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Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online 
INTRODUCERE 

 
  

Proiectul „Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discurul de ură în mediul online” 
cofinanțat de PROGRAMUL Drepturi, Egalitate și Cetățenia al Comisiei Europene, a început la 1 
octombrie 2016 și se va încheia pe 30 septembrie 2018.  
 
Este imlementat de un consorțiu de 8 organizații din 7 țări: Asociația Sofia Development (Bulgaria) 
– partenerul principal, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Italia), Languages 
Company (Marea Britanie), Center for Peace (Croația), People in Need (Republica Cehă), Asociația 
Divers (România), Associazione FORMA.Azione (Italia) și municipalitatea Agii Anargiri-Kamatero 
(Grecia). 
 
Acest proiect abordează problema discursului de ură - în special cel al discursul de ură on-line, 
vizând emigranții, refugiații și solicitanții de azil din cele 7 țări din UE. Abordează necesitatea unei 
reacții mai eficiente a societății civile la discursurile de ură on-line prin împărtășirea și diseminarea 
celor mai bune practici. Obiectivul principal al proiectului este de a întări răspunsul societății civile 
la nivel național și european la discursul de ură on-line, prin implicarea activă a comunităților 
locale în crearea și partajarea unor contra-narațiuni puternice împotriva discursului xenofob. 
Proiectul se bazează pe 1) construirea de coaliții cu mai multe părți interesate pentru dezvoltarea 
unor narațiuni menite de a denunța discursul de ură și reprezentările negative ale imigranților și 
refugiaților și 2) difuzarea mesajelor pozitive prin mass media și campanii de conștientizare 
publică. 
  
De asemenea, proiectul mai are următoarele scopuri: 

 elaborarea și distribuirea celor mai bune practici pentru combaterea răspândirii discursului de ură 
online împotriva imigranților, refugiaților și minorităților, prin campanii de sensibilizare; 

 să furnizeze date noi cu privire la natura, scopul și impactul discursului de ură online asupra 
imigranților și refugiaților, cu scopul de a ajuta autoritățile naționale și europene pentru 
dezvoltarea politicilor de integrare și combatere a discriminării într-un mod eficient; 

 promovarea înțelegerii comune și comunicării între cele mai vulnerabile comunități în fața 
discursului de ură și societatea europeană; 
 
 

 educarea și instruirea grupurilor țintă cu privire la discursul de ură, competențele media, crearea și 
diseminarea conținutului web. 

Principalele activități ale proiectului includ: 
1. Efectuarea de evaluări naționale și studii comparative între țări cu privire la diferitele 
practici pentru a contracara discursul de ură online;  
2. Efectuarea de analize despre conținutul media în fiecare țară și studii comparative între 
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țări pentru a analiza răspândirea discursului de ură online împotriva imigranților și a 
refugiaților; 3. Crearea de coaliții naționale formate din actori ai statului și nestatali pentru 
combaterea discursului de ură online; 
4. Workshop-uri pentru grupurile țintă; 5. Dezvoltarea unor module educative și schimburi 
de experiență între parteneri;  
6. Campanii naționale cu mesaje pozitive și de conștientizare asupra discursului de ură în 
fiecare țară; 7. Crearea unei pagini web și a unei platforme cu resurse despre discursul de 
ură; 
8. O conferință internațională de final.  

 
 

TRAINING-URILE NAȚIONALE POSITIVE MESSENGERS 

 
 
Așa cum prevedea proiectul, în cadrul celei de-a doua întâlniri periodice a echipei, care a avut loc 
în Perugia (Italia) între 6 și 8 iunie 2017, partenerii au discutat despre metodologia și conținutul 
modulelor de formare. La sfârșitul activităților au convenit asupra mai multor aspecte, după cum 
urmează: 

1) Aspecte generale: 
• 7 trening-uri (1 în fiecare țară) 
• 2 zile de formare 
• 60 de participanți (30 pe zi) 
  
               2) Metodologia de formare 
 
În conformitate cu CoE Bookmarks și Manualul "WE CAN!", metodologia de formare va lua în 
considerare trei dimensiuni care sunt clasificate în funcție de niveluri diferite de cunoștințe sau de 
experiență preexistente. Cele trei dimensiuni sunt: 
- Învățarea despre drepturile omului, ce sunt, despre modul în care sunt protejate și despre modul 
în care se aplică în mod special pe internet; 
- Învățarea prin drepturile omului, recunoscând că procesul este atât de important ca și conținutul 
învățării și că trebuie să fie coerent cu valorile drepturilor omului; 
- Învățarea pentru drepturile omului, prin dezvoltarea abilităților, atitudinilor și valorilor pentru 
elevii care doresc să aplice valori ale drepturilor omului în viața lor, să ia măsuri pentru 
promovarea și apărarea drepturilor omului prin acțiuni ca mesageri pozitivi. 
 
 
Din acest motiv, partenerii au convenit să implementeze atât: 

• prelegeri: vizează informarea cu privire la legislația și educația online/socială pe 
internet, principalele caracteristici și transmiterea cunoștințelor generale și sensibilizarea 
publicului larg cu privire la discursul de ură 

• formare non-formală și informală: momente menite să pună în practică 
cunoștințele dobândite și să consolideze abilitățile necesare pentru a deveni mesageri 
pozitivi 
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1) ) Materiale de instruire și design - Utilizarea instrumentelor și materialelor deja 

existente: 
• Fluxul de lucru 1, activitate 1.1 - rapoarte naționale 
• Fluxul de lucru 1, activitatea 1.2 - analiza conținutului media 
• CoE Bookmarks 
• Manualul CoE "WE CAN" 
 
• Training-urile și cercetările naționale 
 
Activitățile de formare propuse în cadrul proiectului „Mesageri Pozitivi” se bazează pe 
utilizarea instrumentelor și a materialelor deja existente, dezvoltate în timpul 
implementării altor proiecte finanțate atât de Comisia Europeană, cât și de Consiliul 
Europei și adaptate în funcție de rezultatele preliminare analiza de cercetare și obiectivele 
proiectului și grupurile țintă specifice. 

 
2) Conținutul instruirii 

 
• Comunicarea privind ura 
 Legislație 
 Internetul și educația online în domeniul social media 
 Stereotipuri 
 Narațiuni contra/ alternative 

 
 
 
Având în vedere diversele cunoștințe și nevoi ale fiecărei țări și pornind de la rezultatele 
rapoartelor naționale, partenerii au decis să conceapă și să implementeze instruirile în 
conformitate cu aspectele convenite și să le adapteze individual. De fapt, fiecare partener a stabilit 
formarea în funcție de nevoile naționale specifice și de grupurile țintă implicate. 
 
Acest kit de instruire oferă o varietate de materiale și activități de resurse, adaptate diferitelor 
grupuri-țintă, de la copiii mici din instituțiile de învățământ primar și elevii de liceu până la 
studenți și adulți. Activitățile pot fi modificate suplimentar pentru a se potrivi obiectivelor specifice 
de învățare și grupurilor implicate. 
 

KITURILE DE TRAINING – SFATURI ȘI DESCRIERE  
Compoziția trainingului: 
Independent de durata și grupul țintă, formarea prevede implementarea unor activități care ar 
putea fi împărțite în 3 categorii principale și fiecare activitate abordează teme legate de 
obiectivele formării. Categoriile sunt următoarele: 
 

1) ACTIVITĂȚI DE INTRODUCERE: una sau mai multe activități care au ca scop cunoașterea 
reciprocă și la introducerea proiectului, obiectivele și rezultatele așteptate ale acestuia. 
Pentru introducerea în proiect, formatorul ar putea pregăti o prezentare succintă în 
PowerPoint sau alte formate similare sau doar să dezbată cu participanții. Mai mult, 
punerea în aplicare a activităților de rupere a gheții sau a discuțiilor mici îi ajută pe 
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participanți să se relaxeze și îi face mai predispuși la ascultare și colaborare pe întreaga 
durată a formării. 
 

2) ACTIVITĂȚI PRINCIPALE: Formatorii decid în mod individual metodologia și numărul de 
activități principale care urmează să fie implementate luând în considerare calendarul, 
numărul de participanți și țintele și obiectivele specifice și rezultatele așteptate ale 
activității de formare. Activitățile sunt structurate pornind de la informațiile produse în 
timpul implementării proiectului, cum ar fi rapoartele naționale (Fluxul de lucru 1, 
activitatea 1.1) și analiza conținutului media (Fluxul de lucru 1, activitate 1.2) și 
materialele deja existente care vizează problema proiectului, cum ar fi CoE Bookmarks, 
Manualul CoE "WE CAN" și alte cursuri și cercetări naționale și internaționale. 
Este recomandat să fie prevăzută o sesiune dedicată legislației naționale și europene, 
cu exemple concrete, pentru a oferi participanților instrumente și strategii și pentru a 
crește gradul de conștientizare cu privire la diferitele soluții ale diferitelor provocări cu 
care se pot confrunta în viața de zi cu zi. Legături utile care vizează legislația și 
reglementările la nivel european sunt furnizate la pagina 49 din acest ghid cu materiale 
de instruire. 

 
3) ACTIVITĂȚI DE ÎNCHEIERE: Pentru a încheia formarea, instructorii implementează 

diverse activități cum ar fi discuții scurte pentru a rezuma ceea ce sa învățat și pentru a 
pune în evidență noile aptitudini și competențe dobândite de participanți, dar și 
activitățile care vizează evaluarea finală a întregii activități de formare prin completarea 
chestionarelor create ad hoc. Un șablon de chestionar este furnizat la pagina 44 din 
acest ghid cu materiale de instruire. 
 

 
Selecția trainerilor și implicarea: 
Pentru a garanta conținuturi de înaltă calitate, participarea experților locali și/sau naționali/ 
internaționali în discursul de ură, rețelele sociale, campaniile de advocacy etc. joacă un rol crucial. 
Subiecții care vor fi implicați în calitate de formatori ar putea fi: 
- legislatori naționali și/ sau europeni și/ sau experți în comunicare (profesori, avocați, factori de 
decizie politică, reprezentanți publici etc.) 
- reprezentanți ai organizațiilor imigranților 
- reprezentanți ai mișcărilor împotriva discursului de ură 
- reprezentanți ai organizațiilor care vizează drepturile omului 
- reprezentanți ai organizațiilor care au implementat deja proiecte și activități similare la nivel 
național sau internațional. 
 
 
Următoarele pagini ale kitului de instruire ilustrează exemple de activități specifice implementate 
în țările partenere și care vizează diferite teme. Fiecare activitate necesită diferite sincronizări, 
grupuri țintă, spațiu și echipament, dar în ansamblu toate au aceleași obiective și rezultate 
așteptate. 
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               ACTIVITĂȚI ȘI TEME 
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TIMP 
10’ 

 

 Educație 
interculturală 

 
 
  

Chestionar despre 
orașele Multi-Culti 

ȚINTA 
 
 migranți și refugiați 
 reprezentanți media  
 autorități publice 
 companii de furnizare a internetului 
  tineri 
 organizații nonguvernamentale 
 

OBIECTIVE 
 

 să arătăm că dialogul intercultural face parte din cultura orașului și  
a existat și anterior 

 să conecteze cunoștințe vechi și noi 
 să spargă gheața și barierele, să construiască încredere 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 pentru a da tonul workshop-ului 

MATERIALE 
 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT 

 

 un chestionar online cu 10 întrebări și fotografii, mai multe variante de rp 
de răspuns 
 conectare WiFi 

 
 

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  WiFi connection 

 

INSTRUCȚIUNI: 
Creați întrebări cu imagini, dacă este cazul, cu privire la fapte puțin cunoscute în ceea ce privește 
contribuția imigranților la dezvoltarea orașului. Întrebările ar putea fi legate de clădiri iconice, 
piețe proiectate de arhitecți imigranți; diferite locuri religioase de cult; străzile numite după străini 
(imigranți) care au contribuit la dezvoltarea orașului; diferite monumente și istoria lor etc. Ar 
putea fi de la 5 la 10 întrebările. Iată câteva exemple din Sofia (răspunsul corect este marcat): 

 Academia Națională de Arte Plastice a fost înființată în 1896. Știți cine a fost primul său 
profesor de sculptură și de unde a venit? 

o Answer: A. Boris Shats, Lituanian B. Sasha Popov, Russia 
               C.  prof. Dalchev, Bulgaria D. Jan Václav Mrkvička, Czech 
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 Cine a fondat și condus prima orchestră din Sofia - Orchestra Guards (1892)? 
o Answer: A. Pancho Vladigerov, Bulgaria B. Joseph Hohola, Czech 

                             C. Tsanko Tsankov, Bulgaria  D. Mihai Shafran, Hungary 
 
 

Permiteți grupului să lucreze timp de 5-10 minute: împărțiți participanții în grupuri mici (maxim 5 
persoane); furnizați link-ul testului; cineva din grup citește întrebarea și, după o scurtă discuție, 
grupul decide cu privire la un răspuns. 
 
Pune-ți întrebări (5-10 minute): Câți dintre voi v-ați simțit dezinformați despre istoria orașului 
respectiv? Ce răspunsuri te-au surprins? Extindeți discuția la rolul populațiilor străine și al orașelor 
deschise. 
 
Un premiu mic pentru grupul cu cel mai mare număr de răspunsuri corecte ar putea fi, de 
asemenea, furnizat (ecusonul de mesager pozitiv, etc). 
 
Sursa: Chestionarul de introducere a fost creat de echipa de proiect SDA. A făcut parte din 
programul de instruire implementat la Sofia. 
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TIMP 
30’ 

 

Discriminarea 

         
Râul Crocodil 

ȚINTA  
 
 studenți 
 ong-uri 
 profesori 
 

OBIECTIVE 
 

 discutarea prejudecăților, stereotipiilor, valorilor și limitelor toleranței 
 realizarea că nu există doar un singur răspuns bun – fiecare dintre noi are  

propria experiență, valori, educație, cultură, etc. 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 să devină conștienți de mecanismele pe care le folosesc când judecă pe 
 cineva 

 să realizeze că este eronat să judeci pe cineva fără să cunoașterea tuturor 
datelor 

MATERIALE 
 
 hârtie, pixuri 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  Nu 

 

INSTRUCȚIUNI 
 
Descriere:   

1. O persoană citește povestea râului cu aligatori  
2. În grupuri, participanții dau note personajelor de la cel mai favorabil (1) la cel mai puțin 

favorabil (5). 
Trebuie să decidă cine este cel mai vinovat personaj. Marcați caracterele de la 1 (cel mai 
puțin vinovat) la 5 (cel mai vinovat). Notă: Nimeni nu poate avea aceeași notă. 
Povestea: 

Odată, a existat râul Crocodil. Acesta a fost numit în acest fel pentru că era plin de crocodili și era 
posibil să trecu peste el doar pe un pod mic. Pe o parte a râului trăia un băiat Gregory, iar pe de 
altă parte o fată numită Abigail. Ei se iubeau și se vizitau reciproc - într-o zi Abigail trecea podul, în 
alta Gregory și vice-versa. 
Once upon a time there was the Crocodile River. It was named this way because it was full of 
crocodiles and it was only possible to get over it by crossing a small bridge. On one side of the river 
lived a boy Gregory, and on the other side a girl named Abigail. They loved each other and they 
took turns to visit each other – one day Abigail visited Gregory and vice versa. 
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Într-o noapte a venit o furtună și a rupt podul. Venise rândul lui Abigail să-l viziteze Gregory, dar nu 
știa cum să o facă fără pod. A așteptat câteva zile și apoi a plecat să-i ceară sfatul mamei. Aceasta 
i-a spus: "Un barcagiu trăiește pe râu, du-te și cere-i ajutorul, poate că te va ajuta." 
 
Abigail a mers să-l vadă pe barcagiu, care a ascultat cu interes povestea și a promis că o va trece pe 
Abigail peste râu, dacă își va petrece noaptea cu el. Fata a respins ideea și s-a întors la mama ei. 
Supărată i-a spus: "Îți mulțumesc pentru sfatul tău. Știi ce vrea să fac? Și i-a povestit mamei sale 
cererea primită. "Ce ar trebui să fac acum, hmm?" "Ești adult acum", a răspuns mama ei, "nu te 
pot ajuta, este decizia ta de a face ce vrei."  
 
Abigail a așteptat încă câteva zile, dar, în cele din urmă, s-a dus din nou la feribot. A făcut ceea ce i 
s-a cerut, iar barcagiu a trecut-o peste râu. Abigail s-a reîntâlnit cu Gregory, dar după un timp, 
curios, acesta a întrebat-o cum a reușit să treacă peste râu. Abigail i-a spus adevărata poveste. 
Gregory a ascultat cu grijă, dar devenea din ce în ce mai supărat. În cele din urmă, a alungat-o pe 
Abigail. 
 
Fata era în lacrimi când a găsit-o un pădurar. A întrebat-o pe Abigail de ce plângea, iar aceasta i-a 
spus povestea ei. Fermierul s-a înfuriat foarte tare, s-a dus să-l găsească pe Gregory și apoi, fără să 
spună un cuvânt, l-a bătut. 
 
 
Discuţie: 
Discutați despre ce "valori" ar putea fi folosite pentru a determina răspunsurile participanților 
(adică loialitatea față de prieteni, neliniștea de violență etc.)  
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TIMP 
30’ 

 

 
  

Drepturile 
omului 

Integrama Diversitatea – Primul pas 
în a deveni un mesager pozitiv 

 

ȚINTA  
 
 studenți, tineri 
 reprezentanți media 
 reprezentanți ai autorităților locale 
 reprezentanți ai ong-urilor 
 profesori 
 reprezentanți ai unor companii private 

 

OBIECTIVE 
 

 pentru  a determina nivelul de cunoștințe a termenilor și noțiunilor  
despre drepturile și libertățile omului  

 de a sublinia termini specifici care probabil sunt înțeleși eronat 
 pentru a sparge gheața 

 să obțină înțelesuri noi ale unor cuvinte 

 pentru a crea un teren favorabil pentru informațiile care urmează 
 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 să înțeleagă și să explice anumiți termini și definiții specifice privind 

drepturilor omului și acceptarea diversității 
 o mai bine informare despre conotațiile duble pe care unele cuvinte 

din limba română le pot avea cu privire la drepturile omului 
 

MATERIALE 
 
 

 un puzzle de cuvinte încrucițate cu o singură opțiune 
 cuvântul cheie – Diversitate -  trebuie rezolvat pe vertical (anexa 1) 
 insignă Mesageri Pozitivi 
 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  o foaie de hârtie reprezentând puzzle-ul, pixuri. 

 
INSTRUCTIUNI 
Rezolvați o integramă creat ad-hoc de către formator în limba națională. De exemplu, cuvântul cheie 
în limba română este Diversitatea, iar celelalte cuvintele folosite pentru a obține cuvântul cheie sunt 
Toleranța, Educația, Prejudecata etc. 
 
SCENARIU: 
Permiteți grupului să lucreze: 15 minute pentru a rezolva integrama. Activitatea se desfășoară 
individual 
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DISCUȚIE: 
După ce toți reușesc să completeze cuvintele încrucișate, participanții discută despre semnificația 
fiecărui termen, pentru a clarifica orice neînțelegere și pentru a pune în lumină problemele legate 
de discursul de ură, prejudecăți și a aduce exemple pentru a începe o dezbatere despre societatea 
locală. 
Exemple de întrebări: Cine a găsit cuvântul rezultat pentru cuvântul încrucișat? Ce termeni și 
cuvinte au fost greu de ghicit? Ce răspunsuri te-au surprins? Ce credeți despre ambivalența unor 
cuvinte? Cum vă ajută aceste concepte în activitatea dvs. adecvată? 
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TIMP 
120’ 

 

Soluții creative 
împotriva 

discursului de ură 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ȚINTA  
 
 imigranți și refugiați  
 reprezentanți media  
 autorități publice 
 companii care furnizează servicii de IT și internet 
  tineri 
 ong-uri 
 

OBIECTIVE 
 

 folosiți instrumente creative (metoda centrată pe oameni) pentru a 
rezolva provocări societale 

 stimulați inovația și creativitatea 
 pentru a interpreta provocarea ca pe o oportunitate la acțiune colectivă 

 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 o mai bună empatie cu refugiații, migrații și țintele discursului de ură 
 treceți prin tot ciclul, de la ideație la evaluarea soluțiilor potențiale 
 a vedea beneficiile acțiunii colective pentru a rezolva problemele 

 societale 
 
 

MATERIALE 
 
 E nevoie de un facilitator dinamic pentru a susține timpii și nivelurile de  
 energie 
 Capturați ideile pe post-it-uri. Analizați și interpretați înțelesurile 
 Combinați temele. Încurajați ideile sălbatice. Construiți pe ideile 
      celorlalți. 

 

SPACE & EQUIPMENT  Room arranged for work in groups: table and chairs  for each working  
group 

 White boards, post-it, markers, persona stories to work with 
 

Exerciții de design thinking pentru a 
crea soluții creative (instrumente 

creative)  de combatere a DIU 
 

INSTRUCȚIUNI: 
Împărțiți participanții în grupuri mici, max. 10 persoane fiecare. Toate grupurile lucrează în aceeași 
sală. Facilitatorul dă sarcinile, simultan, tuturor grupurilor. Participanților le sunt  furnizate post-it-
uri; markeri, coli de hârtie. 
 
Exercițiul are următorii pași: 
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Inspirație: Ce problemă a discursului de ură vrem să abordăm? (cum ar fi raportarea insuficientă a 
cazurilor, auto-reglementarea slabă a mass-mediei, normalizarea și acceptarea crescândă a DIU 
etc.) 
 
 
Facilitatorul introduce subiectul - discursul de ură online. Participanților li se cere să reflecteze și să 
enumere cât mai multe probleme legate de discursul de ură. În această fază, cantitatea contează, 
nu calitatea. 
Perspectiva: Ce știm din refugiații și imigranții înșiși (comportament, limitări, impact)? 
Facilitatorul prezintă personalități diferite cu povestirile lor personale și solicită grupurilor să 
prioritizeze problemele pe care le-au identificat deja și să aleagă numai una dintre ele, pe baza 
mărturiilor refugiaților. 
Facilitatorul atribuie noi roluri fiecărui membru al grupurilor de lucru: un imigrant, un pesimist 
care nu vede valori în măsuri și inițiative, un optimist care vede aspectele pozitive ale propunerilor, 
cetățeni, consilieri municipali. Participanții discută despre cea mai presantă problemă, gândesc 
cum să o abordeze, prezintă argumente pro și contra pentru fiecare soluție propusă și trebuie să 
ajungă la un acord cu privire la ce problemă și soluție va funcționa. 
 
Ideația: Cum putem realiza prototipul soluției? 
Facilitatorul cere participanților să înceapă să se gândească la rezolvarea problemei și să enumere 
5 idei pentru soluțiile problematice. Apoi, cereți-le să acorde prioritate și să aleagă doar una, 
descriind ceea ce este necesar pentru a o aplica în practică. 
 
Implementarea: Cum se poate aplica aceasta? Va avea impactul așteptat? 
Facilitatorii solicită grupurilor să își prezinte prototipurile la soluții – crearea poveștii - de ce este 
nevoie și ce va rezolva; să elaboreze un plan de afaceri scurt - buget necesar, actorii principali care 
să fie implicați, atenuarea riscurilor. 
Discuții:  
Fiecare grup prezintă instrumentul creativ pe care l-au realizat și se angajează în discuții cu privire 
la implementarea ulterioară. 
 
Sursa: Echipa SDA a adaptat metodologia gândirii de proiectare în căutarea unor soluții creative 
pentru a combate discursul de ură online 
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TIMP 
60’ 

 

Discriminare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ȚINTA  
 
 studenți 
 ong-uri 
 profesori 
 

OBIECTIVE 
 

 pentru a discuta despre prejudecăți, valori și limitele toleranței 
 pentru a conștientiza că prima impresie poate fi subiectivă și ne poate 

influența atitudinea și comportamentul, dezvoltarea empatiei și respectarea 
celuilalt 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 vorbiți despre prejudecățile existente și despre cum și le creează 
 

MATERIALE 
 
 coli de hârtie (scenariul), pixuri 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  NU 

 

De-a lungul Europei cu 
trenul 

Descriere:  Liderul grupului distribuie participanților o copie a scenariului, citește instrucțiunile și 
permite fiecărui participant să selecteze în mod independent trei pasageri cu care dorește să 
călătorească și trei pasageri pe care nu-i va alege cu siguranță. Rezultatele pot fi evaluate fie în 
grupuri de trei  - șase, fie în întreaga grupă. Participanții trebuie să specifice întotdeauna criteriile 
pe care le-au folosit pentru a-și lua deciziile. 
 
Resursa activității: Šišková Tatiana: výchova k tolerance a proti rasismu, Portál, 1998 
 
Scenariu:Tocmai v-ați urcat într-un tren expres și ați început o călătorie de o săptămână de la 
Lisabona la Znojmo. Trebuie să împărțiți compartimentul în care călătoriți cu alți trei pasageri. Din 
lista următoare selectați pe cei cu care ați prefera să călătoriți și specificați cei trei cu care nu doriți 
să călătoriți deloc. 
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 1. Un soldat sârb din Bosnia 
2. Un broker elvețian obez 
3. Un DJ italian care este aparent plin cu dolari 
4. O femeie africană care comercializează articole din piele 
5. Un tânăr artist HIV-pozitiv 
6. Un rom care călătorește spre Slovacia 
7. Un naționalist basc care călătorește în mod regulat în Rusia 
8. Un rapper german care duce o viață independentă 
9. Un muzician austriac orb, care interpretează acordeonul non-stop 
10. Un muncitor ucrainean care nu vrea să se întoarcă în țara sa 
11. O femeie română de vârstă mijlocie, care deține un copil în vârstă de un an și nu are viză 
12. Un feminist olandez  
13. Un skin-head suedez care pare să fie sub influența alcoolului 
14. Un fan de fotbal din Irlanda de la Belfast care se pare că se îndreaptă spre un meci 
15. O prostituată poloneză din Berlin 
16. Un fermier francez care călătorește cu un coș de brânză aromată fermentată  
17. Un refugiat kurd care locuiește în Germania și se îndreaptă spre Libia 
18. Un emigrant ceh care tocmai a fost eliberat dintr-o închisoare portugheză 
 
Discuția:   
Cel mai bine este ca participanții să precizeze criteriile de selecție pe care le-au folosit atunci când 
raportează pentru prima dată deciziile lor. Întrebările potrivite adresate de liderul grupului vor 
ajuta fiecare participant să dezvăluie stereotipurile ascunse în luarea deciziilor. Ei vor încerca să 
numească aceste stereotipuri și, împreună cu colegii lor, să caute sursele și motivele pentru care 
există. Este bine să atragem atenția asupra pericolului generalizării pe baza unei experiențe 
proaste și apoi să aplicăm această generalizare unui întreg grup. 
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TIMP 
30’ 

 

 Educație 
interculturală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA  
 
 studenți 
 ONG-uri 
 profesori 
 

OBIECTIVE 
 

 pentru a discuta despre diversitate, temerile noastre, stereotipuri, soluții 
 să realizăm cum prejudecățile pot să ne influențeze atitudinea și comportamentul 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 Inițiați o discuție despre stereotipurile pe care fiecare dintre noi le ascunde, 

dar și despre pericolele ascunse atunci când generalizăm 
 

MATERIALE 
 
 Foi de exerciții, pixuri 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  NU 

 

VECINII 

Descriere:   
 1. Distribuiți FOILE DE EXERCIȚII. O jumătate din grup ar trebui să primească foaia de lucru A, a 
doua jumătate, foaia de lucru B. Citiți cu atenție sarcina și instruiți elevii să aranjeze o listă 
începând cu acei vecini care preferă cel mai mult să locuiască pe același etaj într-o clădire și 
terminând cu vecinii cei mai puțin doriți. 
 2. Cereți elevilor să prezinte rezultatele. Asigurați-vă că întotdeauna precizează criteriile pe care 
le-au folosit pentru a-și lua deciziile. Elevii care au primit foaia de lucru A ar trebui să-și prezinte 
rezultatele mai întâi, urmate de elevii care au primit foaia de lucru B. Scrie criteriile pe care le-au 
folosit pe tablă. 
 
Resursa activității: www.jsns.cz  activitatea One World in Schools  
 
DISCUȚIE:  
Inițiați o discuție cu privire la criteriile pe care elevii le-au folosit pentru a-și face alegerile. Folosiți 
întrebări adecvate pentru a vă ajuta să dezvăluiți stereotipurile pe care le-au aplicat în timpul 
procesului decizional. Încercați să le etichetați și, ca grup, să căutați sursele și motivele existenței 
lor. Subliniem faptul că deciziile pe care le luăm sunt diferite atunci când avem doar informații 
parțiale (ceea ce a fost cazul în ambele grupuri). Atrageți atenția asupra faptului că este periculos 
să generalizăm pe baza unei experiențe nepotrivite și apoi să aplicăm această experiență 
anterioară unui întreg grup. 
 

http://www.jsns.cz/
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În cazul în care apare o situație în care o persoană primește foaia de lucru A, dar refuză să-și 
îndeplinească sarcina folosind doar lista categoriilor de persoane furnizate, atunci nu este necesar 
ca acea persoană să continue. El/ ea este matur și suficient de tolerant și nu ar trebui forțat să-și 
finalizeze activitatea.  
 
FOAIA DE LUCRU A 
 
Vă mutați într-un apartament nou dintr-o clădire nouă și veți avea vecini noi. Din lista următoare, 
pe cine ai prefera? Cu cine n-ai vrea să locuiți sub același acoperiș? Pregătește o listă care începe 
cu cei mai preferați.  
• slovaci 
• romi 
• arabi 
• vietnamezi 
• africani 
• israelieni 
• evrei 
• americani 
• ucraineni 
 
FOAIA DE LUCRU B 
 
Vă mutați într-un apartament nou dintr-o clădire nouă și veți avea vecini noi. Din lista următoare, 
pe cine ai prefera? Cu cine n-ai vrea să locuiți sub același acoperiș? Pregătește o listă care începe 
cu cei mai preferați.  
 
• Un șomer din estul Slovaciei 
• O familie ucraineană cu doi copii; tatăl este angajat la universitatea locală 
• O tânără femeie romă care studiază jurnalismul la universitatea locală 
• O familie evreiască cu trei copii, dintre care unul cu dizabilitate mentală  
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• Un bărbat israelian de vârstă mijlocie care deține un magazin situat la parterul clădirii și care 
angajează una dintre rudele dvs. 
• O femeie africană despre care nu știi nimic 
• Un grup de studenți americani care au adesea petreceri puternice seara 
• Un cuplu vietnamez mai vechi 
• O femeie arabă tânără care se află în concediu de maternitate cu un copil de doi ani 
 
Această sarcină este extrem de potrivită pentru deschiderea unei discuții despre stereotipurile pe 
care fiecare dintre noi le-a ascuns în noi, precum și despre pericolul ascuns în generalizările pe care 
fiecare dintre noi le face în fiecare zi. Deși această activitate "induce" rezultate și o abordare 
specifică pentru a face observații, nu este dăunătoare. Un anumit grad de "simplificare" sau un 
"model" definit facilitează înțelegerea principiului generalizării și, în plus, cu toții întâlnim o formă 
de simplificare și generalizare în viața noastră zilnic. 



 

20 

 

Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE al Uniunii Europene 

TIMP 
60’ 

 

Soluții creative 
împotriva 

discursului de ură 

 
 
 
 

 
 

ȚINTA 
 
 imigranți 
 profesori 
 persoane din administrațiile statului 
 tineri 
 membri ai grupurilor dezavantajate  
 reprezentanți ai ong-urilor și ai organizațiilor de imigranți  

 

OBIECTIVE  de a informa persoanele din administrațiile statului, ong-urile și 
organizațiile de imigranți 

 de a atrage atenția asupra discursului de ură 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 participanți informați despre metodele de a combate discursul de ură 
 

MATERIALE 
 
 coli de hârtie, pixuri și scaune 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENTE  o sală spațioasă în funcție de numărul participanților 
 spacious room according to the number of participants 

 

Joc de rol 

INSTRUCȚIUNI 
1) ACTIVITĂȚI DE INTRODUCERE implementate în cerc cu scopul de a sparge gheața și de a face 
grupul să comunice. 
 
2) ACTIVITATEA 1 EXPERIMENTALĂ: «MĂ UIT LA UN PUNCT– MĂ UIT DE LA DISTANȚĂ» 
Participanții sunt invitați să formeze un cerc și să înceapă să meargă încet, apoi mai repede. În 
același timp, li se cere să se uite la ceva sau la cineva pe care îl consideră interesant și să se miște 
cât mai aproape de el pentru a-l observa. După o scurtă observație, ar trebui să se îndepărteze, să-
și schimbe poziția și să observe acest obiect sau persoană de la o distanță diferită. 
Procesul: Ce se schimbă este doar întrebarea principală  
Punctul nostru de vedere se schimbă. Când vedem lucrurile din mai multe perspective, le 
observăm cu o minte mai deschisă!! 
 
ACTIVITATEA 2 EXPERIMENTALĂ:  Participanții devin jurnaliști și creează un sumar de ziar, 
incluzând știri despre discursurile de ură. Apoi, fiecare participant citește celorlalți titlul pe care l-a 
creat. Urmează o discuție. 
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3) ACTIVITATA DE DRAMATIZARE 
 
Scenariu: Este noapte în Atena. Un străin se plimbă pe stradă. Trei bărbați în negru se apropie de 
el și încep să-l prindă și să-l lovească cu scânduri. Există martori. Cineva cheamă poliția. 
 
Acest scenariu este dat participanților în formă scrisă. După ce au citit, își aleg un rol (victima – un 
imigrant albanez, făptuitorul - o persoană greacă, prietenii victimei, prietenii făptașului, polițiștii și 
trecătorii). Urmează o dramatizare și o discuție asupra comportamentelor. 
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TIMP 
170’ 

 

 Cunoștințe 
media 

  

SURSE: Următoarea activitate utilizează materiale care au fost produse în cadrul proiectului 
RADAR Reglementarea antidiscriminării și antirasismului (Programul pentru drepturi fundamentale 
și cetățenie JUST / 2013 / FRAC / AG / 6271 http://win.radar.communicationproject.eu/web/; 
2014-2016 ) și adaptate nevoilor activității de formare și împărțite în 3 activități: 
 

1. ANALIZA IMAGINILOR 
 
Descriere: 
1. Trainerul proiectează sau distribuie o imagine ofensatoare care instigă la ură (exemplu: 

o imagine a imigranților pe o barcă aflată în mijlocul mării, cu un text scris pe care scrie: 
"Dacă sunt teroriști? Să-i trimitem acasă!" 

ȚINTA  
 
 imigranți și refugiați 
 reprezentanți media 
 autorități publice 
 profesori 
 tineri  
 ONG-iști 
 

OBIECTIVE 
 

 reflecție și autoanaliză pe specificul participanților luând în considerare  
aptitudinile sociale și de comunicare necesare pentru a fi mesageri pozitivi 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 conștientizarea asupra discursului de ură online 

MATERIALE 
 
 PPT 
 Imagini ofensive/ postări web printate/ articole printate 

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  Proiector 

 WiFi 

 

Aptitudini sociale și de 
comunicare 
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2. Formatorul distribuie un chestionar fiecărui participant și îi cere să observe imaginea 

pentru câteva secunde înainte de a începe să completeze  chestionarele 
3. După discutarea chestionarelor, la sfârșitul activității, formatorul distribuie coli albe și 

creioane colorate pentru ca participanții să încerce să deseneze imaginea proiectată 
transformând-o într-una pozitivă.  

 
Chestionar: 
1. CONȚINUT ȘI CONCURS: 

a) Ce reprezintă imaginea? 
b)  Descrieți contextual și situația în care apare interacțiunea dintre actori (oamenii din 

fotografie) 
2. STRATEGIA DE COMUNICARE: 

a) Ce vă atrage atenția sau vă impresionează cel mai mult? 
3. DESIGN 

a) Care culoare este mai dominantă? 
b) Cum influențează interacțiunea? 

4. STRATEGIA DE COMUNICARE: 
a)  Ce emoții, gânduri și considerații vă trezește fotografia? 

5. DESIGN 
a) Ce elemente nonverbale (dacă există) apar în fotografie? 
b) Cum interacționează cu alte elemente de comunicare prezente în context?  

6. ANALIZA CRITICĂ: 
a) Folosesc participanții gesturi sau alte comportamente nonverbale care 

comunică rasismul, prejudecățile, discriminarea sexuală, alienarea, stereotipiile, 
conformismul, conflictele de generație, izolarea, elitismul? 

b) Care sunt atitudinile sociale, politice și economice reflectate direct sau indirect? 
 

7. STRATEGIA DE COMUNICARE 
a) Sunt persoane (bărbați, femei, copii) care v-au impresionat sau care v-au plăcut?  
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b) Vă evocă imaginea diferite stări, stiluri de viață, comparații sau aluzii sexuale? 

 
8. ANALIZA CRITICĂ 

a) Ce impact are imaginea sau alta asemănătoare asupra unei populații a vreunui 
stat european? 

 
2. ANALIZA POSTĂRILOR 

Descriere: 
1. Formatorul proiectează sau distribuie un exemplu de postare online de pe web care 

exprimă discursul de ură 
2.  Formatorul distribuie un chestionar fiecărui participant și îi solicită să observe postarea 

timp de câteva secunde înainte de a începe să completeze chestionarele 
 

Chestionar: 
1. CONȚINUT ȘI CONCURS: 

a) Care sunt principalele teme abordate în succesiunea postărilor? 
2. STRATEGIA DE COMUNICARE: 

a) Ce vă atrage atenția sau vă impresionează cel mai mult? 
3. CONȚINUT ȘI CONCURS 

a) Descrieți contextul și situația menționate în secvența posturilor. 
4. STRATEGIA DE COMUNICARE: 

a) Ce emoții, gânduri și considerații ridică citirea succesiunii posturilor? 
b) Ce stil (i) de vorbire (de ex., ironic, sarcastic, vulgar, descriptiv, agresiv, jucăuș sau 
altul) este (sunt) folosit (e) de către autorii succesiunii postărilor? c) Există cuvinte 
sau expresii care te lovesc și/ sau îți plac cel mai mult? d) Care sunt semnele și 
semnificațiile cele mai explicite sau cele mai puțin explicite care apar din secvența 
posturilor? 

5. ANALIZA CRITICĂ 
a) Secvența postărilor transmite direct sau indirect rasismul, prejudecățile, 
discriminarea sexuală, înstrăinarea, stereotipurile, conformismul, conflictul dintre 
generații, izolare sau elitism? 
b) Care sunt atitudinile sociale, politice și economice, directe sau indirecte  
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reflectate de succesiunea postărilor?  
b) Care sunt efectele pe care succesiunea de postări le poate genera în cultura și 
societatea unei țări? 
c) Ce ați schimba în cuvintele, expresiile sau argumentele utilizate în ordinea 
postărilor? 

3. ANALIZE ALE ARTICOLELOR DE PRESĂ 
Descriere: 
1. Formatorul proiectează sau distribuie un exemplu de articol de ziar care instigă la ură 
2. Formatorul distribuie un chestionar fiecărui participant și îi solicită să observe articolul 
pentru câteva secunde înainte de a începe să completeze chestionarele 
Chestionar: 
1. Analiza titlurilor: 

a) Care sunt cuvintele / categoriile (de exemplu, musulman / negru / imigrant / 
străin etc.) prin care poporul din acest titlu este descris / etichetat? 
b) La care colecție naturală (religie / rasă / etnie / naționalitate) apar aceste cuvinte 
/ categorii)? 
c) Ce stereotipii sau prejudecăți rezultă din cuvintele/ categoriile folosite în titlu (de 
exemplu, musulmanii sunt violenți)? 
d) Care adjective calitative sunt legate direct de categoria care etichetează 
persoanele menționate (de exemplu extremistul islamist)? 

2. Analiza conținutului articolului: 
a) cum sunt clasificate persoanele menționate în titlu; cu alte cuvinte: cu care 
cuvinte sunt clasificate în textul principal al articolului? 
b) Care adjective calitative sunt legate direct de categoria care etichetează 
persoanele menționate (de exemplu extremistul islamist)? 

3. Exercițiu: 
a) Cum ați rescrie titlul pentru a nu transmite stereotipuri și prejudecăți? 
b) Adăugați alte comentarii pe care le considerați relevante și importante 
 

Discuție: După fiecare chestionar, formatorul și participanții discută despre materialele și 
răspunsurile partajate. 
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TIMP 
150’ 

 

Discriminare 

 

 

 

  

Devin-o activ! 

ȚINTA  
 
 imigranți și refugiați 
 reprezentanți media 
 autorități 
 profesori 
 tineri  
 ONG-uri 
 

OBIECTIVE 
 

 a testa aptitudinile dobândite de participanți 
 pentru a prezenta Mișcarea împotriva discursului de ură a Consiliului 

Europei, obiectivele și activitățile sale 
 

REZULTATE AȘTEPTATE  analizarea unor instrumente pre-existe folosite  împotriva discursului  
de ură și discriminării 

 crearea unor noi instrumente care să ajute mesagerii pozitivi 
să joace un rol  
 

MATERIALE 
 
 PPT 
 manualul Bookmarks 
 manualul We Can  

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  Proiector 

 WiFi 
 

INSTRUCTIUNI 
 
Trainerul introduce Mișcarea împotriva discursului de ură, obiectivele și activitățile sale, urmate de 
exemple de discursuri de ură și de narațiuni (conceptele de contra-narațiune și de narațiuni 
alternative). În cea de-a doua parte a activității, formatorul introduce manualul "WE CAN" 
(https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives) și implementează câteva 
exerciții practice de combatere discursul de ură conținut în Marcajele 
(https://rm.coe.int/168065dac7) ale Consiliului Europei. 

(https:/www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives)
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Câteva exemple de activități din manualul Bookmark legate de problema care ar putea fi 
implementată și adaptată sunt: 
 
• Verificarea faptelor (pagina 55): Participanților li se cere să acționeze în calitate de 
"cercetători" pentru politicieni în ceea ce privește discursul de ură privind imigranții, 
refugiații sau minoritățile. Ei vor trebui să verifice veridicitatea informațiilor postate online 
și să dezvolte propriile strategii. 
Participarea online (pagina 83): Această activitate îi ajută pe participanți să se gândească la 
modul în care folosesc Internetul și la modul în care participă online. Participanții vor 
identifica și mări nivelul de participare online și vor planifica, de asemenea, ce fel de rol ar 
dori să aibă online pe viitor. Participanții învață cum să abordeze discursul de ură și cum să 
protejeze drepturile omului online într-un mod mai eficient. 
 
• Drepturile noastre online (pag. 87): Participanții le este prezentat în Ghidul pentru 
drepturile omului pentru utilizatorii de internet. Ei trebuie să analizeze mesajele și 
declarațiile cheie ale Ghidului și să reflecteze asupra aplicării sale în viața de zi cu zi 
 
• Purtați și împărtășiți (pagina 135): participanții completează o diagramă pentru a-și arăta 
preferințele în ceea ce privește schimbul de informații online și discută modalități de a fi 
mai precauți atunci când împărtășesc informații personale online. 
 
• Citirea regulilor (pagina 102): participanții descoperă termenii de utilizare sau regulile 
comunității unui site și iau măsuri pentru a raporta conținutului necorespunzător pe site. 
Participanții discută, de asemenea, care sunt avantajele și dezavantajele raportării, în 
special în legătură cu posibilitățile Web 2.0. 
 
• Discuție (pag. 117): Activitatea folosește o discuție de grup pentru a explora 
prejudecățile comune despre anumite grupuri din societate și îi angajează pe participanți să 
gândească critic despre credințele obișnuite și să dezvolte argumente împotriva discursului 
de ură. 

 
 



 

28 

 

Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE al Uniunii Europene 

TIMP 
120’ 

 

 Educație 
interculturală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Deontologie sau 
corectitudine politică? 

INSTRUCTIUNI 
Alegeți din mass-media mainstream anumite subiecte care ar fi putut fi prezentate ca discursuri de 
ură, puneți-le pe niște fișe pentru a fi discutate. 
 
SCENARIU: 
 Pentru această poveste, alegeți 5 persoane pentru a impersona personajele: mama, vecinul, 
profesorul, primarul și deputatul. Toată lumea ar trebui să joace un rol cât mai bun, folosind un 
limbaj adecvat pentru personajul asumat: Un copil din îngrijirea tatălui a murit din cauza unei 
combinații de malnutriție și TBC. Mama copilului a plecat să lucreze în Germania. Tatăl alcoolic 
trăia din ajutorul social. 
 

 

ȚINTĂ  
 
 studenți, tineri 
 reprezentanți media 
 reprezentanți ai autorităților publice 
 reprezentanți ai ong-urilor 
 profesori 
 reprezentanți ai companiilor private 

 
OBIECTIVE 

 
 evaluarea cunoștințelor generale despre discursul de ură 
 evaluarea nivelurilor de empatie, înțelegere și a atitudinilor  

de confruntare 
 să ofere informații actuale despre discursul național al urii 
 pentru a sprijini gândirea critică 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 identificarea discursului de ură în mass media și în online în social media 
 evaluarea nivelului discursului de ură 
 recunoașterea agendelor ascunde a celor care promovează discursul de 

ură 
 identificarea și crearea unor moduri de a îmbunătăți situația 

 

MATERIALE 
 
 fișe produse de trainer (Anexa 2) 

 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  coli de hârtie, pixuri, o tablă, carioca  
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Mama copilului, contactată prin telefon: 
- Tatăl era abuziv încă de când ea era în țară. Trimite acasă niște bani, dar preferă să economisească 
acolo, din cauză că nu vrea ca tatăl să-și bată joc de munca ei. Voia să-și cheme băiatul când făcea 18 
ani.  
 
Un vecin: 
- Tată-l își bătea copilul și-l punea să muncească în locul lui prin curte (spart lemne etc.). În ultimele 3 
săptămâni, nu l-a văzut niciodată pe tată treaz. O dată, l-a prins pe tată în timp ce acesta încerca să-i 
fure o găină din curte 
 
Învățătoarea copilului: 
- Băiatul era un copil problemă, violent cu colegii de clasă. Provenea dintr-o familie foarte săracă. 
Într-o iarnă a venit la școală fără niciun fel de geacă pe el. Nu prea stătea pe la ore și avea note 
foarte slabe. Pe tată nu l-a văzut niciodată 
 
Primarul: 
Este foarte grav ce s-a întâmplat la noi în localitate! Pungile de sărăcie aduc numai probleme 
locuitorilor cinstiți ai localității. Imaginea satului nostru o să aibă de suferit.  
 
Parlamentarul: 
Cazul de la Frămânca arată clar că ar trebui să reformăm fundamental sistemul de ajutoare sociale, 
in sensul ca ajutorul să fie dat pe o perioadă mai scurtă de timp. Dacă tatăl nu și-ar fi permis să 
trăiască bine-mersi din ajutoarele sociale, ar fi muncit și așa ceva nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, ar 
trebui ca asistații sociali să piardă orice sprijin financiar din partea statului în momentul în se 
descoperă că sunt bețivi sau drogați. Cazul nu e unic. Mai știu de povești asemănătoare în comunele 
Otravu și Verișani. 
 
Împărțiți oamenii rămași în grupuri de jurnaliști (câte 2-3 persoane fiecare) care trebuie să scrie 
povestea cazului Frămânca. 
 
DISCUȚII: 
Articolele produse sunt citite grupului și au loc dezbateri pentru a analiza scala discursurilor de ură 
conținute în diferitele texte produse. Diferențele sunt marcate pe o tablă pentru a fi văzute în timpul 
întregului workshop. Sunt trase concluzii cu privire la impactul mediatic asupra discursului de ură. 
 
Resurse: Asociația DIVERS  
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TIMP 
120’ 

 

Discriminare 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INSTRUCȚIUNI 
 
Formatorul va prezenta jocul copacului (sursa: Bookmarks - manual pentru combaterea on-line a 
discursului urii prin educația drepturilor omului 2016, CoE), ceea ce înseamnă ca fiecare grup mic 
va trebui sa își deseneze propriul copac al urii pentru a recunoaște rădăcinile prejudecăților pre-
existente în societăți. 

ȚINTA  
 
 studenți, tineri 
 reprezentanți media 
 reprezentanți ai autorităților publice 
 reprezentanți ai ong-urilor 
 profesori 
 reprezentanți ai companiilor private 

 
OBIECTIVE 

 
 confruntarea participanților cu termeni relevanți și discursuri din spațiul 

public 
 evaluează nivelul de înțelegere al discursului de ură 
 ne adresăm nevoii de a recunoaște în timp util discursurile de ură din 

spațiul public și confruntarea acestora în mod corespunzător 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 identificarea discursului de ură 
 identificarea prejudecăților din propria societate 
 confruntarea discursului de ură cu metode adecvate 
 oferirea de sprijin victimelor discursului de ură 

 

MATERIALE 
 
 fișe: exemple ale discursului urii din mediul online  - comentarii 

 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  coli de hârtie, pixuri, carioci, fișe  
 

 

CUM RECUNOAȘTEM 
DISCURSUL DE URĂ 
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SCENARIU: 
 
Instructorul alege exemple de discursuri de ură din comentariile online - scrie pe fișe (Anexa 9): 
"Allah - invenția diabolică, moscheea este templul urii. Locul musulmanilor nu este în România ". 
"Toți islamiștii sunt teroriști și toate moscheile arabe trebuie distruse". 
"Transsexualii sunt anomalii ale naturii! Locul lor nu este între noi. 
"Romii sunt criminali geloși. Fură și mint. Ar trebui să fii reeducați în centre speciale. 
"Aici românii sunt stăpâni. Maghiarii fură Transilvania. Afară cu bozgorii din țară! 
 
Se formează cinci grupuri formate din 6 membri; ei vor primi o fișă care conține o propoziție de 
discurs de ură. Grupurile trebuie să identifice rădăcinile discursului de ură la exemplul dat și să 
deseneze un copac cu ramificația sa: canalele de comunicare, instigatorii și posibilele rezultate - 
bune sau rele. 
 
DISCUȚIE: 
Rezultatele sunt prezentate întregului grup, iar discuțiile sunt încurajate să identifice consecințele 
și canalele de comunicare care răspândesc discursul de ură în societate. 



 

32 

 

Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE al Uniunii Europene 

TIMP 
35’ 

 

Povestire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestea unui refugiat.  
Discursul urii și genocidul din 

Rwanda 

ȚINTA  
 
 Organizații care lucrează cu refugiați  
 profesori 
 formatori 
 studenți ai departamentelor de educație locale 

 părinți 
 curriculă de suport 
 firme care furnizează internet 
 

OBIECTIVE 
 

 o mai bună înțelegere a unui notoriu exemplu al urii 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 Atât emoțional, cât și intelectual. O cale pentru oamenii dintr-o țară relativ sigură și 
prosperă, pentru a obține un fel de înțelegere a ceea ce este să fii un  
refugiat și a faptului că genocidul începe cu cuvinte 

 
MATERIALE 

 
 Fișe despre activitatea vorbitorului 
 PPT  

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  O sală de întâlniri, un proiector și un laptop 

 

INSTRUCTIUNI: 
 
Descrieți activitatea ca o posibilitate de a invita oaspeți și tipul de discuții care ar putea fi 
abordate:  
 
Această activitate este o oportunitate de a invita un vorbitor invitat, probabil dintr-o organizație 
de advocacy, cu o poveste puternică a refugiaților, pe care să o împărtășească publicului.  
 
Vorbitorii pot spune povestea lor, povestea familiei lor și pot include chiar și o imagine de 
ansamblu (statistici, citate, istorie etc.). 
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 Discuțiile pot include: 
 Întrebări și răspunsuri referitoare la propria poveste. 
 Discuții despre imaginea mai generală (geopolitică, etc.) 
 Participanții pot face legături cu propria lor viață (au un trecut de migranți sau o istorie familială 
relevantă sau au prieteni sau cunoștințe care au așa ceva)?  
 
Vă recomandăm împărțirea publicului în grupuri de 2-4 persoane pentru discuții în grup. 
 
Sursa: Eric Murangwa, Survivors Tribune http://www.survivorstribune.org/  
 
 

http://www.survivorstribune.org/
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TIMP 
150’ 

 

 Cunoștințe 
media 

  

Workshop despre conversațiile 
dificile 

ȚINTA  
 
 organizații care lucrează cu refugiați și angajații lor 

(administrator, directorii de comunicare, directorul social media,  
lucrătorii sociali) 

 profesori 

 traineri 
 profesori ai departamentelor locale de educație  
 părinți 
 curriculă suport 
 Prestatori de servicii IT 

 
OBIECTIVE 

 
 Pentru a înțelege mai bine psihologia din spatele discursului de ură 
 Pentru a învăța aptitudini specifice de comunicare pentru a conversa 

cu oameni ostili sau rasiști/ islamofobi/ antisemiți/ homofobi/ sexiști 
și nu pentru ai antagoniza sau aliena  

 Pentru a diferenția diversele grupuri țintă 
 Pentru a facilita angajamentul comunitar și strategiile de comunicare 

 
 

REZULTATE AȘTEPTATE 
 

 O încredere sporită când avem de-a face cu discursul urii online 
 Mai multe strategii eficiente când încercăm să luptăm împotriva 

discursului de ură online 
 Creșterea aprecierii față de gândirea critică 
 Pentru a înțelege nevoia răspunsurilor la discursul de ură și a celor 

 care distorsonează adevărul 
 Pentru a fi capabili de a distinge între domeniile specifice partici- 

panților 
 Pentru a răspândi mesaje pozitive și de a contracara discursul de ură  

 

MATERIALE 
 
 PPT interactive și audio cu transcript 
 Flip chart (opțional) 
 Post-it-uri (opțional) 

 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  O sală 
 Laptop and projector with internet, with sound & speakers  
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INSTRUCȚIUNI 
Acest instrument creativ poate fi urmărit de un individ (singur în fața laptopului) sau într-un grup 
mic sau mediu (recomandat maximum 20). 
 
Configurația: 
1. Afișați PowerPoint pe un ecran (cu sunet activat) 
2. Printați copii ale scenariului. 
Asigurați-vă că există acces la internet. 
 
Instrucțiuni: 
1. Redați PowerPoint, pagină cu pagină. 
2. Ascultați sunetul. 
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran și evidențiați punctele cheie ale transcrierii imprimate (PPT vă 
va ghida). 
 
Momente cheie: 
• Slide 3 (Clip audio 2): Căutați conceptul de "cameră ecou" online 
• Slide 8 (Clip audio 3): Aveți timp să răspundeți la cele două concepte-cheie și să "obțineți 
dinamica potrivită" 
• Slide 9: Consultați rapoartele naționale de conversație privind atitudinile față de migrație în 
Marea Britanie 
• Slide 10 (Audio clip 4): încercați să înțelegeți pe ce se bazează această tehnică. 
• Slide11: explorați "spectrul" publicului țintă - gândiți-vă cum să utilizați acest lucru în contextul 
propriu. 
• Slide 12: verificați partea audio pentru a compara predicțiile. 
• Slide 14 (Clip audio 6): anticipați răspunsurile lui Arun înainte de a asculta sunetul 
• Slide 15 (Audio clip 7): serie de întrebări cu privire la fapte vs. povestiri. 
• Slide 17 (Audio clip 8): identificați sfaturile cheie furnizate în clipul audio. 
• Slide 18-19: revedeți sfaturile cheie 
• Slide 20 (Audio clip 9): înțelegeți de ce funcționează această tehnică. 
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Extensii posibile ale activității: 
• Discutați despre workshop-ul de mai sus în grupuri mici sau într-o sesiune plenară. Ești de 
acord cu tehnicile și principiile? Care sunt experiențele tale în această abordare? Cum ai 
putea să o faci să funcționeze în contextul tău? Poți vedea orice provocări? E ceva care te 
surprinde? 
• Efectuați cercetări asupra proiectelor care au utilizat deja aceste tehnici (vezi diapozitivul 
9: Rapoartele naționale de conversație, Lab Leadership Lab, Fear and Hope). Tehnici dificile 
de conversație în acțiune: 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo 
• Învățați modalități de implementare a acestor tehnici în contextul voastre. Ați putea 
începe prin identificarea publicului țintă utilizând diapozitivul spectrului. 
• Creați jocuri de rol pentru a practica aceste tehnici (față în față). 
• Creați un rol online pe forum pentru a practica aceste tehnici într-un context online. 

 
 
Sursa: Speranța nu ură: http://refugeeweek.org.uk/the-secret-to-having-difficult-conversations/ 
 
Linkul video la aceste tehnici în acțiune: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v=_tdjtFRdbAo 
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TIMP 
30’ 

 

 Exercițiu de 
sumarizare  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI 
La sfârșitul activităților de instruire cereți participanților să-și creeze propria lor narațiune pozitivă. 
Împărțiți participanții în grupuri mici (dacă nu au lucrat în grupuri mici). Instruiți-i să aibă rețeta lor 
pentru un mediu on-line tolerant, folosind următoarea formulă pentru descrierea rețetei: 

• Titlul rețetei: 
• Ingrediente necesare: 
• Arome speciale: 
• Mod de preparare: 
• Sfaturi pentru gătit: 

 
Iată un exemplu din trainingul de la Sofia: 

ȚINTA  
 
 imigranți și refugiați 
 reprezentanți media 
 reprezentanți ai autorităților 
 reprezentanți ai companiilor de IT și servicii de internet 
  tineri 
 NGO-uri 
 

OBJECTIVE 
 

 Pentru a rezuma ceea ce a fost învățat, într-un mod atrăgător, folosind 
rețete ca metafore pentru soluții sociale 

 Pentru a crea conținuturi pozitive împotriva discursului de ură și pentru a  
face parte din coaliția mesagerilor pozitivi 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 Sumarizarea celor învățate  
 Producția unui conținut pozitiv  
 Exprimarea consimțământului de a fi un mesager pozitiv 

 

MATERIALE 
 
 Hârtie și markere 

SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  O sală 
 

 

O REȚETĂ PENTRU UN MEDIU 
ONLINE TOLERANT 
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Rețetă: Digitalizarea fără ură  
 
Ingrediente: Acces gratuit la internet cu bandă largă; o mână de observatori voluntari comuni; 3-4 
instituții media care doresc să acopere contra-narațiuni pozitive; mărturii personale ale victimelor 
urii online, pentru a gusta. 
 
 Arome speciale: Atragerea personalităților publice ca mesageri pozitivi  
 
Pregătirea: De fiecare dată când un eveniment declanșează discursuri de ură, observatorii 
voluntari avertizează mass-media, ceea ce conduce la reacția ofițerilor de poliție. În același timp 
sunt identificate țintele discursului de ură și se oferă sprijin emoțional pentru a-și împărtăși 
poveștile lor și pentru a contracara discursul urii.  
 
Sfaturi pentru bucătari: Lasă ingredientele bune să vorbească de la sine, să nu exagerezi prea mult 
cu poveștile autentice. Un bucătar cu adevărat bun nu are nevoie de o mulțime de echipament 
fantezie, ci de angajament și de curaj. ... dar greșelile fac parte din proces. Învățați și continuați. 
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TIMP 
60 

 

 Cunoștințe 
media 

 
 
 
 

 
 

INSTRUCȚIUNI 
Sursa:Bookmarks - Un manual pentru combaterea discursului de ură on-line prin educația pentru 
drepturile omului. Ediția revizuită, 2016; disponibil la: https://rm.coe.int/168065dac7 pp. 102-107. 
 
Instrucțiuni: 
 

1. Întrebați dacă cineva a citit vreodată regulile interne ale site-urilor web pe care le utilizează 
și dacă cineva a încercat să raporteze comentarii abuzive sau să posteze pe site-ul 
proprietarului site-ului. 
 

2. Explicați participanților că există trei niveluri de reguli care se aplică pe site-urile pe care le 
folosim zilnic. Acestea sunt legea internațională, legile naționale și termenii stabiliți de site-uri 
web. Deoarece site-urile web sunt deținute de companii private, termenii și condițiile fiecăruia 
diferă foarte mult, astfel este dificil să se detecteze ce conținut va fi marcat ca ofensator, 
defăimător sau care conține discursuri de ură sau alt conținut necorespunzător. 

Workshop – Citind regulile 

ȚINTA  
 
 Reprezentanți media 
 tineri  
 ONG-uri 
 

OBJECTIVE 
 

 Pentru a înțelege modul de funcționare a unor paginii web care reglemen- 
tează discursul ofensator prin regulile interne 

 Pentru a examina termenii și condițiile unor pagini web populare 
 Pentru a discuta funcționalitatea de a raporta ura prin anumite mecanisme 
 

REZULTATE AȘTEPYAYE 
 

 Conștientizare asupra regulilor interne ale unor pagini web populare 
și a modului prea simplu de a le încălca  
 

MATERIALE 
 
 Chestionar paginile 106-107 ale Manualului Bookmarks, 
 Prezentare Powerpoint  

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  Pixuri, telefoane mobile și laptop-uri cu acces la internet 

 

https://rm.coe.int/168065dac7%20pp.%20102-107
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3. Participanții se împart în grupuri mici (numărul de participanți per grup depinde de numărul de 
participanți la formare) și dă fiecărui participant sau grup, un chestionar. 
 
4. Dați fiecărui grup, nume diferite de pagini web populare pe care le folosesc de zi cu zi (canale de 
știri, social media, situri de mesagerie instant, site-uri de cumpărături online etc.). Spune-le să 
caute termenii și condițiile, dar și liniile directoare ale site-urilor pentru a încerca să examinați dacă 
sunt reglementate, modul în care ofensiva / discursul de ură / conținutul este inadecvat. 
 
5. Acordă timp completării chestionarului și spune-le să-și noteze observațiile lor. 
 
6. Fiecare grup va discuta concluziile și răspunsurile lor  
 
7. Dacă există timp suplimentar după discuție, încercați să raportați conținut neadecvat 
administratorului împreună. Puteți utiliza instrumentele disponibile pe site-urile pe care le găsiți 
căutat anterior sau pe cele care pot fi folosite pentru a raporta un conținut necorespunzător în 
țara dumneavoastră. (Câteva exemple: https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-
watch/report/submit, http://www.dostajemrznje.org/ (Croația) https://www.csi.hr/ (Croația )). 
 
Chestionarul (Marcaje din manual): 
 
1. Cât de ușor este de a găsi Termenii și condițiile (T & C)? 
Foarte ușor / destul de ușor / greu / foarte dificil 
 
2. Cât de ușor este să se înțeleagă T & C? 
Foarte ușor / destul de ușor / greu / foarte dificil 
 
3. Este clar ceea ce se poate face pentru a face o plângere? 
Foarte clar/ destul de clar / nu foarte clar / foarte neclar 
 
4. Este clar ce vor face când vor primi o plângere? 
Foarte clar / destul de clar / nu foarte clar / foarte dificil 
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Discursul de ură 
5. Există ceva în T & C care se referă la discursurile de ură? 
Da / nu / nu sunt sigur / altceva 
 
6. Este vorba de hărțuire pe internet? 
Da / nu / nu sunt sigur / altceva 
 
Conținut necorespunzător 
7. T & C spune altceva despre conținut neadecvat, de exemplu, pornografia este permisă pe 
site? 
Da / nu / nu sunt sigur / altceva 
 
Orientările comunitare 
8. Site-ul include altceva care să spună ce fel de conținut este încurajat? De exemplu, o scurtă 
declarație într-un loc mai accesibil, ceva în secțiunea "Despre noi", "Cum postezi" 
linii directoare sau orice altceva? 
Da / nu / nu sunt sigur / altceva 
 
Discuție: Credeți că internetul este bine reglementat? Credeți că mecanismele de raportare online 
sunt utile? Cine este responsabil pentru conținutul ilegal online? Care este rolul actorilor 
internaționali, statali și nestatali în această chestiune și puteți numi unii dintre ei (de exemplu, 
procurorii, organizații neguvernamentale, organismele internaționale, companiile private)? Ați 
declara comentarii sau postări abuzive în viitor? Dar vorbirea liberă? Ce ați sugera pentru 
îmbunătățire? 
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TIME 
90’ 

 

 Exercițiu de 
sumarizare  

 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Interesul public sau interesul 
publicului? 

ȚINTA  
 
 Studenți, tineri 
 Reprezentanți media 
 Reprezentanți ai autorităților 
 Reprezentanți ai ONG-urilor 
 profesori 
 Reprezentanți ai unor companii private 

 
OBJECTIVEE 

 
 Pentru a înțelege diferențele între termeni 
 Pentru a permite gândirii critice să analizeze situațiile de conflict din viața 

reală 
 Pentru a sumariza ceea ce s-a învățat 
 Pentru a putea crea un contradiscurs la ură 
 Pentru a încuraja contradiscursurile și în viețile particulare 
 Pentru a crea un conținut pozitiv și pentru a deveni un mesager pozitiv 

 
REZULTATE AȘTEPTATE 

 
 Sumarizarea celor învățate; 
 Producerea unui conținut pozitiv; 
 Cum să te implicit personal în lupta împotriva urii 

 
MATERIALE 

 
 Power Point și hand-out-uri (Anexa 6) 
 Hand out –exemple din media (Anexa 7) 

 
SPAȚIU ȘI ECHIPAMENT  Proiector, 

 Hârtie, markere 
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Formați grupuri mici (2-3 persoane) pentru a colabora pentru a contracara discursurile de ură din 
mass-media. Împărți-ți câteva exemple din mass-media care ar trebui să fie corectate, participanții 
trebuie să scrie un text care contracarează ura din exemplul primit. 
 
 „Și eu sunt un porc rasist. Pentru mine, cel mai bun țigan este cel mort! Pentru că tot iubiți țiganii, 
vă urez să vă facă tot ce știu ei mai bine: să vă spargă casa, să vă violeze soția și fata, să vă fure 
cardul, să vă scuipe și să vă bată când nu le cedați locul de parcare, să vă fure și să vă demonteze 
mașina, să vă învecinați cu ei și să vă pună zilnic manele la volum maxim, să vă buzunărească 
copilul la școală, să ocupe locul în facultate al copilului dvs., doar pentru că au certificat de țigan! 
Dacă am uitat ceva, vă urez să vă bucurați de toate celelalte gesturi frumoase de care sunt în stare 
țiganii!” (Ion Luchian, fost consilier local Mahmudia) 
 
„România e în al 27-lea an de declin demografic și curând nu va mai plăti nici pensii, că nu va mai 
avea cine alimenta fondul. Între timp, ne luptăm cu dezinfectanții diluați, statul mafiot și ofensiva 
organizațiilor LGBT, care nu mai vor doar dezincriminare (au primit-o imediat după '90), toleranță 
(le-a fost dată, nimeni nu le contestă dreptul de a avea relații și de a le afișa, în parade stradale 
chiar), recunoaștere (o au, iar la nivel artistic, din plin!), ci vor, de câțiva ani și la noi, căsătorii gay și 
drept de adopție. Asta înseamnă copii crescuți în spiritul homosexualității și deci, curând, o rată și 
mai mică a natalității. Cât mai e până la extincția totală, Dumnezeu știe... Poate cu încă un mic 
efort, puțin de tot. Dar până atunci, 3 milioane de semnături care susțin familia tradițională au fost 
depuse ieri, la Palatul Parlamentului, într-o încercare disperată de a mai salva ceva. E - cine știe - 
gestul ultim al majorității fertile înainte să fie înghițită cu totul de pretențiile unei minorități 
sterile” (Olivia Steer, activist anti-vaccin) 
 
„Galeria lui Congo se cheamă Coadă de maimuță. La intrările în stadionul unde s-a ținut meciul cică 
era o coadă de maimuțe, n-ai văzut așa ceva.”, „Mâna la piept toată lumea, pentru imnul statului 
Congo. Hai, toate maimuțele laba la blană!” (Daniel Buzdugan și Mihai Morar, Radio Zu) 
 
DISCUȚIE: 
Prezentați rezultatele și discutați despre transformările discursului de ură în mesaje semnificative 
de toleranță și acceptare. 
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CHESTIONAR MODEL 
PENTRU EVALUAREA 
TRAINING-ULUI 
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CHESTIONAR MODEL PENTRU EVALUAREA TRAINIG-ULUI 

 

 

Evaluarea programului de formare 
CHESTIONARE 

 
Chestionarul intenționează să colecteze elementele de evaluare referitoare la realizarea 
obiectivelor de învățare ale formării în care ați participat. Informațiile colectate vor contribui la 
evaluarea activității, precum și la îmbunătățirea viitoarelor oportunități de formare. 
 
Mai jos aveți o listă a aspectelor care necesită un feedback: 
• pregătirea și informarea preliminară 
• conținut de formare 
• organizarea și formatorii 
• perspective 
• atmosferă 
• evaluarea generală 
 
Pentru a vă oferi o evaluare personală pentru fiecare dintre aceste domenii, vă rugăm să 
răspundeți la următoarele întrebări. Puteți comenta cu privire la evaluarea dată în cadrul fiecărei 
întrebări cu răspunsuri multiple. 
Vă rugăm să vă exprimați liber opinia dvs., noi credem că este sincer utilă pentru îmbunătățirea 
calității cursului de formare și a întregului sector. 
   

 
MULȚUMESC 

INFORMAȚII GENERALE 
Locul de formare _____________________data_________________________________________ 
INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPANTUL (la alegere) 
Sexul M □ F  □ 
 
Profesia_________________________________________________________________________ 
 
Experiențe anterioare (cursuri de instruire, evenimente, etc.) legate de discursul de ură, drepturile 
omului și discursurile de alfabetizare în mass-media 
________________________________________________________________________________ 
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1 - ACTIVITĂȚI PRELIMINARE 
Activitățile desfășurate pentru organizarea formării - precum și informațiile organizaționale și 
logistice furnizate - au fost exhaustive și utile 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 

 
Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
2 - CONȚINUTUL DE FORMARE 
Conținutul formării a fost coerent cu obiectivele generale declarate, complet și actualizat 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
3 - INSTRUMENTE ȘI METODOLOGIE ADOPTATE / 1 
Metodologia adoptată pentru a facilita învățarea, în special în ceea ce privește prezentările făcute, 
la exercițiile propuse și la experiențele comune, a fost eficientă și capabilă să implice în mod activ 
participanții 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 

 
Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
 
4 - INSTRUMENTE ȘI METODOLOGIE ADOPTATE / 2 
Exercițiile și munca de grup propuse de formatori au ajutat participanții să dobândească o 
înțelegere mai profundă a materialelor furnizate și a sensului final al proiectului în sine. 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback________________________________________________________________ 
 
 
5 - INSTRUMENTE ȘI METODOLOGII ADOPTATE / 3 
Folosirea modalităților creative de implicare a participanților în rolul de Mesageri Pozitivi a fost 
eficientă și plăcută 
 
         1  2  3  4 
    □ □ □ □ 
           
 
 



 

47 

 

Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, 
CETĂȚENIE al Uniunii Europene 

 
Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
7 - FORMATORUL: (formator 1) 
Formatorul a fost pregătit și a putut să comunice în mod clar conținutul diferitelor sesiuni, ținând 
cont de diferențele dintre participanți și folosind studii de caz/exemple 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
8 - FORMATORUL (formator 2) 
Formatorul a fost pregătit și a putut să comunice în mod clar conținutul diferitelor sesiuni, ținând 
cont de diferențele dintre participanți și folosind studii de caz / exemple 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
 
9 - FORMATORUL (formator n) 
Formatorul a fost pregătit și a putut să comunice în mod clar conținutul diferitelor sesiuni, ținând 
cont de diferențele dintre participanți și folosind studii de caz / exemple 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
11 - Atmosfera 
În timpul sesiunilor de lucru, a fost posibil să lucrați în colaborare, să faceți schimb de opinii și să 
învățați reciproc de la colegii de astăzi 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
 
12. PERSPECTIVE 
 
Credeți că acest training a deschis drumul pentru alte inițiative în viitor, alte proiecte, sesiuni 
creative, etc. împotriva discursului de ură? 
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1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
13 – EVALUARE GENERALĂ 
 
Trainingul s-a ridicat la așteptările tale? 
 

1  2  3  4 
□ □ □ □ 
 

Sugestii/Feedback_________________________________________________________________ 
 
Ai fi interesat să participi în viitor și la alte sesiuni despre acest subiect? 
 
 □ Da □Nu 
Ai recomanda acest workshop unui coleg? 
 
 □ Da □Nu 
 
Propuneri și sugestii pentru trainiguri viitoare: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Mulțumesc! 
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LINKURI UTILE 
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Consiliul Europei 
- Manual WE CAN! – https://rm.coe.int/168070e3d3 
- Bookmarks - http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf 
 
Proiecte EU  
POSITIVE MESSENGERS: 

 Rapoarte comparative: 
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf 

 Materiale de training din Marea Britanie: 
https://www.languagescompany.com/pmdownloads/ 

 Materiale produse: https://positivemessengers.net/en/library.html  
 
RADAR (Regulating AntiDiscrimination and AntiRacism) - JUST/2013/FRAC/AG/6271): 

 Principii de bază:http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp 
content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf 

 
PRISM (Preventing Redressing & inhibiting hate Speech in new Media): 

 Toolkit educațional http://www.prismproject.eu/wp-
content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_m
ay_20161.pdf   

 
eMORE - Monitorizarea și Raportarea Online a Discursului de Ură în Europa: 

 Website: https://www.emoreproject.eu/  
 
  

Mișcarea Discursul împotriva urii 

PREZI 
 Introduction to No Hate SPeech Movement by Balint Josa 

 

DEFINIȚII 
 The Council of Europe’s work on Hate speech 
 CM(2015)74-addfinal 19 May 2015 “The fight against violent extremism and radicalisation 

leading to terrorism” - Action Plan 
 ECRI GENERAL POLICY RECOMMENDATION N.15 adopted on 08 December 2015 

 

VIDEO-URI: 
 Official Campaign Video 
 How to report at the Hate Speech Wacht - No Hate Speech Movement 
 REACT TO HATE SPEECH ! 
 HOW TO REACT TO HATE SPEECH! 
 No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns and Hate Speech 
 No Hate Speech Movement - Short Movie 
 We CAN! Camaign - No Hate Speech Movement 

https://rm.coe.int/168070e3d3
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf
https://positivemessengers.net/images/library/pdfs/comparative_report-1.1.4.09.pdf
https://www.languagescompany.com/pmdownloads/
https://positivemessengers.net/en/library.html
http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp%20content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf
http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp%20content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-EN.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
http://www.prismproject.eu/wp-content/uploads/2016/09/prism_educational_toolkit_for_working_with_young_people_may_20161.pdf
https://www.emoreproject.eu/
http://prezi.com/x_th_7wep80e/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/the-council-of-europe-and-hate-speech
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM(2015)74-addfinal
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N15/REC-15-2016-015-ENG.pdf
https://youtu.be/35rAykWyPrg
https://youtu.be/RtDr7w5ZZdA
https://youtu.be/1fYnlVpEst4
https://youtu.be/LtBikhh_yfY
https://youtu.be/kp7ww3KvccE
https://youtu.be/w3677Z8Lxw0
https://www.youtube.com/watch?v=BaTFoeDLLrw
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CAMPANIA: 

 The Campaign Platform 
 The Online Activists 
 Hate Speech Watch 
 The Blog 
 Action Days 
 Visual, Materials and Videos 

 
MANUALE 

 Bookmarks 
 We Can! Alternatives 
 Compass 
 Compasito 
 Gender Matters 
 Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) 
 Educational Pack  

 
ALTELE: 
 
Principiile Camden despre libertatea expresiei și a egalității: 
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-
and-equality/ 

https://www.nohatespeechmovement.org/
http://blog.nohatespeechmovement.org/who-are-we/
https://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch
http://blog.nohatespeechmovement.org/
http://blog.nohatespeechmovement.org/action-day/
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/visuals-materials-videos
http://www.nohatespeechmovement.org/public/download/Bookmarks_online.pdf
http://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives
http://www.coe.int/en/web/compass
http://www.eycb.coe.int/compasito/
http://www.eycb.coe.int/gendermatters/
http://www.coe.int/en/web/edc
http://www.eycb.coe.int/edupack/default.htm
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality/
http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality/



