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De ce ”Avem fiecare o poveste”? 
 
Stereotipurile și prejudecățile se formează în copilăria mică. Odată formate, devin rezistente la schimbare și 
reprezintă fundație solidă pentru rasism, sexism, homofobie etc. Transpuse în acțiuni, pot duce la un continuum de 
inegalități, discriminări și violențe sociale, de la limitarea accesului la drepturi fundamentale, la extremism, discursuri 
și infracțiuni motivate de ură. Intervenția timpurie asupra modului de dezvoltare a copiilor e crucială pentru asigurarea 
faptului că aceștia devin adulți echilibrați, care respectă diversitatea și drepturile fundamentale ale celorlalți. 
 
Dacă distanța socială și stereotipurile sunt permise și favorizate la nivelul sistemelor educaționale și sociale, copiii vor 
creste izolați, fără contact cu diversitatea și fără a trăi experiențe diferite, care să demonteze posibile idei 
preconcepute și să îi încurajeze către cooperare, utilizarea gândirii critice, creșterea sănătoasă și autentică a stimei 
de sine și a inteligenței emoționale și dezvoltarea de soluții alternative de rezolvare a problemelor. Pentru copiii 
vulnerabili, distanța socială accentuată semnifică izolare, marginalizare, abuz, inhibarea dezvoltării sănătoase a 
abilităților și capacităților lor și, astfel, încălcarea drepturilor lor fundamentale. 
  
Educatoarele și educatorii au un rol foarte important în a susține copiii să își împlinească potențialul, să crească și să 
se dezvolte în medii prietenoase și sigure, în care toți copiii, precum și familiile lor, sunt respectați. „Un principiu de 
bază în educația timpurie este acela că, atunci când educatorii tratează copiii ca fiind puternici, inteligenți și buni, 
aceștia se vor comporta în mult mai mare măsură astfel. În plus, așa vor avea șanse mai mari de a reuși. Dar ce se 
întâmplă când copiilor li se transmite că nu sunt acceptați, că sunt disprețuiți, că nu sunt plăcuți? Ce se întâmplă 
atunci când copiii se percep pe ei înșiși sau pe familiile lor ca fiind invizibili, nerespectați? Dar atunci când adulții nu 
ghidează gândirea copiilor despre diversitate, cum înțeleg copiii informațiile – corecte sau stereotipe – despre 
persoanele diferite de ei înșiși? Într-o clasă fără prejudecăți, copiii învață să fie mândri de ei și de familiile lor, să 
respecte diferențele dintre oameni, să recunoască prejudecățile și să reacționeze la nedreptăți.” (Educația fără 
prejudecăți, pentru copii și pentru noi înșine, Louise Derman-Sparks și Julie Olsen Edwards) 
 

Ce ne propunem? 
 
A) În perioada iunie-iulie 2014, vom forma 100 de educatoare/educatori pe temele gen, minoritate, dizabilitate. 
 
Formările vor avea loc în București, pe o durată de trei zile, locul de desfășurare fiind anunțat ulterior. Cele 100 de 
persoane vor fi împărțite în grupuri de câte 20. Vom lucra pe baza unor metode interactive și participative, folosind 
multe exerciții, studii de caz și activități care vor putea fi ulterior utilizate și în activitatea educatoarelor și educatorilor 
la clasă. Fiecare participant/ă la formare va primi gratuit manualul ”Drepturile mele și ale tale sunt egale. Cum să 
încurajăm prietenia, diversitatea și respectul încă de la grădiniță”, un instrument dezvoltat special pentru lucrul în 
educația preșcolară, care va include informații, studii, bune practici și tehnici de lucru în ceea ce privește integrarea 
aspectelor de gen, a celor privind minoritatea și dizabilitatea în lucrul cu copiii de grădiniță.  
 
Seria 1 23, 24, 25 iunie 

 
Seria 4 3, 4, 5 iulie 

 
Seria 2 26, 27, 28 iunie 

 
Seria 5 7, 8, 9 iulie 

  
Seria 3 30 iunie, 1, 2 iulie 
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B) În perioada septembrie 2014 – martie 2015, aceiași 100 de educatoare și educatori vor fi formați în 
aplicarea în lucrul cu copiii a 3 metode practice prodiversitate: Persona Dolls, Povești de viață și Jocul cu 
nisip  
 
Metoda Persona Dolls promovează diversitatea și acceptarea, dezvoltând, în același timp, abilitățile sociale și 
emoționale ale copiilor, capacitățile lor de a gestiona probleme diverse, de a găsi soluții alternative, de a coopera cu 
ceilalți și de a-și recunoaște și controla propriile sentimente într-un mod pozitiv și sănătos. Metoda presupune să 
aduci în clasă, în mod simbolic, prin intermediul păpușilor, copii diferiți, cu care copiii din gradinita se întâlnesc sau nu 
zilnic în afara acesteia (ex: copii de etnii și rase diferite, copii cu dizabilități, copii cu aspecte fizice diferite etc.). 
Păpușile sunt aduse constant, de catre educatori, în interacțiune cu copiii, fiind subliniate nu numai diferențele, ci și 
asemănările dintre ei (ex: cum s-a simțit George când a mers la doctor și doctorul i-a spus că trebuie să poarte 
ochelari, cum au reacționat ceilalți copii când George a venit pentru prima oară la grădiniță cu ochelari, cât de 
importanți sunt ochelarii pentru că îl ajută pe George să vadă și așa se poate implica mai bine în toate activitățile care 
îi plac – să picteze, să sară coarda, să se joace cu piese lego foarte mici etc., cât de trist era Iulian, un băiețel rom, 
pentru că tata plecase în alt oraș să lucreze și lui Iulian îi era dor de el, ca și Ancuței, o fetiță a cărei mamă lucrează 
în Franța și pe care o vede numai o dată la câteva luni, dar lui Iulian i-a mai trecut puțin tristețea când a vorbit despre 
asta cu Ancuța și când s-a trezit din somnul de după-amiază a făcut un desen foarte frumos, care a fost expus chiar 
pe peretele de la intrarea principala din grădiniță etc.). Dincolo de a promova diversitatea, Persona Dolls are și scopul 
de a crește stima de sine a copiilor, într-un mod sănătos, în care este stimulată cooperarea și fiecare dintre copii știe 
ca poate aduce ceva valoros și semnificativ în interacțiunile cu ceilalți. Persona Dolls crește empatia, întrucât copiii 
sunt în permanență implicați în înțelegerea sentimentelor păpușilor și a consecințelor emoționale ale unor acțiuni, 
însa acest lucru conduce automat și la faptul că acești copii implicați în joc reușesc să înțeleagă mai bine și propriile 
sentimente, pozitive sau negative și să găsească cele mai potrivite modalități de a le exprima și gestiona, precum și 
soluții la unele dificultăți și probleme cu care se confrunta. Metoda nu doar permite copiilor să devină confortabili cu 
diversitatea, ci îi și ajută să își verbalizeze propriile îngrijorări și lucruri înțelese greșit, să se folosească de experiențe 
anterioare în rezolvarea problemelor și să facă toate aceste lucruri într-un spațiu de siguranță.  
 
Metoda Povești de Viață promovează capacitatea educatoarelor și a educatorilor de a înțelege modalitățile profunde 
în care stereotipurile, prejudecățile și discriminarea pot să contribuie și pot să influențeze destinul unei persoane, 
oportunitățile acesteia, stima proprie de sine și așteptarile de la propria persoana și de la ceilalți. Metoda are scopul 
de a-i purta pe educatori în interiorul unor rețele psihologice complexe, în care mediul influențează dezvoltarea și 
credințele despre propria persoana, despre ceilalți și despre lume. Modul în care educația este realizată de la cele 
mai mici vârste are propria influență, de cele mai multe ori nebanuită, asupra multora dintre deciziile ulterioare de 
viață profesională și de viață personală ale unei persoane. Prin intermediul acestei metode, educatoarele și educatorii 
vor întelege impactul modului în care părți ale personalității sau individualității care sunt excluse sau marginalizate pot 
ajunge să îți determine povestea de viata și vor înțelege inclusiv modul în care propria lor poveste de viață are impact 
în modul în care se relaționează cu ceilalți și cu diversitatea în general. În cadrul sesiunilor de formare în metoda 
Povești de Viață, participanții vor putea întalni și interacționa cu rețeaua de persoane-resursă dezvoltată în cadrul 
proiectului și vor putea rescrie într-un mod nou o parte dintre basmele lor favorite, intr-un mod care permite 
reflectarea realității și aduce în poveste copii diverși.  
 
Metoda Jocul cu Nisip este o formă de activitate naturală, foarte familiară copiilor, care este în special utilă prin 
faptul că nu este condiționată de existența unor abilități verbale sau academice foarte dezvoltate. Metoda permite 
utilizarea inteligențelor multiple, crescând astfel numărul de copii care se pot implica în mod direct în această 
activitate, inclusiv a celor care au stimă de sine scazută, sunt retrași sau timizi sau au diferite dificultăți de exprimare. 
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Prin intermediul acestei metode, este dezvoltată atât inteligența interpersonală, respectiv aceea care reprezintă o 
resursă foarte importantă în interacțiunile de la persoană la persoană, abilitățile de a comunica cu ceilalți și de a avea 
empatie, cât și inteligența intrapersonală, care implică cunoașterea sinelui, capacitatea de a avea răspunsuri 
emoționale adecvate, autoreflecție etc. Această metodă permite copilului să își spună povestea într-un spațiu bine 
definit, cu posibilitatea de a utiliza simboluri (figurine și personaje din plastic), să exploreze modalități noi de acțiune 
pentru viitor și să își exprime temerile și fanteziile. Copilul dobândește, de asemenea, înțelegerea puterii proprii, 
putând să modifice lădița cu nisip, să acționeze diferit, să ia decizii.  
 
Toate metodele în aplicarea cărora vor fi formați educatoarele și educatorii îi pun pe aceștia și pe copii în contact cu 
diversitatea, contribuie la dezvoltarea emoționala prosocială a copiilor, cresc stima de sine pentru toți copiii implicați, 
ultilizează forme diverse de inteligență, nu numai pe cea verbală sau academică, sunt interactive și bazate pe nevoile 
copiilor, abordează aspecte dificile zilnice, situații prin care trec copiii în mod obișnuit și pot contribui la rezolvarea 
unor conflicte interioare complexe, pot dezvolta capacitatea copiilor de a-și prezenta propriile idei și de a fi activi, 
dezvoltă conștiința propriilor nevoi și a nevoilor celorlalți, dezvoltă respectul pentru culturi diferite și pentru cooperare, 
conduc la înțelegerea consecințelor pe care cuvintele și acțiunile le pot avea pentru noi și pentru alții, dezvoltă 
capacitatea de ascultare activă și de a găsi soluții, diminuează atitudinile negative și promovează egalitatea, 
diminuează potențialul unui discurs sau a unor acțiuni bazate pe ură în cazul copiilor chiar și în ceea ce privește 
dezvoltarea lor ulterioară și susține credința copiilor că nedreptățile pot fi corectate și pot fi implicați în mod direct atât 
în apărarea drepturilor proprii, cât și în apararea drepturilor celorlalți.  
 
C) În perioada martie - iunie 2015, vom asista 25 de grădinițe în implementarea unor proiecte tematice privind 
diversitatea 
 
În cadrul acestei activități, educatoarele și educatorii din 25 de grădinițe participante la programele de formare vor 
deveni implementatori activi ai metodelor învățate, în munca lor zilnica. Astfel, în această etapa ei vor avea 
posibilitatea să exerseze, cu sprijinul echipei de proiect, lucrurile învățate, acesta fiind un prim pas în integrarea 
metodelor în lucrul lor zilnic cu copiii. Educatoarele și educatorii vor trece în rolul activ de practicanți ai noilor metode, 
având posibilitatea să fie încă acompaniați de echipa de proiect, care să îi susțină pas cu pas în sedimentarea 
abilităților de lucru. Începand cu această activitate, copiii din grădinițe devin la rândul lor beneficiari direcți ai 
activităților dezvoltate în cadrul proiectului. Aceștia vor fi implicați, într-un spațiu securizat și securizant, în activități noi 
și în noi forme de joacă, menite să le diminueze temerile și prejudecățile și să le crească stima de sine, deschizându-i 
către noi experiențe și noi modalități de gestionare a unor situații cu potențial problematic.  
 
D) În perioada martie - iunie 2015, vom pilota un program educativ complex prodiversitate în 6 grădinițe 
 
Diferența acestei activități față de activitatea anterioară este aceea că, în această etapă metodele nu vor mai fi 
aplicate în grupul de copii din cadrul unei singure grădinițe, ci vor fi aduși împreună copii din medii diferite. 
 

Cum poți beneficia de program? 
 
Participarea în cadrul acestui program este gratuită și este oferită grădinițelor publice și private din București și din 
zonele limitrofe (nu putem asigura cazare și transport pentru persoanele din afara orașului București). Dacă dorești 
ca grădinița ta să fie implicată în proiect, completează formularul de înscriere alăturat până cel mai târziu luni, 
9 iunie și trimite-l pe adresa de email laninosanu@cpe.ro sau pe fax, la 021 335 4176 – persoană de contact 



                                            
                                                                              

                                                                       
 
 

 Proiectul “Avem fiecare o poveste” este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. 
 
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org  
  „ 
    

                            
 

5 

 5 

Livia Aninoșanu, Directoare de Programe, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate.  Răspunsurile la 
înscrierile primite vor fi transmise până cel mai târziu miercuri, 18 iunie. Vă așteptăm cu drag! 

 
Cine suntem? 

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate                     
 
CPE este o organizație neguvernamentală care promovează egalitatea de gen, dezvoltând programe în domenii 
precum egalitatea de șanse pentru femei și bărbați pe piața muncii, traficul de persoane, violența în familie, 
diferențele de gen în educație și sănătate, managementul diversității. CPE inițiază cercetări sociologice și campanii 
anti-discriminare și oferă formare și consultanță pentru ONGuri, autorități publice, companii. În domeniul educației, 
CPE a derulat programe și proiecte pentru educatori, profesori, consilieri școlari și elevi, finanțate de Comisia 
Europeană, Fundația pentru o Societate Deschisă, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe sau Unicef.  
 
Între publicațiile realizate de CPE în domeniul educației se numără și: Ghidul pentru mămici, tătici, educatori și 
învățători privind educația fără stereotipuri pentru fete și băieți (2013), Managementul clasei. Ghid pentru profesori și 
învățători (2007), Despre dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale copiilor, fete și băieți cu vârsta până în 7 ani 
(2007), Diferențe de gen în creșterea și educarea copiilor (2004), Fete și băieți. Parteneri în viața privată și publică 
(2003). 
 
Pentru mai multe informații sau pentru a accesa publicațiile noastre, vă rugăm vizitați www.cpe.ro  

Asociaţia AMURTEL Romania         
 
Amurtel este o organizație neguvernamentală care și-a asumat misiunea de a interveni, atât în contextele în care 
există riscul de excluziune socială, creand medii incluzive pentru autodezvoltare holistică şi economică, cât şi în caz 
de dezastre. Scopul organizatiei, respectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în risc de excluziune, este 
atins prin următoarele activităţi: dezvoltarea și furnizarea de programe de integrare socială a persoanelor 
dezavantajate, în special a tinerilor care părăsesc instituţiile de protecţie, oferirea de îngriijire rezidenţială pentru 10 
copii şi tineri în Centrul de plasament de tip familial “Familia AMURTEL”, administrarea a 2 grădiniţe AMURTEL 
(Gradinţele Răsărit din Bucureşti) cu programe de educaţie inclusivă a copiilor cu dizabilități într-un colectiv obişnuit, 
oferirea de masă caldă, sprijin pentru temele de acasă şi activităţi extracurriculare pentru 65 de copii de la Centrul de 
Zi “Izvorul Speranței”. 
 
Pentru mai multe informații despre programele noastre, vă rugăm vizitați www.amurtel.ro  
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Asociaţia Romano ButiQ                                                                                
 
Romano ButiQ are drept obiectiv principal studierea, cultivarea, dezvoltarea şi promovarea, în ţară şi în străinătate, a 
moştenirii culturale şi artistice a comunităților vulnerabile, multiculturale și etnice/interetnice, în special a comunității 
romilor din România, precum și a persoanelor aflate în situații de risc de discriminare sau excludere socială. 
Activitățile asociației urmăresc cîteva principii transversale care constituie linia ”verde”. Câteva dintre acestea sunt: 
punerea în contact direct a oamenilor, femei și bărbați, în special neromii cu romii, care de obicei nu intră în contact 
decât prin intermediul presei scrise, emisiunilor tv sau ”din auzite”, promovarea gândirii critice și a unui discurs 
responsabil, solidaritatea între diferite grupuri și cetățeni, sprijin pentru autoorganizare și autoreprezentare. 
 
Pentru mai multe informații despre programele noastre, vă rugăm vizitați www.romanobutiq.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul ”Avem fiecare o poveste” este derulat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu 
Asociația de Ajutor Amurtel și cu Asociația Romano ButiQ, în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2016. Proiectul este 
finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre 
granturile SEE și norvegiene, accesați: www.eeagrants.org. De asemenea, pentru informații suplimentare accesați 
www.fondong.fdsc.ro  


