicte sau acte de violenþã pe care le-ai trãit sau comis în grupul de prieteni, în
grupul de ºcoalã din care ai fãcut sau faci parte. ªtiu cã nu-þi este uºor! Noteazã-le în prima
coloanã! Le poþi scrie sub formã de titluri senzaþionale din presã. În a doua coloanã, noteazã
cum le-ai fãcut faþã ºi cum le-au fãcut alþii faþã! Ce metode ºi strategii ai folosit pentru a le
învinge? Când vei completa coloana a treia, vei trãi o mare surprizã ºi bucurie, cãci va trebui sã
enumeri întâmplãrile fericite ºi frumoase din viaþa ta care au contracarat conflictele! La fiecare
situaþie, dacã doreºti, poþi scrie un nume de femeie/fatã, bãrbat/bãiat, care þi-au oferit ajutor în
rezolvarea conflictului.
Cu o altã culoare, adaugã un mesaj pe fiecare coloanã, ca o concluzie demnã de reþinut ºi pentru
colegele ºi colegii tãi.
3. Completaþi propoziþiile:
În conflict, eu sunt.....................................................................................................................
În conflict, bãieþii sunt ..............................................................................................................
În conflict, fetele sunt ...............................................................................................................

Activitatea nr. 2: Conflict ºi stil

„Inimile sunt mai puternice decât sãbiile.“
WENDELL PHILLIPS
Motive pentru care apar conflicte într-un grup sunt foarte multe, iar grup fãrã conflicte nu
existã. ªi acest lucru este valabil nu numai pentru un grup de fete sau de bãieþi, ci chiar indiferent
de vârstã. Când simþim apropierea unui conflict, ce atitudine avem? De ce sã ne temem de
conflicte? Sau de ce sã respingem ideea de conflict? Cu un management eficient al conflictelor,
putem obþine acel progres necesar evoluþiei unei relaþii. Cu siguranþã, avem exemple din istoria
noastrã de viaþã (de acasã, de la ºcoalã, din grupul de prieteni sau din realitatea socialã) de
conflicte care au avut urmãri pozitive, ºi chiar avantajoase, pentru „ambele pãrþi“. În domeniul
negocierii conflictelor, este cunoscutã ºi exersatã deja strategia „câºtig-câºtig“.
Existã diferenþe de gen referitoare la numãrul ºi tipul de conflict dintre prieteni. În plus, existã
diferenþe în modul în care fetele ºi bãieþii aleg sã rezolve conflictele. O explicaþie este legatã de
nivelul ridicat al competiþiei între prieteni manifestatã de bãieþi.
Comunicarea rãmâne, categoric cea mai bunã soluþie de prevenire ºi abordare a conflictului,
antidot valabil în egalã mãsurã pentru fete ºi pentru bãieþi. Ne putem centra pe deprinderi
adecvate ºi pozitive, cum ar fi:
exprimarea emoþiilor ºi a opiniilor într-o manierã clarã;
autodezvãluirea;
solicitarea mai multor informaþii despre celãlalt;
l
l
l
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discutarea nevoilor personale ºi ale celorlalþi.

O rezolvare sãnãtoasã a conflictelor dintre adolescenþi, precum ºi nevoia de creºtere a intimitãþii
în perioada acestei etape de viaþã, are o importanþã particularã, relaþiile cu prietenii fiind strâns
legate de o stare de bine psihologic, de un confort interior. Studiul modului în care fetele ºi bãieþii
rezolvã cu succes conflictele interpersonale poate clarifica intervenþia pentru adolescenþii care
au nevoie de îmbunãtãþirea strategiilor adecvate de abordare a conflictelor.

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice factorii implicaþi în apariþia conflictelor în grupul de fete ºi bãieþi;
sã dezbatã efectele pozitive ºi negative ale conflictelor în grupul de fete ºi bãieþi;
îºi exprime deschis opiniile despre conflicte ºi sã împãrtãºascã experienþe legate de conflicte
în grupul de prieteni.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, pixuri, coli de flip-chart, markere

Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6-8 elevi.
Moderatorul prezintã pe o foaie de flip-chart cei 8 indicatori prin care vom analiza situaþiile
conflictuale în grupul de prieteni, asemenea Fiºei de lucru. Primii 5 indicatori dau mãsura
apropierii în relaþieile cu prietenii, iar urmãtorii 3 indicatori dau o mãsurã a conflictului.
Fiecare participant primeºte Fiºa de lucru ºi moderatorul citeºte cerinþa, conform fiºei.
Fiecare elevã/elev are 5-8 minute la dispoziþie pentru a bifa în dreptul fiecãrui indicator
ceea ce se potriveºte, pentru relaþia sa cu fetele sau pentru relaþia sa cu bãieþii; pot exista
situaþii în care indicatorii se potrivesc în ambele tipuri de relaþii sau chiar în nici una.
Moderatorul va înmâna fiecãrui grup o nouã Fiºã de lucru, pentru a fi completatã, de data
aceasta, cu toate rãspunsurile oferite de membrii unui grup.
Moderatorul solicitã din partea fiecãrui grup sinteza rãspunsurilor ºi le va centraliza pe foaia
de flip-chart afiºatã, alcãtuind astfel, fiºa întregii clase.
În grupul mare se va parcurge lista de indicatori ºi urmeazã discuþii în funcþie de numãrul
de alegeri pentru fiecare indicator.
Participanþii sunt solicitaþi sã exemplifice cu situaþii reale din experienþa personalã.
l
l

l
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
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Pentru reflectare individualã:
ai bifat mai mult la primii 5 indicatori, sau la urmãtorii 3 indicatori? Altfel spus, în stilul
tãu de relaþionare cu prietenii, predominã apropierea, sau conflictul?
ai bifat mai mult în coloana despre relaþia cu fetele, sau în coloana despre relaþia cu bãieþii?
Relaþiile tale cu fetele ºi cu bãieþii sunt asemãnãtoare, sau diferite?
În funcþie de ce anume te comporþi astfel: asemãnãtor/diferit?
l

l

l

Pentru cele 4 grupuri:
au fost fiºe completate în mod identic?
au fost asemãnãtoare fiºele în cazul fetelor sau în cazul bãieþilor din grup?
care sunt factorii care influenþeazã completarea identicã/diferitã?
l
l
l

Pentru clasã:
ce anume predominã în grila comunã a clasei: alegerile pentru primii 5 indicatori, sau cele
pentru urmãtorii 3 indicatori?
la ce indicatori remarcaþi cã sunt asemãnãtoare relaþiile cu fetele ºi cu bãieþii? Dar unde
sunt diferenþe?
l

l

Evaluare
În concluzie, se poate remarca faptul cã fiecare dintre noi are un stil propriu de relaþionare, fie
mai înclinat spre stabilirea unei apropieri, fie mai înclinat spre conflict. Existã o grilã personalã,
în funcþie de istoria noastrã de viaþã, de relaþiile pe care le avem cu prietenii noºtri, de valorile
dupã care ne ghidãm, de temperament etc.
Pe o coalã de flip-chart lipitã pe perete, fiecare elevã ºi elev va scrie un cuvânt despre tema
activitãþii.
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Fiºa de lucru
Conflict ºi stil
Iatã mai jos 8 indicatori care sunt utili când analizãm evoluþia ºi ºansele de rezolvare ale unui
conflict apãrut într-un grup.
Pe mãsurã ce veþi citi fiecare indicator, marcaþi cu „X“ în cãsuþa care vi se potriveºte cel mai
bine. În dreptul fiecãrui indicator, în funcþie de modul în care se manifestã relaþia ta cu fetele ºi
bãieþii, poþi nota fie în ambele cãsuþe, fie în una, fie în nici una.
INDICATORI

În relaþie cu
fetele

1. Afecþiunea
Am grijã de prietenele/prietenii mei.
2. Comportamentul prosocial
Eu ºi prietenele/prietenii mei cooperãm ºi

Valoarea
nr. 1

Valoarea
nr. 6

Valoarea
nr. 2

Valorile
umane
personale
Valoarea
nr. 5

Valoarea
nr. 3

Valoarea
nr. 4
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În relaþie cu
bãieþii

facem lucruri care ne plac.
3. Similaritatea
Am multe lucruri în comun cu
prietenele/prietenii mei.
4. Intimitatea
Îmi împãrtãºesc reciproc secrete ºi
sentimente cu prietenele/prietenii mei.
5. Admiraþia
Sunt mândrã/mândru ºi îmi admir
prietenele/prietenii.
6. Cearta
Eu ºi prietena/prietenul meu suntem în
dezacord unul cu celãlalt.
7. Antagonismul
Mã deosebesc ºi sunt în dezacord cu ceilalþi
8. Competiþia
Eu ºi prietena/prietenul meu încercãm sã
fim mai buni ºi sã ajungem înaintea celuilalt.
În timp ce apropierea ºi întãrirea unei relaþii sunt date de afecþiune, comportament prosocial,
similaritate, intimitate ºi admiraþie, conflictul este „asigurat“ de ceartã, antagonism ºi competiþie.
Implicarea adolescenþilor în conflicte este invers proporþionalã cu gradul de apropiere în relaþiile
de prietenie. Gradul de intimitate, de întãrire a relaþiilor de prietenie este echivalent cu autodezvãluirea.

Activitatea nr. 3: Ce facem cu un conflict?

„Poþi sã întâmpini ciocnirea cu capul înainte ºi sã
devii ceea ce eºti cu adevãrat, sau poþi sã te retragi ºi
sã rãmâi ceea ce ai crezut cã eºti..“
JAMES BALDWIN
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã dezvolte comportamente ºi atitudini necesare negocierii conflictelor;
sã identifice stereotipurile privind conflictele între fete ºi bãieþi, ºi mecanismele de „spargere“ a acestora;
sã abordeze conflictul într-o manierã creativã.
l
l

l

Durata: 50 de minute + 50 de minute
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Decizia

Responsabilitatea
Riscul

Este rezultatul unui proces de alegere între mai
multe alternative. În funcþie de complexitate,
parcurgem mai mulþi paºi: formularea dilemei,
identificarea alternativelor, listarea consecinþelor pentru fiecare alternativã, luarea hotãrârii ºi verificarea rezultatului. Autorii spun cã
deciziile luate în grup sunt, în general, mai
îndrãzneþe decât cele luate individual.
A fi responsabil înseamnã a-þi þine un angajament moral faþã de propria persoanã sau într-o
situaþie care implicã mai multe persoane.
Pericol, inconvenient posibil, suportare a consecinþelor. Atât vârsta, cât ºi alþi factori (lipsa
încrederii în sine, asertivitate scãzutã, lipsa
unor informaþii importante) pot duce la angajarea în comportamente cu un grad de risc ridicat: consum de tutun, droguri, alcool, intrare
în anumite bande sau gãºti de cartier etc.

Materiale necesare: coli de scris, pixuri, coli de flip-chart, markere
Scenariul activitãþii
Etapa nr. 1
Se lipesc douã coli de flip-chart pe un perete:
– pe prima notãm titlul „Ce le deranjeazã pe fete la bãieþi?“
– pe cea de-a doua notãm „Ce îi deranjeazã pe bãieþi la fete?“
Se alcãtuiesc douã grupuri: unul de fete ºi unul de bãieþi (adaptãm în funcþie de numãrul
fetelor ºi al bãieþilor din clasa de elevi, astfel încât sã fie echilibrat).
Se solicitã o voluntarã ºi un voluntar de la fiecare grup pentru a nota pe colile de flip-chart.
Timp de 5 minute, cele douã grupuri discutã, negociazã ºi alcãtuiesc o listã cu rãspunsuri,
astfel: grupul de fete pentru prima întrebare afiºatã, iar grupul de bãieþi pentru cea de-a doua
întrebare. Elevele ºi elevii sunt anunþaþi sã noteze rãspunsuri care sã vizeze comportamente
(de exemplu, „ne deranjeazã fetele când întârzie la o întâlnire“ sau „ne deranjeazã bãieþii
când vorbesc numai despre sport“), ºi nu interpretãri subiective („ne deranjeazã fetele pentru
cã sunt mironosiþe“ sau „ne deranjeazã bãieþii pentru cã sunt orgolioºi“). De asemenea, îi
vom încuraja sã apeleze la experienþele lor reale, concrete, ºi nu „în general“.
Dupã expirarea timpului, cei doi reprezentanþi voluntari vor nota alternativ rãspunsurile pe
colile de flip-chart.
Dupã încheierea celor douã liste, urmeazã un scurt moment de deliberare în fiecare grup,
astfel încât fetele vor alege un singur rãspuns dat de bãieþi (ce îi deranjeazã pe ei la fete)
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l

l
l

l

l

l

l

l

ºi bãieþii vor alege un singur rãspuns dat de fete (ce le deranjeazã pe ele la bãieþi). Singura
regulã pentru alegere este aceea cã va fi negociat în grup un singur rãspuns.
Ambele grupuri vor avea la dispoziþie 15 minute pentru a analiza ºi a descrie pe o coalã de
flip-chart situaþia aleasã, dupã urmãtoarea grilã de cerinþe:
– poate fi aceastã situaþie o sursã de conflict?
– care sunt cauzele?
– cum se comportã, cum gândesc ºi cum se simt fetele ºi bãieþii în acest caz?
– o caricaturã a acestei situaþii (cât mai neobiºnuitã, originalã, amuzantã).
Câte un reprezentant al fiecãrui grup va prezenta situaþia analizatã ºi se va solicitat feed-back
din partea celãlalt grup.
Toate foile de flip-chart ºi caricaturile realizate vor fi expuse pânã la urmãtoarea întâlnire.

Etapa nr. 2
Acum vom forma douã grupuri mixte (fete ºi bãieþi) egale.
Fiecare grup va alege una dintre cele douã situaþii analizate în etapa nr. 1, ºi va avea la dispoziþie 15 minute pentru a crea un scenariu cu minim 2 personaje implicate.
l
l

l

l

Scenariul va cuprinde: apariþia ºi manifestarea conflictului (cum apare problema ºi cum se
poate amplifica) ºi paºii de rezolvare. Elevii sunt încurajaþi sã propunã soluþii pentru negociere, astfel încât „ambele pãrþi“ sã beneficieze de strategia „câºtig-câºtig“.
Li se va da libertate elevilor din cele douã grupuri în a amenaja spaþiul în care va fi pus în
scenã scenariul lor.
Fiecare scenariu va avea maxim 10 minute de punere în scenã.
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l

l

Fiºa de lucru
O indicaþie regizoralã: dupã prezentarea conflictului, înainte de a începe soluþionarea
conflictului din scenariu, jocul de rol se întrerupe. Elevii din celãlalt grup sunt provocaþi
sã-ºi imagineze ei cât mai multe posibile continuãri cu soluþii de rezolvare a conflictului.
Moderatorul va nota toate propunerile pe o coalã de flip-chart. Apoi se reia jocul de rol ºi
se va continua dupã scenariul iniþial.
Dupã ce au fost jucate ambele scenarii, activitatea se încheie cu discuþii, folosind întrebãrile
cuprinse în analiza activitãþii.

Analiza activitãþii
Etapa nr. 1
Ce a fost uºor ºi ce a fost dificil în aceastã activitate?
Ce îi deranjeazã mai mult pe bãieþi? Dar pe fete?
Prin ce se aseamãnã conflictele dintre o fatã ºi un bãiat cu cele existente între persoanele
de acelaºi gen? Dar prin ce se deosebesc?
Ce sunt fetele dispuse sã negocieze? Dar bãieþii?
l
l
l

l

Etapa nr. 2
Prin ce se aseamãnã ºi prin ce se deosebesc cele douã scenarii ºi strategii de rezolvare a
conflictului?
Cum sunt abordate în mod obiºnuit cele douã situaþii?
Ce a fost uºor ºi ce a fost dificil pentru protagoniºti?
Cum pot fi folosite soluþiile propuse în cele douã situaþii, precum ºi în alte situaþii conflictuale existente între fete ºi bãieþi?
l

l
l
l

Evaluare
La încheierea activitãþii, vor fi compuse douã mesaje despre abordarea conflictelor: fetele vor
compune un mesaj cãtre bãieþi ºi celãlalt va fi un mesaj al bãieþilor cãtre fete.
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Activitatea nr. 4: Învãþ sã negociez
„Cãutaþi un teren de înþelegere. Întrebaþi-vã: chiar
vorbesc în numele celuilalt, sau încerc pur ºi simplu
sã-mi justific poziþia?“
WALTER ANDERSON
O modalitate de a face faþã conflictelor constã în abilitatea de a negocia, care se înscrie cu succes
în strategia câºtig-câºtig. Negocierea se învaþã ºi reprezintã o alternativã, o posibilitate în
escaladarea conflictelor. ªi nu numai! Este soluþia comunã, gãsitã împreunã, „negociatã“ între

douã sau mai multe pãrþi asupra unor opinii ºi valori diferite, prin discuþii asupra subiectului,
nu asupra personalitãþii, compromis, renunþare, înþelegere, crearea unor idei ºi argumente total
noi faþã de ipotezele iniþiale.
Ea presupune ascultarea atentã a celorlalþi, faptul cã dã posibilitatea pãrþilor implicate sã vorbeascã, toleranþã, respect, empatie, încredere în sine ºi în ceilalþi. Este indicat ca acestea sã fie
exersate pentru a îmbunãtãþi relaþiile dintre fete ºi bãieþi, în grupul de adolescenþi, mai ales cã
în aceastã perioadã mult disputatele crize de originalitate „sunt în vogã“.
A negocia înseamnã a lua o decizie împreunã, în parteneriat, asupra unei probleme pentru care
fiecare parte implicatã deþine soluþii de rezolvare mai mult sau mai puþin compatibile sau în acord
cu ale celuilalt.

Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã explice conceptul de negociere;
sã exerseze procesul de negociere, identificând astfel paºii fundamentali în arta negocierii;
sã experimenteze rolul de negociator /negociatoare;
sã aleagã valorile personale ºi sã argumenteze aceste alegeri;
sã se implice emoþional, fãrã a pune accent pe patimã, pe incapacitatea renunþãrii la idei ºi
convingeri.
l
l
l
l
l
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Fiºa de lucru
Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, steaua valorilor, carioci, culori
Scenariul activitãþii
Fiecare elev(ã) primeºte o stea cu 6 colþuri. Din cele 12 valori umane afiºate pe foaia de
flip-chart (vezi Fiºa de lucru), trebuie sã aleagã numai 6 valori personale pe care sã le
plaseze în colþurile stelei primite.
Se formeazã diade: fatã - fatã, fatã - bãiat, bãiat - bãiat. Se aºeazã faþã în faþã ºi îºi prezintã
reciproc valorile personale, motivând alegerea fãcutã. Sarcina diadei este sã negocieze 6
valori comune, pornind de la valorile personale, timp de 5 minute.
Se formeazã grupuri de câte 4 membri prin unirea a douã diade. Aceºtia aleg 6 valori
comune grupului nou-format. Se creeazã steaua valorilor grupului format din 4 membri.
Grupurile de câte 4 membri se unesc, formându-se grupuri de câte 8 membri. Se discutã
ºi se negociazã în grup cele douã stele nou-create ºi posibilitatea realizãrii uneia singure,
reprezentative pentru noul grup.
Se alege un negociator/negociatoare care va delibera cu reprezentanþii celorlalte grupuri,
obþinându-se o nouã stea, dupã care va comunica rezultatele negocierii. Negociatorii vor
þine cont de ideile grupului. Alegerile vor fi argumentate. Negociatorul poate fi menþinut
sau schimbat în funcþie de strategia grupului din care face parte. Se negociazã de mai multe
ori, în funcþie de ritmul de lucru, pânã la obþinerea stelei valorilor umane, reprezentativã
pentru întreaga clasã.
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Ce este negocierea?
Cum vã simþiþi sã negociezi cu fetele? Dar cu bãieþii? Ce caracteristici aþi identificat în
procesul de negociere?
Care sunt paºii fundamentali în negociere?
În ce constã, din perspectiva voastrã, arta negocierii? Fetele sunt mai abile în a negocia?
Dar bãieþii?
Ce este asemãnãtor/diferit în negocierea dintre fete ºi bãieþi?
Ce caracteristici de personalitate trebuie sã aibã negociatorul/negociatoarea?
Ce aspecte „convenite“ sunt implicate în negociere?
Care sunt capcanele, „ucigaºii“ negocierii? Dar „îngerii“ negocierii?
Ce greutãþi aþi întâmpinat în alegerea negociatorului/negociatoarei?
Cum a fost sã renunþaþi la alegerile voastre? Dar sã acceptaþi alte valori pentru argumentele
care au fost puternice?
Aþi negociat potrivit strategiei câºtig-câºtig?
l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

l
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Evaluare

Steaua valorilor obþinutã de fiecare elev va fi afiºatã, iar pentru fiecare valoare elevii vor desena

o metaforã graficã corespunzãtoare.
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Învãþ sã negociez

1. Independenþã
2. Sensibilitate
3. Dragoste
4. Egalitate
5. Prietenie
6. Flexibilitate
7. Responsabilitate
8. Libertate
9. Comunicare
10. Toleranþã
11. Respect
12. Competiþie
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colaborare
PRIETENI

TIMP LIBER

DISTRACÞIE
DISTRACÞIE

recreere

pasiuni

4.4. Luarea deciziilor în grup
Activitatea nr. 1: Cea mai bunã decizie
„Dacã nu ºtii unde mergi, nu vei ajunge niciodatã acolo.“
YOGI BERRA
Un lucru cunoscut de toatã lumea, dar greu de aplicat de mulþi dintre noi, este acela cã în
adolescenþã avem nevoie sã ne fie încurajatã independenþa în luarea deciziilor. Acest exerciþiu
de a decide pentru tine în cunoºtinþã de cauzã (cu consecinþele ºi riscurile pe care le presupune acest proces) este recomandat pãrinþilor încã de când copiii lor sunt micuþi. Este dificil
pentru un pãrinte bine intenþionat (mai exagerat, uneori) sã accepte cã îºi poate lãsa copilul sã
decidã ºi sã aibã iniþiativã. Când adolescenta sau adolescentul – doreºte sã îºi exerseze capacitatea de a iniþia ºi de a decide, mulþi pãrinþi se sperie de aºa zisa rebeliune ºi reacþioneazã,
la rândul lor, nepregãtiþi.
Pot apãrea, astfel, dificultãþi în familie cauzate de diferenþele de pãreri despre:
u prieteni
u îmbrãcãminte ºi moda adoptatã
u modul de petrecere a timpului liber
u pasiuni, genul de muzicã preferat
u liceu ºi profesie
129

Fiºa de lucru
u viitor
Întrebaþi în ce probleme se vor consulta cu prietenii ºi în ce probleme se consultã cu pãrinþii,
cei mai mulþi adolescenþi rãspund:
u cu prietenii: când vor sã decidã ce modã sã adopte, în ce club sã intre, gusturi muzicale,
modele de interacþiune cu fetele ºi bãieþii, ºi alte dileme obiºnuite.
u cu pãrinþii: cum sã rezolve problemele la ºcoalã, alegerea profesiei
Prietenii tind sã ne influenþeze modul de viaþã actual (activitãþile sociale ºi gusturile adolescenþilor), dar pãrinþii continuã sã fie cei care decid asupra viitorului educaþiei ºi a valorilor importante.
Ar fi o greºealã sã credem cã adolescenþii sunt complet împãrþiþi între prieteni ºi pãrinþi, fãrã ca
ei sã fie critici. De exemplu, mai mult singuri pot decide: cum îºi petrec timpul liber, cum se
îmbracã sau cum cheltuiesc banii.
Sunt adolescenþi care, în „lupta pentru câºtigarea independenþei“ faþã de pãrinþi, cad într-o capcanã cu aproape aceleaºi repercusiuni (uneori, chiar mai mari): creºterea dependenþei faþã de
prieteni ºi a riscului de implicare în comportamente grave.
Cu cât avem mai multã încredere în noi, cu atât mai mic este riscul de a fi dependenþi de pãrinþi
sau de a deveni dependenþi de prieteni.
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã clarifice conceptele: decizie, dilemã, responsabilitate;
sã îºi împãrtãºascã experienþe în care au exersat luarea deciziilor;
sã achiziþioneze abilitãþi utile în procesul de luare a deciziilor.
l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, coli de flip-chart, markere, scotch
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6 - 8 elevi.
Fiecare participant primeºte Fiºa de lucru ºi moderatorul citeºte cerinþa.
Fiecare elevã/elev are 5 - 8 minute la dispoziþie pentru a completa în dreptul fiecãrui
situaþii în care este necesarã luarea unei decizii cu varianta potrivitã de rãspuns: se consultã
cu prietenii, cu pãrinþii sau ia decizia singur(ã).
Moderatorul oferã fiecãrui grup o foaie de flip-chart pentru a fi notate punctele comune ºi
deosebirile relevante.
Fiecare grup va prezenta sintezele realizate ºi, apoi, urmeazã discuþii în grupul mare pentru
fiecare exemplu de situaþie dat. În plus, vor fi analizate ºi exemplele propuse de elevi.
l
l
l

l

l
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Analiza activitãþii
l

În ce mãsurã se deosebesc rãspunsurile fetelor de cele ale bãieþilor? În ce situaþii?

l

În ce situaþii dilematice rãspunsurile sunt asemãnãtoare?

l

De ce anume este nevoie pentru a lua o decizie?

l

Care este situaþia în care iei cel mai uºor decizia singur(ã)?

l

Care este situaþia în care iei cel mai greu decizia singur(ã)?

l

Existã exemple de dileme pe care le rezolvi numai consultându-te cu pãrinþii? Sau numai
cu prietenii?

l

Prin ce se deosebesc experienþele soldate cu succes de cele eºuate, atunci când ai luat o
decizie?

l

Existã un model de decizie diferit al fetelor faþã de cel al bãieþiilor?

Evaluare
Participanþii sunt solicitaþi sã exemplifice douã situaþii din experienþa personalã: una – când au
luat o decizie care a avut efecte pozitive ºi alta, – când au luat o decizie care a avut efecte negative.
Numiþi care sunt cele trei caracteristici ale celei mai bune decizii.
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Cea mai bunã decizie
Citeºte cu atenþie exemplele de situaþii în care este nevoie sã iei o decizie. Cu unele dintre aceste
situaþii te-ai confruntat, însã cu altele, probabil cã nu. Pentru fiecare, bifeazã cu cine anume te
consulþi. În cazul în care sunt valabile mai multe variante de rãspuns, le poþi nota.
Aºa cum observi, ultimele rânduri ale tabelului sunt libere. Te rugãm sã adaugi tu ºi alte
exemple de situaþii.
Rãspunsurile vor fi discutate în grup.

Mã consult cu
prietenii
(specificã dacã
este fatã/ bãiat)
Ce pasiuni sã-mi dezvolt (sport,
artã, colecþii etc.)
Alegerea prietenilor
Alegerea liceului (profilului)
la care învãþ acum
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Mã consult cu Iau decizii singur,
pãrinþii
singurã
(specificã dacã
este mama/tata)

Cum sã rezolv problemele
de la ºcoalã

Ce profesie voi avea

Cum îmi cheltuiesc banii
de buzunar

Cum mã îmbrac, ce modã adopt

Ce sã fac în timpul liber

Când sã-mi încep viaþa sexualã

Sã mã apuc de fumat

...

...
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Activitatea nr. 2: Construcþia
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
l

sã explice cum se ia o decizie;

l

sã conºtientizeze diferite strategii de luare a deciziilor;

l

sã aplice strategiile de luare a deciziilor lucrând în echipe formate din fete ºi bãieþi;

l

sã-ºi clarifice stilul personal de luare a deciziilor în viaþa publicã.

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: carton, coli colorate, sfoarã, lipici, scotch, markere, flip-chart, hârtie
creponatã, pahare de plastic, frunze, plante
Scenariul activitãþii
l

Elevii se împart în trei echipe: una de fete, una de bãieþi ºi alta mixtã. Echipele construiesc
împreunã un obiect, un simbol (de exemplu, un pod între fete ºi bãieþi sau o machetã a unei
agenþii de publicitate, un spaþiu public, un centru, o tabãrã, un oraº, un magazine etc.) care
promoveazã egalitatea de ºanse pentru fete ºi bãieþi. Membrii echipelor iau decizii, împart
rolurile, negociazã sarcinile, rezolvã conflictele, finalizeazã ideile, conºtientizeazã temerile
pe care le trãiesc atunci când trebuie sã ia hotãrâri. Timp de lucru: 30 de minute!

l

Echipele analizeazã stilul decizional prin consultarea Fiºei de lucru.

l

Va fi ales un reporter/reporterã, pentru fiecare echipã, care va observa ºi va transmite ce
s-a întâmplat, în timpul lucrului.

Analiza activitãþii
l

Cum iau fetele decizii?

l

Cum iau bãieþii decizii?

l

Dar împreunã?

l

Cine ia decizii în viaþa publicã?

l

Ce calitãþi trebuie sã aibã o persoanã pentru a lua decizii în viaþa publicã?

l

Ce dificultãþi ai întâmpinat când ai avut de luat decizii?

l

Ce stil din Fiºa de lucru aþi abordat în luarea deciziilor?

Evaluare
„Lasã-mã pe mine sã am ultimul cuvânt!“ – 10 decizii pe care le-ai luat în momente importante
din trecut!
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Construcþia
1. Priveºte cu atenþie la tine ºi aflã cum te simþi când iei decizii. Acum, scrie o scrisoare despre
viaþa ta, despre grija faþã de tine, sau despre alegerile pe care le faci în legãturã cu viitorul
apropiat. Pe cine altcineva mai puternic ai ruga sã îþi scrie aceastã scrisoare? Aceasta include
critici ºi permisiuni?
Imagineazã-þi o discuþie cu tine însuþi/însãþi despre deciziile pe care le iei. De exemplu, încearcã
sã decizi dacã vei avea un copil, dacã îþi iei o nouã slujbã, dacã îi vei cere opinia unei fete sau

unui bãiat într-o anumitã problemã? Imagineazã-þi cã te afli în faþa unui consiliu de directori/directoare, care te ajutã sã iei aceastã decizie. Cine sunt membrii ºi membrele consiliului?
Cine ia poziþia ta în consiliu? Cine este trezorierul consiliului? Cine este cea mai influenþabillã
persoanã din consiliu?
2. Selecteazã strategiile de luare a deciziilor care sã descrie comportamentul tãu în diferite situaþii.
Ce stil de luare a deciziilor au prietenele tale? Dar prietenii tãi? Calculeazã ecuaþia personalã
în luarea deciziilor? Ce stil crezi cã te caracterizeazã în luarea deciziilor? Ce stil þi-ar plãcea,
þi-ai dori sã ai?
Impulsiv
Gândeºti puþin, nu
examinezi, alegi prima
alternativã, „nu priveºti
înainte de a sãri“.

Fatalist
Laºi mediul, cadrul sã
decidã, destinul hotãrãºte,
„aºa cum este scris“.
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Compilant
Laºi pe altcineva sã decidã,
urmezi planurile propuse de
altcineva, „cum spui tu“.

Fiºa de lucru
Întârziat
Iei o pauzã, amâni ideile
ºi acþiunile, „voi trece
podul ãsta mai târziu“.

Panicat
Te pierzi în toate datele,
eºti copleºit(ã) cu analiza
alternativelor.
„Nu ºtii ce sã faci“.

Intuitiv
Faci o alegere misticã, preconºtientã,
bazatã pe „armonia interioarã, impresii,
sentimente corespunzãtoare, corecte“.

Planificat
Foloseºti o procedurã care
sã ducã la rezultate satisfãcãtoare,
o abordare raþionalã, un echilibru
între cognitiv ºi emoþional,
„cântãreºti faptele, realitatea,
chibzuieºti“.

Paralizant
Eºti cel/cea care decizi, îþi asumi responsabilitatea,
dar eºti incapabil/incapabilã sã o
abordezi, „nu poþi sã-i faci faþã“.
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4.5. Timpul liber
Activitatea nr. 1: Harta timpului liber
„Timpul descoperã toate lucrurile.“
ERASMUS
Petrecerea timpului liber este puternic identificatã cu ceea ce numim „cultura adolescenþilor“,
mai ales în societãþile moderne.
40% din perioada de veghe a adolescenþilor o reprezintã activitãþile de timp liber. Natura acestor
activitãþi de timp liber este dinamicã, reflectã tendinþele sociale actuale ºi este influenþatã de
mass-media, ºi de oferta de activitãþi.
Preocupãrile pozitive de timp liber contribuie la dezvoltarea personalã, la sãnãtatea mentalã a
tinerilor ºi creeazã oportunitãþi pentru contacte sociale, achiziþii.
Luând în calcul douã criterii (sã fie liber alese ºi distractive), activitãþile de timp liber au fost
grupate în trei categorii:
l

l

l

Timpul liber pentru activitãþi care rãspund provocãrilor personale, adesea competitive:
sport, muzicã, dans, interese ºi pasiuni, activitãþi artistice.
50% dintre adolescenþi practicã un sport (majoritatea bãieþi) ºi 15% desfãºoarã activitãþi
artistice (majoritatea fete), de exemplu, cântã la un instrument muzical, danseazã sau
picteazã.
Timpul liber pentru a fi în compania celorlalþi, în mod special a adolescenþilor: discuþii,
vizite, vorbitul la telefon, plimbãrile, masa cu prietenii.
Deºi frecvenþa acestor activitãþi este mai mare la bãieþi, ele sunt distractive în mod egal
pentru ambele genuri.
Timpul liber pentru relaxare, moduri de a petrece timpul: sã asculþi muzicã, sã te uiþi la
televizor, sã stai întins ºi sã revezi evenimentele zilei.
Fetele preferã mai mult decât bãieþii aceastã formã de timp liber, mai ales pentru libertatea
de alegere ºi pentru distracþie.

Rezultatele oferite de studiile despre petrecerea timpului liber de cãtre adolescenþi sunt relevante
pentru programele de promovare a sãnãtãþii la aceastã grupã de vârstã.
Programele de timp liber pot ajuta adolescenþii sã îºi dezvolte conceptele de:
adaptare
respect de sine
încredere în sine
Astfel, înþelegând mai bine profilul privind activitãþile de timp liber ale adolescenþilor este indicat sã fie facilitatã furnizarea de opþiuni corespunzãtoare. Oportunitãþile contribuie la:
explorarea ºi cunoaºterea talentelor
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l
l
l

l

dezvoltarea fizicã
dezvoltarea psihicã
abilitãþi sociale
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã îºi clarifice conceptul de timp liber;
sã delimiteze domeniile de petrecere a timpului liber, specific pentru fete ºi bãieþi;
sã conºtientizeze propriile oportunitãþi de dezvoltare a activitãþilor de timp liber.
l
l
l

l
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, pixuri, coli de flip-chart, markere, scotch
Scenariul activitãþii:
Pe o coalã de flip-chart, moderatorul va nota, în centru, conceptul TIMP LIBER.
Plecând de la acest cuvânt, se va alcãtui o hartã a conceptului. Elevii sunt încurajaþi sã spunã
cât mai multe cuvinte, asociaþii care le vin spontan în minte, apoi se trece pe fiecare ramificaþie (respectiv, pe celelalte cuvinte) ºi se dezvoltã totul asemenea unei reþele. De exemplu,
harta poate fi completatã ºi se poate continua astfel:
Moderatorul va clarifica, împreunã cu participanþii, noþiunea de timp liber, pe hartã apãrând
atât moduri de petrecere a timpului liber, activitãþi, cât ºi efecte, sau limite ale timpului liber.
Pentru a facilita elevelor ºi elevilor împãrtãºirea propriilor lor experienþe de petrecere a
timpului liber, le vom propune sã completeze propoziþiile din Fiºa de lucru.
Vom lipi pe un perete douã coli de flip-chart, pe care notãm:
„Cum îºi petrec timpul liber fetele?“
„Cum îºi petrec timpul liber bãieþii?“
Moderatorul le va solicita adolescenþilor, pe baza rãspunsurilor din Fiºa de lucru, sã
delimiteze specificul petrecerii timpului liber de cãtre fete ºi de cãtre bãieþi, pentru a fi notate
pe cele douã coli de flip-chart.
l
l

l

l

l

l

Analiza activitãþii
Care sunt asemãnãrile între fete ºi bãieþi privind petrecerea timpului liber? Dar deosebirile?
Ce emisiuni TV preferã fetele/bãieþii? Ce sporturi practicã?
Care sunt cele mai frecvente pasiuni ale adolescenþilor?
Cãror nevoi personale rãspund activitãþile de timp liber?
Ce anume te influenþeazã în alegerea activitãþilor de timp liber?
Decid singuri, sau li se impune un mod de petrecere a timpului liber?
l

l
l
l
l

Evaluare
Fiecare grup va avea la dispoziþie 10 minute pentru a realiza pe o coalã de flip-chart o ghicitoare
despre petrecerea timpului liber, folosind numai cuvinte din harta conceptului TIMP LIBER.
Va începe prezentarea grupul care a terminat primul ºi va continua grupul care a ghicit soluþia.
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Harta timpului liber

F/B
Completeazã propoziþiile de mai jos ºi apoi discutã rãspunsurile în grup.

1. Îmi place sã mã uit la televizor, mai ales...........................................................................
2. Timpul liber în compania cuiva este..................................................................................
3. Pentru mine, timpul liber este ca ºi o / un.........................................................................
4. Când mã plimb....................................................................................................................
5. Sã practic sport înseamnã .................................................................................................
6. Principala activitate în timpul liber este...........................................................................
7. Cel mai mult îmi petrec timpul liber alãturi de ...............................................................
8. Un alt hobby de care vrei sã te ocupi este.........................................................................
9. Când stau în casã, timpul liber poate fi ............................................................................
10. Timpul liber la sfârºit de sãptãmânã mi-l petrec ...........................................................
11. În perioada ºcolii, timpul meu liber este .........................................................................
12. În vacanþã, timpul meu liber este ....................................................................................
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Activitatea nr. 2: Negociere pentru timp ºi spaþiu împreunã
„Nu cucerim munþii, ci pe noi înºine.“
SIR EDMUND HILLARY
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã stabilim modalitãþile de petrecere a timpului liber împreunã, fete ºi bãieþi;
sã exersãm abilitãþi de negociere în alegerea activitãþilor de timp liber;
sã dezvoltãm un program posibil al unui centru de petrecere a timpului liber pentru adolescenþi;
sã ne exprimãm într-un mod creativ despre timpul liber.
l
l
l

l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, lipici, foarfece, scotch, ziare, reviste, coli colorate
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6-8 elevi.
Moderatorul va solicita elevelor ºi elevilor ca, pe o coalã de flip-chart, fiecare grup sã
conceapã un centru de petrecere a timpului liber pentru adolescente ºi adolescenþi.
„Primãria din sectorul nostru ºi-a anunþat intenþia ca, împreunã cu o organizaþie nonguvernamentalã, sã construiascã un centru de petrecere a timpului liber pentru adolescente
ºi adolescenþi. Voi aþi fost selectaþi sã faceþi parte din echipa de realizare a acestui proiect.
Astãzi, patru grupe de adolescente ºi adolescenþi sunt invitate la primãrie pentru a propune
propriul program pentru acest centru. Aveþi la dispoziþie materiale pentru a alcãtui un plan,
o schiþã a viitorului centru, aºa cum vi-l imaginaþi ºi aºa cum îl doriþi. Luaþi în considerare
faptul cã voi reprezentaþi atât fetele, cât ºi bãieþii din zona respectivã, iar iniþiatorii proiectului doresc sã investeascã într-un centru în care adolescentele sã îºi poatã petrece timpul
liber împreunã cu adolescenþii. Aveþi libertatea de a propune înfiinþarea unor cluburi,
ateliere cu diferite tematici etc. Nu uitaþi de faptul cã vor fi cu atât mai mulþi sponsori, cu
cât activitãþile propuse de voi sunt noi, originale, rãspund nevoilor reale de petrecere a
timpului liber. Daþi un nume potrivit acestui centru. Realizaþi un slogan, un moto pentru a
pune în evidenþã punctele tari ale centrului vostru. În plus, un singur proiect va fi premiat
ºi pus în practicã.“
l
l

l

l

l

l

Fiecare grup va primi o coalã de flip-chart, foarfece, coli colorate, markere, ziare ºi reviste
din care pot decupa imagini.
Au 30 de minute la dispoziþie pentru a desena, pentru a reprezenta centrul, aºa cum ºi-l
imagineazã ei. Este important ca moderatorul sã le aminteascã elevilor rezultatele din
activitatea trecutã despre felul în care preferã fetele ºi bãieþii sã îºi petreacã timpul liber ºi
care sunt preferinþele comune de timp liber.
Se vor amenaja patru locuri diferite în sala de lucru, pentru ca fiecare grup sã îºi poatã
prezenta cât mai bine centrul sãu.
Dupã prezentarea fiecãrui grup, elevele ºi elevii sunt stimulaþi sã punã întrebãri, sã cearã
lãmuriri, ca ºi cum ar veni din partea finanþatorilor.
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l

Fiecare grup va negocia, în interiorul sãu, ierarhia ºi punctajul acordat celorlalte grupuri.
Nici un grup nu va acorda puncte pentru propriul lui proiect, ci va acorda celorlalte 3 grupuri
urmãtorul punctaj: 3 puncte pentru locul 1, 2 puncte pentru locul 2 ºi un 1 pentru locul 3.
Va fi declaratã câºtigãtoare echipa care a primit cel mai mare punctaj, iar membrilor sãi li
se vor acorda diplome pentru cei mai originali creatori de centru de petrecere a timpului
liber pentru adolescente ºi adolescenþi.

Analiza activitãþii
l

Cum aþi lucrat în grup? Ce a fost cel mai uºor ºi ce a fost cel mai dificil? Ce rol a jucat
fiecare?

l

Cum s-au implicat fetele în sarcina grupului? Dar bãieþii? (asemãnãri ºi deosebiri)

l

Cum aþi negociat programul centrului?

l

Care au fost primele activitãþi la care v-aþi gândit?

l

De ce anume aþi þinut cont în conceperea acestui centru?

l

Care au fost criteriile pentru aprecierea centrelor alcãtuite de celelalte trei grupuri?

l

Ce pãrere aveþi de punctajul primit de grupul vostru?

l

Care sunt punctele tari ale centrului realizat de grupul vostru? Care sunt punctele slabe?

Evaluare
Elevele ºi elevii vor discuta despre posibilitatea realã de petrecere a timpului liber de cãtre
adolescente ºi adolescenþi ºi despre impactul avut asupra dezvoltãrii personale a fiecãruia dintre
noi.
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Capitolul 5
Parteneriat în viaþa profesionalã
5.1. Stereotipuri în carierã
Activitatea nr. 1: Ai citit anunþul din ziar?
„Pe drumul vieþii existã douã tipuri de oameni: ºoferi ºi pasageri.“
...o reclamã la automobilele Volkswagen
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice propriile lor stereotipuri despre abilitãþile profesionale cerute pe piaþa muncii;
sã adauge semnificaþii anunþurilor care fac cunoscut un loc de muncã;
sã conºtientizeze stereotipurile ºi discriminãrile de gen publicate în anunþurile referitoare
la piaþa muncii (în special, la oferta ºi cererea forþei de muncã);
sã exerseze deprinderile de a reformula anunþurile despre locurile de muncã.
l
l
l

l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de scris, ziare cu anunþuri pentru angajare, coli de flip-chart
Scenariul activitãþii
Moderatorul va solicita fiecãrui elev sã compunã un anunþ de angajare prin care solicitã un
loc de muncã. Anunþul sã respecte condiþiile impuse, de obicei, la rubrica „Cereri de
angajare“ din ziare. Pentru a pãrea cât mai apropiate solicitanþilor, aceºtia îºi pot imagina
cã deja sunt absolvenþi sau cã au o meserie etc. Oricum, accentul în analiza acestei sarcini
se va pune pe modul în care fetele ºi bãieþii îºi vor face prezentarea abilitãþilor ºi calitãþilor
profesionale.
Se citesc cât mai multe anunþuri alcãtuite atât de fete, cât ºi de bãieþi. Moderatorul noteazã
pe o foaie de flip-chart cuvintele folosite în anunþurile citite.
Se analizeazã apoi, împreunã, modul în care au fost construite anunþurile ºi comparaþi adjectivele prin care s-au descris fetele cu adjectivele prin care s-au descris bãieþii.
Se împart elevii în mici grupuri de 3-4 membri ºi oferiþi fiecãrui grup câte o paginã cu
anunþuri din ziarele ultimei sãptãmâni. O parte din grupuri sã analizeze anunþurile de la
rubrica de cereri de angajare ºi celelalte grupe sã analizeze anunþurile date de firme pentru
ofertele de angajare. Sarcina grupurilor va fi sã identifice stereotipurile flagrante, declarate
explicit în anunþurile fãcute. De exemplu, „angajãm secretarã, drãguþã, cu vârsta cuprinsã
între 18-28 de ani, fãrã obligaþii“, sau „angajãm manager, tânãr, dinamic, cu iniþiativã“.
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l

l

l

l

l

Identificaþi ce tipuri de discriminare (în funcþie de vârstã, sex) sunt cuprinse în anunþurile
publicate.
Se discutã despre stereotipurile ºi discriminãrile de gen descoperite ºi gãsiþi cât mai multe
variante de eliminare a acestora.

Analiza activitãþii
Care sunt cele mai frecvente stereotipuri de gen (feminine ºi masculine) prezente în
anunþurile pentru angajare? Predominã anumite calitãþi solicitate femeilor ºi anumite calitãþi
solicitate bãrbaþilor?
Existã diferenþe în profilul candidatelor, în funcþie de vârsta lor?
Care sunt meseriile în care predominã discriminãrile (vârstã, sex)? Sunt ele specifice
anumitor angajatori?
l

l
l
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l

l

Ce tip de limbaj (diminutive, profesii denumite numai la masculin etc.) este folosit în anunþuri?
Cum îºi creeazã fetele ºi bãieþii o imagine de marketing convingãtoare pentru angajatori?

Evaluare
Fiecare grup va avea la dispoziþie 10 minute pentru a compune un anunþ care prezintã o cerere
de angajare (din partea unei persoane fizice) ºi apoi un anunþ care prezintã o ofertã de loc de
muncã (din partea unei firme). Atenþie, anunþurile nu vor cuprinde stereotipuri sau discriminãri
ºi vor valoriza cât mai bine calitãþile profesionale!

Activitatea nr. 2: Alege mesajul potrivit!
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice reprezentãrile personale despre profesii ºi domenii de pe piaþa muncii;
sã clarifice ºi sã argumenteze opþiunile personale privind mesajele despre femei ºi bãrbaþi
care sunt menþinute în spaþiul public.
l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: fiºe de lucru, cartoane colorate, scotch, coli de flip-chart
Scenariul activitãþii
Moderatorul va oferi fiecãrui elev Fiºa de lucru ºi va preciza care este cerinþa acesteia. Timp
de completare 5 minute.
Pe o fiºã de lucru comunã (coalã de flip-chart), moderatorul centralizeazã rãspunsurile
elevilor ºi propune o analizã cu ajutorul întrebãrilor de mai jos.
Urmãtoarea sarcinã este ca, în dreptul fiecãrei profesii, pe fiºa de lucru comunã a clasei,
elevii sã adauge un verb, cel mai potrivit acelei profesii. Se comparã verbele de la profesiile
considerate predominant feminine cu verbele de la profesiile predominant masculine.
Pe doi pereþi opuº, vor fi lipite douã cartoane: pe unul va figura cuvântul „PRO“, pe celãlalt
„CONTRA“. Sunt anunþaþi elevii cã urmeazã câteva mesaje la care vor reacþiona alegând
sã adere la „PRO“, dacã sunt de acord, sau la „CONTRA“, dacã nu sunt de acord cu
mesajul. Dupã fiecare mesaj, se lasã timp elevilor pentru a se decide ºi pentru a-ºi pregãti
argumentele. Dacã argumentele unui grup îi vor convinge pe membrii celuilalt grup, aceºtia
au posibilitatea sã schimbe echipa. Dupã epuizarea tuturor argumentelor, se prezintã un
mesaj nou. Exemple de mesaje:
„Este mai importantã cariera pentru un bãrbat decât pentru o femeie.“
„Este de preferat un bãrbat într-un post de conducere decât o femeie.“
„Prioritarã pentru o femeie trebuie sã fie grija pentru copii, soþ, casã.“
„Femeile trebuie sã se ocupe de educaþia copiilor, mai mult decât bãrbaþii.“
l

l

l

l

Analiza activitãþii
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l

l
l
l
l
l

l
l
l

La ce profesii din Fiºa de lucru þi-a fost cel mai uºor sã optezi pentru F sau B? La ce profesii
þi-a fost cel mai dificil?
Sunt profesii exclusiv feminine ºi profesii exclusiv masculine?
Ce profesii consideri cã sunt potrivite în egalã mãsurã pentru femei ºi pentru bãrbaþi?
La care dintre profesiile numite femeile sunt cel mai greu acceptate?
La care dintre profesiile numite bãrbaþii sunt cel mai greu acceptaþi?
Care este evoluþia în timp a fiecãrei profesii, din punctul de vedere al ocupãrii ei de cãtre
o femeie sau de cãtre un bãrbat? Ce meserii erau realizate în trecut exclusiv de bãrbaþi/femei?
Care sunt argumentele care predominã în justificarea opþiunii pentru PRO sau CONTRA?
Care sunt argumentele care îi determinã pe elevi sã îºi schimbe opþiunea?
Care sunt argumentele care îi determinã pe elevi sã îºi menþinã opþiunea?
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Alege mesajul potrivit!
Vei gãsi, mai jos, 20 de nume de profesii. Pentru fiecare dintre acestea, noteazã, în spaþiul corespunzãtor, cui consideri cã se adreseazã: femeilor sau bãrbaþilor. Ca sã nu îþi influenþãm
alegerea, numele tuturor profesiilor sunt scrise la genul masculin.
PROFESII, DOMENII DE
ACTIVITATE
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

FEMEI/BÃRBAÞI
Noteazã cu F sau B

ªofer
Profesor
Doctor
Vânzãtor
Actor
Manager
Prezentator TV
Bucãtar
Consilier ºcolar
Bijutier
Inginer
Cercetãtor
Inspector
Vânãtor
Chirurg
Agent de vânzãri
Scriitor
Regizor
Contabil
Asistent medical
Învãþãtor
Reporter
Constructor
Avocat

Dupã ce ai completat, reciteºte-le ºi poþi adãuga un „X“ pentru acele profesii pe care le
consideri în egalã mãsurã potrivite pentru femei ºi pentru bãrbaþi.
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5.2. Pregãtirea pentru carierã
Activitatea nr. 1: „Mica publicitate“
„În fiecare dimineaþã, dupã ce mã trezesc, citesc în
revista Forbes lista celor mai bogaþi oameni din
lume. Dacã nu sunt trecut acolo, mã duc la muncã.“
ROBERT ORBEN
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã analizeze stereotipurile de gen prezente în anunþurile pentru angajare din ziare, de pe
Internet;
sã creeze propriile cãrþi de vizitã pentru profesia doritã;
sã elaboreze anunþuri de angajare nediscriminatorii.
l

l
l

Timp de lucru: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, cãrþi de vizitã, culori
Scenariul activitãþii
Se face un exerciþiu de încãlzire, prin completarea unor începuturi de propoziþie ºi obþinerea
unor asociaþii, scrise pe o coalã de flip-chart, care se vor discuta cu întreaga clasã.
1. Completaþi începuturile de propoziþie:
E mai avantanjos sã fii bãrbat, pentru cã profesional…
E mai avantajos sã fii femeie, pentru cã profesional…
l

2. Asociaþi liber urmãtoarele idei cu primul cuvânt care vã trece prin minte:
Casnicã Femeie singurã Femeie de succes Femeie mãritatã Bãrbat educat Femeie de afaceri Femeie divorþatã Om de afaceri Antrenor de baschet Antrenoare de baschet Soþ Femeie manager Bãrbat singur Femeie educatã Bãrbat însurat Bãrbat manager Bãrbat divorþat l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

147

l

l

l

Fiecare elev este anunþat cu o sãptãmânã înainte cã e necesar sã aducã 4 anunþuri extrase
din ziare sau de pe Internet referitoare la locuri de muncã disponibile pentru angajare. Va
alege 2 anunþuri care îi plac ºi 2 anunþuri care nu îi plac.
Pentru a analiza anunþurile selectate, preferate, respinse sau discriminatorii, moderatorul
va împãrþi clasa în 4 grupuri. Se vor gãsi în grup argumente „pro“ ºi „contra“. Membrii
grupurilor vor crea anunþuri pentru diferite meserii de pe poziþia de angajatori. Aceste
anunþuri vor fi prezentate colegilor din celelalte grupuri ºi se vor compara cu cele selectate
din ziare ºi de pe Internet.
Fiecare elev va elabora o carte de vizitã amuzantã, originalã, neobiºnuitã, pentru profesia
doritã, dar în care este interzis sã se foloseascã stereotipuri ºi discriminãri de gen. Se vor
lipi ºi expune pe o foaie de flip-chart cãrþile de vizitã create.

Analiza activitãþii
În ce mod aþi fãcut selecþia anunþurilor?
Dupã ce criterii v-aþi ghidat în alegerea anunþurilor?
Cum a fost sã creaþi voi anunþuri?
Dar cãrþi de vizitã? Ce greutãþi aþi întâmpinat?
l
l
l
l

Evaluare
Scrieþi un haiku despre felul în care vã pregãtiþi pentru cariera doritã.
Fiecare grup va completa evaluarea activitãþii pe o foaie de hârtie dupã modelul dat: ªtiu – Vreau
sã ºtiu - Am învãþat!

Activitatea nr. 2: Cutia cu… influenþe
„Uºa cãtre progresul personal se deschide numai dinãuntru.“
BURKE HEDGES
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã identifice valorile profesionale care influenþeazã alegerea carierei de cãtre fete ºi de cãtre
bãieþi;
sã exploreze spaþiul influenþelor interne ºi al celor venite din exterior în alegerea carierei;
sã conºtientizeze motivaþia opþiunilor personale pentru o carierã sau alta.
l

l
l

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: 2 cutii, bileþele colorate, coli de flip-chart, markere, scotch
Scenariul activitãþii
Moderatorul prezintã elevilor douã cutii, una pentru fete ºi una pentru bãieþi.
Pe o coalã de flip-chart sunt notaþi cât mai mulþi factori ce pot influenþa alegerea unei cariere:
u sã ai un loc de muncã sigur
u sã îþi poþi asuma riscuri
u sã ai reuºite, succese
u sã fie o profesie de prestigiu
u sã ai propria afacere
l
l
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u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

l

l
l

l

sã fie un mediu creativ
sã urmezi o facultate
sã îi ajuþi pe ceilalþi
sã câºtigi mulþi bani
sã întâlneºti mulþi oameni
sã ai relaþii bune cu colegii
sã ai activitãþi cât mai variate
sã ai o funcþie de conducere
sã fii apreciat(ã)
sã lucrezi într-o instituþie, firmã importantã
sã îþi asumi responsabilitãþi
sã fii în grija cuiva etc.

Se oferã fiecãreia/fiecãruia câte 6 bileþele colorate, pe care elevele ºi elevii vor nota,
individual, 3 factori cei mai importanþi ºi 3 factori cei mai neimportanþi în alegerea carierei.
Pentru a eficientiza sinteza rãspunsurilor, vom opta pentru douã culori diferite ale bileþelelor:
o culoare pentru „important“ ºi o altã culoare pentru „neimportant“.
Se solicitã doi voluntari, responsabili pentru cele douã cutii cu rãspunsuri (o fatã ºi un bãiat).
Se strâng rãspunsurile în cele douã cutii ºi cei doi voluntari le vor lipi pe câte o coalã de
flip-chart, împãrþitã în douã rubrici: „important“ ºi „neimportant“; atunci când se repetã un
rãspuns, se bifeazã în dreptul celui deja lipit.
Pornind de la configuraþia celor douã liste de opþiuni fãcute de fete ºi de bãieþi, se analizeazã
factorii aleºi.

Analiza activitãþii
Care sunt factorii preferaþi de ambele grupuri (fete ºi bãieþi)?
Care sunt factorii pe care ambele grupuri îi considerã ca fiind neimportanþi?
Ce factori au rãmas neincluºi în vreuna dintre categorii?
Ce anume le influenþeazã pe fete în alegerea carierei? Ce anume îi influenþeazã pe bãieþi
în alegerea carierei? Prin ce se aseamãnã ºi prin ce se deosebesc cele douã liste, a fetelor
ºi a bãieþilor?
Cu ce alþi factori mai poate fi completatã lista iniþialã?
l
l
l
l

l

Evaluare
În dreptul fiecãrui factor de pe listã, elevele ºi elevii vor nota exemple de profesii care sunt
considerate reprezentative pentru acea caracteristicã. Se va analiza ºi compara ponderea acelei
profesii în rândul femeilor ºi în rândul bãrbaþilor. Vor fi aduse exemple ºi argumente.

Activitatea nr. 3: „Omul de afaceri“: femeie/bãrbat
„De credeþi cã PUTEÞI...sau de credeþi cã NU PUTEÞI...aveþi dreptate.“
HENRY FORD
Activitatea pe care o propunem îi va sprijini pe elevi:
sã înþeleagã rolul mass-media în perpetuarea stereotipurilor de gen în viaþa publicã;
sã descopere caracteristici ale stilului de conducere feminin/masculin;
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l
l

l
l

sã îºi completeze profilul managerial feminin/masculin;
sã se implice activ în grup.

Durata: 50 de minute
Materiale necesare: coli de flip-chart, markere, scotch, articole din ziarele ºi revistele din
domeniul afacerilor, decupaje, obiecte foarte variate din sala de clasã.
Scenariul activitãþii
Se formeazã 4 grupuri, fiecare grup având aproximativ 6-8 elevi (fete ºi bãieþi).
Sarcinile sunt urmãtoarele:
l
l

Grupul 1 va primi minim 2 - 3 articole despre femei care ocupã posturi de conducere în firme
cunoscute. Din analiza articolelor, vor extrage caracteristici ale profilului femeii de afaceri.
Grupul 2 va primi minim 2 - 3 articole despre bãrbaþi care ocupã posturi de conducere în firme
cunoscute. Din analiza articolelor, vor extrage caracteristici ale profilului bãrbatului de afaceri.
Grupul 3 va primi decupaje din reviste, obiecte cât mai variate existente în salã. Cu ajutorul
acestora, vor realiza un spot publicitar cu o femeie de afaceri – personaj principal. Spotul
publicitar va avea ºi un slogan. Sunt încurajaþi sã participe cât mai mulþi elevi din grup. Se pot
folosi de obiectele din salã.
Grupul 4 va primi decupaje din reviste, obiecte cât mai variate existente în salã. Cu ajutorul
acestora, vor realiza un spot publicitar cu un bãrbat de afaceri – personaj principal. Spotul
publicitar va avea ºi un slogan. Sunt încurajaþi sã participe cât mai mulþi elevi din grup. Se pot
folosi de obiectele din salã.
l

Grupurile au la dispoziþie 20 de minute pentru a-ºi pregãti prezentãrile. Dupã prezentãri,
urmeazã feed-backul acordat între grupuri.

Analiza activitãþii
Cum aþi lucrat în grup? Ce a fost cel mai uºor ºi cea a fost cel mai dificil? Ce rol a jucat
fiecare?
Enumeraþi criteriile pentru alcãtuirea celor douã profile: al femeii de afaceri ºi al bãrbatului
de afaceri?
Ce credeþi cã îi avantajeazã pe bãrbaþi sã ajungã în posturi de conducere? Ce îi dezavantajeazã?
Ce credeþi cã le dezavantajeazã pe femei sã ajungã în posturi de conducere? Care sunt
posibilele obstacole? Ce le avantajeazã?
Menþionaþi mesajul dominant al spotului publicitar care prezenta femeia de afaceri?
Menþionaþi mesajul dominant al spotului publicitar care prezenta bãrbatul de afaceri?
Menþionaþi ºi ce este specific celor douã stiluri manageriale?
l

l

l

l

l
l
l

Evaluare
Elevele ºi elevii vor discuta despre evoluþia în timp a stilurilor de conducere: comparaþie trecut
– prezent – viitor.
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