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ACTIVITATEA A2.2. 

DISCRIMINAREA ȘI HĂRȚUIREA ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

Scopul: implicarea elevilor în activităţi de educaţie pentru drepturile omului; creşterea nivelului 

de sensibilitate şi conştientizare de către elevi a beneficiilor diversităţii culturale ca resursă 

fundamentală de promovare a toleranţei şi înţelegerii reciproce într-o societate europeană. 

Obiective:  

 luarea atitudinii contra discriminării şi a prejudecăţilor;

 conştientizarea şi acceptarea valorilor personale, aprecierea valorilor celorlalţi;

 compasiunea faţă de persoanele care sunt în risc de excludere socială.

Şcoala joacă un rol important în vieţile noastre şi a comunităţii în care trăim. Este cheia 

formării copiilor şi a tinerilor, pregătindu-i să devină persoane active şi implicate ale societăţii. 

Discriminarea nu este altceva decat încalcarea dreptului la egalitate, iar acest drept este încălcat 

de cele mai multe ori în școli. Discriminarea se bazează pe o prejudecată, care nu este altceva 

decat o idee preconcepută, greșită, pe care și-a făcut-o un om despre altcineva.  

Stereotipurile şi prejudecăţile sunt formate în copilăria timpurie (4-5 ani). Odată formate, ele 

devin rezistente la schimbare şi creează o bază solidă pentru rasism, sexism, homofobie etc. 

Traduse în acţiune, acestea duc la inegalitate, discriminare şi violenţă socială. Intervenţia 

timpurie în dezvoltarea copiilor este esenţială pentru a ne asigura că vor deveni adulţi echilibraţi, 

care să respecte diversitatea şi drepturile fundamentale ale celorlalţi”. 



 
 

 
 

 

 

 

Discriminarea se referă la orice comportament de deosebire, excludere, restricție sau 

preferință pe care o persoană sau un grup îl manifestă față de o altă persoană sau un alt grup pe 

baza unor criterii precum: genul, etnia, vârsta, rasa, limba, o formă de handicap, orientarea 

sexuala, convingeri personale sau apartenența la o categorie defavorizată. 

Discriminarea poate avea doar efecte negative asupra persoanei în cauză pe o perioadă 

îndelungată de timp. Un efect devastator al discriminării este diminuarea nivelului stimei 

personale și încrederii în sine. De asemenea, discriminarea are un impact negativ asupra stării 

sociale și a sănătății mintale a victimelor. În plus, victima se poate confrunta cu performanțe 

scăzute, lipsa motivației, neimplicare și chiar cu un sentiment constant de vinovăție. 

Există mai multe forme ale discriminării: 

 discriminare directă - survine atunci când o persoană este tratată mai puţin favorabil 

decât o altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situaţie comparabilă, pe baza 

oricărui criteriu de discriminare prevăzut de legislaţia în vigoare. 

 discriminare indirectă - reprezintă orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele 

pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat sau supune unui 

tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă 

de altele care se află în situaţii egale. 

 hărțuirea - este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, 

degradant ori ofensator, pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, gen, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut 

de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu. Bullying-ul reprezintă un comportament 

ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, 

Termenul discriminare lat.discriminare = a face deosebire 

 



 
 

 
 

tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un 

anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau probleme de ordin medical/ familial).  

În cazul unor prejudecati formate de către anumiți elevi, cea mai bună soluție este 

COMUNICAREA. Prin comunicare se poate stabili dacă afirmațiile făcute cu privire la persoana 

respectivă sunt adevărate sau sunt doar niște prejudecăți.  

 
 
ACTIVITATEA 1. EXPLOZIA STELARĂ 

 
 

 
 



 
 

 
 

ACTIVITATEA NR 2. CUVINTE CARE RĂNESC 

 

 Dați foi care se lipesc și un pix fiecărui elev. 

 Cereți-i fiecăruia să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele 

ofensatoare pe care le-au auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica 

nume). 

 Puneți banda adezivă pe podea în clasă, marcând următoarea grilă-scară: 

 
Tachinare/glume ușoare 

Insultă dureroasă  
Glumă umilitoare                         Insultă foarte dureroasă 

 

 Cereți-le elevilor să lipească foile lor pe scară, luând în considerare cel mai 

adecvat loc după părerea lor. Cereți-le să nu vorbească unul cu altul și să nu 

comenteze foile în timp ce fac acest lucru. 

 Lăsați-i pe toți să se uite mai bine la scară. De obicei sunt cuvinte care se 

repetă, de obicei plasate în poziții diferite pe scară de diferiți elevi. 

 

Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, întrebați-i ce au observat la scară, în timp ce 

ghidați analiza lor și discuția cu următoarele întrebări: 

 

 Ați văzut anumite cuvinte în mai multe locuri pe scară? 

 De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu 

este ofensator, în timp ce alții îl consideră dureros sau umilitor? 

 Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine? 

 De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte? 



 
 

 
 

 A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte este o formă de bullying sau nu? De 

ce? 

 Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți? 

 În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte? 

 Ce categorie/temă a primit cele mai multe foi? Cum explicați acest lucru? 

 

ACTIVITATEA NR 3. STUDIU DE CAZ 

 

Petru este un elev strălucit din clasa voastră. Alți elevi îi cer tema pentru a o copia, dar el 

refuză în-totdeauna. El are astm și acest lucru face ca să fie dificil pentru el să participe la 

activități sportive. Recent, l-ai văzut având un atac de astm în timp ce juca fotbal. Colegii lui 

de echipă glumesc pe seama lui în fiecare zi și îl numesc ‘cârpă’. Unul dintre băieți l-a 

îmbrâncit și a căzut în genunchi în noroi și i-a făcut o poză cu telefonul mobil. Mai târziu, 

același băiat vă cere să vă uitați la pagina lui de Facebo-ok. Încărcase fotografia cu Petru, cu 

titlul ‘Așa arată eșecul’. V-a spus că unii dintre elevi din clasă deja au dat „like” folotografiei. 

V-a cerut să spuneți cât mai multor oameni să dea „like” fotografiei. 

 
 
1. Cum credeți că l-au făcut colegii lui pe Petru să se simtă? 

2. Cum vi se pare comportamentul băiatului? Ce încerca el să obțină? 

3. Cum vi se pare comportamentul celorlalți oameni implicați (toți cei care l-au făcut pe Petru 

‘cârpă’ și care au dat ‘like’ la fotografia de pe Facebook)? Ce încercau să obțină? 

4. Ce credeți că ar trebui să facă Petru acum? 

5. Ce ați face/spune dacă ați fi prietenul/prietena lui Petru? Dar dacă ați fi prietenul/prietena 

băiatului? 

 


