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Priveşte dincolo de aparenţe
Perioada de desfăşurare: 10.04.2014 – 09.10.2015
Durata Proiectului: 18 luni
Aria de implementare a proiectului: România, jud. Iaşi, 
Vaslui
Buget:  78.650,36 €
Solicitant: Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS
Partener: Asociaţia Elita Şcolii Bârlad
Obiectiv general: promovarea respectării drepturilor 
omului, antidiscriminarea și egalitatea socială în rândul 
populației majoritare în vederea schimbării percepției cu 
privire la populația romă.
Grup ţintă:
- 20 tineri jurnaliști sau viitori jurnaliști informați și 
formați pentru a promova nediscriminarea și inegalitățile 
sociale 
- min. 20 de copii implicați în realizarea unei piese de 
teatru
Principale activităţi: 
• Instruirea a 20 de jurnalişti şi viitori jurnalişti în domeniul 
discriminării şi jurnalimului narativ;
• Construirea revistei care reflectă poveștile de viață a 
copiilor și tinerilor romi
• Concurs de scenarii pentru piesa de teatru 
antidiscriminare
•  Pregătirea piesei de teatru şi susţinerea a cel puţin 20 de 
spectacole în şcoli şi grădiniţe din jud. Vaslui şi Iaşi;
•  Filmarea piesei de teatru şi imprimarea acesteia pe 500 
de DVD-uri care vor fi distribuite unităţilor şcolare;
• Activităţi de informare şi promovare.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi 
www.orientat.ro sau 
https://www.facebook.com/AsociatiaADPLUS

Data publicării: Februarie, 2015
Editorul materialului: 

Asociaţia pentru Dezvoltare Continuă AD PLUS Iaşi

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014”

Acest material nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără acordul 
scris al AD PLUS Iaşi.

Să ne jucăm ...

(1) prieteni (2) veseli (3) diferite (4) sinceritate (5) respect (6) comunicare (7) rom (8) 
interzis (9) Romeo (10) etnie (11) toleranţi (12) asemănători (13) rasist (14) egali

Soluţia o găseşti aici:
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Alex şi Romeo de mici ei erau (1)... . Erau (2) ... 
şi se jucau toată ziua împreună chiar dacă erau 
diferiţi. Chiar şi familiile lor erau (3) ... (una 
locuia într-o casă mare şi frumoasă, cealaltă 
era o casă mică la marginea oraşului). Prietenia 
lor era bazată pe (4) ..., (5) ... şi (6) ... .Într-o zi 
Romeo i-a spus lui Alex că el este (7) ... . Alex a 

întrebat-o pe mama sa ce este acela un “copil rom” aşa cum 
este Romeo. Din ziua aceea, mama lui Alex i-a (8)... acestuia să 
se mai joace cu prietenul lui. 
Celor 2 prieteni le era dor unul de celălalt astfel încât într-o zi, Alex 
s-a hotărât să se întâlnească cu (9).... 
- Mama mi-a spus să nu mă mai întâlnesc cu tine pentru că eşti 
rom. Dar eu nu ştiu ce e acela un rom. Înseamnă că eşti bolnav?
- Nu Alex. Nu sunt bolnav. A fi rom este o (10)... aşa cum sunt 
francezii, englezii, românii sau alte popoare. Trebuie să fim (11)... 
unii cu alţii chiar dacă nu suntem (12)... . Atunci când te porţi urât 
cu cineva doar pentru că e de altă etnie, înseamnă că eşti (13) .... 
- Ei bine, dragul meu prieten, a spus Alex, noi tot timpul vom fi 
(14)... .

Citeşte împreună cu părintele sau profesorul tău următoarea 
poveste şi puneţi în spaţiile goale cuvintele potrivite, astfel încât 
să completezi rebusul de mai jos:



Ce este discriminarea?

Tratarea diferită a persoanelor 
aflate în diverse situaţii. De 
exemplu: copii de etnie romă sau 
alte etnii, copii de altă culoare, copii 
bolnavi sau cu handicap etc.

ORICINE POATE FI DISCRIMINAT

Citeşte împreună 
cu părintele tău

Toţi copiii, fără excepţie, indiferent de rasă, religie, 
naţionalitate, vârstă, gen, note, situaţie financiară, de 
ceea ce cred sau spun, de tipul familiei din care provin, 

au aceleaşi drepturi. ”“

Cum te-ai simti dacă fiul sau fiica ta ar veni trist sau chiar 
plângând de la şcoală pentru că nu se joacă nimeni cu el 

sau ea pe motivul că nu are haine frumoase sau pentru că 
e altfel?

Există o vorbă: aşa părinte aşa copil. îTu, n 
calitate de p rinte, model pentru ă eşti un 

copilul t uă :
- dacă tu discriminezi copilul tău va 
învăţa de la tine şi va discrimina la 

rândul lui;
- dacă copii trăiesc în critică şi cicăleală, 

copiii învaţă să condamne.

Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă 
să fie încrezători;
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă 
răbdarea;
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă 
preţuirea;
Dacă trăiesc în acceptare, copiii 
învaţă să iubească;
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă 
să se placă pe sine;
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, 
copiii învaţă că este bine să ai un ţel;
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, 
copiii învaţă respectul;
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să 
trăieşti pe lume.

Fii tu tolerant, nu discrimina şi 
copilul va învăţa de la tine

Drepturile vin împreună cu responsabilităţile:
* Principala  a unui copil este să respecte responsabilitate
drepturile celorlalţi copii şi drepturile adulţilor;

* Ai  să fii crescut, îngrijit şi educat de către părinţii dreptul
tăi şi ai  de a-i respecta şi preţui pe responsabilitatea
aceştia.

* Ai  să primeşti o educaţie şi ai  să dreptul responsabilitatea
mergi la şcoală, să-ţi faci temele, să respecţi colegii şi 
profesorii.

* Ai  la timp liber şi să ai grijă cum dreptul responsabilitatea 
îl petreci şi în timpul liber trebuie să respecţi drepturile 
celorlalţi, să nu faci acţiuni care încalcă legea, îţi dăunează 
ţie sau altora. 

* Ai  să te întâlneşti cu alţi copii, ai dreptul responsabilitatea 
să te asiguri că activităţile pe care le aveţi nu sunt violente.

Situaţii în care discriminezi

când te porţi urât cu cineva care este diferit de tine

când râzi sau vorbeşti urât sau arunci cu obiecte într-
un coleg de-al tău care este mai timid sau are alte 

probleme de care tu nu ştii

când nu accepţi un coleg care este bolnav sau are un 
handicap

Pune-te pentru o clipă în locul lor şi imaginează-ţi 
cum te-ai simţi. Învaţă să accepţi că oamenii sunt 

diferiţi, învaţă să îi înţelegi pe ceilalţi.

Fii un apărtor a celor ce sunt discriminaţi!

când nu accepţi un coleg doar pentru că este rom, 
sărac
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