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Dragă formator sau lider de grup: 
 
Bine ați venit la Compassion in Action, puternicul curriculum al PeaceJam, care este 
conceput pentru a crea comunități incluzive printr-o dezvoltare pozitivă a tinerilor. Este 
destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, cu scopul de a oferi un antidot pentru 
radicalizare, xenofobie și discriminare, elemente cu care comunitățile noastre se confruntă. 
Compassion in Action duce elevii și comunitatea într-o călătorie antrenantă care 
explorează contextele personale, sociale și instituționale care conturează lumea de astăzi. 
Construiește competențele de bază ale tinerilor de la altruism și compasiune, la acțiune și 
implicare - și îi ajută pe elevi să valorizeze diversitatea și să creeze comunități incluzive în 
școlile și cartierele lor. De asemenea, le oferă elevilor acces la înțelepciunea, curajul și 
determinarea câștigătorilor Premiului Nobel pentru Pace, care au depășit provocări de 
viață precum războiul, rasismul și sărăcia prin pace, compasiune și nonviolență. 
 
PeaceJam este singurul program de dezvoltare a tineretului, condus de 14 laureați ai 
Premiului Nobel pentru Pace. Elevii vor afla despre acești eroi mondiali ai păcii prin 
programul Compassion in Action: Dalai Lama din Tibet, Rigoberta Menchú Tum din 
Guatemala, Desmond Tutu din Africa de Sud, Jody Williams din Statele Unite ale Americii 
și Shirin Ebadi din Iran. Acest program favorizează creativitatea, gândirea sistemică și 
potențialul unic al fiecărui elev - pentru că acestea reprezintă cel mai bun antidot împotriva 
urii, fricii și discriminării. 
 
Fundația PeaceJam a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace și a primit premiul 
Omul Păcii pentru programul său de tineret. PeaceJam a primit, de asemenea, premiul de 
excepție pentru servicii de învățare pentru această abordare inovatoare care implică tinerii 
ca factori de schimbare. 
 
Curriculum-ul este flexibil, permițând școlilor și organizațiilor de tineret să-l adapteze la 
prioritățile, politicile, programele și climatele lor școlare. Școlile care participă la 
Compassion in Action au, de asemenea, oportunitatea de a-și schimba viața, de a 
participa la o Conferință pentru Tineretul PeaceJam cu un laureat al premiului Nobel 
pentru Pace. Fundația PeaceJam și birourile sale regionale (a se vedea 
www.peacejam.org pentru o listă detaliată) sunt disponibile pentru a vă sprijini în 
implementarea acestui curriculum interesant. 
 

Ț
Dalai Lama • Betty Williams • Rigoberta Menchú Tum • Oscar Arias  

Desmond Tutu • Máiread Corrigan Maguire • Adolfo Pérez Esquivel • José Ramos-Horta 
Jody Williams • Sir Joseph Rotblat (Emeritus) •Shirin Ebadi • Leymah Gbowee 

Tawakkol Karman • Kailash Satyarthi 

mailto:info@peacejam.org
http://www.peacejam.org/
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Misiunea PeaceJam este de a crea lideri tineri, dedicați 
schimbării pozitive în ei înșiși și comunitățile lor, dar și în 
lume prin inspirația oferită de laureații premiului Nobel 
pentru Pace care transmit mai departe spiritul, abilitățile și 
înțelepciunea pe care o întruchipează. 

 

 

 

 

Cu peste 23 de ani de experiență în întreaga lume, Fundația 
PeaceJam este lider în dezvoltarea de lideri implicați, 
informați și plini de compasiune, care abordează cauza 
principală a problemelor din comunitățile lor locale și globale - 
inclusiv bullying-ul, ignoranța și nedreptatea - pentru a 
construi prietenii, colaborare și acceptare. 

ș ă

ă

Elevii PeaceJam 
lucrează la abordarea 
violenței școlare alături 
de laureatul Nobel 
pentru Pace Desmond 
Tutu. 
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• • 1,25 milioane de tineri din întreaga lume au participat la programul 
PeaceJam. 

• Curriculum-ul PeaceJam a fost implementat în peste 20.000 de școli din 
41 de țări. 

• Conferința de Leadership Hundreds of Youth a fost organizată cu 
scopul de a conecta, în mod direct, persoanele tinere cu laureații Premiului 
Nobel pentru Pace. 

• Milioane de proiecte noi pe servicii au fost dezvoltate de tinerii activiști 
PeaceJam care abordează probleme de violență și nedreptate. 

• PeaceJam a creat mii de noi oportunități de leadership și voluntariat 
pentru tineri și adulți în comunitățile lor locale. 

 

Impactul programelor noastre include: 

• Evaluările au arătat că incidentele de violență scad în școlile și 
organizațiile comunitare în care sunt implementate programele PeaceJam. 

• Evaluările au arătat că tinerii care participă la programele PeaceJam 
prezintă câștiguri semnificative din punct de vedere statistic: 

o Abilități și cunoștințe academice 

o Dezvoltare morală 

o Înțelegerea justiției sociale 

o Scopul vieții 

o Compasiune, altruism și empatie 

o Acceptarea diversității 

o Creșterea gradului de implicare în școală și comunitate 

o Abilități emoționale sociale, cum ar fi conștientizarea de sine, 
conștientizarea socială și luarea deciziilor responsabile 

o Angajament pentru acțiuni pozitive 
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EDUCAȚIE: Curriculumul pentru tineri de toate vârstele care favorizează 
noi abilități și cunoștințe, precum și o înțelegere mai profundă a factorilor care 

modelează dezvoltarea pozitivă a tineretului și creează comunități incluzive.  

 

 

INSPIRAȚIE: Laureații Nobel 
pentru Pace, a căror înțelepciune 
și experiență, inspiră tinerii lideri 
să creeze schimbări pozitive. 
Alegerea fiecărui laureat de a se 
opune nedreptății și opresiunii în 
propriile comunități îi inspiră pe 
tineri să se respecte și să 
lucreze împreună pentru a 
aborda problemele care îi 
preocupă și pasionează cel mai mult. 

 

 

 

ACȚIUNE: Implicarea tinerilor ca agenți de schimbare în 

școlile și comunitățile lor, oferindu-le instrumentele de care au 
nevoie pentru a aborda rădăcinile urii și intoleranței în școlile și 
comunitățile lor. Elevii contribuie la campania „Un miliard de 
acte de pace” a PeaceJam - o campanie a cetățenilor 

internaționali, condusă de 14 laureați ai Premiului Nobel pentru Pace și 
destinată să abordeze cele mai importante probleme cu care se confruntă 
planeta noastră. 
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Fiecare program PeaceJam include activități curriculare care îmbunătățesc atât abilitățile 
academice, cât și cele socio-emoționale ale elevilor participanți, stimulând abilitățile 
esențiale necesare pentru a crea schimbări pozitive în lume. 

 
PeaceJam Juniori: Curriculum-ul bazat pe alfabetizare este ușor de 
utilizat și explorează țările, viețile și lecțiile a 14 eroi pentru pace 
oferind un ghid care explică, pas cu pas, implicarea tinerilor în vârstă 
de 5-11 ani. 
 
PeaceJam Lideri: Pentru tinerii cu vârste între 11-14 ani, acest 
program explorează poveștile din adolescență a 14 laureați ai 
Premiului Nobel pentru Pace și implică tinerii în activități care 
explorează dezvoltarea pozitivă a identității și luarea deciziilor. 

 
Compassion in Action: O abordare multiculturală a prevenirii bullying-ului: Pentru 
tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, acest program construiește empatie și 
înțelegere, precum și instrumentele de abordare a bullying-ului prin idei și lecții ale eroilor 
uimitori de pace din întreaga lume. 
 
Compassion in Action: Crearea comunităților incluzive: Cel mai nou program 
PeaceJam pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani oferă un antidot la frica, 
discriminarea și ura cu care se confruntă comunitățile noastre, ajutând elevii să valorizeze 
diversitatea și să creeze comunități incluzive în școlile și cartierele lor inspirându-se de la 
câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace. 
 
PeaceJam Ambasadori: Pentru tinerii cu 
vârste cuprinse între 14 și 19 ani, acest 
program explorează probleme legate de 
pace, violență și justiție socială, împreună cu 
studiul lucrărilor a 14 laureați ai Premiului 
Nobel pentru Pace. Programul include o 
Conferință anuală pentru tineret, cu 
participarea unui Laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace, oferind tinerilor o oportunitate 
fără precedent de a învăța și de a fi inspirați 
de un lider mondial al păcii. 
 
PeaceJam Justiție Juvenilă: Acest curriculum este destinat tinerilor care se află în 
sistemul de justiție pentru tineri. El abordează probleme legate de bande, droguri, alcool și 
alte comportamente riscante. Participanții dezvoltă abilități în domeniile responsabilității 
civice, reconcilierii și conducerii, în timp ce sunt provocați să rescrie poveștile lor de viață și 
să învețe despre puterea păcii. 
 
PeaceJam Cărturari: Acest program este destinat elevilor cu vârste cuprinse între 18 și 
25 de ani, care servesc în calitate de mentori pentru participanții la Conferințele Tineretului 
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PeaceJam, sprijină grupurile locale PeaceJam și studiază probleme internaționale legate 
de activitatea laureaților Premiului Nobel pentru Pace. Tinerii au oportunități de a se 
angaja în servicii și cercetări care se extind în comunitate, precum și de a participa la stagii 
și călătorii de servicii internaționale. 
 
 

ăț

ă
 
 

ț
Sfaturi de facilitare ........................................................... 12 

Crearea de comunități cărora le pasă.............................. 13 

Sprijinirea tinerilor pentru a fi factori de schimbare ......... 14 
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 ......................................................... 116

Pentru fiecare capitol este oferită o scurtă evaluare a învățării 
elevilor. Aceste evaluări sunt disponibile și online, pentru a 
accesa ușor scorurile elevilor, cu scopul de a avea o evaluare 
sumativă și formativă. Există, de asemenea, și o reflecție a 
profesorilor. 

 

ș
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Fișele sunt furnizate la sfârșitul fiecărui capitol și pot fi copiate 
și predate tinerilor din grup sau clasă.  
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Curriculumul într-o privire 
 

Capitol Ț

Lecții 

Ț

Studiu de caz despre 
un Laureat al 

Premiului Nobel 
pentru Pace 

Ț

Serviciu de învățare 

Noțiuni 
introductive 

Ghidul formatorului  

Noțiuni introductive  

• Norme de grup  

• Discurs civil  

 • Prezentare generală a 
serviciilor de învățare 

• Tinerii ca factori ai 
schimbării 

Empatie și 
compasiune 

• Ascultare activă  

• Puterea cuvintelor 

• Compasiune 

• Criza refugiaților și 
persoanele strămutate  

Dalai Lama din Tibet și 
lupta sa împotriva 
discriminării bazată pe 
religie și strămutarea de 
acasă.   

• Provocarea bunătății  

• 1 miliard de acte de 
pace 

Identitate și 
diferență 

• Dimensiunile identității 

• Rasă și etnie 

• Diferențe vizibile și 
invizibile 

• Diversitate interioară 

Desmond Tutu din 
Africa de Sud și lupta sa 
împotriva discriminării 
bazate pe rasă și 
orientare sexuală. 

• Mândru de a face parte 
din Provocarea Eu 

• 1 miliard de acte de 
pace  

Construirea 
comunității  

• Munca în echipă 

• Violența din viața 
noastră 

• Conștientizare 
interculturală 

• Coeziunea comunității și 
infracțiunile motivate de 
ură 

Rigoberta Menchú Tum 
din Guatemala și lupta ei 
împotriva discriminării 
indigenilor. 

• Studiul climatului școlar 

• 1 miliard de acte de 
pace 

Incluziunea 
și a fi un 

aliat 

• Incluziune și excluziune 

• Influența mass-mediei 

• A fi un aliat versus a fi 
un spectator 

Jody Williams din SUA și 
lupta ei împotriva 
discriminării bazate pe 
dizabilități și 
marginalizare. 

• Găzduirea Zilei 
Voluntarului 

• 1 miliard de acte de 
pace 

Depășirea 
stereotipuril

or 

• Drepturile omului  

• Înțelegerea 
prejudecăților 

• Depășirea stereotipurilor 

Laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace Shirin 
Ebadi din Iran și lupta ei 
împotriva discriminării 
bazate pe gen.  

• O scanare a școlii 
voastre din perspectiva 
Drepturilor omului 

• 1 miliard de acte de 
pace 
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Luare de 
măsuri 

• Luarea de măsuri 
împotriva nedreptății 

• Abordarea problemelor 
din comunitatea noastră 

Subliniază activitatea 
tinerilor din întreaga lume 
care întreprind acțiuni 
pentru a crea schimbări 
pozitive! 

• Proiectul 1 miliard de 
acte de pace 

• Conferința PeaceJam 
cu un laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Pace 
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Utilizarea Curriculumului PeaceJam
Compassion in Action: Crearea de comunități incluzive este destinat tinerilor cu vârste 
cuprinse între 12-18 ani. Este proiectat să fie flexibil, astfel încât să poată fi implementat pentru 
a se potrivi programului, structurii și obiectivelor școlii sau organizației. Există 7 capitole totale, 
inclusiv capitolul „Noțiuni introductive”, pe care vă recomandăm să-l parcurgeți mai întâi. 
Capitolele rămase pot fi apoi parcurse în orice ordine. 
 
Știm din cercetarea educațională că programele „susținute și înrădăcinate” sunt cele mai 
eficiente, prin urmare, recomandăm implementarea Programului PeaceJam pe parcursul unui 
an școlar. Cu toate acestea, înțelegem și realitatea implementării programelor și, prin urmare, 
curriculumul poate fi implementat cu ușurință și în perioade de timp mai scurte. Începeți de 
unde vă aflați ... indiferent că este un semestru, anul școlar sau doar un program pe termen 
scurt: 
 

7 luni 
Implementați Programul PeaceJam timp de 7 luni, parcurgând un capitol pe lună. 

7 săptămâni 
Implementați Programul PeaceJam timp de 7 săptămâni, parcurgând un capitol pe 
săptămână. 

7 zile 
Implementați Programul PeaceJam timp de 7 zile. Școlile/grupurile care găzduiesc un 

eveniment PeaceJam sau o întâlnire la școala lor pot alege acest interval de timp mai scurt dacă 
doresc doar să facă o introducere a programului în școala sau comunitatea lor. 
 

Petreceți două zile cu un Laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace 
PeaceJam oferă tinerilor posibilitatea de a petrece două zile interacționând cu un lider mondial 
pentru pace. Încurajăm grupurile să participe la o conferință de tineret PeaceJam cu un 
câștigător al Premiului Nobel pentru Pace, în cazul în care există unul  în regiunea voastră. 
(Accesați peacejam.org, pentru a găsi cea mai apropiată conferință). 

 
 
 

 

Antidotul pentru creșterea intoleranței și polarizării 
BBC a publicat recent un articol1 cu privire la intoleranța și 
polarizarea în creștere a viziunilor politice de pe glob și susține că 

principala cauză este pierderea capacității de a auzi alte perspective și de a tolera păreri 

 
1 1 http://www.bbc.com/future/story/20160823-how-modern-life-is-destroying-democracy  
 

Click dreapta pe imagine pentru a urmări o conferință PeaceJam. 

http://www.bbc.com/future/story/20160823-how-modern-life-is-destroying-democracy
https://www.youtube.com/watch?v=M7sdzLJciZY
https://www.youtube.com/watch?v=M7sdzLJciZY
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diferite. PeaceJam este unul dintre puținele programe de astăzi care oferă tinerilor 
oportunități de interacțiune cu persoane din medii diverse, în moduri profunde și 
semnificative, inclusiv activități curriculare, proiecte de servicii și evenimente cu laureați ai 
Premiului Nobel pentru Pace, unde elevii aud soluții diferite la problemele de astăzi și sunt 
puși în mod intenționat în „grupuri familiale” cu elevi pe care nu-i cunosc și unde ajung să 
se cunoască, să împărtășească idei și să participe la dialog. 
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Abordarea standardelor educaționale  
Mai jos sunt prezentate standardele abordate în acest curriculum. 

Arte lingvistice 

• Aplicarea cunoștințelor de limbaj și tehnici 
media pentru a crea, a critica și a discuta articole 
și alte materiale media. 

• Dezvoltarea unei înțelegeri și a respectului 
pentru diversitatea limbii în culturi, regiuni 
geografice și roluri sociale. 

• Participarea ca membri cunoscuți, reflexivi, 
creativi și critici ai unei varietăți de comunități. 

• Utilizarea limbajul vorbit, scris și vizual pentru a 
îndeplini scopurile proprii ale elevilor.  

• Compararea punctelor de vedere multiple și 
modul în care subiectele similare sunt tratate la fel 
sau în mod diferit. 

• Integrarea analizei cantitative sau tehnice cu analiza calitativă.  

• Utilizarea tehnologiei, inclusiv a internetului, pentru a produce, publica și actualiza produse 
de scriere individuale sau împărtășite. 

 

Studii civice și sociale 

• Învațarea elementelor de cultură prin experiență interpersonală și colectivă. 

• Construirea conștientizării și cunoașterii altor culturi ca parte a unei societăți conectate 
și a unei lumi interdependente. 

• Aflarea de informații despre interacțiunile complexe și variate între indivizi, grupuri, culturi și 
națiuni contribuie la natura dinamică a identității personale. 

• Înțelegerea conceptelor precum: moravuri, norme, socializare, etnocentrism, difuzie 
culturală, concurență, cooperare, conflict, asimilare, rasă, etnie și gen. 

• Evaluarea diferitelor interpretări ale influenței grupurilor și instituțiilor asupra oamenilor 
și evenimentelor din mediul istoric și contemporan. 

• Distincția dintre fapt, opinie și raționament într-un text.  

• Investigarea cauzelor și efectelor evenimentelor semnificative din istoria lumii. 

• Examinarea și evaluarea problemelor legate de unitate și diversitate în istoria lumii. 

 

Vorbire și ascultare 

• Lucrul cu colegii pentru a stabili reguli pentru discuțiile colegiale și luarea deciziilor (de 
exemplu, consensul informal, votarea problemelor cheie, prezentarea unor puncte de 
vedere alternative). 

• Punerea de întrebări și răspunsul la întrebări care leagă discuția curentă cu teme mai largi 
sau idei mai mari; și clarificarea, verificarea sau contestarea unor idei și concluzii. 

• Oferirea unui răspuns gândit la perspective diverse, rezumarea unor puncte de acord și 
dezacord și, atunci când se poate, calificați sau justificați propriile păreri și înțelegeri și 
creați conexiuni noi în lumina probelor și raționamentelor prezentate. 

  

Aptitudinile secolului XXI 

• Comunicare și colaborare  

• Gândire critică și soluționarea problemelor 

• Creativitate și inovație  

• Technologie și alfabetizare media 

• Flexibilitate și adaptabilitate  

• Inițiativă și auto-direcționare  

• Aptitudini sociale și interculturale  

• Productivitate și răspundere  

• Leadership și responsabilitate 
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Instrumente pentru.... 
 

• Sfaturi pentru facilitarea grupului 

• Crearea unui spațiu sigur 

• Sprijinirea tinerilor pentru a fi factori de decizie  

• Noțiuni introductive 
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Sfaturi despre facilitare pentru 
formatori 

Elevii au atât de multe lucruri de învățat de la câștigătorii Premiului 
Nobel pentru Pace despre empatie, despre cum să depășească 
adversitatea și să abordeze rădăcinile nedreptății și urii - și, în 
calitate de lideri de grup, la fel puteți face și voi! 
 
Există o serie de forțe, inclusiv mass-media, muzica și corporațiile, care încearcă să 
modeleze opiniile și comportamentele tinerilor de astăzi. Prin urmare, este esențial ca 
tinerii să câștige experiență în gândire prin abordarea problemelor, cântărirea dovezilor, 
contestarea propriilor concepții greșite, ajungând astfel la propriile concluzii, cu 
îndrumarea adulților considerați un model. 
 

Rolurile voastre de formatori, de consilieri pentru adulți sau de lideri de grup este de a fi 
modele și de a oferi sprijinul și încurajarea necesară, permițând în același timp tinerilor să 
își asume roluri active de conducere în cadrul grupului. 

▪ Fiți un model PeaceJam: Rolul vostru este de a ghida grupul și de a facilita 
interacțiunile. Încurajați tinerii să își formeze propriile opinii, ceea ce înseamnă să vă 
limitați propriile credințe și păreri și să întrebați în continuu elevii ce cred și de ce - și în 
multe cazuri, să jucați rolul „avocatului diavolului”, astfel încât să se obișnuiască să 
audă perspective diverse. 

▪ Setarea unor norme de interacțiune clare: Oferim o activitate care ajută grupul să 
stabilească norme de grup pentru interacțiune, astfel încât să își poată exprima opiniile 
și să fie ascultați cu respect, precum și să fie niște buni ascultători care pot contesta 
ideile altora cu respect. Scopul este de a crea un spațiu sigur pentru ca toți să 
împărtășească și să exploreze idei și experiențe diverse.  

▪ Învățarea discursului civil: Discursul civil înseamnă a vorbi într-un mod care respectă 
un set de reguli și onorează fiecare persoană și contribuțiile sale. Oferim o activitate 
pentru a ajuta tinerii să învețe cele patru tipuri de discurs (brainstorming, discuție, 
dezbatere și luarea deciziilor) astfel încât tinerii să poată împărtăși idei, să exploreze 
subiecte și să conteste credințele într-un mod respectuos și productiv. 

 

▪ Explorarea opiniilor diverse: Expuneti-vă grupul la o varietate de păreri despre 
subiectele pe care le discutati. De exemplu, asigurați-vă că aduceți articole și 
perspective de la diverse părți interesate, surse de știri, 
vorbitori, cercetători și partide politice. 

▪ Tinerii ca "Parteneri competenți":2 Aveți convingerea că 
tinerii au o contribuție unică și importantă pentru ca acest lucru 
să fie demn de respect și răbdare. 

 
2 ,3 http://l4wb.org/#/en/home/page/principles  

http://l4wb.org/%23/en/home/page/principles
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▪ Încurajați jocul și imaginația:3 Idei și soluții noi provin din locuri neașteptate și 
deseori dintr-o stare de spirit deschisă, încurajată de joc, creativitate și imaginație. 
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Crearea de comunități implicate 
Primul pas către crearea unei comunități implicate este stabilirea 
unui spațiu sigur și curajos pentru ca tinerii să împărtășească, să 
exploreze, să provoace și să prospere! 

Crearea unui spațiu sigur pentru toți tinerii care se află în grup este crucială pentru 
implicarea lor. Definiți, împreună cu grupul, ce este un spațiu sigur și curajos și cum vor 
lucra împreună pentru a crea un spațiu în care toți participanții să se simtă în siguranță, 
dar, de asemenea, să aibă curaj să exploreze probleme dificile și să aibă conversații 
provocatoare. Unele elemente ale unui spațiu sigur includ: 

o Stabilirea unui aliat adult 

o Crearea de norme clare și o cultură bazată pe respect și deschidere pentru toți 
participanții 

o Atragerea participanților și vorbitorilor din medii diferite 

o Afirmarea vocală că spațiul vostru este sigur pentru toți cei care doresc să 
participe 

o Sublinierea importanței confidențialității (în afara cerințelor voastre de 
raportare) 

o Cererea permisiunii înainte de a împărtăși poveștile sau experiențele membrilor 
grupului 

o Conștientizarea a ceea ce se întâmplă în comunitate și în lume, care poate 
avea un impact asupra tinerilor. 

 
 

Un toolkit pentru implicarea grupului 
Asigurați-vă că aveții strategii pregătite pentru a face față oricărei potențiale probleme care 
poate apărea în grupul vostru. Iată câteva exemple de probleme pentru a începe:  
 

Problemă: Unul sau doi oameni domină conversația. 

o Instrument: Oferiți tuturor persoanelor cinci obiecte (hârtie, agrafe, pietre etc) la 
începutul fiecărei discuții. Explicați-le că trebuie să utilizeze unul dintre obiectele 
amintite de fiecare dată când vorbesc și nu mai pot vorbi odată ce toate cele 
cinci obiecte au fost sunt folosite. 

Problemă: Oamenii întrerup sau vorbesc unii peste ceilalți. 

o Instrument: Utilizați un băț de vorbire sau un alt obiect și pasați-l în jurul cercului 
și numai persoana care deține obiectul poate vorbi. Bățul vorbitor a fost folosit 
de secole, în multe culturi, ca mijloc de ascultare corect și imparțial. 

Problemă: Nimeni din cadrul grupului nu împărtășește. 

o Instrument: Organizați „Gândește, grupează, împărtășește”, formând perechi și 
cereți participanților să împărtășească idei și gânduri pe baza unui subiect sau a 
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unei întrebări de discuție, apoi o persoană din pereche va împărtăși întregului 
grup. 

o Instrument: Organizați „scrie și citește” făcându-i pe toți să-și scrie ideile pe o 
bucată de hârtie și să pună toate hârtiile la un loc. Apoi, cereți fiecărei persoane 
să aleagă, la întâmplare, câte o bucată de hârtie din grămadă și să o citească cu 
voce tare întregului grup. 

o Instrument: Ca răspuns la un subiect, cereți elevilor să se alinieze de-a lungul 
unui „continuum” (unei linii imaginare), de la acord  total la un capăt, la dezacord 
total la celălalt capăt, apoi rugați-i să împărtășească de ce au ales să stea în 
acel punct anume de pe linia imaginară. 
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Sprijinirea tinerilor pentru a fi factori de 
schimbare 

Învățarea prin servicii reprezintă o componentă centrală a 
experienței PeaceJam, deoarece le permite tinerilor să pună în 
acțiune aptitudinile lor școlare, civice și de conducere, în 
comunitățile lor. 
Ce este învățarea prin servicii? 

Învățarea prin servicii este o metodă de predare care permite tinerilor să își aplice 
cunoștințele și abilitățile în problemele din lumea reală din comunitățile lor locale și 
globale. Mai precis, integrează un serviciu comunitar semnificativ cu instrucțiuni și reflecții 
pentru a îmbogăți experiența de învățare, a învăța responsabilitatea civică și a încuraja 
implicarea civică pe tot parcursul vieții. 

Campania PeaceJam ”Un milliard de acte de pace” 

PeaceJam și Google s-au reunit pentru a lansa ”Un milliard de acte de 
pace” - o mișcare internațională a cetățenilor, condusă de 14 laureați ai 
Premiului Nobel pentru Pace și destinată să abordeze problemele cele 
mai presante cu care se confruntă planeta noastră. Vizitați billionacts.org pentru a obține 
idei de proiecte și pentru a realiza conexiunea dintre proiectele voastre și obiectivul 
ambițios al laureaților de a realiza un miliard de acte de pace.

 

Rolul vostru în acest proces 

Ca educatori pentru adulți, rolul vostru este de a-i îndruma pe tineri prin procesul de 
învățare prin servicii, pe măsură ce dezvoltă și implementează un proiect de tipul învățare 
prin servicii. Pașii sunt prezentați în fiecare capitol al Curriculumului PeaceJam pentru a vă 
ghida în acest proces. Aceasta poate fi una dintre puținele oportunități în care tinerii sunt 
puși în situația de a fi lideri, unde își pot orienta propria învățare și explorare, pot evalua 
nevoile comunității lor și pot executa proiecte de servicii care se adresează acestor nevoi. 
Rolul tău este de a încuraja vocea și acțiunea tineretului. 
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Noțiuni introductive 
Această secțiune conține activități de făcut cu clasa/grupul înainte de începerea 
curriculumului. 

 

Setarea unor norme de interacțiune clare (15 minute) 

Faceți un brainstorming pentru a găsi idei legate de normele grupului și apoi notați-le pe o 
foaie de hârtie. Exemple de norme includ: așteptă rândul pentru a vorbi, ascultă când 
altcineva vorbește, respectă ideile și proprietățile altor persoane (cum se poate arăta 
asta?), nu împiedica conversația (lasă-i pe alții să vorbească) etc. Acestea sunt doar 
câteva exemple. Vă rugăm să-i încurajați pe toți să participe la brainstorming-uri despre 
normele pe care le consideră importante! 

"Ca și clasă/grup, să luăm câteva minute pentru a crea un set de norme de grup 
(moduri de comportament) sau ghiduri care să ne ajute să ne amintim să vorbim și 
să interacționăm între noi în moduri respectuoase. Pentru ca toată lumea să se 
simtă în siguranță în grupul nostru, care sunt câteva orientări și moduri de 
comportament pe care le putem conveni?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune de debriefing 

Decideți ca grup ce veți face dacă membrii grupului nu respectă normele asupra cărora 
toată lumea a convenit. Cum vă veți arată responsabili în așa fel încât să demonstrați 
susținere și ajutor? 

 

Normele de grup PeaceJam 
Mai jos se găsesc normele și așteptările pe care le-am agreat pentru a ghida 
interacțiunile din cadrul grupului nostru PeaceJam: 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 (a se adăuga mai multe dacă este cazul) - vă recomandăm să imprimați și să 
afișați aceste norme și să rugați fiecare membru al grupului să semneze, 
astfel încât să se vadă că toată lumea și-a luat angajamentul de a le respecta. 
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Discurs civil (15 minute) 

Discursul civil este fundamentul unei societăți civile și permite grupurilor să discute 
subiecte dure în moduri respectuoase. Mențineți un spațiu sigur în timp ce se discută 
despre probleme sau subiecte diverse. 

"Acum că am stabilit normele noastre de grup pentru interacțiune, să ne gândim la 
câteva orientări utile pentru conversațiile noastre, astfel încât să onorăm fiecare 
persoană și contribuțiile sale." 

Ca grup, discutați despre aceste moduri de interacțiune și comportamentele care se 
potrivesc cu fiecare. Apoi vă puteți structura întâlnirile, activitățile și discuțiile utilizând 
aceste modalități de interacțiune.  

 
Tipurile comune de discurs civil sunt: 

Brainstorming: Obiectivul este de a găsi multe idei. Toate răspunsurile sunt bune. 

Dialog: Scopul este de a explora ideile trecând prin ele. Acesta este momentul 
în care oamenii trebuie să explice ideile și să pună întrebări 
clarificatoare.  

Dezbatere: Scopul este apărarea unei idei. Acesta este momentul pentru a alege o 
poziție pe o anumită idee și a apăra poziția aleasă folosind exemple etc. 

Decizie: Obiectivul este să ajungeți la un consens sau „un consens suficient” (să 
fiți de acord cu o decizie, deși nu este alegerea preferată etc.), astfel 
încât grupul să poată avansa  

Sesiune de debriefing 

• De ce este important să folosim aceste tipuri de discurs civil? 

• Ce s-ar întâmpla dacă un membru al grupului vostru ar încerca să găsească idei 
despre un proiect în timp ce un alt membru al grupului ar încearca să dezbată de ce 
proiectul său este cel mai bun? 

• De ce este important să lucrăm pentru un fel de consens înainte de a lua o decizie? 
 

Dacă toată lumea a înțeles ce comportamente se potrivesc fiecărui tip de interacțiune 
atunci când grupul face brainstorming, când dialoghează, dezbate și decide, acest lucru va 
permite grupului tău să lucreze împreună cu mai puține frustrări și resentimente. Nu uitați 
să reveniți la acest cadru în timpul fiecăreia dintre întâlnirile voastre și decideți ce 
tip de interacțiune este cea mai potrivită pentru discuțiile și activitățile pe care le 
desfășurați. 
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Luare de măsuri 

Alăturați-vă PeaceJam 

Primul pas este înregistrarea pe site-ul PeaceJam. Este ușor și va dura doar câteva 
minute! Accesați www.peacejam.org și faceți click pe „Alăturați-vă” în colțul din stânga sus 
al paginii de pornire. 

 

Alăturați-vă campaniei ”Un milliard de acte de pace” 
Ca grup, vizitați billionacts.org și explorați campania PeaceJam ”Un miliard 
de acte de pace”. Începeți acțiunile de grup cu un mic act de pace și 
inspirați-vă să faceți mai multe explorând idei interesante de proiect. Când 
trimiteți propriul proiect (proiecte), acestea vor conta pentru obiectivul 
ambițios al laureaților de a realiza un miliard de acte de pace. 

 

Alăturați-vă paginilor de social media ale PeaceJam 
 Alăturați-vă paginilor de social media ale PeaceJam făcând 
click pe pictogramele din partea de sus a paginii de pornire 
PeaceJam.org. Grupul vostru se poate alătura și grupurilor de 
socializare PeaceJam  regionale (dacă sunt disponibile).  

 

Resursele PeaceJam de film și video 

• Canalul YouTube: Urmăriți clipuri video realizate de laureați, proiecte de tineret și 
multe altele! www.youtube.com/user/PeaceJamHQ. 

• Seria de filme despre moștenirea Nobel: peacejam.org/films  

Urmăriți documentare de lungmetraj despre viața și opera laureaților Premiului 
Nobel pentru Pace. Ghiduri de studiu suplimentare sunt disponibile pentru fiecare 
dintre filme și vă încurajăm să organizați o sesiune de film pentru 
școala/comunitatea voastră. 

• Descărcați cartea electronică: “PeaceJam: Un milliard de acte de pace” 

Această carte electronică este ghidul însoțitor al campaniei ”Un milliard de acte de 
pace” și include un videoclip de 30 de minute (disponibil pe amazon.com). Această 
carte profilează laureații Nobel pentru Pace și munca lor cu adolescenții din întreaga 
lume, în timp ce își unesc forțele pentru stoparea răspândirii bolilor, promovarea 
drepturilor femeilor, asigurarea unui acces echitabil la alimente și apă și multe altele. 

  

http://billionacts.org/
http://www.peacejam.org/
https://www.youtube.com/user/PeaceJamHQ
http://peacejam.org/films
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Empatie și compasiune 

 

 
 
Obiective 

1. Tinerii vor înțelege empatia și o vor practica folosind tehnici de ascultare activă. 
2. Tinerii vor înțelege și practica demonstrând compasiune pentru ceilalți. 
3. Tinerii vor explora puterea cuvintelor de a răni și de a vindeca. 
4. Tinerii vor cunoaște informații despre refugiați și vor explora motivele pentru care 

unii oameni ar risca să-și părăsească țările. 

 

Exercițiu de deschidere a ochilor: Schimbul de detectivi (10 minute) 

Cu un partener (cu fața departe unul de celălalt). Spuneți-le că au 30 de secunde pentru a 
schimba trei lucruri în ceea ce privește aspectul lor, lucruri pe care cred că cealaltă 
persoană nu le va observa, cum ar fi sufulcarea mânecilor, schimbarea părului etc. După 
30 de secunde, invitați perechile să stea una în fața celeilalte și acordați-le un minut pentru 
a găsi ce a schimbat fiecare în legătură cu aspectul lor. 

Sesiune de debriefing 

• Ce fel de schimbări au fost cel mai greu de detectat și de ce? 

• A observat cineva culoarea ochilor partenerului său? 

• Cât de atenți sunteți la alți oameni? Îi vedeți cu adevărat? 

• Ce ați învățat din această activitate? 

• Ce puteți face diferit pe măsură ce interacționați cu oamenii în fiecare zi? 

Prezentare generală a capitolului: În acest capitol, tinerii vor explora probleme 
de empatie și compasiune față de sine și de ceilalți, ascultarea activă, puterea 
cuvintelor noastre prin explorarea vieții și operei lui Dalai Lama, unul dintre cei mai 
mari lideri ai păcii din lume. 
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Empatie și ascultare activă (20 de minute)

"Empatia înseamnă să vezi și să simți lucrurile din perspectiva altcuiva. O modalitate prin 
care putem fi empatici este ascultându-i pe alții într-un mod prin care ei să știe că i-am 
auzit cu adevărat. Această modalitate se numește ascultare activă sau intenționată și ajută 
la crearea unei înțelegeri reciproce și la asigurarea faptului că ceea ce spune vorbitorul 
este ceea ce aude ascultătorul." 

Rugați tinerii să se grupeze în perechi și repetați acești pași împărtășind ceva specific ce 
s-a întâmplat recent și i-a făcut să se simtă supărați sau fericiți. Amintiți-le pașii atunci
când schimbă rolurile, după 3-4 minute.

Pasul 1: Vorbitorul împărtășește ceea ce simte din perspectiva lui. 

▪ Folosiți „mesaje”, cum ar fi „M-am simțit________ când_____ s-a
întâmplat deoarece_____” Aceste tipuri de declarații ajută vorbitorul să-și
asume responsabilitatea pentru propriile sentimente.

Pasul 2: Ascultătorul parafrazează sau reafirmă ceea ce l-a auzit pe vorbitor 
spunând, începând cu „Ceea ce am auzit că spui este…” 

▪ Asigurați-vă că acordați atenție aspectelor nonverbale, cum ar fi limbajul
corpului și tonul pentru a obține mai multe indicii. Parafrazarea poate
include și ceea ce ați „auzit” în indicațiile nonverbale.

Pasul 3: Ascultătorul întreabă dacă a parafrazat corect ceea ce vorbitorul 
încearcă să spună. 

▪ Dacă răspunsul este da, Mergeți la pasul 4

▪ Dacă răspunsul este nu, vorbitorul ar trebui să redea toate punctele
ratate, iar ascultătorul ar trebui să le parafrazeze.

Pasul 4: Vorbitorul mulțumește ascultatorului pentru că l-a ascultat. 

Pasul 5: Ascultătorul și vorbitorul fac schimb de roluri. 

Sesiune de debriefing 

• Care dintre pași a fost cel mai dificil și de ce?

• Cum ajută ascultarea activă în dobândirea empatiei?

• Unde poate fi utilizat acest stil de comunicare în viața?

Ascultarea cu inima: Procesăm informația nu doar cu urechile, ochii și creierul nostru, ci 
și cu inimile și corpul nostru. În timp ce vă ascultați partenerii:  

• CREIERUL: La ce vă gândeați când partenerul vostru vorbea?

• INIMA: Ce simțeați? Ce emoții se trezeau în voi?

• CORPUL: Ce reacții fizice ați avut? Ce acțiuni ați vrut să întreprindeți?

Sesiune de debriefing 

• Pe care dintre aceste moduri de ascultare vă bazați mai întâi sau pe care îl folosiți
cel mai natural atunci când auziți pe cineva care împărtășește o poveste sau o
experiență puternică?
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• Care moduri de prelucrare a informațiilor sunt cele mai apreciate de cultura sau 
societatea noastră? De ce credeți că se întâmplă acest lucru și ce impact are?
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Puterea cuvintelor (15 minute) 

Cuvintele au un impact puternic asupra tinerilor. Includem aici și cuvintele cu care tinerii 
sunt bombardați toată ziua prin intermediul mass-mediei, prietenilor, profesorilor și 
părinților, precum și cuvintele pe care ei aleg să le folosească. 

Pasul 1: Citiți următorul citat cu voce tare în fața elevilor (sau selectați citatul care 
este cel mai potrivit, ținând cont de nivelul de citire al elevilor): 

 
“Cuvintele sunt, în mod singular, cea mai puternică forță de care dispune umanitatea. 
Cuvintele au energie și putere pentru a ajuta, pentru a vindeca, a împiedica, a răni, a 
face rău sau a umili.”4 

 

Pasul 2: Gândiți-vă la toate cuvintele de argou negative folosite pentru a descrie 
oamenii pe care elevii le aud la școală, acasă și în mass-media și care ar putea 
provoca rău. Solicitați elevilor să scrie cuvintele de argou în mod privat pe notițe 
autoadezive sau pe fâșii mici de hârtie, un singur cuvânt pe fiecare bucată de hârtie (le 
pot întoarce cu fața în jos pe cum scriu, pentru confidențialitate). Colectați toate notițe 
autoadezive și puneți-le pe tablă (sau scrieți-le) pentru ca toată lumea să le poată 
vedea. Invitați elevii să vină la tablă și să citească cuvintele în tăcere. 

 
Pasul 3: Analizați cuvintele de argou. Întrebați elevii dacă există modele sau 
asemănări între cuvinte. Pot fi ele grupate sau plasate într-un continuum de la cel mai 
puțin ofensator la cel mai ofensator? Pe măsură ce elevii vorbesc, trageți săgeți către 
cuvintele care cred ei că ar trebui grupate. 

 
Pasul 4: Argoul și lipsa de empatie. Oamenii spun adesea: „Am glumit doar” după ce 
au folosit cuvinte de argou jignitoare, dar acestea continuă să rănească. Ca grup, 
reflectați modul în care aceste cuvinte ar face pe cineva să se simtă (scrieți reflecțiile 
elevilor lângă cuvintele de argou). 
 
Sesiune de debriefing 

• Ce putere au aceste cuvinte și de ce? 

• Cum se folosesc aceste cuvinte de argou pentru a-i intimida pe oameni? 

• Care sunt cele 3 lucruri pe care le-ați putea spune sau face pentru a reduce 
utilizarea acestor cuvinte jignitoare de argou în școala și comunitatea voastră? 

• Cum puteți folosi cuvinte pentru a vindeca? 

• Care sunt anumite momente din istorie sau din viața personală când cuvintele au 
dus la intimidare sau violență împotriva unei persoane sau a unui grup? 

 

Temă de casă: Afirmații 
Micile cuvinte pozitive, gesturile, un zâmbet simplu sau un „mulțumesc” pot fi un antidot al 
cuvintelor de argou dăunătoare. Timp de 24 de ore, observați cuvintele pe care le utilizați 
atunci când vorbiți cu voi înșivă, cu familia și prietenii, cu profesorii și alți adulți. Ce procent 

 
4 https://www.huffpost.com/author/hyder-zahed 

https://www.huffpost.com/author/hyder-zahed
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din cuvintele voastre sunt negative și ce procent sunt pozitive? Ce efect au cuvintele 
voastre asupra altora și asupra voastră? 
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Empatie și criza refugiaților 
Un grup de oameni despre care se vorbește negativ în mass-media, politică și comunitățile 
noastre de astăzi, sunt refugiații. Începând cu anul 2019, UNHCR (Biroul Înaltului Comisar 
ONU pentru Refugiați) a raportat că 70,8 milioane de persoane au fost strămutate cu forța 
din casele sau țările lor. Printre aceștia se numără 25,9 milioane de refugiați, dintre care 
peste jumătate sunt sub 18 ani.5   
 
O treime dintre refugiații și migranții care au ajuns în 
Europa aveau 18 ani sau erau mai tineri, ceea ce 
înseamnă că adolescenți ca voi sunt obligați să-și 
părăsească locuințele din cauza conflictelor, persecuției și 
sărăciei. Unii pleacă împreună cu familiile, alții fac călătoria 
singuri și riscă exploatarea pe mâna traficanților.6 
 

Țările cu conflicte recente sau în curs de desfășurare, 
inclusiv Siria, Irak, Afganistan, Nigeria, Pakistan, Eritrea, 
Bangladesh, Somalia, Iran și o serie de țări subsahariene se 
numără printre cele mai importante țări de origine a 
solicitanților de azil în UE din 2014. În 2015 un număr record 
de 1.015.078 de solicitanți de azil au ajuns în Europa; 
peste 800.000 de persoane au fost traficate pe mare din 
Turcia în Grecia.7 
 
Aproximativ 80% dintre refugiați trăiesc în țările învecinate 
țările lor de origine. Cele mai importante țări care găzduiesc 
refugiați din întreaga lume sunt: Germania (1,1 milioane), 
Sudan (1,1 milioane), Uganda (1,2 milioane), Pakistan (1,4 
milioane) și Turcia (3,7 milioane). 8 
 

Sesiune de debriefing 

• Cum v-a afectat personal criza refugiaților? Tu sau membrii familiei ați fost nevoiți 
să vă părăsiți casa? 

• Cunoașteți pe cineva care a fugit dintr-una dintre aceste țări și de ce a trebuit să 
plece? 

• Cum credeți că vor fi impactate, pe termen lung, viețile tinerilor strămutați? 

• Ce ați observat în legătură cu statisticile? V-a surprins ceva? 

• Care sunt implicațiile acestei crize a refugiaților pentru țara voastră? Pentru lume? 

• Cum se compară astăzi criza refugiaților cu criza refugiaților din timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial? 

 
5https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html 
6https://www.unicef.org/eca/emergencies/refugee-and-migrant-children-europe 
7https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44660699 
8https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html 

https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
https://www.unicef.org/eca/emergencies/refugee-and-migrant-children-europe
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-44660699
https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html
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Studiu de caz despre Dalai Lama 
Pregătire pentru a citi studiul de caz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabular 
Examinați acești termeni înainte sau 
în timpul poveștii, pe măsură ce apar: 

• călugări 

• reîncarnare 

• compasiune 

• azil politic 

• exil 

• suveranitate 

Câștigător al Premiului Nobel pentru Pace 
Premiul Nobel pentru Pace a fost creat de Alfred Nobel. El a fost un 
inventator din Suedia cu peste 350 de invenții, a scris și poezie și piese de 
teatru. Cea mai cunoscută invenție a sa a fost dinamita. El a creat-o pentru 
a provoca explozii în anumite zone cu scopul de a crea drumuri și căi 
ferate. Dar dinamita a devenit curând cea mai distrugătoare armă 
cunoscută omenirii, iar Alfred a devenit cunoscut drept „comerciantul 
morții.” Așa că a pus deoparte milioane de dolari pentru a crea Premiile 
Nobel pentru fizică, chimie, medicină, literatură și pace. A murit pe data de 
10 decembrie, 1896. Premiul pentru pace este acordat în fiecare an la 10 
decembrie, în onoarea morții lui Nobel. Dalai Lama a primit premiul 
Nobel pentru Pace în 1989 pentru eforturile sale pașnice în vederea 
rezolvării conflictului din Tibet și pentru rolul său global de om al 
păcii și apărător al mediului. 

Tibet 

 

 

Click 
dreapta pe 
imagine 
pentru a 
porni video-

ul 

Urmăriți-l pe Dalai Lama vorbind despre compasiune 

Copiați 

studiul de 

caz pentru 

elevi  

http://en.wikipedia.org/wiki/1896
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
https://www.facebook.com/video.php?v=162639797107341
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Dalai Lama9 
Laureat al Premiului Nobel pentru 

Pace în 1989  
 
Dalai Lama s-a născut în 1935 într-un sat 
mic din Tibet, numit Takstar. Părinții lui l-au 
numit Lhamo Thondub (pronunțat lamo 
tondu). A crescut în Munții Himalaya, la 
mica fermă a familiei sale.  

Când Lhamo avea trei ani, importanți 
călugări din capitala Tibetului, Lhasa, au 
venit în satul său. Un bărbat numit „Dalai 
Lama”, liderul Tibetului, murise. Acești 
bărbați căutau următorul Dalai Lama. 
Tibetanii cred că toți oamenii se 
reîncarnează atunci când mor. Unul dintre 
acei bărbați importanți a avut un vis cum 
că următorul Dalai Lama s-ar fi renăscut în 
Takstar într-o casă cu jgheaburi turcoaz - 
cum era casa lui Lhamo. Călugării și 
bărbații de la guvernul tibetan s-au 
deplasat la ferma lui Lhamo pentru a-l 
vedea. După ce au interacționat cu el, au 
stabilit că Lhamo era următorul Dalai 
Lama. Astfel, l-au dus pe el și familia sa la 
Lhasa, unde a început o educație 
riguroasă pentru a-l pregăti să fie următorul 
lider al Tibetului. 

Notele facilitatorului: Dacă timpul permite, 
aratați scene din filmul Kundun, care redă 
povestea de viață a lui Dalai Lama și 

 
9Adaptat din Biograpfia oferită de  Biroul Tibetului 

și curriculumul PeaceJam. 

modul în care s-a descoperit că Lhamo 
Thondup era cel de al 14-lea Dalai Lama.  

Lhamo a învățat să mediteze, să studieze 
și să exerseze pentru ziua când a împlinit 
21 de ani și avea să devină liderul oficial al 
Tibetului. Întrucât Tibetul este o țară 
budistă, cea mai importantă lecție pe care 
a învățat-o Lhamo a fost cum să abordeze 
viața cu bunătate și compasiune. 
Compasiunea constă în a vedea suferința 
altora și a-ți dori ca ea să fie atenuată. 
Dalai Lama a învățat cum să se apropie de 
toți oamenii și ființele vii cu iubire, bunătate 
și compasiune. Această parte a Budismului 
este foarte provocatoare, deoarece este 
firesc pentru noi să nu ne placă sau să ne 
enervăm pe cei care ne fac rău. Dar Dalai 
Lama a lucrat pentru a avea compasiune și 
simpatie pentru toate ființele vii, fără 
excepție. În 1950, când Dalai Lama avea 
doar 15 ani, China a invadat Tibetul. China 
este o țară situată chiar la vest de Tibet, iar 
guvernul chinez a dorit să preia Tibetul și 
să-l facă parte din China. Astfel, au trimis 
80.000 de soldați să cucerească Tibetul. 
Pașnicul popor tibetan nu era un adversar 
pe măsura armatei chineze. Deși era doar 
un adolescent, Dalai Lama a fost nevoit să 
se ridice și să devină liderul țării sale. 

“Au ales 17 noiembrie 1950 ca ziua [în 
care voi prelua Tibetul, ca lider. Aveam 
doar 15 ani]. Am fost destul de întristat de 
aceste evoluții. Cu o lună în urmă, fusesem 
un tânăr lipsit de griji, așteptând cu 
nerăbdare să fie festivalul anual de operă 
[din Lhasa]. Acum m-am confruntat cu 
perspectiva imediată de a-mi conduce țara 
în timp ce aceasta se pregătea pentru 
război.”10 

 

 
10Gyatso, T. (1990). Freedom in Exile: The 

autobiography of the Dalai Lama. San Francisco: Harper 

(p. 53). 
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Dalai Lama a lucrat timp de nouă ani 
pentru a găsi o soluție pașnică la 
problemele cu China. Dar a fost greu 
pentru că chinezii aveau o altă limbă și 
cultură decât tibetanii. Viața în Tibet a 
devenit foarte periculoasă. Tibetanii au 
încercat să reziste ocupației chineze. La 10 
martie 1959, mii de oameni au demonstrat 
în capitala Lhasa, scandând că Tibetul 
este o țară independentă și că China ar 
trebui să plece. Soldații chinezi au atacat 
protestatarii și au ucis mii de tibetani. 
 
Poporul tibetan era îngrijorat că armata 
chineză va încerca să-l omoare pe Dalai 
Lama, așa că l-au îndemnat să plece. Cu 
toate acestea, armata chineză nu l-a lăsat 
să părăsească țară. Într-o noapte, în 1959, 
s-a îmbrăcat în haine de soldat și s-a 
furișat din propriul palat. Armata chineză 
nu l-a observat pentru că arăta la fel ca 
ceilalți soldați din jurul palatului. 
 

“Cu câteva minute înainte de ora zece 
seara, purtând pantaloni necunoscuți și o 
haină lungă și neagră, am aruncat o pușcă 
peste umărul drept... Apoi, mi-am strecurat 
ochelarii în buzunar și am ieșit afară. Eram 
speriat. Mi s-au alăturat doi soldați care m-
au escortat în tăcere până la poarta din 
peretele interior [al palatului]... Cu ei mi-am 
croit drum prin parc, abia dacă am putut 
vedea ceva... Am străbătut cu succes 
drumul prin mulțimea [tibetanilor care se 
adunaseră în afara palatului meu], dar 
acum au mai rămas chinezii cu care 
aveam de a face. Gândul de a fi capturat 
mă îngrozea. Pentru prima dată în viața 
mea mi-a fost cu adevărat frică.”11 

 
 
 

 
11Gyatso, T. (1990). Freedom in Exile: The 

autobiography of the Dalai Lama. San Francisco: Harper 

(p. 138). 

Întrebare: Dacă ați fi forțați să vă 
părăsiți casa în miezul nopții și să nu vă 
întoarceți niciodată, ce ați lua cu voi și 
de ce? 

 
Dalai Lama a călătorit timp de mai multe 
săptămâni peste Himalaya, cei mai înalți 
munți din lume. Când a ajuns în sfârșit în 
India, țară aflată de la sud de Tibet, era 
foarte bolnav. Guvernul indian i-a acordat 
azil politic, ceea ce înseamnă că i-au 
oferit protecție politică și un loc sigur 
pentru a trăi, întrucât nu era în siguranță în 
propria țară. Părinții și familia sa i s-au 
alăturat, la fel ca mulți dintre profesorii săi 
și alți oficiali guvernamentali tibetani. Peste 
87.000 de refugiați tibetani l-au urmat pe 
Dalai Lama în exil. Astăzi, există sute de 
mii de refugiați tibetani care trăiesc în exil 
în India și în întreaga lume. 
 
Din 1960, Dalai Lama locuiește în 
Dharamsala (pronunțat daramsala), India, 
cunoscut sub numele de „Micul Lhasa”. 
Acum este sediul guvernului tibetan în exil. 
 
În primii ani de exil, Dalai Lama a mers la 
Națiunile Unite pentru a cere ajutor pentru 
Tibet. Drept urmare, Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a adoptat trei rezoluții în 
1959, 1961 și 1965, solicitând Chinei să 
respecte drepturile omului în cazul 
tibetanilor și să le onoreze suveranitatea 
sau să-i elibereze de sub controlul chinez. 
Dar China încă mai ocupă și astăzi Tibetul. 
 

Întrebare: Ce sunt Națiunile Unite? Ce 
fac ele? 

 
Pentru a conserva cultura tibetană, Dalai 
Lama a creat mai mult de 50 de așezări 
mari pentru refugiații tibetani și a creat un 
sistem școlar tibetan pentru a învăța copiii 
refugiaților limba, istoria, religia și cultura 
tibetană. El a fondat mai multe institute 
culturale pentru a păstra cei 2.000 de ani 
de arte și științe ale Tibetului și a ajutat la 
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restabilirea a peste 200 de mănăstiri 
pentru a menține în viață învățăturile 
budiste tibetane. 
 
Dalai Lama spune adesea: „Sunt doar un 
simplu călugăr budist - nici mai mult, nici 
mai puțin”. El duce viața unui călugăr 
budist. Locuiește într-o căsuță mică din 
Dharamsala și se trezește la 4 dimineața 
pentru a medita. În timpul zilei participă la 
întâlniri, găzduiește audiențe private și 
conduce învățături religioase și ceremonii. 
El încheie fiecare zi cu mai multe 
rugăciuni. Dalai Lama a muncit mult de-a 
lungul anilor pentru a aduce iubire, 
compasiune și bunătate în lume - chiar și 
guvernului chinez, după tot ce acesta i-a 
făcut poporul său. Pentru el, acesta este 
singurul mod de a aduce pace în Tibet și în 
lume 
 
În 1989, la 30 de ani de la invadarea 
Tibetului de către  China, Dalai Lama a 
primit Premiul Nobel pentru Pace în 
onoarea eforturile sale de a găsi o soluție 
nonviolentă la conflictul cu China  
 

Ca parte a campaniei ”Un miliard de acte 
de pace”, Dalai Lama îndeamnă tinerii să 
se concentreze în mod special pe „accesul 
la apă și alte resurse naturale”. El 
consideră că lipsa de acces la apă curată 
devine o problemă în creștere a drepturilor 
omului la nivel mondial, mai ales că lupta 
pentru resurse limitate duce adesea la 
război și conflicte violente. Dacă lucrăm 
pentru a ne asigura că toți oamenii 
beneficiază, măcar de cele mai de bază 
resurse naturale, cum ar fi hrana și apa, 
lumea va fi un loc mai sigur. 

Întrebări pentru discuție: 
 

1. Dalai Lama a devenit liderul țării sale ca 
adolescent. Ați fost nevoiți să vă 
asumați responsabilitatea pentru alte 
persoane sau situații pentru care ați 
simțit că nu ați fost pregătit? Ce ați 
făcut?  

2. Ați fost vreodată nevoiți să vă părăsiți 
casa și să vă mutați undeva nou? Cum 
v-ați simțit și ce ați făcut pentru a face 
față schimbării?  

3. Ce înseamnă să ai empatie față de 
Dalai Lama și poporul tibetan? Cum 
poate conduce empatia la acțiune? 
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Explorarea compasiunii (15 minute) 

“Dalai Lama consideră că, compasiunea este cel mai important mod de a crea pace în 
viața noastră și în lume. El definește compasiunea ca: 

 ‘O atitudine care nu doar că dorește ca ceilalți să fie liberi de suferința lor, dar este 
și un sentiment de angajament, responsabilitate și respect față de celălalt.’ 

‘O atitudine cu adevărat plină de compasiune față de ceilalți nu se schimbă chiar 
dacă ei se comportă negativ cu tine.’ 

‘Atunci când suntem motivați de compasiune și înțelepciune, întreaga lume 
beneficiază de rezultatele acțiunilor noastre, nu doar pentru sine sau pentru 
anumite comodități imediate.’ 

Definirea compasiunii: “Ca grup, haideți să creăm propria definiție a compasiunii pe baza 
acestor trei afirmații.  

1. Care sunt principalele idei pe care vrem să le includem în definiția noastră? 
”(Folosiți pașii Discursului Civil pentru a vă ghida procesul)  

2. La cine se referă ca „celălalt” în primul citat? Cine considerați voi că este „celălalt”? 

Practicarea compasiunii: Găsiți un spațiu în care tinerii să se poată deplasa (dacă sala 
de clasă este mică, poate trebuie să ieșiți afară sau pe hol). 

 
“Vom juca un joc de „etichetă” similară, dar cu o învârtire. Când rostesc un număr, trebuie 
să alergați rapid și să vă strângeți mâinile cu alți elevi pentru a forma un grup al acelui 
număr. De exemplu, dacă spun „trei”, trebuie să intrați în grupuri de trei. Oricine rămâne în 
afara unui grup, își poate forma propriul grup. Când este timpul să schimbați, nu puteți 
rămâne cu aceleași persoane. "[Această activitate se poate face în perechi dacă grupul 
este mic] 
 
Apoi rostiți următoarele numere și când elevii se află în grupurile lor, puneți întrebările 
aferente. Pentru a-i pregăti pe elevi, rostiți câteva numere și faceți-i să se grupeze, înainte 
de a trece la indicațiile de mai jos. Oferiți grupurilor două minute pentru a discuta fiecare 
întrebare. 

• Rostiți "3": Când elevii sunt în grupuri de trei, întreabați-i: "Dalai Lama spune: 'Fii 
amabil ori de câte ori este posibil. Este întotdeauna posibil.' Sunteți de acord sau nu 
sunteți de acord cu el și de ce?” 

• Rostiți "2":  Când elevii se află în grupuri de doi, întreabați-i: "Dalai Lama spune că 
oficialii guvernului chinez sunt cei mai buni profesori ai săi, pentru că trebuie să 
muncească atât de mult pentru a-și păstra compasiunea față de ei. Față de ce 
persoană sau grup vă este greu să arătați compasiune sau să fiți amabili și de ce? ” 

• Rostiți "4": Când elevii sunt în grupuri de patru întreabați-i: „Ce lucru puteți face 
pentru a arăta mai multă compasiune și bunătate față de voi înșivă și de ceilalți? 

Sesiune de debriefing 

• Cum v-ați simțit să fiți excluși dintr-un grup sau să excludeți pe cineva din grupul 
vostru?  
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• Care au fost asemănările dintre răspunsurile voastre și care au fost principalele 
diferențe? 

• Ce ați învățat despre compasiunea din această activitate? 
Temă de casă: Pe măsură ce trece ziua, fiți conștienți de locul în care vedeți 
compasiunea. Căutați oameni care manifestă compasiune în timp ce interacționați cu 
prietenii și familie, ascultați și citiți titlurile de știri, postările de pe social media etc. 
Împărtășiți rezultatele când reveniți în cadrul grupului. 

 

De ce să-ți asumi riscul? (20 de minute) (Fișă de lucru) 

Rugați grupul să stea într-un cerc, în picioare sau pe scaune (sau în două cercuri, 
dacă grupul este mare). 

"Când vorbim despre empatie și compasiune, de obicei, ne gândim la oameni sau 
comunități cu care suntem familiari. Deseori, însă, trecem cu vederea acei oameni și 
grupuri din afara propriei noastre comunități, atât locale cât și naționale (străinii). Adesea 
interiorizăm mesajele negative despre modul în care aceștia sunt diferiți de noi. 

Luați un minut pentru a vă gândi la orice gânduri negative pe care le-ați avut recent despre 
„străinii” (cum ar fi alți elevi, o persoană pe care ați văzut-o, grupuri pe care le cunoașteți). 
Acum, gândiți-vă unde vă aflați – erați în clasă, cu familia, vă verificați paginile de social 
media sau erați la plimbare prin comunitatea voastră? Țineți acest gând în minte în timp ce 
implementăm activitatea." 

 

De ce să-ți asumi riscul? 
"Dalai Lama încă se consideră un refugiat pentru că a fost forțat să fugă de acasă din 
Tibet și să călătorească peste Himalaya, cei mai înalți munți din lume, pentru a ajunge în 
India. Aproape a murit în această călătorie dificilă, dar nu era în siguranță în Tibet." 

Utilizați fișa de lucru “De ce să-ți asumi riscul? #1 și #2 (din Secțiunea Fișe) pentru a 
începe o discuție în clasă despre motivul pentru care oamenii ar risca totul pentru a deveni 
„străini” într-o altă comunitate sau țară.  

Pasul 1: Împărțiți De ce să-ți asumi riscul fișa de lucru #1.  Rugați elevii să studieze 
imaginea de pe fișa de lucru pentru un minut, în tăcere. Apoi, în perechi sau în întregul 
grup, puneți fiecare dintre întrebările de pe fișa de lucru și notați răspunsurile elevilor pe 
tablă. 
 

Invitați elevii să studieze această imagine timp de un minut 
în tăcere. În perechi sau ca o clasă întreagă, reflectați 
asupra fiecărei întrebări de mai jos și scrieți răspunsurile pe 
tablă sau pe această hârtie. 

• Ce este? 

• Unde este? 

• A cui este? 

 

• Cum a ajuns acolo? 

• De ce au avut nevoie de ea? 

• Ce s-a întâmplat cu oamenii 
care au lasat-o acolo? 
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Pasul 2: Împărțiți De ce să-ți asumi riscul fișa de lucru #2.  

Rugați elevii să studieze imaginea timp de un minut în tăcere. În perechi sau în grup, 
puneți fiecare întrebare de pe fișa de lucru și notați răspunsurile pe tablă.  

 

• Ce fac? 

• De ce fac asta? De ce și-au asumat riscul? 

• Cum ați proceda daca ați fi în situația lor? 

• Cum ați vrea să fiți primiți daca ați fi nevoiți să vă 
părăsești țara și să fugiți într-o altă țară? 

• Avem vreo responsabilitate de a-i ajuta pe alții care 
se află într-o astfel de situație și ce putem face pentru a-i 

ajuta?  

Sesiune de debriefing 

• Ce presupuneri ați făcut cu privire la persoanele implicate în fotografii? 

• Cum se compară experiențele refugiaților de astăzi cu povestea lui Dalai Lama? 

• Reflectați din nou asupra gândurilor negative pe care le-ați auzit despre „străini”. De 
ce ar risca aceștia să vină într-o țară străină, știind că vor fi considerați intruși? 

• Ce putem face pentru a arăta compasiune față de acești oameni și grupuri? 

Jurnal 

Păstrați un jurnal al limbii pe care o utilizați pe tot parcursul zilei. Cât de mult din limbajul 
vostru este pozitiv și cât este negativ? Pentru fiecare gând negativ, scrieți de unde credeți 
că vin mesajele, dacă acestea sunt adevărate sau nu și cum le puteți transforma în 
enunțuri pozitive. 

 
Urmăriți-l pe Dalai Lama 
 

Urmăriți filmul Kundun al lui Martin Scorsese 
Acest film premiat spune povestea de viață a lui Dalai Lama și surprinde 
frumusețea Tibetului și luptele tibetanilor (notat 12A, dar majoritatea 
secțiunilor sunt clasificate U). Poate fi vizionat în segmente scurte sau la o 
întâlnire școlară. Dați click pe link pentru vizionare: 
https://www.youtube.com/watch?v=EC0jChlBwHE 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EC0jChlBwHE%20
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Luare de măsuri (în curs de desfășurare) 

Bunătatea începe cu Mine: Ca grup, explorați site-ul web Un milliard de acte de pace 
(1billionacts.org) pentru a vedea cum această mișcare a cetățenilor internaționali, condusă 
de 14 laureați ai Premiului Nobel pentru Pace, abordează unele dintre cele mai importante 
probleme cu care se confruntă planeta noastră. Scopul este implicarea tinerilor din 
întreaga lume în realizarea A UN MILIARD de acte de pace - de la simple acte de 
bunătate la proiecte aprofundate care abordează cauza principală a problemelor. 

"Ne vom provoca să respectăm cuvintele lui Dalai Lama „Fii amabil ori de câte ori este 
posibil. Este întotdeauna posibil” prin alăturarea la campania PeaceJam „Un miliard de 
acte de pace” și prin realizarea unui act de pace și bunătate.” 

• Gândiți-vă la modalități prin care să arătați bunătate față de: 

o Noi înșine: când ne implicăm într-o discuție negativă cu noi înșine. 

o Alții: familie, prieteni, colegi de clasă, profesori etc. 

o Grupuri din care faceți parte și cele care sunt diferite de ale voastre sau au 
convingeri diferite. Asigurați-vă că includeți acele persoane sau grupuri care 
sunt marginalizate în școala/comunitatea voastră. 

• Mergeți la billionacts.org și apăsați click pe "get inspired" pentru a explora "small 
acts you start now." 

• Alăturați-vă Campaniei PeaceJam's Un milliard de acte de pace și înregistrați-
vă actul de bunătate și pace. 

 

 

Provocarea ”Bunătate în școli”: Aduceți o provocare în școala voastră și încercați să 
trăiți după citatul lui Dalai Lama, „Fii bun ori de câte ori este posibil. Este întotdeauna 
posibil”, împărtășind cuvintele acestuia și încurajându-i pe toți să facă un act de pace în 
cadrul campaniei pentru ”Un miliard de acte de pace”. 

• Începeți prin a vă încuraja clasa/grupul să facă acte de bunătate și înregistrați-le  pe 
billionacts.org (sau pe pagina regional PeaceJam Office's ) 

• Postați-le pe fiecare pe rețelele de socializare (există un link prin care le puteți mai 
apoi distribui pe billionacts.org) 

• Provocați anumiți profesori, grupuri de elevi și prieteni să implementeze actul lor de 
pace. 

http://billionacts.org/
http://billionacts.org/
http://peacejam.org/offices
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• Implicați școala prin anunțarea acestei provocări în cadrul întâlnirilor/ședințelor, prin 
postarea de afișe etc. 
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De ce să-ți asumi riscul?  
Fișa de lucru #1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiați această imagine pentru un minut, în tăcere. 
 
Întrebări: În perechi sau cu întreaga clasă, reflectați pe fiecare dintre întrebările de mai jos 
și scrieți răspunsurile pe tablă sau pe această fișă de lucru. 
 

• Ce este? 
 

• Unde este? 
 

• Cui îi aparține? 
 

• Cum a ajuns acolo? 
 

• De ce au avut nevoie de ea? 
 

• Ce s-a întâmplat cu oamenii care au lăsat-o acolo? 
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De ce să-ți asumi riscul?  
Fișa de lucru #2 

 

 
 
Studiați această imagine pentru un minut, în tăcere. 
 
Întrebări: În perechi sau cu întreaga clasă, reflectați pe fiecare dintre întrebările de mai jos 
și scrieți răspunsurile pe tablă sau pe această fișa de lucru. 

 

• Ce fac? 
 

• De ce fac asta? De ce și-au asumat riscul? 
 

• Cum ați proceda dacă ați fi în situația lor? 
 

• Cum ați vrea să fiți primiți dacă ar trebui să vă părăsiți țara și 
să să fugiți într-o altă țară? 

 

• Avem vreo responsabilitate de a-i ajuta pe alții care se află 
într-o astfel de situație și ce putem face pentru a-i ajuta? 

  




