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Cum diferă sau sunt similare elementele identității dumneavoastră pe
care ați ales să le împărtășiți de cele identificate de alți participanți?
Te surprind acele elemente? 
Ce stereotipuri sunt asociate cu tine în funcție de ceea ce ai completat
pe foaie?
Care crezi că este sursa lor?

Veți avea nevoie de o foaie de hârtie cu un cerc desenat în mijlocul foii și
cât mai multe cercuri în jurul lui.

Timp: 30 de minute sau mai multe, în funcție de numărul participanților.

-Instruiți participanții să-și scrie numele în cercul central. Apoi cereți-le
să completeze cercurile rămase cu funcții ale identității lor, cum ar fi:
rasă, etnie, sex, vârstă, clasă, credințe religioase, clasă, orientare sexuală
etc.
-Împărțiți participanții în perechi. Rugați-i să împărtășească un
eveniment în care s-au simțit mândri și altul în care s-au simțit
inconfortabil fiind asociați cu o anumită caracteristică.
-Apoi cereți participanților să scrie pe o foaie de hârtie un stereotip care
este asociat cu fiecare dintre caracteristicile cu care se identifică, dar cu
care nu se asociază. De exemplu: „Sunt musulmană, dar sunt și feministă”
sau „Sunt creștină, dar nu sunt conservatoare”.
-Rugați-i să formeze din nou grupuri și să împărtășească ceea ce au scris.
Asigurați-vă că nimeni nu se simte presat să facă acest lucru.
-Discutați efectele negative ale stereotipurilor și prejudecăților. 
Posibile întrebări pe care le puteți utiliza pentru o discuție ulterioară:

Această activitate este utilă din două motive principale. În primul rând,
oferă participanților din grup ocazia să-și exprime caracteristicile
identității lor și să fie capabili să observe aspectele negative și pozitive.
În al doilea rând, este o modalitate eficientă de a începe o discuție utilă
despre sursa și sensul stereotipurilor.
Astfel de discuții sunt importante pentru crearea unui mediu de primitor și
poate ajuta la prevenirea posibilelor conflicte


