
DISCUȚII DESPRE
STEREOTIPURI
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CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Distribuiți plastelina participanților și cereți să facă cu ea ceva care exprimă un
element important al personalității sau credinței lor asupra căruia sunt puternic
dedicați sau obiectivul lor de viitor.

Poate fi legat de concepte precum familie, religie, educație sau cultură, dar fără a se
limita la acestea.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE: 

Această activitate ajută la dezvoltarea
unei discuții despre stereotipuri. Ajută
fiecare participant să împărtășească și să
exprime elemente ale personalității sale
doar în măsura în care se simte
confortabil, deoarece categoriile cu care
lucrăm permit grade diferite de
exprimare.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Această activitate oferă
participanților posibilitatea de a se
cunoaște în timpul seminarului,
explorând în același timp posibilele
stereotipuri care caracterizează
diferite persoane și culturi.
Participanții își vor pune la îndoială
percepțiile preconcepute și vor
putea simți complexitatea și
contradicțiile conținute în
identitatea unei persoane. Ei vor
avea ocazia să vadă cum oamenii
din diferite culturi și medii
religioase pot avea multe
caracteristici și obiective de
împărtășit și valorificat.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA:  aproximativ 25-35 de minute, în funcție de dimensiunea grupului

MATERIALE NECESARE: Aveți avea nevoie de plastelină în diferite culori



După ce toți participanții au terminat, cereți-le să continue să lucreze cu persoana
de lângă ei în perechi și instruiți-i să încerce să ghicească ce a făcut celălalt
participant din pereche. Apoi cereți fiecărui participant să prezinte celuilalt ceea ce
a făcut de fapt și să explice de ce este important pentru el sau ea. 

După ce ați terminat, facilitatorul numește conceptele principale la care
participanții au lucrat fără să-și dea seama. Dacă vreunul dintre participanți nu își
poate identifica munca cu oricare dintre categoriile denumite, întreabați-i dacă
doresc să le prezinte întregului grup.

Asigurați-vă că explicați pe parcursul activității că participanții pot să nu participe
sau să nu răspundă la întrebări.

Când toți participanții prezintă ceea ce au făcut cu plastelina, rugați grupul să se
gândească la aspecte precum: Care dintre lucrurile făcute cu pastelina corespunde
cărei categorie; Au fost rezultatele surprinzătoare? A făcut partenerul tău ce te-ai
așteptat?

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant
_guide-youth-included.pdf

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf
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