
 

 

 
Programă tematică Discriminare  

 

1. 1.Momentul organizatoric: Podcast, 
https://www.youtube.com/watch?v=TXLrt02excE 

2. Obiectiv de învățare :  
Ce este discriminarea, de cate tipuri este ea? 
Ce consecinte are discriminarea la nivel de individ si la nivel social 
Care este diferenta intre merite si privilegii 
Cum combatem o atitudine discriminatorie 
 

3. Joc: Se aseaza fetele pe aceeasi linie, cu loc in fata si in spate pentru a putea 
face cativa fpasi in fata sau spate raspunzand la aceste intrebari 

 
Daca parintii tai au lucrat noaptea si in weekend-uri pentru a sprijini familia, poti 

face un pas inapoi. 

Daca ai fost vreodata diagnosticat ca având o boala/handicap fizic sau mintal, 

poti face un pas inapoi. 

In cazul in care limba principala vorbita in casa ta nu a fost limba nationala a tarii 

in care ai crescut, poti face un pas inapoi. 

Daca ai venit dintr-un mediu familial care te-a sustinut/ajutat poti face un pas 

inainte. 

Daca ai incercat vreodata sa iti schimbi felul de a fi pentru a fi acceptat de cei din 

jur, poti face un pas inapoi. 

Daca ai fost jenat de hainele tale sau daca ti-a fost rusine de casa in care ai 

crescut, poti face un pas inapoi. 

Daca parintii tai au trecut vreodata printr-un divort, poti face un pas inapoi. 

Daca ai simtit ca ai avut acces adecvat la hrana sanatoasa in copilarie, poti face 

un pas inainte 

Daca esti sigur ca in mod rezonabil ai fi angajat pentru un loc de munca in functie 

de capacitatea si calificarea ta, poti face un pas inainte. 

Daca nu te-ai gândi de doua ori inainte sa chemi politia atunci când sunt 

probleme, poti face un pas inainte. 

Daca poti vedea un medic ori de câte ori simti nevoia, poti face un pas inainte. 

Daca te simti confortabil sa iti exprimi emotiile/sa fii deschis cu oamenii, poti face 

un pas inainte. 

Daca ai fost vreodata singura persoana de rasa ta /sexul tau/orientarea ta 

sexuala/statutul tau socio-economic/religia ta in clasa ta sau la locul de munca, 

poti face un pas inapoi. 

Daca ai timp liber pentru sarbatorile tale religioase, poti face un pas inainte. 

https://www.youtube.com/watch?v=TXLrt02excE


 

 

Daca te simtiti confortabil sa mergi acasa pe jos singur(a) pe timp de noapte, poti 

face un pas inainte. 

Daca ai calatorit vreodata afara din tara, poti face un pas inainte. 

Daca te simtiti increzator(increzatoare) ca parintii tai ar putea sa ajute / te sprijine 

daca ai trece printr-o dificultate financiara, un pas inainte. 

Daca ai fost vreodata hartuit(a) sau daca cineva a facut haz pe seama ta bazat 

pe ceva ce nu poti schimba, un pas inapoi. 

Daca au existat mai mult de 50 de carti in casa ta cat timp ai fost in crestere, poti 

face un pas inainte. 

Daca se studiaza cultura sau istoria stramosilor tai in scoala elementara poti face 

un pas inainte. 

In cazul in care parintii sau tutorii tai au absolvit o facultate, poti face un pas 

inainte. 

Daca te-ai dus vreodata intr-o vacanta de familie, un pas inainte. 

Daca poti cumpara haine noi oricand doresti, poti face un pas inainte. 

In cazul in care unul dintre parintii tai a devenit somer, nu din proprie alegere, 

poti face un pas in spate. 

Daca te-ai simtit vreodata inconfortabil din cauza unei glume sau o declaratii pe 

care ai auzit-o in legatura cu rasa ta / etnia ta /sexul tau/ aspectul tau / orientarea 

ta sexuala/religia ta, dar nu te-ai simtit suficient de in siguranta ca sa poti 

confrunta situatia, poti face un pas inapoi. 

Pe baza liniei, in fata sau in spate, se deduce ca anumite persoane pleaca in viata cu 

anumite privilegii pe care altele nu le au.  

4. Testarea  / verificarea cunoștințelor pe baza jocului :  
Cate feluri de discriminare exista in afara de discriminarea rasiala? 
In ce fel ne afecteaza discriminarea pe fiecare dintre noi?  
Cum facem diferenta intre merite si privilegii?  
 

5. Dirijarea invatarii 
Tratamentul echitabil și nediscriminarea reprezintă un drept fundamental în Uniunea 
Europeană. Cu toate acestea, discriminarea există în continuare sub multe forme și nu 
este întotdeauna ușor de identificat. 
Cu cât ești mai informat, cu atât vei fi mai bine pregătit să lupți împotriva discriminării. 
 
Egalitatea este o valoare fundamentală a UE. Se interzice discriminarea pe motive de 
sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, 
proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.  
 



 

 

Acest drept este consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolul 21 
din Carta drepturilor fundamentale. Toate țările UE și-au asumat, de asemenea, 

angajamente în temeiul Convenției europene a drepturilor omului.  
 
Recunoașterea diferitelor forme de discriminare 
Discriminarea directă are loc atunci când o persoană este tratată mai puțin favorabil 
decât altele din cauza originii rasiale sau etnice, a religiei sau a convingerilor, a 
handicapului, a vârstei sau a orientării sexuale. Mai pe scurt, vorbim de discriminare 
atunci când ești tratat diferit doar pentru că ești așa cum ești. De exemplu: un proprietar 
de magazin care refuză să angajeze persoane cu o calificare adecvată pentru simplul 
motiv că aparțin unui anumit grup etnic.  
Discriminarea indirectă are loc atunci când norme, politici sau practici aparent neutre, 
care li se aplică tuturor în același mod, pot dezavantaja anumite persoane pe motive de 
origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. De exemplu, o administrație care le interzice angajaților să aibă capul acoperit 
când intră în contact cu clienții ar discrimina pe motive religioase anumite grupuri, cum 
ar fi femeile musulmane. 
 

6. Debriefing: Ce am schimba in comportamentul fiecaruia dintre noi in ceea ce 
priveste discriminarea?  

Cum am putea ajuta o persoana discriminata?  

7. Încheierea lecției 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

