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Perspective teoretice asupra intimidări și tratamentului degradant
Bullying-ul este perceput în moduri diferite în funcție de perspectivă sau unghiul din care este
privit. Poate fi comparat cu studierea fenomenelor sociale prin diferite tipuri de ochelari. Înțelegerea
bullying-ului este astfel parțial în ochii privitorului. Copiii, tinerii, profesorii și părinții pot avea
experiențe diferite de hărțuire și, prin urmare, percepții diferite despre ceea ce este hărțuirea.
Se poate argumenta că înțelegerea noastră este colorată prin tradiţia ştiinţifică pe care o luăm
ca punct de plecare. Aceasta înseamnă că măsurile pe care le considerăm adecvate vor varia în
funcție de percepțiile noastre. Cel mai comun mod de a privi hărțuirea este din perspectiva
psihologică individuală. Aceasta începe prin a analiza formele de comportament agresiv care pot să
fie de natură fizică sau psihologică. În cercetarea asupra hărțuirii școlare, încercările de a identifica
caracteristicile specifice ale făptuitorilor și, respectiv, victimelor au fost dominante. În acest fel,
hărțuirea se limitează la comportament și acte care au loc între indivizi. Astfel, accentul va fi pus pe
personalitate trăsăturile și modelele comportamentale ale indivizilor implicați.
Conform acestei tradiții, o situație de agresiune constă dintr-un făptuitor, un individ sau grup
care este mai puternic decât victima, adesea doar o singură persoană. A bully nu trebuie să fie mai
puternic în niciun sens absolut. Este suficient ca el sau ea este percepută a fi mai puternică. Victima
este partea mai slabă, posibil ca un rezultat al unor caracteristici personale specifice sau al lipsei de
resurse adecvate.
Unii cercetători se referă, de asemenea, la un nou tip de situație caracterizată de „victime
provocatoare” în care victima poate induce bullying prin diferite forme de provocare. Cu toate
acestea, este foarte dificil să evaluezi, o astfel de situație implică riscul ca o astfel de descriere să
corespundă cu propria raționalizare a situației de către bătăuș, exemplificând clasicul alibi că „El a
fost cel care a început.”.
Argumente, agresivitate sau acte negative între doi participanți la fel de puternici, indiferent
dacă acestea implică acte repetate care ar fi putut avea loc pentru o lungă perioadă de timp, nu sunt
considerate bullying. Prin urmare, bullying-ul trebuie să fie diferențiat de rivalitate, conflict și
competitivitate.
Dacă examinăm hărțuirea dintr-o perspectivă socioculturală, putem găsi și alte explicații
pentru care unii oameni sunt hărțuiți, în timp ce alții devin bătăuși. În ce privește prevenirea
agresiunii, devine necesar să se schimbe atenția de la un singur elev hărţuind pe altul la imaginea de
ansamblu şi la şcoală ca mediu pentru învăţare şi dezvoltare.
Privind hărțuirea dintr-o perspectivă socioculturală înseamnă, de asemenea, că ignorăm
caracteristicile psihologice ale indivizilor implicați și căutăm în schimb explicații în context.
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Incluziunea și excluderea sunt văzute ca parte a modului în care copiii se comportă atunci când
interacționează între ei.
Combaterea agresiunii, a tratamentelor degradante și a discriminării este o sarcină cheie
pentru școli. Un mediu social pozitiv nu este doar un scop în sine, ci o condiție prealabilă pentru
învățare. Deși școlile au încercat mult să-i ajute pe elevii supusi hărțuirii, au existat puține cercetări
asupra metodelor eficiente. Această evaluare va ajuta la rezolvarea acestei probleme.
Evaluarea definește bullying-ul ca un act negativ repetat care implică un individ sau indivizi
care încearcă în mod deliberat și intenționat să provoace pe cineva vătămare sau suferință. Bullyingul se repetă și continuă pe o perioadă lungă de timp.
Tratamentul degradant este atunci când demnitatea unui copil sau a elevului este încălcată în
anumite ocazii. Astfel de acte pot fi efectuate de către unul sau mai mulți indivizi și îndreptate către
acesta.
Tratamentul degradant poate fi vizibil și fizic sau ascuns și subtil. Pot fi exprimate prin forme
derogatorii de adresare, răspândire de zvonuri, ridicol sau violență fizică. Excluderea sau
amenințarea cuiva poate fi, de asemenea, considerată ca tratament degradant. Hărțuirea este un
tratament degradant care este legat de unul dintre formele de discriminare (gen, identitate sau
expresie transgender, etnie, religie sau alte convingeri, dizabilitate, orientare sexuală și vârstă).
Cele mai eficiente măsuri anti-bullying
Următoarele măsuri pot fi considerate, în general, cele mai eficiente:
• Elevii participă activ la prevenirea agresiunii – nu doar ocazional, în mare măsură,
responsabilitatea derulării activităților vizate, crearea unei atmosfere bune (sprijinul colegilor nu este
inclus în această măsură), cu sprijinul și cooperarea adulților din școală.
• Urmărire/evaluare – efectuată în mod regulat a situației elevilor în ceea ce privește
hărțuirea, iar rezultatele sunt utilizate pentru a dezvolta și a modifica măsuri antibullying.
• Echipe de cooperare – adică echipe anti-bullying, grupuri de siguranță sau similare cu o
combinație largă de cadre didactice și personal cu abilități speciale, cum ar fi asistentele școlare,
consilieri sau profesori pentru copiii cu nevoi speciale.
• Măsuri pentru tratarea agresiunilor și victimelor – proceduri de abordare și urmărirea
agresiunii victimei și a agresorului. Trebuie să existe proceduri pentru procesarea experiențelor de
agresiune și oferirea de sprijin celor implicați.
• Instruirea personalului – majoritatea personalului primește instruire pentru a-și îmbunătăți
înțelegerea despre hărțuirea și tratamentul degradant.
Măsuri care sunt eficiente și pentru fete:
5

• Un sistem de monitorizare a pauzelor școlare – bine dezvoltat, programat și bazat pe
identificarea zonelor care sunt percepute ca periculoase în care există special personalul responsabil
să fie alături de elevi și să organizeze activități speciale lor.
Măsuri care sunt eficiente și pentru băieți:
• Măsuri de consolidare a relațiilor dintre elevi – o strategie deliberată implementată prin
activități pentru a crea un sentiment de apropiere și comunitate.
• Documentarea cazului – pe baza procedurilor stabilitate.
• Reguli de comportament – elaborate în cooperare între personal și elevi.
• Strategii disciplinare – strategii pe care profesorii le găsesc susținătoare și le urmează, de
ex. sancțiuni sau consecințe aplicate unui comportament inacceptabil.
Măsuri care reduc tratamentul degradant
Majoritatea măsurilor care s-au dovedit eficiente împotriva agresiunii s-au dovedit, de
asemenea, eficiente împotriva tratamentelor degradante. Trebuie remarcat, însă, că efectele sunt ceva
mai mici în cazul tratamentului degradant decât în cazul altor forme de agresiune. Măsuri care reduc
tratamentul degradant:
• Măsuri de consolidare a relațiilor dintre elevi – o strategie deliberată implementată prin
activități pentru a crea un sentiment de apropiere și comunitate.
• Elevii care participă activ la prevenirea agresiunii – nu doar ocazional, dar li se
încredințează, în mare măsură, activități de desfășurare care vizează crearea a unei atmosfere bună cu
sprijinul și cooperarea adulților din școală. (Această măsură nu include elevii care funcționează ca
sprijin de la egal la egal.)
• Strategii disciplinare – strategii pe care profesorii le găsesc susținătoare și pe care le
acționează, de exemplu. sancțiuni sau consecințe aplicate unui comportament inacceptabil.
• Un sistem de monitorizare a pauzelor școlare – bine dezvoltat, programat și pe baza
identificării zonelor care sunt percepute ca periculoase unde personalul special sunt responsabili de a
fi alături de elevi și de a organiza activități speciale pentru lor.
• Echipe de cooperare – adică echipe anti-bullying, grupuri de siguranță sau similare cu o
combinație largă de cadre didactice și personal cu abilități speciale, cum ar fi asistentele școlare,
consilieri sau profesori pentru copiii cu nevoi speciale.
• Măsuri pentru bătăuși și măsuri pentru victime – proceduri de abordare și urmărirea
incidentelor de agresiune pentru victimă și agresor și proceduri pentru procesarea experiențelor de
agresiune și oferirea de sprijin celor implicat.
• Reguli școlare – elaborate în cooperare între personal și elevi.
Măsuri care reduc proporția agresorilor
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S-a demonstrat că anumite măsuri au un efect asupra proporției de autori. Proporția bătăușilor
a scăzut atunci când următoarele măsuri au scăzut si a fost implementat:
• Urmărire/evaluare – efectuată în mod regulat a situației elevilor în ceea ce privește
hărțuirea, iar rezultatele sunt utilizate pentru a dezvolta și modifica măsurile anti-bullying
• Elevii participă activ la prevenirea agresiunii – nu doar ocazional, dar responsabilitatea
derulării activităților vizate la crearea unei atmosfere bune, cu sprijinul și cooperarea adulților la
scoala. (Această măsură nu include elevii care funcționează ca sprijin de la egal la egal.)
• Instruirea personalului – majoritatea personalului primește instruire pentru a-și îmbunătăți
înțelegerea despre hărțuirea și tratamentul degradant.
Anti-ţiganismul ca barieră la incluziunea romilor
Flagelul anti-țiganismului s-a dovedit a fi o barieră formidabilă în calea eforturilor de
îmbunătățire a șanselor de viață și de viață standarde pentru romi, mulți dintre ei se confruntă cu
discriminare, hărțuire și infracțiuni motivate de ură din cauza originii lor etnice. La fel de ca urmare,
părți semnificative ale populației de romi continuă să se lupte cu provocări pe care ne place să nu le
mai credem ca exista in UE. Casele fără apă curentă sau electricitate, lipsa asigurării de sănătate și
chiar foamea continuă să fie realități pentru cote inacceptabile ale comunității de romi într-una dintre
cele mai bogate regiuni din lume.
Anti-țiganismul se manifestă sub diferite forme, inclusiv discriminare, hărțuire sau
infracțiuni motivate de ură împotriva romilor. Rasismul și xenofobia sunt factori cheie ai antițiganismului – dar nu singurii. Neîncredere în „celălalt”, disprețul pentru cei săraci (descris deja de
Adam Smith în „Teoria sentimentelor morale”), și constructul social înrădăcinat al „țiganului”,trăirea
la marginea societății întărește purul rasism care închide romii într-un cerc vicios de excludere.
Principiul nediscriminării, așa cum este consacrat în Dreptul primar al UE și în special Carta
UE a Drepturile fundamentale, solicită adoptarea de măsuri specifice pentru combaterea hărțuirii
motivate de rasă si crima. În acest context, Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/UE) califică
drept discriminare interzisă orice act de hărțuire pe motive de rasă sau origine etnică (articolul 2
alineatul (3)). Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului obligă și statele membre să o poată folosi ca
pedeapsă penală pentru a lupta împotriva rasismului. Prin urmare, statele membre sunt obligate să
sancționeze discursurile instigatoare la ură și a considera motivația rasială o circumstanță agravantă
în alte tipuri de infracțiuni sau o astfel de motivație pot fi luate în considerare de instanţele de
judecată atunci când stabilirea sancțiunilor (articolele 1 și 4)
Decalajul în educație, realizarea între copiii romi și ne-romi rămâne ridicată, mai ales
dincolo de învățământul obligatoriu. În mod încurajator, între 2011 și 2016, participarea la educația
timpurie a crescut în șase din cele nouă țări chestionate – dar încă rămâne în urmă față de media
populației generale. Îmbunătățirile participării la învățământul obligatoriu au fost, de asemenea,
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încurajatoare, deși rămâne sub media populației generale în majoritatea țărilor. De asemenea, între
2011 și 2016, numărul elevilor romi care au părăsit învăţământul la nivelul de gimnaziu în medie a
scăzut – de la 87 % în 2011 la 68 % în 2016. Din punct de vedere al experiențelor a discriminării
directe, ponderea totală a romilor care s-au simțit discriminați când au fost în contact cu școlile nu sa
schimbat din 2011 – totalizând 14 % în 2016.
Între timp, proporția romilor care părăsesc școala timpurie comparativ cu cei care
abandonează timpuriu școala în populația generală din toate țările chestionate rămâne inacceptabil de
ridicat. În ceea ce privește segregarea școlară, ponderea a romilor care frecventează cursurile în care
„toți colegii de clasă sunt romi” a crescut în medie de la 10 % în 2011 la 15 % în 2016, subliniind
necesitatea unei acțiuni mai decisive in aceasta zona. Realizarea acestui lucru ar contribui și la
îndeplinirea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 4: „Asigur educație incluzivă și echitabilă de
calitate și promovare oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”.
Sărăcia este atât un rezultat, cât și un factor de excludere în educație, angajare, sănătate și
locuințe. O cheie ținta Strategiei UE 2021-2027 pentru o dezvoltare inteligentă, durabilă iar creșterea
incluzivă este să scoată 20 de milioane de oameni din riscul de sărăcie; abordarea sărăciei în rândul
romilor ar constituie o contribuție importantă la atingerea acestui obiectiv. Datele analizate în acest
raport arată că statele sunt încă departe de a se apropia chiar de această țintă față de cetățenii lor
romi. Cu câteva excepții, ratele sărăciei în rândul romilor nu au scăzut între 2011 și 2016. O
proporție covârșitoare de romi – în medie, 80 % în cele nouă state member chestionat în 2016 – încă
trăiesc în pericol de sărăcie. În plus, o medie de 27 % dintre romi trăiesc în gospodării în care măcar
o persoană a trebuit să se culce înfometată o dată în luna precedentă; în unele state membre, această
proporție este și mai mare.
Acest lucru necesită politici de reducere a sărăciei în care se combină abordări diverse
pentru îndeplinirea drepturilor și principiilor a Pilonului european al drepturilor sociale – de
exemplu, pilonul european al drepturilor sociale dreptul la un venit minim adecvat care să asigure
beneficii,o viață în demnitate în toate etapele vieții; acces efectiv la asigurarea bunurilor și serviciilor
pentru toți cei care nu au resurse suficiente; dreptul tuturor copiilor la protecţie din sărăcie; și dreptul
copiilor din medii defavorizate la măsuri specifice de îmbunătățire egalitatea de șanse. Astfel de
politici ar contribui direct la angajamentul statelor membre ale UE de a se reuni Obiectivele de
dezvoltare durabilă, și anume Obiectivul nr. 1: „Încheierea sărăciei în toate formele ei peste tot”.
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Asociația Masterpeace Ro este o asociație care a fost fondată în ianuarie 2016, dar
activitatea sa a început la începutul lunii august 2015, când cei patru membri fondatori au
înființat Clubul MasterPeace România ca parte a MasterPeace International, o organizație
care pledează pentru pace prin mijloace artistice, ateliere etc, fiind prezentă în peste 50 de
țări, câștigătoare a Premiului Luxemburg pentru pace pentru „Outstanding peace
organization”.
Misiunea Asociatiei MasterPeaceRO este să construim relații pașnice între oameni de
toate vârstele și culturile - de la personal la global - prin educație, cercetare și acțiune.
Obiective asociatiei sunt urmatoarele: oferirea unei platforme puternice, bazată pe cercetare și
infrastructură solidă, pentru activități educaționale, comunitare și internaționale; stabilirea
unei legaturi si colaboraricu alti parteneri ce lucreaza pentru pace; furnizarea de instrumente
practice pentru o viață pașnică, inclusiv abilități și metode pentru soluționarea conflictelor și
prevenirea violenței.
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ROstand for unity
Scopul proiectului este de familiarizare a tinerilor cu istoria minorității rrome și implicarea
tinerilor în acțiuni comunitare locale prin desfășurarea de traininguri și acțiuni de popularizare a
comunității cu ceea ce reprezintă bullying-ul sub orice formă, punându-se accent pentru cel de rasă

OBIECTIVELE PROIECTULUI
O. 1 Implicarea a 150 de tineri din 5 unități școlare din Județul Prahova în activități nonformale.
O1.a. Realizarea parteneriatelor cu cele 5 unități școlare, Liceul Tehnologic Toma Socolescu
Ploiesti, Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti, Liceul Tehnologic de Trasporturi Ploiești, Liceul Teoretic
G Tocilesscu Mizil, LiceulAgricol Bărcănești.
O1.b. Realizarea logo-ului proiectului.
O1.c Susținerea pe o durată de 2 ore în cadrul fiecărei unități școlare a unui training inițial.
O1.d. Desfășurarea unui training de 3 zile la Sinaia, pentru un număr de 150 de tineri,15
profesori si 2 traineri cu tematica bullyng-ului de rasă.
O1.e Realizarea de către elevi, în cadrul celor cinci unități școlare, a unui proiect comunitar
local de către elevi prin care se adresează o problema de discriminare împotriva minorității rrome.
O1.f. Realizarea unui broșuri cu activități propuse de către cei doi formatori ai Asociației
MasterPeace Ro.
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
Activitatea nr. 1. Realizarea partneriatelor cu cele 5 unități școlare, Liceul Tehnologic Toma
Socolescu Ploiesti, Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti, Liceul Tehnologic de Trasportului Ploiești,
Liceul Teoretic G Tocilesscu Mizil, Liceul Tehologic Barcănești.
Descrierea activităţii nr.1. Semnarea de către reprezentanții legali ai celor cinci unități școlare a
parteneriatului.
Rezultate activitatea nr.1. Parteneriatul este semnat de către cei cinci reprezentanți legali.
Posibilitatea de a derula activitățile pe perioada implementării proiectului.
Indicatori activitatea nr.1. Partenerii din proiect or sa deruleze și alte activități alaturi de Asociația
Masterpeace Ro.
Activitatea nr. 2 Relizarea logo
Descrierea activităţii nr. 2: Se va reliza un concurs de logo in cele cinci unități școlare, la
final or sa fie propuse 5 logo și toti cei 150 de elevi or sa viteze logo favorit prin intermediul unei
unelte ICT.
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Rezultate activitatea nr. 2: Logo reprezentativ ce o sa fie parte componentă a roll-up.urilor și
bannerelor ce vor orna cele 5 unități școlare participante.
Indicatori activitatea nr. 2: Logo și roll-up-rile or să fie expuse în cadrul inității școlare timp de 1 an
școlar.
Activitatea nr. 3 Susținerea pe o durată de 2 ore în cadrul fiecărei unități școlare a unui
training inițial.
Descrierea activităţii nr. 3 Marian Dragomir și Mihai Rada, traineri ai Asociației MasterPeace
Ro or să desfășoare, alaturi de voluntari asociției, activități non-formale de 2 ore în fiecare unitate
școlare parteneră pe tema bullyng-ului, și cu precădere cel de rasă, cu focus pe etnia rroma.
Rezultate activitatea nr.3 Realizarea unui broșuri cu cele cinci traininguri, ca modele de bune
practici, ce pot sa fie duplicate și în cadrul altor unități școlare cu care asociația are parteneriate
active.
Indicatori activitatea nr. 3: Publicarea broșurii cu ISBN și cu drept de autor.
Activitatea nr. 4 Desfășurarea unui training de 3 zile la Sinaia, pentru un număr de 150 de
tineri, 15 profesori si 2 traineri cu tematica bullyng-ului de rasă.
Descrierea activităţii nr. 4: Pe o perioadă de 3 zile cei 150 de elevi participanți, alături de cei
15 profesori și 2 traineri vor participa la un folow-up training prin care se vor face aplicații pe tema
bullyng-ului etniei rrome, folosindu-se biblioteca vie ca metodă de lucru. Asociația Masterpeace Ro
vă cofinanța activitatea prin transportul participanților și o masă pusă la dispoziție.
Rezultate activitatea nr.4: Asimilarea terminologiei și a modelelor oferite ca exemple de bune
practici în reprezentarea teoretică a fenomenului de bullying împotriva etniei rrome.
Indicatori activitatea nr. 4: cei 150 de elevi, din cele 5 școli partenere vor propune pentru
implementare câte o activitate comunitară ce are ca bază bullyingul împotriva etniei rrome și oferirea
de răspunsuri împotriva acestui fenomen.
Activitatea nr. 5: Realizarea de către elevi, în cadrul celor cinci unități școlare, a unui
proiect comunitar local de către elevi prin care se adresează o problema de discriminare împotriva
minorității rrome.
Descrierea activităţii nr. 5: În fiecare unitate școlară sunt implicați 30 de elevi și trei profesori
care, în urma trainingului inițial și modelelor din cadrul trainingu-ului de la Sinaia vor remarca un
fenomen de bullying în propria comunitate școlare și locală și vor propune o modaliyate de a rezolva
acest act de nedreptate.
Rezultate activitatea nr.5: Actul de bullying remarcat în cadrul celor cinci unități va fi
rezolvat prin activitățile proiectului de implicare civică
Indicatori activitatea nr. 5: Elevii or sa fie atenți la acțiunile de bullying împotriva etniei
rrome.
11
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Timelaps
Logo-ul câștigător in urma votului elevilor din data de 18.09.2022 din cele cinci instituții de
învățământ participante. S-a utilizat StrawPool (real-time polls and surveys https://strawpoll.com/)

Primul workshop susținut în data de 26 septembrie 2022 în cadrul Liceului Tehnologic Toma
Socolescu Ploiești. Bullying, Discriminare de rasă, Prejudecăți, Istoria Romilor, câteva dintre
topicului activităților.

13

Al doilea workshop pe tema bullying-ului și discriminării de rasă susținut în data de 27
septembrie 2022 în cadrul Liceului Tehnologic 1MAI Ploiești. 30 de tineri au experimentat educația
nonformală.

.
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Al treilea workshop pe tema bullying-ului și discriminării de rasă susținut în cadrul Liceului
Tehnologic de Trasporturi Ploiești în data de 28 septembrie 2022. 30 de tineri au experimentat
educația nonformală.
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Al patrulea workshop pe tema bullying-ului și discriminării de rasă susținut în cadrul Liceului
Tehnologic Agricol Barcănești în data de 29 septembrie 2022. 30 de tineri au experimentat educația
nonformală. De asemenea, ne-am bucurat de vizita unor oaspeți de seamă din partea Agenției
Naționale pentru Romi care ne-au susținut în activitatea propusă.
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Al cincilea workshop pe tema bullying-ului și discriminării de rasă susținut în cadrul Liceului
Teoretic "Grigore Tocilescu", Mizil în data de 30 septembrie 2022. 30 de tineri au experimentat
educația nonformală
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Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu”, orașul Mizil, județul Prahova
Liceul și-a primit numele în 1995, în onoarea lui Grigore Tocilescu, renumitul istoric,
arheolog, epigrafist și folclorist român, născut în orașul Mizil.
În prezent, echipa noastră este formată din 37 de profesori, 7 cadre didactice auxiliare, 10
membri ai personalului nedidactic și are peste 700 de elevi, în patru cicluri de învățământ, preșcolar,
primar, gimnazial și liceal, cu profile teoretice și specializări diverse, precum filologie, științe
sociale, matematică-informatică și științele naturii. Școala deține 18 săli de clasă, laboratoare și
cabinete (biologie, chimie, fizică, informatică, limba franceză, limba și literatura română, istorie),
sală amfiteatru, sală de festivități, sală de sport, teren pentru activități sportive, C.D.I., cabinet
medical, cabinet de consiliere și asistență psihologică, bibliotecă, ceea ce facilitează desfășurarea
optimă a tuturor proceselor educative.
Proiecte educaționale relevante:


Proiectul de colaborare cu Asociația Volum-Art, Endless Present Unlimited Future



Proiectul „Romeo și Julieta la Mizil”



Proiectul Erasmus+, Living library, octombrie 2021



Proiectul Erasmus+, Act in Education, colaborare cu Slovacia și Olanda, în parteneriat cu

Materpeace România


Proiectul ,,Fii implicat !” cu Asociația Transcena



Proiectul interdisciplinar ,,Călătorie pe drumul vinului”



Proiectul european ,,Girls Go Circular” în colaborare cu Junior Achievement Romania



Proiectul educațional ,,Importanța jocului didactic în învățământul preuniversitar", în

colaborare cu Editura D'Art


Proiecte eTwinning la ciclul primar: A traveler on the blue planet, The Intelligent Digital

Student, Tech-Third in STEAM Education, ECOSTEM with Digital Students, A different way to
discover Math, Birds of my country


Proiectul educațional ,,Să-ți vorbesc despre mine!”, în colaborare cu CJRAE Prahova
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Proiectul ,,Credință și literatură exprimate prin pictură”



Proiectul ,,Let’s talk about You(th), etapa locală și națională, parteneriat cu Expert Forum

București


Proiect Response-Ability, educație prin artă, parteneriat cu Centrul de Teatru Educațional

Replika, Asociația Teach For Romania, Expert Forum și Fundația Tineri pentru Tineri


Proiectul de voluntariat cu Ambasada SUA, 4x4 pentru prieteni



Proiecte ale Clubului Holtis al liceului



Derularea proiectelor/programelor cu JA România: Our Journey starts with a step; Proiectul

național Skills for Tech Jobs, educație pentru orientare profesională; Proiectul internațional JA
Succesul Profesional, educație pentru orientare profesională; Proiectul național JA Alimentație
sănătoasă, Sport, Prevenție, educație pentru sănătate; Programul național JA Credite inteligente,
educație economică și financiară; Proiectul internațional Management Skills for Live, educație
antreprenorială; Programul internațional JA, Safe Journey, educație economică și financiară;
Modulul interactiv JA Educație finaciară,Finanțele mele


Parcurgerea Programului Climate Action in Education organizat de British Council România

cu sprijinul Ambasadei Britanice la București


Participarea la Proiectul Supporting the next generation of STEM Professionals, User

experience careers (Virtual Job Shadow)


Proiectul ,,Tineri cu inițiative pentru promovarea culturii civice în Regiunea Sud”, în

parteneriat cu Asociația REPER pentru Management prin Valori


Participarea la Ziua Internațională a Păcii, colaborare cu Masterpeace România



Participare la International Day of Education, colaborare cu Masterpeace Olanda

Alte parteneriate/colaborări


Fundația eLiberare, pe tema traficului de persoane



Educatie civică prin artă, EFOR București, în colaborare cu regizor Ozana Nicolau



Centrul Academic „Mihai Eminescu” din Chișinău



Institutul Cultural Român



Asociația Culturală „Mihai Eminescu” din Cernăuți



Radio România Actualități



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău



Universitatea “Petrol și Gaze’’, Ploiești



Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău



Liceul Teoretic „Gh. Palade” din Puhoi, Republica Moldova



Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, Ucraina
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Asociația Masterpeace România și Masterpeace International



Parteneriat cu Asociația HoltIs



Parteneriate cu Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie și Casa Memorială ,,Nichita Stănescu” din
Ploiești



Parteneriate cu instituțiile locale, Primăria Mizil, Direcția Socială, Poliția și Jandarmeria din
comunitate, Casa de Cultură ,,Adrian Păunescu” Mizil etc. și cu instituții de învățământ locale și
județene
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Titlul proiectului - Povești despre noi
Grup țintă - Elevi între 14 și 18 ani
Autori - Aura Elena Eftimie, Christa-Carla Frățiman, Aurelia Daniela Pandelea
Data - octombrie 2022
Teme abordate - Multiculturalismul și adaptarea la un spațiu socio-cultural necunoscut
Instituția care implementează proiectul - Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu”, oraş Mizil,
Prahova
Parteneri - Asociația Masterpeace România, Direcția Locală de Asistență Socială
Descrierea proiectului
Acest proiect este special creat pentru elevii care se confruntă cu probleme de adaptare
provocate de întoarcerea dintr-o altă țară și nevoiți să se (re)adapteze unui mediu social,
cultural și școlar nou. El se concentrează pe povești reale de viață identificate în școală, pe
nevoia de incluziune a copiilor care se confruntă cu dificultatea de a se adapta și pe dorința de
a trezi în ceilalți empatie și nevoia de a deveni un sprijin real, de a accepta multiculturalismul
și de a fi toleranți, în spirit uman și civic. Principala formă de realizare este studiul de caz,
urmat de

povestirea experiențelor de viață.

Elevii își împărtășesc poveștile în timpul

sesiunilor organizate de profesorii coordonatori, în parteneriat cu CȘE. Poveștile sunt apoi
folosite pentru exerciții de scriere a unui scenariu și pentru o producție video care va fi
difuzată în comunitatea școlară și locală.
Durata - cinci sesiuni/întâlniri, a câte 40 de minute fiecare
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Observaţii: Între aceste sesiuni de lucru participanţii la proiect vor avea întâlniri în grupuri
mai mici, în funcţie de nevoile proiectului şi de tipul de activitate desfăşurată.
Elemente cheie - videoclipul despre Călătoriile ADN, Workshop despre cum se scrie o poveste/un
scenariu, studiu de caz și sondaje/chestionare prin care se identifică gradul de intoleranță faţă de alte
culturi, obiceiuri etc. și identificarea celor care vor să ia parte la poveste, ca eroi care își mărturesc
istoria.
Obiective
1. Civice și morale :
a. Elevii adună și împărtășesc experiențe de viață pe tema migrației, a dificultății de adaptare și a
multiculturalismului și extrag valori civice/morale/culturale din ele.
b. Elevii atrag atenția asupra diferitelor aspecte ale migrației cu care se confruntă societatea actuală,
inclusiv comunitatea lor şcolară.
c. Elevii promovează multiculturalismul, diversitatea, toleranța și transmiterea de valori.
d. Elevii învață să lucreze în echipă.
2. Literare/ Lingvistice/ De comunicare:
a. Elevii își folosesc imaginația pentru a crea un scenariu și pentru a crea videoclipul, dramatizarea
poveștilor.
b. Elevii își exprimă opinia asupra subiectelor abordate și exersează abilități de dezbatere
respectuoasă și de ascultare activă.
3. Alfabetizare digitală:
a. Elevii creează un Google docs în care, ca editori, completează ,,povestea” pe măsură ce ea
evoluează.
b. Elevii creează videoclipul ca produs final al proiectului.
Structura celor cinci activități
Nr.
Subiectul
Coordonato
activități
r
i
1.
Definirea
Profesorii
termenilor.
implicați în
Înțelegerea
proiect
proiectului, a
obiectivelor
și a modului
în care se
realizează
produsul
final
(videoclipul)
.

Participanți Locul de
desfăşurar
e
- videoclip ReprezenYouTube
tanți ai CȘE Sala
de
Călătoriile
festivități
ADN
Reprezenvideo- tanți
ai
proiector
Direcției
- foi de Locale de
flipchart
Asistență
Socială
Resurse
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Observații

Activitatea se
poate realiza
și cu o clasă
sau cu elevi
selectați din
anumite clase
în care s-au
identificat
copii
din
grupul țintă.

2.

Cum scriu Profesorii
Cunoștinun scenariu? implicați în țele
proiect
elevilor
despre
tiparele
narative
Exemple
oferite de
către
profesor

3.

Cum realizez Profesorii
CunoștinElevii care Sala
de
un
implicați în țele
au dorit să ia festivități
videoclip?
proiect
digitale ale parte la
elevilor
Competenţele T.I.C.
ale
participanţilor

4.

Poveştile
noastre

Profesorii
implicați în
proiect
și
elevii care se
ocupă
de
cercetare, de
strângerea
datelor și de
identificarea

Experiențele
copiilor
care
au
probleme
de adaptare
-Relatările
părinților
despre
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Elevii care Sala
de
au dorit să ia festivități
parte
la
proiect

Elevii care
au dorit să ia
parte
la
proiect

Sala
de
clasă, sala
de lectură,
C.D.I.,
laboratorul
de
informatică
etc

Scopul
acestei
activități este
și acela ca
elevii
participanţi la
proiect să își
aleagă modul
concret
de
implicare
(scenariști,
actori, editori,
reporteri,
fotografi
etc.),
în
funcție
de
abilitățile pe
care le au și
de interesele
civice
și
educative .
Scopul
acestei
activităţi este
ca
elevii
implicaţi în
proiect
din
echipa
tehnică să îşi
gestioneze
resursele
materiale şi
de
timp
pentru
crearea
videoclipului
cu
respectarea
scenariului pe
care îl va
realiza echipa
selectată
la
activitatea 2.
Se aleg cele
mai relevante
povești
pentru temele
abordate, apoi
se oferă un
timp de lucru
pentru
realizarea

5.

Împărtășim
experiența
noastră

celor
mai
reprezentative povești/
experiențe

cauzele
care
au
condus la
plecarea/
revenirea
în țară

Profesorii și
elevii
implicați în
proiect
ca
realizatori ai
scenariului,
ai
videoclipului
și cei care au
fost sursa de
inspirație,
prin poveștile
lor de viață.

Videoclipu
l
care
înglobează
poveștile
elevilor

Elevii,
părinții,
profesorii
liceului,
reprezentanț
i locali.

scenariului,
respectiv
a
videoclipului,
cu
supraveghere
a permanentă
a profesorilor
implicați.
Sala
de Activitatea
festivități
debutează în
sala
de
Rețelele de festivități, ca
socializare
prezentare a
proiectului,
parcursului
acestuia și a
produsului
final.
Apoi
videoclipul se
postează pe
pagina școlii
și
se
promovează
pe
rețelele
sociale.

Resurse pentru profesorii coordonatori:
1. Plan de proiect ,,Poveşti despre noi”
2. Storytelling – Manualul profesorului, realizat de Masterpeace în cadrul proiectului Erasmus+ Act
in Education, 2021-2022
3. Proiectul RoStand for Unity, 2022, realizat de Masterpeace România, Agenția Națională pentru
Romi, în parteneriat cu Fundația Județeană de Tineret Prahova
3.
Materiale inspiraționale despre Călătoriile ADN
https://www.youtube.com/watch?v=CfgfoVszWBY

25

INCLUZIUNEA ȘI BULLYINGUL SUB ASPECT CONTEXTUAL
Autori: Prof. Ilie Ileana, Huțanu Veronica, ElenaVasile Stănică Andra
Școala reprezintă al doilea factor în procesul de educare a copiilor, de aceea societatea
așteaptă ca aceasta să îi învețe pe copii să își gestioneze sentimentele și pornirile agresive și să facă
față bullyingului. Școala este calea spre dezvoltarea cognitivă și emoțională a elevilor. De aceea,
datoria fiecărei școli este nevoia de a analiza cât mai profund problemele cu care aceștia se
confruntă. Suntem în mod direct preocupați să aflăm punctul lor de vedere și perspectiva lor asupra
bullyingului și a siguranței în școli.

â
Ca Școală Europeană, titlu obținut de instituția nostră în anul 2017 pe baza proiectelor
europene desfășurate în ultimii ani, Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” cultivă principiul egalității
de șanse, al incluziunii, conform căruia elevii au șanse egale de a se exprima, de a învăța și de a
deveni furnizori de informații și valori general-valabile – adevăr, nediscriminare, bine, șanse egale la
educație. Schimburile de experiență din cadrul proiectelor europene desfășurate la nivelul instituțiilor
noastre (Acting 2 Speak English, Water - Our precious Treasure, Understanding and Critical Media
Literacy) au condus la asimilarea de bune practici, cu o influență pozitivă în dezvoltarea
competențelor social-civice, de sensibilizare și de exprimare culturală. Astfel, se conturează pentru
absolvenții liceului nostru un profil de formare european, pentru a învăța pe parcursul întregii vieți.
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O altă activitate desfășurată de noi, importantă în formarea tinerilor, a fost proiectul
Centre de incluziune socio-profesională a tinerilor aflați în situație de risc care le-a oferit elevilor
defavorizați șansa de a participa la pregătiri remediale, de a fi consiliați și de a consuma o masă caldă
de trei ori pe săptămână, de a participa la activități extrașcolare (tabără, excursii, festival de creașie și
talente). Prin aceste oportunități, elevii și-au definit viitorul prin continuarea studiilor la nivel
academic sau prin continuarea pregătirii la nivel profesional, prin inserție pe piața muncii.
În acest context, Proiectul Rostand for Unity, desfășurat de Liceul Tehnologic “Toma
Socolescu” din Ploiești, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi (finanțator), Asociația
MasterPeace Romania (susținător) și alte patru licee prahovene, dorește să ofere un sprijin practic în
gestionarea efectivă a fenomenului de bullying, în care sunt implicați elevii romi, o problemă
continuă în sânul societății actuale. Deoarece școala este cea care crește, educă și formează tinerii pe
o perioadă lungă a vieții lor, în procesul de integrare a elevilor romi în societate este nevoie de un
parteneriat sine-qua-non între profesori, elevi și părinți, pilonii principali ai oricărei instituții de
învățământ.

Proiectul a debutat cu identificarea grupului-țintă care urma să ia parte la desfășurarea
proiectului. Astfel, 30 de elevi din cardul liceului nostru, din diverse clase, au răspuns apelului
nostru, exprimându-și dorința de a afla și învăța cât mai multe aspecte legate de comunitatea romă și
de modalitățile de incluziune a copiilor romi, prin combaterea bullyingului. Următorul pas a fost
realizarea unui logo reprezentativ, o reală provocare, deoarece liceenii au propus patru logo-uri. De
fapt, realizarea logo-urilor nu este o activitate nouă în cadrul instituției noastre, deoarece elevii au
participat în perioada noiembrie 2019 - februarie 2020 la proiectul eTwinning, care și-a propus să
dezvolte învățarea colaborativă, prin utilizarea provocării ca metodă de comunicare interactivă a
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elevilor. Una dintre provocări a fost concursul de design digital pentru desenarea logo-ului
proiectului.
Pe 26 septembrie, a urmat găzduirea workshopului (susținut de către președintele
Asociației MasterPeace, domnul Dragomir Marian) de către Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”
(profesori coordonatori: dir. Ilie Ileana, prof. Huțanu Veronica, prof. Stănică Andra și bibliotecar
Vasile Elena), pe tema bullyingului, și cu precădere cel de rasă, cu focus pe etnia romă. Din cuprinsul
activității au făcut parte teme precum Bullyingul, Discriminarea rasială, Prejudecăți și Istoria
Romilor, elevii experimentând educația nonformală.
Proiectul va continua cu un folow-up training la Sinaia al Liceului Tehnologic „Toma
Socolescu” Ploiești, Liceului Tehnologic „1 Mai” Ploiești și Liceului Tehnologic de Transporturi
Ploiești, prin care se vor face aplicații pe tema bullying-ului etniei rrome, folosindu-se biblioteca vie
ca metodă de lucru, se vor prezenta rezultatele proiectului comunitar local. De asemenea, se vor
asimila terminologiei și modelele oferite ca exemple de bune practici în reprezentarea teoretică a
fenomenului de bullying împotriva etniei rrome.
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Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești
prof. coordonatori: Mădălina Bolocan, Loredana Frangulea și Alina Irimescu
Liceul Tehnologic de Transporturi are un istoric bogat ce își are originea la începutul anilor
'30. Astfel, între anii 1937-1938 ia fiinţă şcoala profesională cu durata de 4 ani în actualul local al
spitalului C.F.R. Ploieşti, care pregătea ucenici pentru meseriile: fierar, lăcătuş, cazangiu, lăcătuş
locomotive şi vagoane, sudor, tâmplar, mecanic auto.
În 1950 şcoala profesională C.F.R. Ploieşti Nord se transformă în actualul local, care fusese
proiectat pentru magazia Economat a C.F.P.V.pentru ca mai apoi în 1954 să se schimbe denumirea
şcolii în Şcoala Profesională Auto Ploieşti. În 1952 aceasta devine Grupul Școlar Auto pentru ca mai
apoi să se transforme în Liceul Industrial Nr. 3.
Anul 1998 aduce o nouă schimbare numindu-se Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti
pentru ca ultima schimbare și cea care se menține încă și în prezent să fie Liceul Tehnologic de
Transporturi Ploieşti care pregătește elevi cu specializarea tinichigiu vopsitor auto, mecanic auto și
electric.
În prezent, şcoala noastră are două sedii: pe Strada Văleni Nr. 144G și pe Strada Elena
Doamna Nr. 78B.
De-a lungul anilor școala noastră a fost și încă este implicată în foarte multe proiecte atât
național, cât și international. Unul dintre aceste proiecte este și proiectul R.O.S.E – S.M.S pentru
progress. În cadrul proiectului au fost selectați anual câte 15 elevi pe an de studiu care au beneficiat
de activități pedagogice și de sprijin precum și de activități extracurriculare.
Un alt proiect în care liceul nostru a spus prezent a fost proiectul CANVASS+ care a
contribuit la modernizarea activității didactice prin îmbunătățirea abilităților digitale.
CANVASS+ a reușit să integreze TIC în fiecare curriculum educațional și să ajute la crearea
unor resurse educaționale pentru ca procesul de învățământ să fie mai operativ.
Parteneri în proiect
E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE, Italia
IstitutoIstruzioneSuperiore Via Sarandì, 11, Italia
FONDAZIONE MONDO DIGITALE, Italia
CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA ASOCIACION
C.E.C.E., Spania
Colegio Las Chapas, Spania
REGIONAL DIRECTORATE OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF
CRETE, Grecia
4th Vocational School (Evening) of Heraklion, Grecia
29

BEST CYBERNETICS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY, Grecia
Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești, România
Alte proiecte și programe educative în care școala noastră s-a implicat au fost :
*Proiect “Spune prezent educaţiei “Erasmus+ MOBILITY – septembrie 2014-august
2015. Au participat

12 cadre didactice selecţionate pentru mobilităţi în Italia, Cehia, Olanda.

Partener ISJ Ph, CCDPh.
*Programul Uniunii Europene DAPHNE III, “Action AntiBullying, International.
*Proiect JOBS – Orientare profesională – Instruire în intreprinderi şi şcoli” – Job Orientation
Training in Businesses and Schools, mai-iunie 2015 locul I pe judet. Proiectul a fost iniţiat de
Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educaţiei Naţionale (MNE) şi Centrul
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România.
*Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63611 – „Pregătiţi pentru piaşa muncii”. Proiectul “Pregătiţi
pentru piaţa muncii!” a avut ca obiectiv general facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a
elevilor înscrişi la calificări din 3 domenii de calificare (Mecanică; Electric; Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice) din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, prin participarea acestora la stagii de
pregătire practică în parteneriat.
*Erasmus + CAnVASS + „Conținutul audio al conținutului video SyStem Plus”(KIT C
AnVASS=Cercetare CAnVASS + – un studiu științific privind metodologiile pedagogice inovatoare,
active și digitale, bazate pe tehnologia și comunicarea interactivă; CAnVASS + OER – un software
proiectat, dezvoltat și validat pentru a sprijini crearea și utilizarea de resurse educaționale de calitate,
deschise și digitale la toate nivelurile educaționale;CAnVASS + MOOC – un curs de formare
dezvoltat, proiectat și validat pentru a consolida capacitatea profesorilor de a utiliza și integra
tehnologia în clasele digitale).
*Proiect “T.O.T.I” (Toti –Original-Tenace –Implicat în comunitate”,editia 2, finanţat prin
programul YouthBank Ploieşti coordonat local de Fundaţia Comunitară Prahova şi coordonat
naţional de Asociatia pentru Relaţii Comunitare.
*„Demaraj spre responsabilitate socială şi profesională „ finanţat prin programul YouthBank
Ploieşti coordonat local de Fundaţia Comunitară Prahova şi coordonat naţional de Asociaţia pentru
Relatii Comunitare,Fundaţia pentru Implicarea Tinerilor.
*Proiect „Vizite la Fabrică „- partener „Scoala de Valori”, Naţional, Orientare profesională.
Proiect Naţional “ShoeBox”.
*Proiect “Generaţia în mişcare “-partener Fundaţia PRAIS.
*Programe Junior Achievement –“Prevenirea abandonului şcolar“, “Succesul profesional “
“Tehnici de comunicare “.
*Revista Liceului Tehnologic de Transporturi Ploieşti ,,Caleidoscop”
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Pe lângă multitudinea de proiecte derulate, elevii liceului nostru coordonați de colectivul de
cadre didactice participă permanent la activități școlare și extrașcolare care vin în întâmpinarea
nevoilor lor dar și în sprijinul dezvoltării personale și profesionale, cum ar fi ,,Competiția
internațională YRE-Tinerii reporteri pentru mediu". Tinerii Reporteri pentru Mediu (YRE) este unul
din cinci programe conduse de Fundația pentru Educație de Mediu (FEE). Programul și-a propune să
responsabilizeze tinerii să adopte o poziție educată cu privire la problemele de mediu și să le ofere o
platformă pentru a face cunoscute aceste probleme prin intermediul scrisului, fotografiei sau video.
Programul oferă tinerelor generații șansa de a-și face vocea auzită în timp ce își îmbunătățesc
abilitățile de scriere și prezentare.
Echipa de elevi a abordat tema propusă în cadrul competiţiei YRE 2022 şi anume ,,Loss of
biodiversity”-,,Pierderea biodiversității, sub forma unui eseu: Ariile protejate sub asediul activităților
umane. Crăciunul vine în fiecare iarnă și în liceul nostru cu organizarea unui Târg de Crăciun și
prezentarea produselor cu tematică specifică realizate de elevii noștri. Astfel în Parcul Municipal
Vest Liceul Tehnologic de Transporturi s-a remarcat cu produsele handmade realizate de copiii
noștri sub îndrumarea profesorilor.
Proiectul educațional Să creștem prin lectură, încadrat domeniului cultural-artistic, vizează
găsirea unor strategii care să determine o mai mare implicare a elevilor din ciclul liceal în actul
lecturii. De asemenea, se urmărește identificarea de metode care să contribuie la eficientizarea
activității de predare-învățare, în cazul orelor de limba și literatura română din ciclul liceal.
Utilizarea metodelor și tehnicilor variate de stimulare a lecturii determină dezvoltarea interesului
elevilor pentru lectură, îmbogățirea vocabularului activ al acestora, dezvoltarea exprimării orale și
scrise, dezvoltarea imaginației, a creativității, a logicii și a gândirii critice.
De asemenea, situațiile concrete de viață decupate din lumea cărții stimulează elevii să
își exprime opiniile, sentimentele, viziunile. Aceste abilități dobândite sunt valorificate și în cadrul
altor discipline și contribuie la formarea personalității adolescenților. Toate aceste activități, dar și
altele, precum plantarea pomilor, amenajarea spațiului din curtea școlii pentru activități recreative,
activități de reciclare, educație rutieră și de acordare a primului ajutor, au venit și vin în continuare în
ajutorul elevilor pentru dezvoltarea armonioasă atît din punct de vedere emoțional, personal și
profesional cât și în beneficiul instituției ce se prezintă ca o școală modernă, adaptată la nou, ce vine
în întâmpinarea beneficiarilor săi direcți și care își prezintă cu mândrie paleta educațională și
realizările dobândite.
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Diferiți dar EGALI
prof. coordonatori: Mădălina Bolocan, Loredana Frangulea și Alina Irimescu
Trăim într-o societate în care oamenii încearcă să devină înțelegători cu tot ce diferit. Dacă în
urmă cu ceva timp anumite concepții și perspective asupra lumii vizau sau încurajau criticarea,
etichetarea, marginalizarea și, în cele mai grave cazuri, agresiunea oameniilor de altă origine, de altă
etnie, acum avem oportunitatea să –i cunoaștem mai bine, să le înțelegem felul de a gândi și de a se
manifesta cultural. Astfel, acesta a fost și motivația implicării Liceului Tehnologic de Transporturi,
din Ploiești, în proiectul ,,ROstand for unity” al cărui coordonator este asociația MasterPeace RO.
Participanții din acest proiect sunt elevii din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a atât de la
învățământul liceal, cât și de la cel profesional.Cu toate acestea, ei au gândit și susținut o activitate în
cadrul școlii ,,Diferiți dar Egali” ce a vizat violența, bullyingul, care este des întâlnit în mediul școlar
împotriva ființei umane, dar, mai ales, împotriva celor ce aparțin etniei rrome- elementul esențial al
acestui proiect. Astfel, profesorii coordonatori s-au ,,transformat” în reporteri pentru a afla care a fost
scopul și obiectivele organizării acestei activități.
-Ce te-a făcut să participi la acest proiect?
- Scopul acestui proiect mi s-a părut interesant, răspunde Sabina –elevă în clasă a XI-a.
-În ce sens?
-În sensul că este important ca noi, cei ce suntem încă pe băncile școlii, să nu mai fim doar
martori la ce se întâmplă în jurul nostru, ci să învățăm că în spatele oricărei acțiuni există o motivație
pentru a discrimina pe cei ce nu sunt ca noi, în special elevii rromi, și să luăm atitudine.
-Cum adică să ,,luați atitudine”? întreabă ,,reporterul”.
- Să îi facem conștienți pe elevii din liceul nostru că o vorbă aruncată,,în glumă” în mod
repetat poate răni pe cineva care are altă culoare a pielii sau are alte obiceiuri culturale.
-Aș putea să intervin? întreabă Robert, un alt elev din proiect.
-Desigur, te ascultăm.
-Cred că este esențial pentru noi să realizăm că ,,A FI TOLERANT” nu te face indiferent, ci
te face uman.Te face să realizezi că o schimbare începe cu tine. Dacă tu nu mai spui ,,e ca la țigani la
noi”, ,, este un lucru țigănesc”, ,,cioară” etc.-atunci când faci referire la un elev sau la o persoană
de etnie rromă- dovedești înțelegere și maturitate pentru că ,,A RESPECTA” este forma prin care
putem merge mai departe fără violență și fără conflicte inutile.
-De ce credeți că unii oameni au o astfel de atitudine?(discriminatorie,violentă etc.)
-Din punctul meu de vedere, spune Sorin, oamenii reacționează așa atunci când le e frică.Se
simt amenințați de tot ce e diferit de ei, de felul în care au fost educați, de ceea ce au primit în
cei,,șapte ani de acasă” drept valori fundamentale sociale, morale și emoționale.
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-Cum se manifestă acestă frică, Sorin?
-Frica generează idei preconcepute, aceste duc la discriminare, la acte de agresiune, la
bullying –în cadrul școlii. Cel care a fost crescut acasă să urască ,,țiganii”, cum se zice de obicei, va
avea ,de cele mai multe ori, o reacție agresivă față de un coleg care este rrom sau care are tenul mai
închis decât al lui, gândind că acesta e o persoană care nu se îngrijește, care nu respectă regulile în
școală, este murdar și de aceea trebuie marginalizat. Astfel, se poate ajunge la ,,etichetarea”
colegului care poate a avut o problemă(dacă într-adevăr are hainele murdare sau miroase urât pe
lângă el) și a venit așa la ore. Această ,,etichetă” rămâne pentru totdeauna și poate dăuna grav stării
emoționale acelei persoane, transformând-o ulterior într-o victimă.
- Ce activitate v-a atras atenția la workshopul organizat în cadrul școlii de reprezentanții
asociației MasterPeace Ro?
-Mie mi s-a părut interesant, răspunde Vlad , atunci când am primit o foaie imaculată , pe
care am mototolit-o și apoi a trebuit să o readucem la starea inițială, fapt imposibil de realizat.
-De ce ți-a rămas în minte acest moment?
-În acel moment am realizat că vorbele rănesc mai mult decât un act de agresiune fizică. Am
înțeles că trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți, că poți răni pe cineva atunci când arunci cu vorbe
sub formă de ,,glumă”, că dacă o faci repetat ajungi să îi faci rău acelui coleg, deși tu, în mintea ta,
nu făceai decât să te amuzi pe baza colegului ,,țigan”. O vorbă aruncată în vânt, e asemenea unei
pietre aruncate către o persoană- RĂNEȘTE.
-De ce ați organizat și susținut acestă activitate ?, își manifestă curiozitatea ,,reporterul”.
-Activitatea gândită de noi s-a numit ,,Diferiți dar Egali”, răspunde Daniel. Când ne-am
întâlnit pentru a pregăti acestă activitatea am înțeles că noi fuseserăm, cel puțin o dată, martori la
acte denigratoare la adresa rromilor fie în școală sau pe stradă și asistasem pasiv la scena respectivă.
De asemenea, am realizat că deși avem rădăcine diferite, trăim în medii familiale conduse după
regulile culturale diferite, SUNTEM EGALI uman sau în ceea ce privește dreptul la educație. Astfel,
scopul activității noastre a fost pentru A ATRAGE ATENȚIA că a fi diferit, a fi rrom, nu este ceva
contagios, ci e ceva unic. Fiecare persoană este unică(indiferent de etnie, rasă, religie, înfățișare etc.)
și acest fapt face CONVIEȚUIREA mai interesantă: învățăm cuvinte din altă limbă, obiceiuri
culinare, dansuri, felul de a gândi etc.
-Credeți că activitatea voastră și-a atins scopul?
- Da,considerăm că și-a atins scopul vizat. Suntem conștienți că lucrurile nu se vor schimba
peste noapte, intervine Alexandra, dar participarea la acest proiect ne-a făcut să înțelegem că
MENTALITATEA este cea mai importantă pentru A TRĂI ÎN ARMONIE cu cei din jurul nostru.
Acesta este un pas mic, dar credem noi, important pentru a nu mai gândi că dacă cineva este rrom,
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trebuie marginalizat, învinuit pentru atmosfera din clasă ori pentru rezultatele nesatisfăcătoare a
elevilor din respectiva clasă.
Vă mulțumim pentru implicare și vă așteptăm la următoarea activitatea din cadrul proiectului
,,Rostand for unity”.
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