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Investeşte în 

OAMENI 
 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritara: 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii: 
Domeniul major de interventie: 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” 

Titlul proiectului: Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor romi 
Contract nr: POSDRU/8/2.2/S/5 

 
 

 

8. SA VORBIM DESPRE ROMI! 

Teme: ROMII SI PREJUDECATILE INDIVIDUALE .  
 
Din perspectiva Programei Şcolare pentru disciplina EducaŃie Interculturală, aprobată prin OMECI nr. 
5098/9.09.2009, această activitate contribuie la formarea competenŃelor specifice: 
2.1. Compararea relaŃiilor dintre persoane, specifice societăŃii multiculturale şi societăŃii 
interculturale; 
4.1. Respectarea, din perspectiva interculturalităŃii, a diferenŃelor dintre persoanele care aparŃin unor 
culturi 
diferite; 
3.2. Analizarea în echipă a unor modalităŃi de combatere, din perspectiva interculturalităŃii, a 
atitudinilor şi acŃiunilor intolerante din şcoală, familie şi din grupul de prieteni 
1.3. Identificarea trăsăturilor specifice persoanei în societatea interculturală 
 
Durata: 50 minute 
 
Numar participanti: elevii de la o singura clasa 
 
Scopul activitatii: incurajarea participarii active si crearea unui climat in care elevii ajung sa discute 
liber despre diferentele si similaritatile cu persoanele  de etnie roma; 
 
Evaluare generala: Copiilor li se imbunatateste respectul de sine si increderea in mediul educational 
(clasa, scoala) in care isi desfasoara activitatea. 
 
Obiective:  

• Sa discutate impactul stereotipurilor si al etichetelor puse indivizilor sau grupurilor de oameni; 
• Sa inteleaga si sa accepte dreptul la exprimare al celuilalt; 
• Sa exerseze argumentatia rationala si sa devina familiarizati !!! cu mediul restrictiv in care pot 

uneori sa isi desfasoare activitatea 
 
Pregatire:  

- se aseaza in fata clasei trei scaune, in cerc; 
- regula de baza este ca doar cei ce stau pe scaunele din fata pot spune ceva/vorbi; 
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Desfasurator : 

- 5’  - prezentarea exercitiului si a temei orei de educatie interculturala; 
 
Tema acestei ore: „ ce inseamna ROM pentru mine“ ; 
 

-  40’ , distribuite astfel: 
-   tema discutiei este: „ce inseamna ROM pentru mine“ ; cadrul didactic poate fi una dintre 

persoanele care incepe aceasta discutie (Cum arată fizic? Ce calităŃi sau ce defecte au? Cum 
trăiesc şi unde? etc intrebarile acestea sunt orientative, dar trebuie lamurit foarte clar faptul ca 
doar cei trei care stau in fata pe scaunele din fata pot adauga ceva; 

- cine vrea sa spuna ceva, cine are ceva de spus trebuie sa se ridice din banca si sa il inlocuiasca 
pe unul dintre cei ce stau pe cele trei scaune, bătându-l uşor pe umăr; acest lucru se poate 
intampla de oricat de multe ori; 

- rolul profesoarei este doar de a initia discutia, ar trebui cam dupa a doua runda (maxim) sa se 
ridice de pe unul dintre scaune si, in timp ce copiii discuta, sa noteze punctele esentiale; la final 
va face o recapitulare despre cele mai importante puncte discutate 

 
Debr iefing si evaluare 
Analizarea activitatii se realizeaza punand intrebari, cele ce urmeaza fiind doar ajutatoare: 

a. A fost greu sa gasiti cuvintele potrivite ; 
b. Ce  stim despre romi? 
c. Avem prejudecati cu privire la romi? 
d. E familia responsabila pentru modul nostru de a gandi? 
e. Ce ar trebui sa facem in scoala pentru a schimba toate aceste lucruri? 

 
 
Sfatur i pentru facilitator  
 
Pentru a fi sigur ca este inteleasa activitatea de catre copii, ar trebui sa faci o demonstratie inainte sa 
incepeti.  
Este foarte important sa îi faceti sa inteleaga ca daca au de spus ceva trebuie sa urmeze singura regula 
a orei: sa il inlocuiasca pe unul dintre cei de pe scaun! 
 
Autor : Mar ius Jitea,  

 
 

INSTITUTUL  ROMAN DE TRAINING
TRAINER PE EDUCATIE PE DREPRURILE OMULUI


