
16 Zile de Activism impotriva Violentei 
bazate pe Gen 
 

TEFL Plan de lectii 
Pentru elevi si profesori de Scoala Generala  
 
Prezentat de: 
Gender and Development Committee of Peace Corps 

Romania 

 
Aceasta colectie de planuri de lectii TEFL a fost aduna special pentru Campaniadin  
2012 “16 Zile de Activism impotriva violentei bazate pe Gen, care are loc intre 25 
noiembrie si10 decembrie.  Subiectele incluse in aceste lectii variaza de la Drepturi ale 
omului pana la stereotipuri bazate pe gen, dar fiecare contine informatii despre violenta 
bazata pe gen.  
 
Acest set de instrumete contine sase lectii indreptate catre studentii mai mari, mai 
avansati.  eXista un set de instrumente additional care se adreseaza studentilor 
incepatori. În timp ce planurile pot fi cu siguranță predate ca un tot unitar (cum sunt  
numerotate 1-6 sau 1-7), ele pot la fel de ușor , lecții individuale, de sine stătătoare. 
Fiecare continut al lecției, (pentru unele lecții se include materiale suplimentare, situate 
la sfârșitul planului de lecție), poate fi ușor modificat și adaptat pentru a se potrivi 
nivelului de predare al elevilor. Speranța noastră este că profesorii de engleză vor găsi 
aceste lecții folositoare nu numai pentru predare și practicarea limbii engleze, dar și 
pentru a clarifica studenților câteva aspecte foarte importante legate de violența bazată 
pe gen. 
 

Planuri De Lectii 
1) Stereotipuri de gen 
2) Putere și Relationare 
3) Drepturile omului; opinii si afirmatii priving violenta intre genuri 
4) Violența Domestică 
5) Drepturile Omului 
6) Violența Domestică- Dezbatere  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

16 Zile de Activism impotriva Violentei 
asupra femeii 

Planuri de lectie TEFL 
Pentru Scoala Generala Profesori & Elevi  
Oferite de: 
Comitetul pentru Egalitate de Gen si Dezvoltare din cadrul 
Corpului Pacii Romania 

 

Scopul lectiei:  introducerea in randul elevilor a 
conceptului de stereotipuri intre genuri si 
promovarea unei perspective mai putin rigide 
asupra diferentelor intre genuri. 

Aceasta lectie este 
poiectata pentru o ora de 
curs de 50 de minute.  

Titlul lectiei sau cartea utilizata :  
Stereotipurile intre genuri 

Materiale: 
Carioci, siluete de hartie 
infatisand persoane 
neidentificabile ca gen, 
scurte descrieri ale unor 
oameni faimosi.  

Resurse:   
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  

- site-urile campaniei 16 Zile de Activism impotriva Violentei asupra femeii 
- http://www.media-

awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/gender_portr
ayal/gender_stereotypes.cfm 

 
 

Obiective:   
Elevii vor fi capabili sa: 

1) Defineasca  stereotipuri. 
2) Recunoasca stereotipurile intre genuri, cateva din sursele lor si cum pot fi 

acestea sustinute. 

Introducere/Motivatie: 
Elevii sunt rugati sa scrie una sau doua propozitii care sa descrie barbatul sau 
femeia “perfecta”.  

http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/gender_portrayal/gender_stereotypes.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/gender_portrayal/gender_stereotypes.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/gender_portrayal/gender_stereotypes.cfm


Metode/Activitati: 
1) Definirea stereotipurilor. 
2) Exemplificarea unor tipuri banale de stereotipuri venite din partea clasei si 

consemnarea lor. 
3) In grupuri mici elevii sunt rugati sa scrie cuvintele “comporta-te ca un barbat” 

si sa deseneze o rubrica alaturi. 
4) Grupurile trebuie apoi sa discute ce inseamna “sa te comporti ca un barbat” in 

societatea zilelor noastre  si sa-si noteze aceste idei pe hartie. (elevii sunt 
incurajati sa puna intrebari de genul ce inseamna sa te comporti ca un barbat 
la o intalnire, in sport, la scoala, etc.) 

5)    * In loc sa noteze ce inseamna “sa te comporti ca un barbat”, elevii pot 
decupa imagini din reviste sau ziare pe care ei le considera sugestive in acest 
scop, iar apoi trebuie sa explice alegerea facuta.  

6) Grupurile trebuie acum sa discute ce inseamna “comporta-te ca o femeie” si 
sa consemneze raspunsurile in acelasi mod. Fiecare grup imparte 
raspunsurile cu restul clasei in timp ce profesorul le noteaza. 

7) Profesorul explica faptul ca baietii si fetele se asteapta sa adopte multe din 
aceste atitudini pentru a putea fi vazuti ca “adevarati” barbati sau femei in 
societate. Femeile si barbatii, fetele si baietii nu s-au nascut in acest fel, 
aceste idei si comportamente au fost invatate.  
   * Ar fi indicat aici ca profesorul sa explice diferenta intre sex si gen- aceea 
ca genul tine de constructia sociala a omului (asa cum profesorul 
demonstreaza in acest proiect de lectie) si  ca sexul tine de constructia 
biologica (organe principale si secundare, hormoni.) Acest lucru poate facilita 
intelegerea elevilor asupra felului  cum propriului lor gen este conturat si cum 
pot ei fi liberi sa se exprime cum vor. 

8) Pune elevilor urmatoarele intrebari si noteaza/ inregistreaza raspunsurile :   
o Unde invatam despre rolurile fiecaruia in functie de gen? 
o Ce fel de oameni ne invata aceste stereotipuri? Media? Domeniul 

sportiv? (cand elevii raspund “televizorul” sau “filmele” ei sunt solicitati 
sa dea exemple mai specifice)  

o Ce alt gen de oameni ne influenteaza invatarea acestor roluri intre 
genuri?  

o Unde altundeva in societate gasim aceste mesaje? (solicita exemple 
specifice in cazul raspunsurilor generale de genul la “televizor” sau in 
“reviste.” )  

o Ce se intampla cu baietii si fetele cand nu intra in tipare? 
o Cum pot aceste lucruri sa ii retina pe oameni din a se comporta intr-un 

mod care nu este in tipar? 
9) Acum intreaba elevii 

 Cat de multi baieti din aceasta clasa nu au … (alege o 
caracteristica din lista “comporta-te ca un barbat” pe care ei au 
enumerat-o si vezi cat de multi nu au indeplinit acest stereotip. 
Incearca sa-i ajuti sa inteleaga ca incalcarea acelui stereotip nu 
le submineaza “masculinitatea”) Procedeaza la fel in cazul 
fetelor.  



10) Profesorul explica faptul ca noi toti suntem oameni, suntem naturali si putem 
experimenta o varietate de emotii, incluzand fericire sau tristetea, dragostea 
sau furia.  

11) Stereotipurile sunt distructive deoarece ele ne limiteaza actiunile, ne inchid 
perspectivele. 

12) Noi trebuie sa fim cine suntem fara a ne preocupa daca ne incadram in 
stereotipurile genului. 

13)  Pentru a demonstra acest concept ca toti oamenii (baieti si fete, barbati si 
femei) experimenteza o varietate de emotii si au o varietate de interese care 
sunt cu adevarat irelevante pentru gen, elevii vor citi descrieri anonime 
despre oameni faimosi si vor intocmi colaje de identificare (desenarea unor 
imagini folosind carioci sau culori sau folosind articole de revista pentru a 
reprezenta un aspect al fiecarei persoane) pe suportul de situeta neutra.  

14) Elevii isi prezinta colajele in fata clasei. (Imi place sa joc sah. Am fost seful 
clasei in liceu.) 

15) Restul clasei  incearca sa determine genul persoanei.   
16) Profesorul intreaba motivele pentru care ei au ales un anumit gen si de la ce 

premise au plecat (de exemplu : Nu pot fetele sa fie pasionate de sah si sa fie 
sefe de clasa? ) 

 

Incheiere:   
1) Ca tema, elevii sunt rugati sa scrie trei moduri prin care ei nu se incadreaza in 
tiparele stereotipurilor dintre genuri.  

Evaluare:   
 



Reflectii/ Observatii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beyonce 
 
Eu sunt cantaret/eata si cant de Ia o varsta frageda. La inceput am cantat intr-un grup si 
acum am o cariera solo. In plus, imi place sa joc teatru, sa dansez, sa calatoresc si sa 
muncesc. Am o mama si un tata si o sora mai mica. Ii ajut pe ceilalti creand si sustinand 
organizatii caritabile.  
 
Justin Timberlake 
 
Eu sunt cantaret/eata. In copilarie am participat la mute spectacole de talent. La inceput 
am cantat intr-un grup, iar acum cant solo. Parintii mei sunt divortati si am doua surori 
vitrege. Imi place sa ies cu prietenii in oras, sa sa dansez, sa ma perfectionez, sa 
interpretez roluri si sa ma uit la filme. Concep si vand haine deasemenea.   
 
Ellen Johnson Sirleaf 
 
Eu sunt presedinte. Am studiat economia si administratie publica la o universitate 
prestigioasa. Pe parcursul vietii am lucrat ca administrator de banca si economist. La un 
anumit moment am fost trimis/a la inchisoare pentru zece ani pentru ca am vorbit 
impotriva regimului militar din tara mea, dar dupa o scurta detentie mi-a fost permisa 
plecarea in exil. In cele din urma m-am intors si am devenit presedinte. M-am casatorit, 
apoi am divortat si am patru fii. Imi place inotul.  
 
President Obama 
 
Eu sunt presedinte. Am studiat stiinte politice si drept la universitati prestigioase. Pe 
parcursul vietii am avut mai multe ocupatii ce cuprind organizator al comunitatii, avocat, 
profesor si senator. M-am casatorit si am doua fiice.   
 
Dickinson 
 
Sunt considerat un mare poet. Am scris peste 1 800 poeme, dar mai putin de 12 au fost 
publicate in timpul vietii. Nu m-am casatorit niciodata si nici nu am avut copii. Cu 
batranetea, mi-am petrecut din ce in ce mai mult timp acasa, pana cand nu am mai vrut 
deloc sa ies din casa.  
 
Brad Pitt 
 
Sunt actor. Recent am inceput sa ma dedic actiunilor caritabile si cauzeIor sociale. Am 
trei copii, dar nu sunt casatorit/a. La universitate a studiat jurnalism. Mi-a placut sa joc 
tenis si golf, dar si sa inot cand am fost mai tanar/a.   
 
Shakira 
 
Numele meu este Arabic si inseamna “plin de recunostinta”. Sunt cataret/eata si 
dansator/oare si vorbesc engleza, italiana, spaniola si portugheza. In copilarie mi-a 



placut sa scriu poezie si actualmente imi place sa studiez istoria. In 1995 am fondat o 
organizatie caritabila care ajuta copii saraci. Imi place sa ofer spectacole si concerte 
live.  
 
David Beckham 
 
Bunicul meu a fost evreu si eu ma consider jumatate evreu, deoarece iudaismul m-a 
influentat foarte mult. Sunt un/o jucator/oare faimos/oasa de fotbal. M-am casatorit si 
am trei copii. Am actiuni caritabile alaturi de UNICEF. 
 
Lady Gaga 
 
Am putut sa cant la pian dupa ureche de la varsta de patru ani si am studiat muzica la o 
pretigioasa scoala de muzica din New York. Am scris cantece pentru Fergie, Akon, 
Pussycat Dolls si Britney Spears. De atunci am devenit un star faimos de muzica pop. 
Imi place moda si sunt cunoscut/a pentru ca port tinute creative in timpul performantelor 
mele muzicale. 
 
President Basescu 
 
Eu sunt presedinte. M-am casatorit si am doua fiice. Am lucrat la o companie navala 
inainte de a ma implica in politica. Am fost parlamentar, ministru, primar si acum sunt 
Presedinte.  
 
Chivu Cristian 
 
Sunt casatorit/a si am o fiica. Actualmente sunt un jucator/oare de fotbal. Am deschis 
multe scoli de fotbal pentru tineri pentru ca tatal meu a fost antrnor de echipa de fotbal 
de tineret. Obisnuiam sa joc fotbal cu sora mea in apartament in copilarie.   
 
Mia Hamm 
 
Eu sunt jucator/oare de fotbal. In copilarie m-am jucat cu cei cinci frati si surori ale mele. 
Am marcat cele mai multe goluri din istoria fotbalului international. Sunt casatorit/a si 
am fete gemene. Am fost denumit/a jucatorul anului de catre FIFA in primele doua dati 
cand aceasta distinctie a fost oferita. Am fondat o organizatie care ajuta transplantul la 
pacienti, dar si familii nevoiase.  
 
Maica Theresa 
 
Sunt comemorata ca o persoana de caritate, care a ajutat oamenii saraci, bolnavi sau 
aflati pe moarte. Am trait pana la 87 de ani. Am primit Premiul Nobel pentru Pace. M-am 
mutat in Iranda pentru a invata engleza inainte de a ma muta in India. Tatal meu a fost 
un politician albanez, dare u nu m-am implicat niciodata in politica. Niciodata nu m-am 
casatorit sau am avut copii.  
 



Gandhi 
 
Am fost casatorit/a si am avut patru copii. Am fost avocet si mai tarziu am devenit un 
sustinator al pacii si al independentei natiunilor. Am servit drept inspiratie pentru 
generatii de sustinatori ai drepturilor civile in intreaga lume. O data am mers pe jos 400 
de kilometrii pana la mare pentru a face sare in semn de protest impotriva opresiunii 
britanice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Zile de Activism impotriva Violentei 
asupra femeii 

Planuri de Lectie TEFL  
Pentru Scoala Generala Profesori& Elevi  
Oferite de: 
Comitetul pentru Egalitate de Gen si Dezvoltare din cadrul 
Corpului Pacii Romania  
 

Scopul lectiei:  sa informeze elevii despre 
drepturile omului si Declaratia Universala a 
Drepturilor Omului; sa ofere elevilor oportunitatea 
de a realiza ca violenta bazata pe diferentele dintre 
genuri este o incalcare a drepturilor omului. 

Aceasta lectie este 
planificata pentru o ora de 
curs de 50 de minute. 
 

Titlul lectiei sau al cartii folosite: 
Drepturile omului 

Materiale:  
 

O versiune simpla a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, un set de zece 
imagini reflectand drepturi sau exemple scrise de violare a drepturilor si un set de 
zece carduri care sa se potriveasca cu explicatia dreptului corespunzator in limba 
engleza, hartie, creioane.  

Resources:   
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plainchild.asp 
http://jalt.org/pansig/PGL2/HTML/Eastley.htm 
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  
-site-urile Campaniei 16 Zile de Activism Impotriva Violentei asupra femeii 
 
 
 

Obiective:   
Elevii vor fi capabili sa: 

3) Foloseasca limbajul specific utilizat atunci cand vorbim de drepturile omului.  
4) Recunoasca scopul celor 16 Zile de Activism Impotriva Violentei asupra 

femeii. 
5) Inteleaga mai bine depturile umane care le sunt negate multor femei in lumea 

intreaga. 

Introducere/Motivatie: 
1) Copiii fac o lista cu ceea ce au dreptul sa aiba sau sa faca  

http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plainchild.asp
http://jalt.org/pansig/PGL2/HTML/Eastley.htm
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html


Metode/Activitati: 
1) In perechi, elevii sunt rugati sa creeze o lista cu nevoile pe care le are orice 

om. 
2) Fiecare pereche isi citeste lista in fata clasei si o lista a clasei este intocmita 

pe tabla.  
3) Elevii sunt rugati sa explice diferentele intre nevoile omenesti si dorinte.  
4) Daca este necesar, profesorul defineste conceptul de drepturi. 
5) Profesorul explica faptul ca nevoile pe care noi toti le avem sunt drepturi cu 

care ne-am nascut si chiar daca suntem indreptatiti sa avem aceste drepturi, 
multor oameni le sunt negate (cateva evenimente curente pot fi date 
exemplu)  

6) Profesorul intreaba daca stie cineva despre Declaratia Universala a 
Drepturilor Omunlui din 1948. Este explicat pe scurt ca aceasta declaratie a 
fost conceputa ca urmare a incalcarii masive a drepturilor umane in timpul 
celui de-al Doilea Razboi Mondial si a reprezentat un standard pe care toti 
oamenii au trebuit sa-l accepte si sa-l urmeze.  

7) Profesorul cere clasei sa numeasca toate drepturile pe care ei considera ca le 
au in vietile lor.  

8) Este explicat ca atunci cand avem un drept spunem ca ne “bucuram ce acel 
drept” si atunci cand nu avem un drept spunem ca “ne este negat acel drept”.  

9) Elevilor le este inmanat un card fie cu o imagine (reflectand un drept) fie cu 
un drept scris pe el.  

10)  Elevilor care au imagini li se cere sa-si imagineze ce drept ar putea 
reprezenta, iar elevilor cu drepturile scrise pe card li se cere verificarea 
vocabularului daca nu inteleg cuvinte.  

11) Elevii sunt rugati sa se miste prin clasa si sa potriveasca imaginile cu 
descrierile scrise punand intrebari de genul  “Tu ce drept ai? ” sau “Ai tu 
dreptul de a…?” 

12) O data ce si-au gasit partenerul, fiecare pereche este rugata sa scrie o lista 
cu toate lucrurile pe care ei nu le-ar face daca li s-ar nega un drept (de ex. 
fara dreptul la educatie, o persoana nu si-ar putea gasi serviciu)  

13) Perechile isi impart listele cu restul clasei. 
 

Incheiere:   
1) Elevilor le este oferita o versiune simpla a declratiei si li se spune ca 

drepturile pe care ei le-au avut de potrivit sunt parte a declaratiei.  
2) Profesorul le spune sau reaminteste elevilor ca exista o campanie 

internationala impotriva violentei dintre genuri.  
3) Elevii sunt rugati sa priveasca lista cu drepturile umane discutate in clasa  si 

sa discute care drepturi le sunt negate femeilor , mai ales atunci cand ele 
sunt victime ale violentei.  

Evaluare:   
 



Reflectii/ Observatii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*In loc de sau pe langa activitatea cu potrivirea imaginilor, elevii ar putea interpreta mici 
scenarii de teatru pentru atunci cand te bucuri de un drept sau atunci cand iti este negat 
unul.  
 

Situatii Drept 

Un baiat tanar nu poate sa mearga la scoala 
deoarece trebuie sa lucreze pentru familia sa.  

Dreptul la casatorie. 

O fata tanara este obligata sa se prostitueze.  Dreptul la proprietate. 

O femeie este arestata deoare poarta un 
colier cu conotatii religioase.  

Dreptul de exprimare libera. 

O femeie divortat nu se mai poate casatori dei 
nou.  

Dreptula la libertatea din sclavie. 

O femeie este batuta de sotul ei. Dreptul la liberarea de tortura. 

O femeie casatorita nu poate detine o casa. Dreptul la odihna si timp liber. 

Oficiul postal iti citeste scrisorile. Dreptul la azil politic. 

Unui reporter de ziar i se spune ce sa scrie. Dreptul la educatie. 

Un baiat este fortat sa lucreze zece ore pe zi, 
spte zile pe saptamana. 

Dreptul la intimitate. 

Un refugiat scapa intr-o alta tara si este 
incarcerat.  

Dreptul la exprimarea libera a religi 
iei. 



 

16 Zile de Activism Impotriva Violentei asupra 
femeii 

Planuri de lectie TEFL  
Pentru Scoala Generala Profesori& Elevi  
Oferite de: 
Comitetul pentru Gen si Dezvoltare din cadrul Corpului Pacii 
Romania  
 

Scopul lectiei:  sa ofere elevilor o legatura 
personala in lupta pentru drepturi. 

Aceasta lectie este 
planificata pentru o  ora 
de curs de 50 de minute.  

Titlul lectiei sau al cartii utilizate:  
Right Hands 

Materials: 
Hartie, carioci, creioane, cartonase cu povesti personale si imagini.  

Resurse:   
www.witness.org 
www.unicef.org 
www.un.org 

Obiective:   
Elevii vor fi capabili sa:  

1) Se se uneasca alaturi de un alt copil in lupta pentru drepturile omului  
2) Sa inteleaga stilurile de viata ale celorlalti  
3) Sa citeasca si sa traseze legaturi pornind de la o poveste in limba engleza.  

Introducere/ Motivatie: 
1) Ti-ar placea sa lucrezi in loc sa mergi la scoala in acest moment? Dar cand aveai 
7 ani?  

http://www.witness.org/
http://www.unicef.org/
http://www.un.org/


Metode/Activitati: 
1) Elevii vor avea o activitate pentru starnirea interesului. (5 minute)  
2) Fiecarui elev ii este inmanta o copie dintr-o poveste personala a unui copil. 

Aceste povesti sunt directionate asupra aspectelor privind drepturile omului.  
3) Elevii sunt rugati sa-si citeasca povestile. Daca este un nivel mai scazut al 

clasei, este preferabil sa se ofere aceeasi poveste tuturor. (10 minute)  
4) Elevii vor impartasi principalele aspecte cu restul clasei, iar profesorul ar 

trebui sa le scrie pe tabla. Daca nivelul elevilor este scazut, intocmiti o fisa de 
lucru separata, cu intrebari, ca sa faciliteze raspunsurile elevilor.  

5) O data ce elevii si-au impartasit gandurile, (profesorul poate mentiona care 
sunt elevii care sa raspunda la intrebari mai grele si care la cele usoare, prin 
intrebari directe), elevii vor alege ce poveste le place/ cu care se identifica 
mai mult.  

6) Copiii din povesti au vieti foarte diferte fata de viata normala a unui copil. 
Cum ar trebui sa fie viata unui copil? Poate fi o cerinta de gandire/ eseu ca 
tema sau se poate discuta in clasa.   

Incheiere:   
1) Daca elevii nu au terminat activitatea despre viata unui copil, eu sunt rugati sa o 
termine ca tema.  

Evaluare:   
Evaluarea se realizeaza prin participarea elevilor la ora. Elevii pot fi evaluati si prin 
verificarea intelegerii povestilor sau abordarea unei probleme de gramatica in paralel 
cu povestea.  

Reflectii/ Observatii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Povesti de viata adevarate  
 
1)  MAYA: SA FII NASCUTA FATA 
 
Numele meu este Maya. M-am nascut acum 14 ani intr-o famiilie de tarani saraca. Eram 
deja multi copii, asa ca la nasterea mea nimeni nu s-a bucurat. 
 
Cand eram inca foarte micuta am invatat sa o ajut pe mama mea si surorile mai mari la 
treburile casei. Am maturat podele, am spalat haine, am carat apa si lemne de foc. 
Cativa prieteni se jucau pe afara, dar eu nu puteam sa ma alatur lor.  
 
Am fost foarte fericita cand mi s-a permis sa merg la scoala. Mi-am facut noi prieteni 
acolo. Am invatat sa scriu si sa citesc. Dar cand am ajuns in clasa a IV-a parintii mei mi-
au oprit educatia. Tatal meu a spus ca nu mai sunt bani sa-mi plateasca taxele scolare 
si ca era nevoie de mine acasa pentru a o ajuta pe mama si pe ceilalti.  
 
Daca eu eram baiat, parintii m-ar fi lasat sa-mi termin studiile. Fratele meu mai mare si-
a terminat studiile si acum are un serviciu in capitala. Doi din fratii mei mai mici merg la 
scoala. Poate si ei vor termina studiile.  
 
Eu stiu ca trebuie sa petrec multe ore lucrand fie acasa, fie pe camp si apoi ma voi 
casatori. Am vazut ca mama mea lucreaza de dimineata foarte devreme pana seara 
foarte tarziu. Viata mea nu va fi cu mult diferita.  
 
Daca as avea sansa sa ma nasc din nou, as prefer sa fiu baiat.  
 
 
DAME: DEPARTE DE CASA 
 
Salut!   
 
Numele meu este Dame si am paisprezece ani. Sunt din Nigeria, dar cand aveam 10 
ani am fost trimis sa traiesc cu familia intr-o casa la periferia orasului Washington DC, 
Statele Unite ale Americii. Am  crezut ca in America o sa merg la scoala. Este numita 
“taramul libertatii’ si eram entuziasmat sa merg. Dar in loc sa merg la scoala, am fost 
obligat sa muncesc la o casa si sa am grija de alti sase copii, care nu erau cu mult mai 
mici decat mine. Trebuia sa gatesc si sa fac curatenie. Eram abuzat si fizic pe 
deasupra. Vroiam sa merg in America si sa fiu liber, dar in schimb am ajuns un 
prizonier.   
 
Am avut noroc deoarece cineva a sunat la politie si le-a spus ca sunt prizonier in acea 
scoala.. Intr-un final am scapat si astazi sunt fericit. Merg la scoala si imi place sa 
studiez matematica si istoria. Imi place deasemenea sa joc baschet cu prietenii mei la 
scoala.  
 
 



2) AMERIGO: UN COPIL AL STRAZII 
 
Numele meu este Amerigo. Am 13 ani si traiesc pe strada singur. Mama, care s-a 
despartit de tatal meu, nu ma doreste. Mi-a spus sa plec, altfel ma omoara. Acum ea 
traieste cu un alt barbat, iar tatal meu traieste foarte departe. As vrea sa merg la el, dar 
nici el nu m-ar accepta. L-am implorat sa-mi dea bani sa-mi cumpar un bilet de autobuz. 
Inca mai astept, nu mi-a raspuns inca.   
 
Strazile sunt acum casa mea. Cateodata gasesc de lucru. Obisnuiam sa adun gunoaie 
si sa le duc unui furnizor, dar m-am oprit din a face acest lucru dupa ce am avut o 
infectie serioasa si doctorul mi-a recomandat sa stau departe de gunoaie. O data am 
lucrat pentru un magazin ce vindea inghetata pe plaja, dar nu mi-am primit banii. 
Proprietarul imi dadea doar de mancare si ma lasa sa dorm in adapostul lui noaptea. 
Munca a fost dificila si dureroasa. Cutia cu inghetata era grea cand era plina, trebuia sa 
sa ma plimb patru ore pe zi si sa ofer inghetata oricui dorea sa cumpere. Erau zile cand 
nu puteam vinde nici macr o inghetata.   
 
Intr-un fel sunt norocos deoarece sunt in viata. Prietenii mei care lucreaza la sortarea 
deseurilor in depozite au boli grave. Unul dintre ei a fost recent ucis in timp ce a cazut in 
gol deasupra unei gramezi de gunoaie. Multi dintre noi lucreaza intre 10 si 12 ore si 
primim atat de putin incat uneori nici bani de mancare nu avem.  
 
Lustruitul pantofilor este foarte popular printre copiii strazii. Cativa dintre prietenii mei 
lucreaza in ateliere sau fabrici. Un baiat pe care il cunosc si-a pierdut un ochi atunci 
cand i-a sarit sticla fierbinte in timp ce lucra la fabrica de sticla.Proprietarul a refuzat sa-i 
plateasca ajutorul medical si l-a concediat. 
 
Pentru mine, ca orice alt copil al strazii, este foarte greu. Sunt mereu flamand, nu stiu 
unde voi dormi in urmatoarea noapte, si mi-as dori sa dorm in propria mea casa unde 
sa am pace si liniste. Noptile de iarna sunt foarte friguroase, poti muri de frig pe strada.  
 
3) SEAN: AFARA IN FRIG, SINGUR 
 
Numele meu este Sean. Acum traiesc intr-un parc abandonat la marginea centrului  
orasului, dar doar cu cateva luni in urma traiam cu parintii mei intr-o casa confortabila. 
  
Tatal meu este motivul pentru care am parasit casa. Cand aveam 12 ani, tatal meu a 
inceput sa isi arate unele interese fata de mine, asa cum nu se cuvine unui tata. A 
inceput sa ma traga cu forta in pat si sa ma abuzeze sexual. Am trait cu aceasta povara 
pana la varsta de 16 ani pana am ajuns in punctul in care nu am mai vrut sa stau acasa.  
 
 
Stiam ca trebuie sa plec. Atunci cand m-am mutat in strada, am gasit adapost in parc si 
am sperat ca lumea de afara va fi mai buna. Din nefericire este la fel de proasta ca cea 
dinainte.  
 



Primele doua nopti petrecute in parc au fost inspaimantatoare, am intalnit doua femei 
prostituate. Au fost foarte dragute cu mine si mi-au spus unde sa merg daca vreau sa 
lucrez. Curand am devenit ca ele, doar ca sunt un baiat de 16 ani.  
 
Parcul unde traiesc acum este cu adevarat groaznic. Sunt si oameni cu probleme 
mentale care te ataca si te lovesc, sau altii dependenti care ar face orice pentru a avea 
bani de droguri  si bautura.  
 
Sunt foarte multi copii de varsta mea care sunt dependenti de droguri, pentru multi 
luarea si vanzarea drogurilor este o patima dar si un servici. Oamenii au SIDA si alte 
probleme serioase. Este un loc care nu l-as dori nimanui.  Este greu si pentru ca uneori 
ai de-a face cu politia, iar unii incearaca sa aiba avantaje pe seama ta.  
 
Daca regret ca am plecat de acasa? Da si nu. Regret ca nu merg la scoala si ca nu am 
un loc unde sa stau. Imi este dor si de mama. Dar nu regret ca am plecat de langa tatal 
meu.  
 
 
 
4) PATRICIO: O VICTIMA A RAZBOIULUI 
 
Numele meu estePatricio Nthupuela.  Cand m-am nascut, tara mea se afla in razboi.  
Intr-o zi, un grup armat de oameni a intrat in satul nostru, ne-a bombardat casele si le-
au incendiat. Amandoi parintii au fost ucisi. Multi dintre sateni au fost ucisi. Oamenii 
armati au rapit-o pe sora mea si cativa din verisorii mei. Din fericire, eu am reusit sa 
scap din atac. Multi din cei care au parasit satul  au trecut granitele si s-au refugiat in 
tarile vecine.  
 
Intotdeauna am vrut sa studiez. Cu cativa ani in urma, dupa ce am realizat ca nu mai 
pot studia in satul meu din cauza razboiului, am hotarat sa ma mut intr-un oras la 100 
mile departare de sat. In timp ce calatoream, o mina sub pamant a explodat si ne-a 
aruncat masina in aer. In explozie mi-am pierdut ambele maini.  
 
A fost foarte greu pentru mine sa fiu fara ambele maini, nu am renuntat. Curand am 
invatat sa scriu tinand creionul in gura, si in ciuda acestei dizabilitati, am fost admis la 
scoala si am trecut de clasa a patra si a cincea. Acum sunt in clasa a sasea. Dupa ore, 
prietenii imi sar in ajutor, mereu pregatiti sa faca ceea ce pot. Ma pot imbraca, dar nu 
pot face nasturii la haina.  
 
Mi-as dori sa am brate artificiale. Am calatorit si in capitala ca sa le gasesc. Pana acum 
nu am fost norocos. Norocul nu este de partea ta atunci cand esti infirm si nu ai pe 
nimeni pe lume.  
 
 
 
 



16 Zile de Activism Impotriva Violentei aupra 
femeii  
 

Planuri de Lectie TEFL  
Pentru Scoala Generala Profesori& Elevi  
Oferite de: 
Comitetul pentru Egalitate de Gen si Dezvoltare din cadrul 
Corpului Pacii  

 

Scopul lectiei:  de a dezvolta abilitatea de a avea o 
gandire critica in randul elevilor de nivel avansat, 
dar si dezvoltarea unor abilitatili mai complexe in 
limba engleza.   

Aceasta lectie este 
planificata pentru o ora de 
curs de 50 de minute.   

Titlul lectiei sau al cartii folosite :   
Drepturile omului; opinii si afirmatii priving violenta intre genuri  

Resurse:   
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  
www.witness.org; www.unicef.org;  www.un.org 

Objiective:   
Elevii vor fi capabili sa: 

1) Isi foloseasca cunostintele de limba engleza pentru a-si sustine o opinie  
2) Discute si sa descrie conditiile si abuzurile drepturilor umane cu care se 

confrunta zilnic barbatii si femeile  

Introducere/Motivatie: 
DISCRIMINAREA --  CAT DE MULTE CUVINTE ENGLEZESTI POT FI FORMATE 
CU LITERELE?  

Metode/Activitati: 
1) Elevii participa la o activitate de trezire a interesului  
2) Elevii vor primi o fisa continand cateva afirmatii despre drepturile omului si 

violenta intre genuri. 
3) Pe tabla, profesorul scrie unele exemple de fraze pe care elevii le pot ultiliza 

pentru a-si exprima opiniile precum : 
 Eu cred, Eu consider, In opinia mea  
 Eu nu cred ca…, Eu nu consider ca…, Eu am o parere diferita, Eu nu prefer 
4)  O data ce elevii si-au dezvoltat un punct de vedere propriu, ei il vor impartasi 

cu restul clasei ( poate prin notarea lor pe table) Elevii vo trebui atunci sa 
decida daca sunt sau nu de accord. Pentru un nivel avansat, o scurta 
conversatie poate urma dupa fiecare punct de vedere.  

5) Elevii trebuie sa-si apere propriul punct de vedere. Este responsabilitatea 
profesorului sa intrebe si sa sustina atmosfera de discutie. Daca elevii nu sunt 
suficient de avansati pentru a sustine o discutie, foloseste o fisa de lucru 
continand practica unui aspect gramatical si invata informatii despre drepturile 

http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
http://www.witness.org/
http://www.unicef.org/
http://www.un.org/


genurilor.  

Incheiere:   
1) Profesorul poate, daca mai este timp, sa imparta statistici recente privind violenta 
asupra femeii si incalcari ale drepturilor omului in ziua de azi.  

Evaluare:   
 

Reflectii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afirmatii controversate  
 
Fetele sunt mai destepte decat baietii  

 Statisticile educatiei la nivel international, publicate de Organizatia pentru 
Cooperare Economica si Dezvolatre, arata o imagine constanta, traversand culturi si 



continente, a femeilor avand rezultate mai bune decat barbatii. In orice caz, aceasta 
este o afirmatie generalizata, si nu poate fi pur si simplu spus ca fetele sunt mai 
destepte decat baietii in orice aspect 
 

Femeile sunt prea emotive si slabe pentru a fi presedinte sau conducator de stat.  
 In secolul XX, doar 24 de femei au avut pozitia de sef de stat/ govern.. 
 Astazi, exita 26 de femei servind ca sef de stat. Sunt mai multe acum decat pe 
tot parcursul secolului XX.  
 

Violenta impotriva femeii nu este o problema mare. De obicei este un incident izolat.  
 Cel putin una din trei femei in lume a fost batuta, obligata sa intretina relatii 
sexuale, sau abuzata pe parcursul vietii- de obicei de catre cineva cunoscut.  
 

Este normal pentru un sot sa isi loveasca sotia deoarece el este capul familiei. 
 Violenta impotriva femeii secatuieste la nivel individual, familiile si comunitatile, 
reducand dezvoltarea economica a fiecarei natiuni.  
 Violenta impotriva femei acasa, la serviciu sau oriunde altundeva este 
considerate o violare a drepturilor umane. 

 
Parintii si familiile pot justifica casatoriile intre copii pretinzand ca le vor oferi acestora 
un viitor mai bun. 

 In realitate, casatoriile intre copii sunt o violare a drepturilor omului, 
compromitand dezvoltarea fetelor care de obicei rezulta in producerea de copii si 
izolare sociala, putina educatie si slaba pregatire pentru un serviciu, ceea ce duce la 
o slujba prost platita in randul femeilor. 
Completeaza spatiile libere folosind is, are sau of.  

Completeaza spatiile libere folosind ESTE, SUNT sau DIN. 
 
Violența împotriva femeilor și fetelor _______ încălcarea cea mai răspândită a 
drepturilor omului în lumea de astăzi. 
Discriminarea împotriva femeilor și fetelor ______o cauza importanta de bază de 
malnutriție. 
Mai mult de 1 milion de copii, majoritatea fete, _______ fortate sa se prostitueze in 
fiecare an. 
Aproximativ 160 de milioane de copii _____ subnutriti moderat sau sever. Aproximativ 
110 milioane, din școală. (In the english sentence someone forgot to put lines instead of 
ARE) :))) 
Femeile reprezintă 70% ______  saracia din lume. 
Aproximativ  61% ____ copii lucrători (153 de milioane) sunt găsiti în Asia, 32% în  
Africa și 7% în America Latină. 
Cel puțin 500.000 de copii pe an _____ lăsati orfani din cauza moartii mamelor la 
naștere. 
 
 
 
 



16 Zile de Activism impotriva Violentei intre 
Genuri  

Planuri de Lectie TEFL  
Pentru Scoala Generala Profesori& Elevi  
Oferite de: 
Comitetul pentru Gen si Dezvoltare din cadrul Corpului 
Pacii Romania  
 

 
**Nerecunoastere** Datorita faptului ca informatia cuprinsa in acest plan de lectie este 
sensibila, este recomandat ca profesorul sa se consulte cu alti profesori sau chiar 
conducerea scolii inainte de a preda acest material. Aceasta lectie ar trebui folosita cu 
intelepciune si discretie deoarece este posibil ca a tema violentei domestice sa creeze 
reactii puternice sau discomfort, mai ales in clasele unde elevii au avut experiente 
similare sau cunoasc pe cineva care a avut. Aceasta lectie nu ar trebui predata daca 
scopul profesorului nu este acela de oferi elevilor informatii privind solutii locale de 
ajutor pentru femeile victime ale violentei domestice.  
 

Scopul lectiei: sa discute problema violentei 
domestice, sa ofere informatii despre solutii locale 
in cazul victimeleor violentei domestice si sa 
promoveze non-violenta.  

Aceasta lectie este 
planificata pentru o ora de 
curs de 50 de minute.   
 
 

Titlul lectiei sau al cartii utilizate :  
Violenta domestica  

Materiale: 
Hartie, creioane 

Resurse:   
http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html#Do 
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  
 
Informatii despre adaposturi locale in caz de violenta domestica si politia locala  

Objective:   
Elevii vor fi capabili sa:  

4) Descrie o imagine cu o poveste ilustrand violenta domestica, folosind timpul 
present sau trecut.  

5) Cunoasca solutiile locale care pot fi oferite victimelor violentei domestice 
6) Descrie alternative, actiuni non-violente pe care ei le pot initia, le pot face cu 

mana lor. 

http://www.cal.org/caela/esl_resources/Health/healthindex.html#Do
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html


Introducere/Motivatie: 
1) Folosind Prezentul Continuu, elevii trebuie sa ghiceasca ceea ce profesorul sau 
ceilalti elevi fac in timp ce desfasurati anumite actiuni (ex. vorbitul la telefon, facerea 
curateniei, a temelor, etc)  

Metode/Activitati: 
1) Pregatiti abordarea subiectului. 
2) Predati sau faceti o scurta recapitulare a prezentului simplu si continuu( pot fi 

facute si timpurile trecute deasemenea). 
3) Imparte elevii in perechi si ofera fiecarei perechi o  copie cu imaginea unei 

povesti. 
4) Folosind prezentul simplu sau continuu, elevii trebuie sa descrie fiecare 

imagine in scris sau prin discutii ( depinde de nivelul elevilor).  
5) Daca este nevoie, urmatoarele indicatii sau unele similare pot fi oferite 

elevilor pentru fiecare imagine : 
 
* Primul cadru: Cine sunt oamenii din imagine? Ce simt ei? La ce se gandesc ei?  
 
*Al doilea cadru:Cine este acum in imagine? Ce este nou in imagine ? Cum se 
simte familia? 
*Al treilea cadru: Cine este in imagine? Ce face?  
*Al patrulea cadru: Cine este in imagine? Ce face barbatul? Crezi ca el loveste 
femeia? Ce face femeia? (Nota: alcoolul este folosit drept sprijin pentru a arata o 
posibila progresie a evenimentelor, in orice caz trebuie specificat ca violenta 
domestica apare si fara abuzul de substante alcoolice ca declansatoare)  
* Al cincile cadru: Ce vezi acum? Ce fac mama si copii ? De ce plange mama ? 
De ce plang copiii ? 
*Al saselea cadru: Ce face barbatul? Ce crezi ca spune? Ce crede femeia? 
*Al saptelea cadru: Ce se intampla in imagine?   
*Al optiulea cadru: Cum este femeia? (suparata, confuza) Se gandeste la multe 
lucruri. La ce se gandeste ? ( sa sune politia, efectul asupra copiilor, problema 
alcoolului, barbatul spune ca o iubeste si nu va mai face acest lucru din nou, etc)   
 
6) Impartiti raspunsurile cu toata clasa. 
7) Profesorul poate pune unele intrebari aditionale precum : Ce credeti ca va 

face femeia ? De ce ? Ce credeti ca ar trebui sa faca femeia ? De ce? (daca 
raspunsul este ca ramane poate pentru ca isi iubeste sotul, sau ce va crede 
comunitatea despre acest lucru) Ce poate ea face daca locuieste in 
comunitatea voastra?  

8) In acest punct, se iveste oprtunitatea pentru profesor sa discute problema 
victimelor abuzurilor si solutiile pentru ajutor disponibile in cadrul comunitatii 
locale. Este foarte important sa se ofere  elevilor informatiile privind ce pot 
face ei in comunitatea lor daca sunt abuzati sau daca cineva cunoscut este. 
De exemplu daca exista vreun adapost in zona sau modalitatea prin care 
politia se poate implica.  

9) Elevii isi traseaza conturul mainii pe hartie si apoi il decupeaza.  
10) Pe mainile decupate ei scriu cel putin cinci lucruri pe care ei le pot face cu 



mainile lor , actiuni care sunt non-violente. 
11)  Afisati mainile in jurul clasei/ scolii. 

Incheiere:   
1) Daca timpul permite, profesorul poate oferi informatii despre Campania 16 zile de 
Activism impotriva Violentei intre genuri si cum oamenii din intreaga lume combat 
violenta impotriva femeii. 
 
2)Profesorul poate cere ca tema elevilor sa caute mai multe informatii pe site-ul 
campaniei. 

Evaluare:   
 

Reflectii/ Observatii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 Zile de Activism impotriva Violentei 
bazate pe Gen 
 

TEFL Plan de lectii 
Pentru elevi si profesori de SCOALA GENERALA 
 
Prezentat de: 
Gender and Development Committee of Peace Corps 

Romania 
 

Raționament pentru lecție: Pentru a informa 
studenții cu privire la violența de gen și drepturile 
omului. Pentru a învăța pe elevi despre sustinere, 
și modul în care acestea poate  face o diferență în 
viața lor de zi cu zi. 

Această lecție este 
conceputa pentru una sau 
două perioade de clasa 
50 minute. 

Titlul lecției sau cartii de ocazie:  
Sustinere si Recapitulare 

Materiale: 
Hartie, creioane 

Resurse:   
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  
-16 Zile impotriva Violentei bazate pe Gen: websites 
www.un.org 
www.unicef.org 
http://www.unicef.org/voy/explore/violence/explore_3558.html  --Ioana Barbu, un 
exemplu de tanar roman care face o diferenta. 
http://www.unicef.org/voy/explore/online_art_exhibit/index.html --exemplu de 
sustinere, Opera de arta a unui tanar focusat pe Drepturile Copilului 

Obiective:   
Studentii vor putea sa: 

7) Descrie violenta bazata pe Gen, drepturile omului, si sustinerea. 
8) Scrie o scrisoare informationala, impartasindu-si sentimentele, in Engleza.  

 

Introducere/Motivatie: 
Ce părere aveți cuvântul "bătăuș" inseamna? Să elevii să ia ghicește la ce ar putea 
fi. Ulterior, dați exemple de agresiune, cum ar fi următoarele: sa pui porecle, lovirea, 
împingerea, muscarea, deteriorarea bunurilor, furtul, spunând lucruri rele pe 
internet… 

http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
http://www.un.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/voy/explore/violence/explore_3558.html
http://www.unicef.org/voy/explore/online_art_exhibit/index.html


Procedura/Activitate: 
1) Cmpletati introducerea sau incalzirea. 
2) Impartasiti cu elevii că, atunci când se ridica împotriva bătăușilor acestia sunt 

sustinatori. Advocat (avocat) este un pic diferit de Advocate (sustinator) în 
limba engleză. Scrie pe bord și modul în care acestea sunt diferite. 

3) Uite o ocazie buna de a impartasi informatii despre Campania “16 Zile 
impotriva violentei bazate pe Gen” si despre violenta in 
general.(http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm and 
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html). 

4) Explicati elevilor formatul general al scrisorii. 
5)  Impartasiti povestea Ioanei Barbu din Bucuresti clasei.  Lasati studentii sa se 

handeasca intns la moduri in care pot ajuta! 
6) Desenați o schiță a unei scrisori, pe tabla. 
7) Ajtatii sa isi impartaseasca sentimentele in legatura cu violenta pe o 

scrisoare. 
8) Trimiteti scrisorile catre un ONG la alegerea dumneavoastra sau catre unul 

atasat acestei lectii. 
Trimite-ti scrisori/E-mail-uri atre: 

 Guverne locale/Nationale 
 http://www.savethechildren.org/ 
 Uniunea Europeana 
 Organizatia Mondiala a Sanatatii 
  

Organizatii legale din vecinatatea dumneavoastra 
 

Incheiere:   
Clectati scrisorile terminate.  Scrisorile neterminate vor fi desemnate ca tema. 

Evaluare:   
Studentii vor preda scrisorile in schimbul unei note, iar scrisorile vor fi trimise catre o 
organizatie la alegerea profesorului. 

Reflectii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
http://www.savethechildren.org/


Cum Sa: 
 Iti folosesti propriile cuvinte! 
 Fii clar in privinta problemei despre care scrii 
 Fii Scurt! 
 Iti Sustii opinia! 
 Ceri un raspuns daca este potrivit situatiei. 
 Pui intrebari, dar sa nu fii insistent! 
 Incluzi o adresa de returnare completa. 
 Tastezi sau sa-ti folosesti propriul scris. 
 Încadrați un plic adresat-timbru, dacă solicitati răspuns. 

 
 
Mai multe sugestii utile: 

 Lasati sa treaca cel putin o luna pentru un raspuns.  Cele mai multe organizatii 
non-guvernamentale si Centre de Informare ale Natiunilor Unite au numai resurse 
limitate—De aceea scrisorile dumneavoastra trebuie sa fie la obiect si specifice.  
Poate dure catva timp pentru ei sa raspunda. 
 Daca vreti mai multe informatii, scpecificati—nu cereti “tot ce aveti”! 
 Primul paragraf – Explica de ce le scrii si cine esti. 
 Al doilea paragraf – Pledati-va cazul sau cereti informatiile. 
 Al treilea paragraf – Incheiere, intr-o not pozitiva. 

 
16 Zile de Activism impotriva Violentei Bazate pe Gen 

 
16 Zile de Activism impotriva Violentei Bazate pe Gen este o campanie internationala 
provenind de la primul Institut Global al Femeilor Lidere sponsorizat de catre Centrul 
Global al Femeilor Lidere in 1991. Participantii au ales datele, Noiembrie 25, Ziua 
Internationala Impotriva Abuzului Femeilor si Decembrie 10, Ziua international A 
Drepturilor Omului, pentru a lega simbolic violenta impotriva femeii de drepturile omului 
sis a sublinieze faptul ca o astfel de violenta este impotriva drepturilor omului. Această 
perioadă de 16 zile, subliniază, de asemenea, alte date importante, inclusiv 29 
noiembrie, Ziua international a Aparatorilor Drepturilor  Femeii si Omului, 1 decembrie, 
Ziua Mondială impotriva SIDA, și 6 decembrie, care marchează aniversarea masacrului 
de la Montreal. 
Campania 16 Zile a fost folosita ca o strategie de organizare a  indivizilor și grupurilor 
din întreaga lume pentru a lupta pentru eliminarea tuturor formelor de violență împotriva 
femeilor prin: 

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la violența bazată pe gen ca o 
problemă a drepturilor omului la nivel local, național, regional și internațional 

 consolidarea muncii locale în jurul valorii de violență împotriva femeilor  

 stabilirea unei legături clare între activitatea locală și internațională pentru a pune 
capăt violenței împotriva femeilor  

 asigurarea unui forum în care organizatorii pot dezvolta și împărtăși strategii noi și 
eficiente 

 demonstrarea solidarității  femeilor din jurul  lumii, de organizare împotriva violenței 
impotriva femeilor   



 crearea de instrumente pentru a presa guvernele să pună în aplicare promisiunile 
făcute pentru eliminarea violenței împotriva femeilor 


