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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 împotriva Violenței de 
Gen  

  

Planuri de lecție TEFL  

pentru profesori de liceu si studenți  
  
prezentat de:  
GAD  CorpulPăcii România  

  

Argument  pentru lecție:  a prezenta  elevilor  ideea 
de stereotipurilor de gen și de a promova o viziune 
mai puțin rigidă .  

Această lecție este 
concepută pentru   50 minute. 

Titlul lecției :  
Stereotipurile de gen  

Materiale:  
Ziare  și reviste ilustrând 
bărbați și femei  
  

Resurse:  
http://www.media-
awareness.ca/english/resources/educational/lessons/secondary/gender_portrayal/gend
er_stereotypes.cfm 
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_19.asp 
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm  
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html  
- website 16 Days Against Gender Violence  

Obiective:  
Elevii vor fi capabili să:  

1)       Definească stereotipuri.  
Recunoșterea stereotipurilor de gen, unele dintre sursele lor, și modul în care acestea 
pot fi consolidate.  

Introducere / Motivare:  
1) Citiți o poveste cunoscută (în totalitate sau în parte) cu inversarea caracterisicilor 
pentru fiecare gen. (un exemplu poate fi găsit  mai jos).  

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
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_19.asp
http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html


Procedură / Activitate:  
  

1)       Citește  povestea.  
2)       Întrebați elevii dacă este ceva neobișnuit.  
3)       Definiți stereotipurile .  
4)       Găsiți exemple obișnuite de orice stereotipuri din clasă și notați.  
5)       În grupuri mici, cereți elevilor să scrie "bărbat" și desenați o casetă în jurul 

cuvântului .  
6)       Grupurile sunt rugate să noteze caracteristici  și activități pentru bărbați în 

societatea de astăzi și noteze aceste idei pe hârtie în jurul cuvântului  (elevii pot 
fi determinați să raspunda la  întrebări de genul: ce înseamnă să "acționeze ca 
un bărbat " la o întâlnire , la sport, la școală, etc)  

7)       Alte grupuri   ar trebui să noteze  caracteristici stereotipice  ale femeilor și să 
înregistreze răspunsurile  în același mod.  

8)       Fiecare grup împărtășește  răspunsurile cu întreaga clasă ,profesorul notează, 
inregistrând astfel toate raspunsurile.  

9)       Cereți elevilor să compare listele cu povestea care a fost citită la început.  
10)   Profesorul explică faptul că bărbații și femeile trebuie să se conformeze la multe 

dintre aceste stereotipuri, în scopul de a fi percepuți ca  bărbați sau femei  
“adevărați “în societate. Femeile și bărbații, fetele și băieții nu se nasc în acest 
fel; aceste idei și comportamente sunt învățate.  

11)   Profesorul explică diferența dintre sex și gen, gen -  o construcție socială și 
sexul ține de anatomia   noastră (organele sexuale primare și secundare, 
hormoni, etc). Acest lucru îi va detrmina pe elevi sa perceapă mai ușor felul in 
care genul este conturat și modul în care se pot exprima în orice fel doresc.  

12)   Deoarece genul este o construcție socială, cereți elevilor:  

o         De unde invatăm aceste roluri de gen?  

o         De ce  oamenii  învață aceste stereotipuri? De unde?Din divertisment? 

Sport? Mass-media? (În cazul în care elevii  răspund "TV" sau "filme", 
cereți exemple specifice la listă.)  

o         Ce alte persoane influențează învățarea acestor   roluri de gen?  

o         Unde altundeva în societate găsim aceste mesaje? (Cere exemple 

specifice în cazul în care sunt menționate  observații generale ca "TV" sau 
"reviste".)  

13)   Folosind reclame din revistae care descriu bărbați și femei împreună ,cereți 
grupurilor să răspundă  la următoarele întrebări despre anunțul lor (Întrebarea 7 
poate fi dificilă . Este posibil să fie necesar să se arate că, prin asociere, agențiile 
de publicitate descriu oamenii care arata ca si cum ar fi împreună [sau se 
potrivesc mai degrabă stereotipurilor], astfel încât produsele lor să pară mai  
atractive pentru  consumatori):  

  
1)       Descrie ceea ce se întâmplă în anunț.  
2)       Cine are  controlul și modul în care este indicat?  

3)       Ce ar putea spune persoana care deține controlul?  

4)       Care este atitudinea baărbatului?  

5)       Care este atitudinea femeii?  



6)       Ce cuvinte  sau idei de la caseta de stereotip sunt reprezentate în acest 
anunț?  

7)       Cine este publicul-țintă  la care se încearcă să se ajungă ?  

8)       Cum reușeste  publicitatea sa jongeleze cu nevoia  noastră de a fi acceptat - 
pentru a ne  potrivi și a ne determina sa cumparăm produsele lor. 

  
14)   Distribuiți hîrtie flip chart pentru fiecare grup.  
15)   Cereți elevilor să deseneze  două contururi corporale ( un bărbat și o femeie) și 

completați contururile cu așteptările sau stereotipuri proiectate de anunțuri.  
16)   Prezentați și afișați rezultatele lor clasei.  
17)   Dacă timpul permite, discutați următoarele:  

  
1)       Cum îi  limiteaza pe băieții și fetele ceea ce li se prezintă că pot face? Cum îi 

afectează în mod individual? Cum ar putea afecta o familie? O societate?  

2)       Credeți că rolurile de gen / stereotipurilor sunt în schimbare și, dacă da, 
cum?  

3)       Ați încercat vreodată să contestați  rolurile de gen / stereotipuri? Ce s-a 
întâmplat?  

4)       De ce stereotipurilor de gen / rolurile  limiteaza  drepturile unei persoane 
umane?  

5)       Ce se poate face pentru a contesta stereotipurile de gen?  

6)       Ce putem face în viitor, astfel încât oamenii să  poată avea mai multă 
libertate de a acționa cum doresc?  

  

Temă:  
1) Prezentați trei moduri prin care nu vă incadrați in stereotipuri.  

Evaluare / evaluare:  
  

Opinie:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Cenușăreasa  

  
A fost odată ca niciodată  un băiat tînar, nefericit. Tatăl său a murit, iar mama lui a adus 
acasă un alt om, un văduv cu doi fii. Tatăl său vitreg nu l-a plăcut pe băiat. Toate 
lucrurile bune, cuvintele amabile și privilegiile erau pentru fiii săi. Ei aveau haine la 
modă,mâncare delicioasă și alte delicatese. Dar pentru săracul  băiat nefericit , nu era 
nimic din toate astea. Nici haine frumoase, doar ce purtaseră frații săi vitregi. Nici 
bucate alese, ci doar resturi de mâncare. Nici măcar odihnă, pentru că el trebuia să 
muncească din greu toată ziua la cumpărături, gătit, spălat haine și menținerea casei 
curate. 
 Doar la lasarea întunericului îi era permis să se cuibăreasca in cenușa vetrei din 
bucătărie.  
În timpul acestor seri lungi el obișnuia să plângă și să vorbescă cu pisica. Pisica spunea 
, "miau", care de fapt  însemna, "Fruntea sus! Ai ceva ce  nici unul dintre frați vitregi nu 
are -frumusețea. "  
  
Ce a spus pisica era destul de adevărat. Chiar și îmbrăcat în zdrențe, cu fața tuciurie  
de zgură, el era un om tânar atrăgator, in timp ce oricât de elegante erau hainele lor, 
frații vitregi lui erau nătângi și urâți. 
  
Într-o zi, haine frumoase noi, pantofi si bijuterii au început să sosească  acasa. Regina 
anunțase  un bal și frații vitregi erau gata să participe. Ei își petreceau timpul în picioare 
în fața oglinzii. Băiatul a trebuit să-i ajute să se îmbrace cu toate podoabele lor. El nu a 
îndrăznit să le pună, "Dar eu?" Pentru că știa foarte bine ce răspunsul  ar fi fost: "Tu? 

Dragul meu băiat, tu să stai acasă să speli vasele, să freci podelele  și pregătești 
paturile pentru frați tăi vitregi. Ei vor veni acasă obosiți și foarte somnoroși. "  
  
După ce frații și tatăl lor au plecat la bal , bietul băiat a șters lacrimile sale și a oftat 
către pisică: "Oh, draga mea , eu sunt atât de nefericit!" Și pisica a murmurat, "miau".  
  
Tocmai atunci o rază de lumină a scăldat  bucătăria și o zână a apărut. "Nu fi îngrijorat 
tinere", a spus zâna. "Vântul mi-a suflat suspine tale. Știu că vrei să mergi la bal. Și așa 
va fi! "  
  
"Cum pot eu, îmbrăcat în zdrențe?" Băiatul sărac a răspuns. "Servitorii mă va întoarce!" 
Zâna a zâmbit. Cu o simplă mișcare a baghetei magice, bietul băiat a aflat cu uimire  că 
poartă hainele cele mai frumoase, văzute vreodată pe fața pământului.  
  
"Acum că am te-am îmbracat", a spus zana, "va trebui să îți dau și o trasură. Un 
adevărat gentleman nu ar merge niciodată la un bal  pe jos! Repede! Dă-mi un dovleac 
", a ordonat ! 
  
"Oh, desigur", a spus bietul băiat, grăbindu-se.  
  
Apoi zâna a stigat pisica. "Tu, adu-mi șapte soareci!"  



  
Săracul băiat s-a întors in curând cu un dovleac  și pisica cu șapte șoareci prinși în 
pivniță. "Bine!" A exclamat zâna. Cu o simplă mișcare a baghetei magice - minunea 
minunilor! – Dovleacul s-a transformat într-o caleașcă si șoareci au devenit șase cai 
albi, în timp ce al saptealea s-a  transformat într-un birjar , într-o haina  frumoasă ținând 
în mâna un bici. Săracul băiat cu greu putea crede ochilor.  
  
"Eu vă voi prezenta la Curte. Veți vedea în curând că prințesa, în a cărui onoare se ține 
balul, va fi încântată de felul în care arăți . Dar amintește-ți ! Tu trebuie să părăsești 
balul la miezul nopții și să te întorci acasă. Pentru că atunci  se termină vraja. Tu te vei  
transforma  într-un dovleac, caii vor deveni  șoareci și birjarul  se va transforma  în 
șoarece. Și vei fi îmbrăcat din nou în zdrențe și vei purta saboți in locul acestor minunați  
pantofi de dans! Ai înțeles? "  
  
Băiatul a zâmbit și a spus, "Da, am înțeles!"  
  
Când băiatul a intrat în sala de bal de la palat, o tăcere  grozavă s-a așternut. Toata 
lumea s-a oprit pentru a admira eleganța și  frumusețea lui.  
  
"Cine poate fi?" S-au întrebat unul pe altul. Frații  vitregi, de asemenea, s-au întrebat 
cine ar fi putut fi , pentru că in veci n-ar fi ghicit că băiatul  frumos era fratele lor vitreg !  
  
Apoi, ochii prințese  au intâlnit privirea lui. Întdreptându-se către el  el, i-a cerut să 
danseze. Și spre marea dezamăgire a tuturor tinerilor domni, ea a dansat cu băiatul 
toată seara.  
  
"Cine ești tu?" printesa l-a intrebat. 
  
Dar  băiatul  sărac a răspuns: "Ce contează cine sunt eu! Tu ,oricum nu mă vei 
revedea. "  
  
"Oh, dar trebuie, eu sunt destul de sigură!", a răspuns ea.  
  
Bietul băiat s-a simțit foarte bine la bal,dar deodată el a auzit sunetul unui ceas: bătea 
miezul nopții! El și-a amintit ceea ce a spus zâna, și fără nici un cuvânt de adio el s-a 
desprins  din brațele prințesei și a fugit pe trepte. Alergând el și-a pierdut unul dintre 
pantofii de dans , dar nu s-a oprint nici măcar  pentru o clipă să-l ridice! Dacă ceasul ar fi 

bătut miezul nopțți pentru ultima dată ... oh, ce dezastru ar fi fost ! Dar  el a fugit și a 

dispărut în noapte.  
  
Printesa, care acum îl iubea nespus , a luat pantoful lui de dans și a spus  că ea se va 
căsători cu cel al cărui picior s-ar potrivi. Ea a spus  slujitorilor ei, "Duceti-vă și căutați 
peste tot băiatul căruia i se potrivește acest pantof. Nu voi fi niciodată liniștita până nu îl 
găsesc "Deci, slujitorii au încercat pantoful pe de toți băieții din ținut!.  
  



 Un slujitor a venit la casa unde locuia  băiatul cu tatăl său vitreg și frații vitregi și  a 
întrebat dacă  tinerii din gospodărie ar  putea încerca pantoful. Cei doi frați vitregi nu 
reușeau să bage nici un deget de la picior în pantof. Când slujitorul a întrebat dacă mai 
sunt și alți  bărbați tineri în gospodărie, tatăl vitreg a spus. "Nu".  Dar atunci pisica a 
atras atenția  , trăgîndu-l de pantaloni și conducându-l la bucătărie.  
  
Acolo l-au găsit pe băiat in cenușă.Slujitorul l-a rugat să încerce și el pantoful  și, spre 
surprinderea lui , i se potrivea perfect.  
  
"Băiatul ăla murdar și  neîngrijit pur și simplu nu se poate să fi fost la bal ," a  strigat 
tatăl vitreg. "Spune-i printesa ea ar trebui să se căsătorească cu unul dintre cei doi fii ai 
mei! Nu vezi cât de urât este băiatul! Nu vezi? "  
  
Deodată  el a tăcut , pentru că a apărut zâna.  
  
"Asta e de ajuns!", A exclamat, ridicând bagheta ei magică. Într-o clipă, băiatul a apărut 
într-un costum frumos, străucitor. Tatăl său vitreg și frați vitregi s-au uitat  la el cu 
uimire, iar slujitorii au  spus: "Vino cu noi, bărbat chipeș! Printesa  vă așteaptă  cu inel 
de logodnă pentru a vă căsători ! Deci, băiatul cu bucurie a mers cu ei. S-au  căsătorit 
câteva zile mai târziu, și au trăit fericiți pînă la adânci bătrâneți. 
  
Iar pisica a spus doar "Miau!"  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



16 Zile de Activism împotriva Violenței  de 
Gen 

  

Planuri de lecție TEFL  

pentru profesori de liceu si studen’i  
  

prezentat de:  
GAD Corpul  Păcii România  

  
* Acestă lecție  ar putea constitui un subiect sensibil pentru elevi în special în 
cazul în care aceștia au relații nesănătoase. Profesorul trebuie să fie pregătit să 
ofere sfaturi sau să îndrume elevii către cineva care le poate da sfaturi sau ajutor, 
dacă este necesar.  
  

Argument pentru  lecție: 
- a preda elevilor caracteristicile relațiilor 
sănătoase, nesănătoase, și abuzive.  
-a da posibilitatea  elevilor  să discute puterea în 
relații și modul în care acesta este legată de 
diferențe de gen si de abuz in relație.  

Această lecție este conceput 
pentru 50 minute .  
  

Titlul lecției:  
 Putere și Relationare 

Materiale:  
 hârtie, creioane  

Resurse:  
http://www.centeragainstdv.org/  
Programul de Prevenire a Abuzului –Centrul de prevenire a violenței domestice  

http://www.teenrelationships.org/  

Obiective:  
Elevii vor fi capabili să:  

1)       Descrie caracteristicile  relațiilor sănătoase, nesănătoase, și abuzive.  
2)       Descrieți rolul deținerii puterii într-o  relație și modul în care aceasta este legat 

de diferite forme de abuz .  
3)       Descrie  o activitate  despre o relație personală care prezintă caracteristicile  

relație și modul în care puterea este împărțită.  
  

Introducere / Motivare:  
1) Enumerați  diferite tipuri de relații pe care le aveți , sau că există în jurul vostru (de 
exemplu, soț / soție, părinte / copil, elev / profesor, prietenii, iubita / iubitul, de angajat / 
angajator, prietenul / iubitul, etc .). Scrieți pe tablă.  
  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.centeragainstdv.org/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.teenrelationships.org/


Procedură / Activitate:  
  

1)       Introducerea temei .  
2)       Elevii enumeră următoarele caracteristici ale relatilor  sănătoase / nesănătoase 

și notează la tablă. Aproximativ 20 de aspecte pe listă. După ce lista  se închide 
profesorul poate adăugalate  caracteristici importante pe care elevii le-au pierdut 
din vedere (o listă de exemple sunt incluse la sfârșitul acestei lecții).  

3)       În grupuri, elevii sunt rugați să creeze o diagrama Venn pentru poziționarea  
caracteristicilor sănătoase și nesănătoase. Desenați două cercuri suprapuse și 
scrieți  fiecare caracteristică în cercul sănătoas sau nesănătoas. Unele 
caracteristici pot cădea în suprapunerea dintre cercurile-ele pot fi sănătose, dar, 
atunci când sunt duse la extrem devin nesănătoase.  

4)       După amplasare, fiecare grup prezintă și explică de ce au pus fiecare 
caracteristică .  

5)      Informați elevilor că Centrul Împotriva Violenței Domestice definește un abuz 
intr-o relatie afectivă  ca "orice comportament abuziv care vizează modalitatea  
de a câștiga sau de a menține puterea și controlul asupra unui partener." (NOTA: 
Explicați că această organizație se referă în primul rând la relatii romantice, dar 
că abuzul poate surveni în toate tipurile de relații)  

6)       Întrebați elevii ce cred despre definiție. Întrebați elevii ce cred ar face intr-o 
relație abuzivă. Întrebați "Cum sunt caracteristicile relație abuzive diferită de cele 
dintr-o nesanatoase?" Sau "Ce ar transforma o caracteristică nesănătoasă intr-
una abuzivă?"  

7)       Cereți elevilor să se gândească la relațiile pe care l-au menționate mai sus, care 
sunt scrise pe tablă. Întrebați elevii:  

        În ce relațiile crezi ca o persoana are mai multa putere sau autoritate? În ce 
relații este acest lucru  sănătos sau bine?  

        În ce relațiile crezi că ambele persoane ar trebui să aibă putere egală 
?Asupra căror aspecte puterea trebuie să fie egal distibuită intr-o relație? 

        Dar intr-o relatție romantică, cum ar fi prietenul / prietena, prietena / iubita, 
iubitul / prietenul, soțul / soția? Cine ar trebui să aibă putere si  asupra a ce? 

Ce competențe ar trebui să fie împărtășite?  

        Cum este un abuz legat sau diferit de a avea puterea într-o relație?  

8)       Denumiți următoarele tipuri de abuz și cereți elevilor să ofere exemple pentru 
fiecare sau  să completeze fișa tipuri de abuz.  

      Abuz  verbal 

        Abuz emotional  

        Abuz fizic  

        Abuz sexual  

        Abuz financiar  
Cereți elevilor să aleagă o relație personală și să scrie despre această relație în 
jurnalele lor. Care sunt caracteristicile sănătoase și nesănătoase? Nu există 
caracteristici abuzive? Cum este puterea împărțită în relație? Ce simt despre aceasta 
relație?  



Activitate finală:  
1) Colectați jurnale.Lucrările nefinalizate  sunt atribuite ca temă.  
  

 Evaluare:  
  
  

Opinie:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Tipuri de abuz  

  
Centrul Împotriva Violenței Domestice  definește un abuz relatie ca fiind   "orice 

comportament abuziv care vizează modalitatea  de a câștiga sau de a menține 
puterea și controlul asupra unui partener." (NOTA: Explicați că această 
organizație se referă în primul rând la relatii romantice, dar că abuzul poate 
surveni în toate tipurile de relații)  

Adăugați  idei, sau exemple suplimentare pentru fiecare tip de abuz în spațiul 
prevăzut.  
  
Abuz Verbal (Ex: Poreclire , demoralizare)  
  

  

  
Abuz emoțional (Ex: Umilire, izolare)  
  

  



  
Abuz fizic (Ex: Atacul, imobilizarea)  
  

  

  
Abuzul sexual (Ex,Hărtuire sexuală, viol)  
  

  

  
Abuz economic (Ex: Încercările de a păstra un partener dependent financiar, fortand 
un partener pentru a justifica nevoia de bani)  
  

  

Relații sănătoase: 
A Comportament prietenos, cum ar fi:  
* Respect  
* Vorbind și acționând astfel ca partenerul tau să se simte în siguranță și confortabil 
făcând și spunând lucruri  
*  A asculta partenerul dvs. fără a judeca 

* Fiind înțelegător  
* Evaluând  opiniile celorlalți  
* Acordand increderea și sprijinul  
* Sprijinirea obiectivelor partenerului tau in viata  

* Respectarea dreptului partenerul tau la sentimentele lui sau ei, prieteni, activități și 
avize  

B. onestitate și responsabilitate  

* Acceptarea responsabilității pentru sine  

* Recunoscând folosirea în trecut a violenței sau comportament abuziv emotional si 
schimbarea comportamentului  
* Recunoscând infidelitate din trecut și schimbarea comportamentului  
* Admițând greșeala atunci când este cazul  
* Comunicând deschis și sincer, recunoscând abuz în trecut, cautând modele de relație 
neabuzivă 

C. responsabilitate comună  

* Punerea de comun acord privind distribuirea echitabilă a muncii în familie  

* Luarea împreună a deciziilor de familie 

Relații abuzive:  
A. Utilizarea intimidarii  
Determinând partenerul se simtă frica de acțiuni, gesturi, și alte comportamente  

* Distrugerea sau confiscarea proprietății partenerului tau  

* Facând  amenințări fizice  

B. Utilizarea abuzului  emoțional  
* Poreclire , demoralizare 

* Determinând partenerul să se indoiască de capacitățile lui  
* Interogarea, hărțuire sau intimidarea partenerul  



* Umilirea  partenerului, fie prin atacuri directe sau "glume"  

* Facând  partenerul se simtă vinovat și rușinat  
C. Folosind  izolare  

* Controlând  fiecare aspect al vietii partenerului tau  

* Limitarea implicarii partenerului de viață în  afara relației  
* Cerând partenerul să rămân singur acasă și să nu meargă fără partener  
* Îndepărtarea parenerului  de prieteni, activități anterioare, precum și interacțiunea 
socială  

* Folosirea gelozia pentru a justifica acțiunile  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

  

  



  

 

 

 

 

 

  

16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen 

  

Planuri de lecție TEFL  

pentru profesori de liceu si studenți 
prezentat de:  
GAD Corpul Păcii România  

Raționament pentru lecție: Pentru a informa studenții cu privire la 
violența de gen și de a-i  conecta la situațiile curente pe care le pot 
întâlni în calitate de adolescenti.  
  
În cazul în care elevii sunt avansați, veți găsi lecții care au fost 
modelate după  site-ul de mai jos. Este un plan de lecție  de eseu.  
http://www.pbs.org/inthemix/educators/lessons/dateviol1/index.html  
  

Această 
lecție este 
conceput 
pentru una 
sau două 
perioade de  
50 minute. 
Pentru elevii 
de nivel 
inferior de 
engleză, se 
poat 
desfasura 
două 
perioade de 
clasă.  
  

Titlul lecției :  
A Love Story Twisted - Pot să abuzez și să iubesc ?  

Materiale: 
copii ale    
poemului 
pentru 
studenți. test 
/ declarații  
profesor  

Resurse:  
www.witness.org  

www.unicef.org  

www.un.org  

http://www.pbs.org/inthemix/educators/lessons/dateviol1/index.html  
  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.pbs.org/inthemix/educators/lessons/dateviol1/index.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.witness.org/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.unicef.org/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.un.org/
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.pbs.org/inthemix/educators/lessons/dateviol1/index.html


Obiective:  
Elevii vor fi capabili să:  

1)               Afle mai multe despre violența de gen și întâlniri 
2)               Înțelege că se poate întâmpla oricui și este important să se ia o poziție.  

3) Citiți și aflați asemănări de la un poem în limba engleză.  

Introducere / Motivare:  
1) Elevii vor rezolva un chestionar  pentru a vedea cât de mult știu sau ceea ce cred ei 
despre violența la o întâlnire  Cât de mult știu?  

Procedură / Activitate:  
  

1)               Elevii vor face activitatea de warm-up. Profesorul va delimita pe tablă 
doua coloane reprezentând   acord sau dezacord  . Elevii vor bifa,mutându-se de 
la o coloana la alta de fiecare dată când profesorul citește una din declarațiile cu 
privire la violență.  

2.) Apoi, elevii se vor  întoarce la locurile lor și profesorul va împărtași noi  informații 
pentru fiecare declarație si va facilita o discuții scurte.  

3)               Elevii vor primii o copie a  poezie de dragoste “A Love Story Twisted” 
4)               Studenții sunt rugați să citească și să traducă poezia, încercuind  

cuvintele pe care nu le cunosc și subliniind termeni de argou.  
5)               Clasa va împărtăși opiniile lor cu privire la poem  într-un seminar  și pot 

folosi informațiile pe care le-au învățat mai devreme în warm-up pentru a explica 
de ce relația din poem este una abuzivă și ce  ar trebui să facă persoana.  

  

Activitate de final :  
1) În cazul în care studenții nu au finalizat  "activitatea viața copilului", de la sfârșitul 
orei, li se va cere să-l termine acasă.  

  

 Violența de gen -Test IQ 

Iată câteva declarații in care cred o mulțime de oameni.  
Care sunt acestea - de acord sau nu?  

  
1.) Se spune că ... Victime atrag  abuzul. Ei cer asta.  
FAPT: greșită. Agresorii cred că au dreptul de a utiliza abuzul pentru a controla  
victimele lor. Ei văd victima ca fiind mai puțin decât egală.  
  
2.) Se spune că ... Dacă cineva stă într-o relație abuzivă, aceasta nu trebuie să fie așa 
de rău.  
FAPT: în nici un fel! Oamenii stau in relatiile abuzive pentru o serie de motive: frica, 
dependența (inclusiv economică), confuzie, pierderea încrederii în sine,  
nerecunoașterea relația ca o relație  abuzivă, că agresorul are nevoie de ajutorul lor, 
speranța că agresorul se va schimba.  
  



3.) Se spune ... Barbatii sunt bătuți de femei la fel de des ca și femeile  bătute de 
bărbați.  
FAPT: în nici un fel! 95% din incidentele raportate de abuz intr-o relatți în SUA sunt 
comise de bărbați. 
  
4.) Se spune că ... Cei mai mulți bătăuși sunt nebuni sau needucați.  
FAPT: greșit! Bătăuși se găsesc în toate clasele sociale ,  profesionale și în toate 
grupurile etnice.  
  
. 5) Se spune că ... Un pumn ocazional nu este,de regulă  un abuz.  
FAPT: NU  ESTE OK! Acesta este un abuz - și acesta este un act criminal.  
  
6.) Se spune ... Gelozia si posesivitatea sunt semne ale iubirii adevărate.  
FAPT: Nu, nu sunt! Acestea sunt semne că o  persoana vede persoana iubită ca pe o 
posesiune. Acestea sunt cele mai frecvente semne de avertizare timpurie de abuz.  
  
. 7) Se spune ... O victima a violenței la o întâlnire nu poate face nimic și nu există nici 
un loc unde poate să ceară  ajutor..  
FAPT: GRESIT! Există  ajutor - consilieri, profesori, părinți, și organizațiile locale.  
  
  
 POEMUL IUBIRII STÂLCITE  

  
De Judy Terando  

Lui nu-i place felul  în care mergeam.  
Lui  nu-i place modul în care vorbeam.  
El a spus că sunt tâmpă  și  s-a jenat .  
Cine sunt eu? De ce sunt eu sumbră?  

Nu mai am prieteni. Nu mă sună nimeni.  
Cine sunt eu? De ce sunt eu sumbră?  

Nu am flirtat cu tipul ăla.  
Sunt vulgară și nemiloasă?  

Nu e bine cum  mă imbrac?  

Părul meu, machiajul? Arăt ca un adevărat dezastru?  

Dacă trebuie să schimb totul ,ce e în neregulă cu mine,  
Cine sunt eu? Ce voi fi?  

Sufăr in tăcere– el deține controlul.  
Sunt atât de tristă. De ce nu mă simt întreagă?  

Cred că i-am făcut ceva rău .  
Cine sunt eu? De ce atât de sumbră?  

Nu-mi amintesc zilele fericite ...  
Numai  vorbele lui posesive, gelose.  
La început un brânci ,apoi o lovitură...  
Asta este? Este aceasta dragoste?  

Am crezut că a fost adevărat ...  
Oameni care te iubesc nu te-ar lovi.  



Dragostea nu ar trebui să însemne că trebuie să fie lovit.  
Nu o dată sau de două ori, nu un pic.  
Dacă aș schimba toat ce este greșit, vezi tu,  
Nu ar fi nimic de mine.  
Sunt mai bine acum.Am scăpat de pacoste .  
Și încep să recapet o parte din mine.  
Pot să râd din nou și să mă bucur de viață mea.  
E mult mai ușor, fără atâta ceartă.  
Dacă el nu te face sa te simti bine cu ceea ce ești.  
Fugi.Indepărteaza-te .Fugi cât maideparte.  
  
  
  
  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 Zile de Activism impotriva Violentei 
bazate pe Gen 
 

TEFL Plan de Lectii 
Pentru elevi si profesori de LICEU 
 
Prezentat de: 
Gender and Development Committee of Peace Corps 

Romania 
 
** NOTĂ ** Având în vedere caracterul sensibil al informațiilor cuprinse în această 
lecție, este foarte recomandat ca profesorul sa consulte alți profesori și, eventual, 
directorul școlii înainte de a-l preda. Această lecție ar trebui să fie folosita cu 
discreție, deoarece ca temă de discuție, violența în familie poate evoca reacții 
puternice și discomfort, mai ales în cazul în care un membru al clasei a 
experimentat violența domestică personal sau stie pe cineva care 
experimenteaza. Această lecție nu ar trebui să fie învățața în cazul în care 
profesorul nu are de gând furnizarea elevilor cu informații privind resursele locale 
pentru victimele violenței în familie. 
 
 

Raționament pentru lecție: Pentru a discuta 

problema violenței în familie, pentru a furniza 

informații cu privire la resursele locale pentru 

victimele violenței în familie, precum și pentru a 

promova non-violența. 

Această lecție este 

conceputa pentru o 

perioada de 50 minute per 

clasă.   

 

 

 

Titlul lecției sau carte de ocazie:   

Violenta Domestica 

Materiale: 

Hartie, creion 

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  

-16 Zile impotriva Violentei bazate pe Gen: Site-uri web: 

http://www.prayerflags.com/ 

http://www.prayerflags.com/download/article.pdf 

-Informatii despre rugaciunile Tibetane 

 

Informații despre adăpost(uri) local(e) pentru cei care experimenteaza violență 

domestică, precum și ale poliției locale 

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
http://www.prayerflags.com/
http://www.prayerflags.com/download/article.pdf


Obiective:   

Studentii vor putea sa: 

1) Descrie o poveste despre violența în familie in imagini, folosind mai multe 

timpuri: prezent și trecut..  

2) Cunoasca resursele locale prevăzute pentru victimele violenței domestice.. 

Descrieți actiuni alternative non-violente pe care le pot face cu mâinile lor. 

Introducere/Motivatie: 

1) Utilizand timpul trecut sau prezent continuu, elevii 

pot ghici ce dumneavoastră sau alți studenți fac pentru 

efectuarea unor diverse acțiuni (de exemplu: vorbitul la 

telefon, de curățenie, fac  temele, etc) 

 

Procedura/Activitate: 

 

1) Faceti incalzirea. 

2) Predati sau faceti o scurtă trecere în revistă a diferenței între prezent și trecut 

simplu și prezent și trecut continuu. 

3) Împărțiți elevii în perechi și dati fiecarei perechi o copie a imaginii poveste. 

4) Utilizand timpul atât prezent cât și trecut, studenții trebuie să descrie fiecare 

imagine în scris sau prin discuții. 

5) Dacă este necesar, următoarele mesaje sau altele similare pot fi date elevilor 

pentru fiecare imagine: 

 

* Primul cadru: Cine sunt oamenii? Cum se simt? Ce gândesc în acest moment 

din poveste? 

* Al doilea cadru: Ce sa intamplat trei ani mai târziu? Cum s-a schimbat familia? 

Cum se simt membrii? 

* Cadru al treilea: Cine este in imagine? Ce-a început să faca? De ce crezi că a 

început să o faca? Imaginați-vă ce evenimente au avut loc înainte de acest lucru 

și modul în care acestea s-ar putea să fi contribuit la comportamentul său. 

* Cadru al patrulea: Cine este in poza? Ce a inceput omul sa faca? De ce crezi 

că a fost lovita femeia? Ceea a facut femeia? (Notă:  alcoolul este un suport în 

poveste pentru a ilustra o progresie posibilă de evenimente, cu toate acestea, 

poate doriți să clarificati elevilor că violența domestică are loc si un fără abuz de 

substanțe ca un precursor.) 

* Cadrul al cincilea: Ce s-a întâmplat în continuare? Ce au inceput mama si copii 

sa faca? De ce a plangea mama? De ce plangeau copii? 

* Cadru al șaselea: Ce a facut omul în continuare? Ce crezi că a spus? Ce-a 

gândit în timpul acesta femeia? 

* Al Șaptelea Cadru: Ce s-a întâmplat în continuare? 

* Cadru al optulea: Cum s-a simtit femeia în acest moment? (Supărata, confuza). 



Ea se gândea la multe lucruri. La ce se gandea  ea? (sa sune politia, efectul 

asupra copiilor, probleme de alcool, bărbatul spunând că o iubește și nu o  va 

face din nou, etc) 

 

 

 

6) Trimiteți răspunsurile elevilor sau descrierile scrise ca o  poveste a intreagii 

clase. 

7) Profesorul poate pune câteva întrebări suplimentare, discuții, cum ar fi: Ce 

credeti ca a făcut femeia? De ce? (Daca raspunde "a rămas", poate e din 

motive de soț iubitor, dorind să păstreze familia unită, jenata că comunitatea 

va afla, etc) Ce crezi că femeia ar trebui să fi făcut? De ce? Ce ar fi putut face 

dacă ea traia  în comunitatea ta? 

8)  În acest moment, se iveste ocazia pentru profesor de a discuta problemele 

unei victime a abuzului , fețele și sursele de ajutor disponibile în comunitatea 

locală. Este foarte important de a oferi studenților cu informații privind ceea ce 

pot face ei în comunitatea lor, dacă acestia sunt abuzati sau dacă au 

informatii despre cineva care este abuzat. De exemplu, informații despre un 

adăpost local și despre numerele de telefon ale poliției ar putea fi acordate 

elevilor. 

9) Profesorul poate acum tranzita catre un promovarea unui mod pasnic, pozitiv 

al vieții, oferind studenților o scurtă explicație a steagurilor de rugaciune  

tibetane. 

Steagurile Tibetane de rugaciune sunt inscripționate cu simboluri de bun 

augur, invocatii, rugăciuni, mantre.  Budistii tibetani timp de secole au plantat 

aceste steaguri în afara casele lor și locurile de practică spirituală pentru duce 

mai departe vibratiile benefice în întreaga țară. Steagurile de rugăciune, se 

spune că aduc fericire, viață lungă și prosperitate pentru cel care a plantat 

steagul și celor din zona învecinată ..... iconografia nu reprezinta  ființele 

externe, ci reprezintă aspecte ale compasiunii iluminate adică mintea, acțiune 

perfectă, curaj, etc .... " 

10) Elevii vor primi resturi de hârtie colorată mici pe care scriu în speranțele care 

doresc să le răspândească în întreaga școala, comunitate, România, sau 

lumea intreaga (pastrand tema non-violenței). Aceste steaguri pot fi etichetate 

ceva de genul drapele românești de pace, (se introduce numele școlii aici), 

pavilioane de speranță, etc 

11) Steaguri pot fi postate în clasa sau în jurul școlii. 

  



Incheiere:   

1) În cazul în care timpul permite, profesorul poate partaja informații despre 

Campania 16 zile de activism împotriva violenței de gen și modul în care 

oamenii din toată lumea sunt combatant impotriva violenței asupra femeilor. 

2) Profesorul poate cere, de asemenea, copiilor sa căut informații despre 

campania ca tema. 

Evaluare:   

 

Reflectie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

  

  

16 Zile de Activism împotriva Violenței de 
Gen  

  

Planuri de lecție TEFL  

pentru profesori de liceu si studen’i  
  
prezentat de:  
GAD Corpul Păcii România  

  

Argument  pentru lecție: Pentru a informa studenții cu 
privire la drepturile omului și a violenței bazate pe 
diferențiere de gen. Pentru a oferi studenților 
posibilitatea de a înțelege  că violența bază pe 
diferențiere de gen este o încălcare a drepturilor 
omului și că oamenii din toată lumea încearcă să o 
combată . 

Această lecție este 
concepută pentru 50 
minute .  
  

Titlul lecției :  
Drepturile Omului, violență bazată pe difernțiere gen, și 
activism  

Materiale:  
un set de zece fotografii 
care reflectă drepturile 
sau un exemplu scris de 
o încălcare a dreptului și 
un set de zece bilete cu 
o explicație a dreptului 
corespunzător scris în 
limba engleză  

Resurse:  
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.ru T gers.edu/16days/home.html  
- site-uri web 16 Zile împotriva violenței de gen  

Obiective:  
Elevii vor fi capabili să:  

1)       Folosească  limbajul specific utilizat atunci când vorbim despre drepturile 
omului.  

2)       Răspundă la întrebări legate de un articol cu privire la violența bazată pe 
diferențire gen în Papua Noua Guinee.  

Descrieți activitatea unor  activiști  care luptă împotriva încălcării drepturilor omului din 
Papua Noua Guinee, precum și scopul 16 Zile de Activism împotriva Violenței de 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plainchild.asp
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://jalt.org/pansig/PGL2/HTML/Eastley.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.unfpa.org/16days/forms_violence.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ro&u=http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html


Gen . 

.  

Introducere / Motivare:  
1) Care este Declarația Universală a Drepturilor Omului?  

2) Elevii încearcă să enumere toate drepturile conținute în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului.  

Procedură / Activitate:  
  
* În scopul de a economisi timpul la clasă, profesorul poate opta pentru a atribui lectura 
ca tema pentru acasa in ora precedentă. 
  

1)       Profesorul cere colectivului de elevi să numească toate drepturile pe care le au 
în viața lor.  

2)       Se explică faptul că atunci când avem un drept spunem  că "ne bucurăm de 
dreptul" si daca nu avem un drept "ne este negat  dreptul."  

3)       Eleviilor li se prezentă fie o imagine (care reflectă un drept) sau bilet  cu un 
drept scris pe el .  

4)       Elevii sunt rugați să-și imagineze ce ar putea reprezenta imaginea. 
5)       Elevii sunt rugati să citească biltetul, să găsească imaginea potrivită și să 

rostească următoarele întrebări "Ce drept aveți?" Sau "Ai dreptul să ...?"  

* O alternativă la această activitate o constituie interpreparea rolurilor in mini scenarii 
care descriu acceptarea sau negarea unui drept. 

6)       Odată ce și-au găsit partenerul , fiecare pereche este rugată să scrie o listă cu 
toate lucrurile pe care le pot face în cazul în care beneficiază de acest drept și o 
listă toate lucrurile pe care nu le pot face în cazul în care  acest drept le este 
refuzat (de exemplu, fără dreptul la educație o persoană nu poate fi calificată 
pentru a obține un loc de muncă specific, cu odihnă și timp liber o persoană 
poate avea o sănătate bună..).  

7)       Perechile împărtașesc lista cu clasa.  
8)      Profesorul înmânează fiecărui elev o copie a lecției »Femei  activiste ale 

drepturilor omului în acțiune în Papua Noua Guinee  
9)       Profesorul verifică înțelegerea textului formulând  următoarele întrebări:  

  

o         Ce au arătat cercetările în Papua Noua Guinee în anii 1980?  

o         Din 1980 a scăzut violența in familie? (Dacă este necesar, profesoriul 

definește "anecdotic")  

o         Ce  anume contribuie la răspândirea HIV / SIDA? De ce crezi că acest 

subiect reprezintă o problemă ?  

o         Ce au arătat cercetările în Papua Noua Guinee  în anii 1990 depre 

aproximativ 55% din femeile?  

o         Ce aspecte îi caracterizează pe majoritatea bărbaților?  

o      La ce tip de violența sunt supuse tinerele femei. 

               o         În ce fel violența bazată pe inegalitate de gen se afișează  în sfera 



publică în Papua Noua Guinee?  

o      În ce fel violența bazată pe inegalitate de gen  subminează campaniile de 

conștientizare HIV / SIDA ?  

o         Sunt femeile sărace singurele victime ale violenței în familie? Cine sunt 

victimele?  

o         Sunt toate femeile din Papua Noua Guinee victime pasive?  

o         Conform acestui articol, care sunt drepturile omului negate acestor femei 

din Papua Noua Guinee?  

  
10)   Profesorul amintește elevilor că in perioada 25 noiembrie -10 decembrie se 

desfășoară  o campanie internațională împotriva violenței de gen, care este o 
încălcare a drepturilor omului. Oamenii din toată lumea acționează pentru 
creșterea gradului de conștientizare și combaterea violenței bazate pe inegalitate 
de gen. 

  

Activitate de încheiere :  
1)       Profesorul  informează elevii că pentru temă  (sau în clasa dacă există timp 

suficient), aceștia vor avea de citit despre anumiți activiști din Papua Noua 
Guinee, care luptă neîntrerupt pentru a elimina violenței bazată pe inegalitate de 
gen  și nu doar în timpul acestor 16 zile.  

2)       Elevii individual sau grupuri mici primesc scurte descrieri ale activiștilor din 
Papua Noua Guinee și oferă o scurtă prezentare a activistului .  

  

Evaluare / evaluare:  
  

Opinie:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



Situație  Dreaptul  

Un băiat nu poate să meargă la școală pentru 
că el trebuie să lucreze pentru familia sa.  

Dreptul la căsătorie.  

O fată tânără este forțată să se prostitueze.  Dreptul la proprietate.  

O femeie este arestată pentru purtarea unui 
colier religios.  

Dreptul la libertatea de opinie.  

O femeie divorțată nu se poate căsători din 
nou.  

Dreptul la libertatea de la sclavie.  

O femeie este bătută de soțul ei.  Dreptul la libertatea de la tortură.  

O femeie căsătorită, este în imposibilitatea de 
a deține o casă.  

Dreptul la odihnă și timp liber.  

Oficiul poștal vă citește corespondența.  Dreptul la azil.  

Unui reporter de ziar  i se spune ce să scrie.  Dreptul la educație.  

Un băiat este forțat să lucreze zece ore pe zi, 
șapte zile pe săptămână.  

Dreptul la viață privată.  

Un refugiat scapă într-o a doua țară și este 
închis.  

Dreptul la libertatea de religie.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  



Papua Noua Guinee:  
Femei aciviste pentru drepturile omului în acțiune  

(Luate de pe site-ul Amnesty International)  
  

Cercetările efectuate în Papua Noua Guinee, în anii 1980 au constatat că în medie, două treimi 
din femei au fost lovite de partenerul lor. În două provincii muntoase, incluse în studiu aproape 
sută la sută din femei au raportat că au fost lovite de partenerii lor. Dovezile sugerează că 
procentajul este puțin probabil să fi scăzut în ultimele decenii. Cu toate acestea, lipsa de date 
înseamnă că este imposibil să se comenteze într-un fel sau altul, în special în ceea ce privește 
o regiune sau grup din cadrul societății.  
  
" Înainte de colonizare ,bărbatiii dominau totul.Aceștia hotărau când urmau să intrețină raporturi 
sexuale. Aceasta este o mare problemă în contextul HIV / SIDA. Femeile nu  pot negocia".– 
Profesor  în Port Moresby.  
  
Cercetările efectuate de către Institutul de Cercetari Medicale din  Papua Noua Guinee la 
începutul anilor 1990 au descoperit ca 55% dintre femeile intervievate au fost forțate să întrețină 
relații sexuale împotriva voinței lor, în cea mai mare parte de către bărbați cunoscuți la ele. Într-
un raport al Comitetului pentru Drepturile Copilului,din cadrul  Guvernului din Papua Noua 
Guinee se arată că "femeile tinere din toata tara sunt supuse unui risc ridicat de viol, viol în grup 
și alte forme de agresiune sexuală violentă." În același raport, de cercetare preliminareă a fost 
menționat că 30% din fete si femei dintr-o singură așezare urbană au fost victime ale violenței 
sexuale.  
  
Violența bazată pe inegalitate gen nu numai că are un impact fizic și psihic direct asupra 
femeilor din intreaga tara, dar determină , de asemenea, capacitatea femeilor de a circula liber 
în comunitate și, prin urmare, un impact asupra capacității lor de a participa la toate aspecte 
vieții publice. Violența  bazată pe inegalitate de gen împiedică accesul femeilor la asistență 
medicală deja limitată, educație și oportunități de angajare. Într-un moment în care Papua Noua 
Guinee se confruntă cu o epidemie de HIV / SIDA, acest tip de violență expune femeile la un 
risc crescut de infecție și limitează eficiența campaniilor de sensibilizare, care presupun că 
femeile au controlul asupra modului în care acestea au raporturi sexuale.  
  
"Violența domestică este peste tot. Vedem toate tipurile de femei (refugiați) – expatriați, soții de 
politicieni, femeile cu locuri de muncă bine plătite. -.  nu doar femeile din mediul rural .- Consilier 
la refugiul pentru femei din Port Moresby.  
  
Deși violența bazată pe inegaliate de gen este omniprezentă în Papua Noua Guinee, ar fi greșit, 
și într-adevăr neadevărat , să se  prezinte femeile din Papua Noua Guinee ca o colecție de 
victime pasive, silențioase. Multe femei din Papua Noua Guinee sunt, de asemenea, agenți 
activi și vocali ai schimbarii, angajate într-o luptă pentru a construi case și comunități mai sigure. 
Deși sunt extrem de slab reprezentate în parlamentele naționale și provinciale, în guvernul 
local, în instanțele de judecată din sat, în forțele de poliție și sistemul judiciar, acestea continuă 
să depună eforturi pentru prevenirea violenței bazate pe inegalitate de  gen și caută căi eficiente 
de atac pentru victime. Atunci când Amnesty International a vizitat trei provincii din Papua Noua 
Guinee organizația a vorbit cu multe femei. Urmează este un exemplu de muncă depusă de 
unele  dintre ele.  
  
Esther Alfred: conduce prin exemplu  
  



Atunci când Esther Alfred a fost tânără, comunitatea ei a fost mutată  de pe pământurile 
lor in apropiere de Kudjip în timpul luptelor tribale. A crescut pe terenul unei comunități vecine 
și, atunci când ea a fost destul de mare s-a căsătorit în comunitatea respectivă . Familia soțului 
ei a fost foarte bună cu familia ei și era de așteptat ca ea se căsătorească cu unul din fiii lor, în 
esență, ca un semn de recunoștință. A fost forțată să se căsătorească cu el ? "Forțată" este 
cuvântul greșit  spune Esther, "acesta a fost doar de așteptat, doar înțeles".  

Din fericire pentru Esther  a fost alegere fericită. Nu doar s-a intors cu soțul ei și cei doi 
fii în Kudjip, satul ei și în rândul poporului ei, dar cu sprijinul soțului ei, ea a devenit, de 
asemenea, un consilier instruit și activ apărător al drepturilor omului. Ea știe din primă sursă 
despre dificultățile cu care se confruntă femeile în zona ei, iar scopul ei este de a fi o persoană 
la care pot apela  și un exemplu pentru ele.  

Unul dintre modurile în care Estera face acest lucru este pur și simplu de a demonstra 

comunității că femeile pot avea succes dacă le este dată posibilitatea.Esther funcționează ca 

profesor educator, consilier și trainer la Centrul Național pentru Educație Preșcolară în Mt 

Hagen. 
 În fiecare zi, Esther se deplasează la Centrul care este aproximativ la două ore de mers 

de  Kudjip cu transportul public local. Esther poate să facă  acest lucru, deoarece soțul ei are 
grijă de copiii lor și îngrijește  grădina familiei. O astfel de inversare a rolurilor tradiționale 
necesită curaj atât din partea lui Esther cât și a soțului ei. Uneori sunt batjocoriți de alți membri 
ai satului. Cu toate acestea, tipul de parteneriat egal de care  Esther se bucură împreună cu 
soțul ei, a adus beneficii în ceea ce privește venitul familiei  și accesul la oportunități. Toate 
acestea nu au trecut neobservate,constituind un model pentru altii.  

Prin munca ei de la Centrul Pentru Copiii Preșcolari și prin apartenența ei la Asociația 
Femeilor , Esther a avut oportunități de a beneficia  atât cursuri de formare profesională in 
domeniul consiliere , sponsorizat de UNICEF, dar si în lupta pentru  drepturile omului , 
sponsorizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Esther consideră că aceste 
oportunități sunt un adevărat privilegiu, un privilegiu care vine cu obligații. . Locuind intr-o 
localitate rurală neconectată la electricitate,ea consideră că este responsabilitatea ei de a 
transmite ce a învățat membrilor comunității din care face parte. Ea a inclus in curriculum 
centrului pentru care lucrează  lectii pentru creșterea interesului asupra drepturile copiiilor. Ea 
este conștientă de formele de abuz și neglijare a copiilor și consideră că este responsabilitatea 
ei, ca membru al comunității, să informeze. Ea are un program lunar la radio în care ea vorbeste 
despre drepturile copilului. Ea oferă voluntar consiliere pentru victimele abuzului sexual asupra 
copilului și a altor forme de violență bazată pe inegalitate de gen atât în Spitalul  din Mt Hagen 
cât și in Spitalul din Kudjip. După finalizarea cursurilor de formare  Esther, din proprie inițiativă , 
a abordat aceste spitale, informându-i că ea este o resursă umană  la dispoziția acestora în 
comunitate. În acest context, ea a preluat mai multe cazuri în care  a acționat ca ofițer de 
legătură între victime ale violenței sexuale și a familiilor lor, spital și poliție. Incepând cu 2005  
Esther a inceput să indosarieze cazurile la care lucra,oferind asfel rapoarte organizațiilor 
internaționale precum Unicef. Din nefericire computerul ei a fost furat, ingreunând astfel 
activitatea ei. 

Esther este foarte mândră de moștenirea lor culturală și atunci când Amnesty 
International a vizitat-o, s-a implicat în procesul de colectarea penelor și a altor materiale pentru 
un costum tradițional care urma să fie purtat într-o sărbătoare viitoare. Cu toate acestea, ea nu 
va îngădui  abuzuri si abateri ale drepturilor femeilor  justificate de respectarea moștenirii 
culturale , fie că este vorba de "tradițional", "introdus" sau altfel. Esthera protestează pașnic. 
Când poliția  oprea femeile pe un drumul de lângă casa ei pentru că purtau pantaloni lungi, nu 
fuste,tăindu-le pantalonii pentru a le face  de rușine, Esthera a continuat să poarte pantaloni și a 
încurajat alte femei să facă același lucru. Poliția, văzând hotărârea ei, nu au mai contestat-o.  
  



  
Sora Rose Bernard: Respectarea demnității fiecărei ființe umane 
  

Sora Rose Bernard, o călugăriță din Statele Unite ale Americii, a trăit și a lucrat în Papua 
Noua Guinee timp de 41 de ani. În 1985, a citit într-o revistă despre virusul HIV / SIDA în Africa 
și a devenit preocupată de faptul că, dacă virusul va ajunge  vreodată PNG s-ar răspândi ca 
focul sălbatic. Ea a început să includă informații despre virus în predicile din biserica ei, 
dedicand in fiecare seara timp pentru a informa despre  HIV / SIDA. Au urmat încă cinci ani 
păna ca HIV / SIDA să ajungă în parohia ei. Unii dintre enoriașilor ei începuseră să creadă că 
sora Rose este nebună, că, probabil, virusul despre care vorbea nu exista cu adevărat . Din 
păcate, dovezile au dovedit contrariul. În 2006, PNG este în mijlocul unei epidemii HIV / SIDA și  
provincia în care Sora Rose predicase, era una dintre cele mai puțin  de infectare în țară.  

Călugărița Rose funcționează acum la Centrul Monahal  Notre Dame Salome Centrein 
Banz, care este un centru pentru persoanele care suferă de HIV / SIDA.  

Atunci când o persoană dinregiunea ei descoperă că este  HIV / SIDA pozitiv, călugărița 
Rose știe că acestea sunt expuși nu doar la discriminare și alienare, dar și la forme 
înfricoșătoare de violență.  Călugărița Rose a împărtășit cu organizația  Amnesty International 
mărturii  ale persoanelor care trăiesc cu HIV / SIDA, care au fost neglijate și lăsate  să moară de 
foame de către familiile lor, de persoanele care trăiesc cu HIV / SIDA care au fost forțațe să 
părăsească satele lor, precum și a persoanelor cu HIV / SIDA găsite decedate în circumstanțe 
suspecte, cum ar fi incendiile de casă.  

În acest mediu, călugărița Rose  a apelat discret  la cei care tocmai au fost diagnosticați 
cu HIV / SIDA, pentru ai înștiința că nu sunt singuri, că acestea nu trebuie să fie fără speranță, 
și pentru a le oferi asistență  ei vorbind cu familiile lor, biserici și sate. Reputația ei a crescut, iar 
acum oamenii vin adesea la ei, mai degrabă decât invers. Ea este, de asemenea, asistată de 
opt consilieri, care, fără să invadeze intimitatea cuiva, ajuta la identificarea oameniilor din 
comunitatea  cu HIV / SIDA și să-i aducă la Centrul de Îngrijire.  

Cel mai remarcabil lucru este faptul că după ani in care a cunoscut sărăcia,violența si 
lipsa călugărița Rosa nu a epuizat compasiunea de care dă dovadă. Dacă drepturile omului 
sunt, în esență,  recunoașterea și respectarea demnității fiecărei ființe  umane, atunci Sora 
Rose este într-adevăr un model al apărătorului drepturilor omului. Este ușor să devii copleșit de 
schimbarea cu care se confruntă PNG, inclusiv răspândirea rapidă a infecției HIV / SIDA. Cu 
toate acestea,  călugărița Rose este capabilă să persevereze și să aibă un impact major , 
deoarece ea crede că fiecare persoană contează. Ea investește timp în schimbarea atitudinilor  
persoanelor , famililor, congregaților  și comunităților  una câte una. În acest sens, sora Rose a 
avut multe realizări, atât pentru că ea este informată despre HIV / SIDA și, de asemenea, pentru 
că ea oferă un exemplu real,concludent și convingător de îngrijire și compasiune. Când sora 
Rose spus povestea unei femei cu HIV / SIDA, care a murit în somn după o saptamană 
petrecută  la Centrul de Îngrijire, o lacrima a apărut în ochii ei.Ea a povestit cât de fericită a fost 
o femeie în timpul acelei săptămâni petrecută la centru pentru că găsise un grup de prieteni 
care au înțeles-o și au sprijinit-o. Pentru Sora Rose, nu există niciodată  "doar un alt deces".  

Din acest motiv, sora Rose consideră că programele  HIV / SIDA de sensibilizare nu ar 
trebui să se limiteze la a folosi tactici care sperie pentru a stopa raspandirea bolii. Ea este 
preocupată acele scenarii, care se termină cu o persoană care descoperă că este HIV / SIDA 
pozitiv și cade mortă, practic la fața locului. Potrivit Sorei Rose, comunitățile trebuie să fie, de 
asemenea, învățate să-i acepte și să aibă grijă de cei care traiesc cu HIV / SIDA, precum și 
persoanele care au virusul. Aceștia nu ar trebui să fie obligați să renunțe la speranță și ar trebui 
încurajați să nu renunțe la viață.  

Centrul de Ingrijire Salome derulează un program de găzduire timp de o saptamana 
pentru persoanele care sunt infestate  cu HIV / SIDA. In timpul programului participanții învață 
despre sănătate și nutriție, împărtășesc din experiența de viață, construiesc prietenii, 



experimentează normalitatea și chiar au parte distracție. Toată lumea trebuie să se cântărească  
la începutul cursului și se cântărește la sfârșit, Participanților întotdeauna reușesc să crească în 
greutate. Cursul a fost inițial doar pentru femei, dar acum este oferit și cuplurilor . Oamenii care 
participă la curs sunt încurajați să fie ambasadori și unii participă la emisiunea radio a sorei  
Rose, împărtășind experiențele lor cu ascultătorii.  

În urma exemplul dat de călugărița Rose, pentru alte patru comunitați  s-au construit 
centre de îngrijire, trei pentru persoanele care au HIV / SIDA și unul pentru orfani cu HIV / SIDA. 
Ca o dovadă suplimentară a impactului ei, chiar și poliția din Banz a apelat la  Sora Rose pentru 
a creștere gradul de conștientizare cu privire la virusul HIV.  

  
Tessi Soiis șefa  Departamentului Asistență Socială de laSpitalul General  Port Moresby  
 
 În cursul activității sale de la spital, ea a văzut alienarea, discriminarea și neglijarea mamelor și 
copiiilor care au HIV / SIDA.Ea a înființat un ONG, cunoscut sub numele de Fundatia 
PRIETENI, pentru a ajuta. Punând  accent pe educație nonformală, organizația se angajează să 
sensibilizare  comunitatea pentru combaterea stigmatizării și abuzul suferit de  persoanele care 
trăiesc cu HIV / SIDA, în special cei care au fața afectată de simptomele bolii.  Fundația 
PRIETENII oferă de asemenea o rețea de sprijin pentru toate  persoanele care au HIV / SIDA. 
De exemplu, Tessi a organizat un grup de sprijin pentru mame si copiii lor care sunt 
diagnosticați HIV / SIDA pozitiv, astfel încât acestea să se sprijine unii pe alții și știe că nu sunt 
singuri. .Atât Tessi cât și organizația au oferit bani din buzunarul propriu pentru cheltuili care nu 
pot fi decontate de guvern. De exemplu Fundția Prieteni deconteza biletele de autobuz pentru 
mame care au născut copiii infestati cu HIV in primele  18 luni critice de a naștere pentru a 
putea ajunge la Spitalul Port Moresby.Fundația a acoperit și alte costuri reprezentând 
înmormântări demne  pentru corpurile zecilor de copii  care zăceau in morga spitalui.   
 
  
Onnie Teao, este un asistent social și consilier care conduce Haus Ruth la Port Moresby, un 
adăpost menținut de către femei din orașul Missionfor care au fost victime ale violenței. Onnie 
oferă atât consiliere și practic para-consultanță juridică pentru femeile care au nevoie de 
asistență și de cazare urgentă la adăpost. Onnie a explicat că cele mai multe femei aud despre 
refugiul  de la alte femei și în  momentul în care ajung la ușă, acestea sunt, de obicei 
deznădăjduite și speriate . Majoritatea celor care trec pragul  sunt victime ale violenței 
partenerului de cuplu. În plus , Onnie ofera femeilor informații despre drepturile și opțiunile lor. 
Ea ajută femeile să raporteze incidentele de violență la poliție, și, dacă este necesar să 
acceseze alte servicii, cum sunt cele medicale. Dacă cele neajutorate decid să apeleze la 
justiție și să obțină un ordin judecătoresc de restricție, Onnie le ajută să compelteze formulare și 
să le depună la Judecătorie. Dacă se dorește reconcilierea cu partenerii lor, Onnie planifică 
consilierea de cuplu într-un mediu sigur si securizat.  

Ca urmare a constrângerilor de finanțare, nouăsprezece camere adăpost sunt închiriate 
pentru femei singure care lucrează și cinci sunt păstrate la dispoziția  cazurile de sesizare de 
urgență. Adăpostul avea de asemenea,  un număr gratuit de telefon unde femeile și copiii 
puteau suna de oriunde din tara pentru consiliere , dar s-a dovedit a fi prea popular și a trebuit 
închis din cauza cheltuielilor implicate.  

 
  

Margaret Yom și Anne Ainaare  fondatoarele Grupului Morata Four City  
 
 Ambele femei trăiesc în  Morata de Port Moresby, o zonă săracă, cu o reputatie relativ 
periculosă. Grupul lor a fost fondat atunci când Anne, ea însăși o victimă a violenței persistente 
în familie, a facut echipa cu Sgt Patrina Dikinof Waigani de la Poliția comunitară  pentru a găsi o 



modalitate în care femeile își pot uni forțele  pentru a-si oferi protecție reciprocă.. Ele au pus 
bazele unui grup de femei și au desemnat casa Annei ca o casă sigură unde femeile din 
comunitate ar putea merge și sta în cazul unui posibil abuz. Când o femeie vine în casă în 
condiții de siguranță, un clopot este sunat, astfel încât celelalte femei din grupul știe că 
asistența lor este necesară. Ele reunesc resursele lor limitate pentru a se asigura că toate 
nevoile femeii  sunt asigurate. Femeile țin evidența cazurilor de care se ocupă  și furnizează 
informații Sgt Dikin. Daca o femeie vine în  casa în mod regulat, atunci ele folosesc înregistrările   
pentru a explica partenerului femeii cădosarele lor arată că el a avut deja mai multe șanse de a 
se schimba, dar nu  le-a folosit . Femeile au economisit bani , astfel încât acestea au un telefon 
mobil pentru a facilita comunicarea lor cu poliția. Bazându-se pe succesul lor, ele au început, de 
asemenea, un program de curățarea a cartierului  , și dezvoltă  programe de sensibilizare a 
comunității pe teme cum ar fi HIV / SIDA . Grupul desfășoară programe pentru membrii 
grupului, astfel încât aceștia să poată dobândi abilități practice, cum ar fi cusutul , pentru a a se 
asigura că acestea sunt independente financiar. Grupul are acum un birou la casa lui Margaret 
pentru a se întâlni regulat. Membri  grupului poartă bluze  albastre pentru a indica faptul că 
acestea sunt o echipă și lucrează împreună cu poliția comunitară.  

  
Sarah Garapis fondator- director al organizației MECI I KIRAP SAPOTIM (Miks), în traducere  
"Femeile se trezesc, sprijiniti-le", sau, "Femeile se trezesc sprijinite". Viziunea Miks "este de a 
vedea mult mai multe femei în funcții de decizie în toate domeniile și în ocuparea forței de 
muncă, inclusiv în sectorul informal. Organizația își propune să realizeze acest lucru prin 
educarea femeilor cu privire la drepturile lor și să atragă atenția femeilor asupra rolului  
important pe care îl joacă în familie și în dezvoltarea comunității. Organizația a fost înființată în 
urma alegerilor naționale din 2002, care au fost marcate de violență în anumite regiuni 
muntoase , și în urma cărora  femeile au câștigat doar unul dintre cele 109 locuri în parlamentul 
național. Sarah, care este din provincia Highlands din Chimbu, a contestat alegerile naționale 
din 2002. Ca și alți candidați de sex feminin a fost extrem de frustrată de procesul electoral . 
Potrivit acesteia violența, intimidarea, proliferarea armelor și utilizarea de luare de mită a făcut 
imposibilă prezența candidaților  de sex feminin pentru a concura în Highlands. Înaintea  
alegerilor din 2007, Sarah a făcut echipă cu un număr de alte femei activiste din  Highlands și 
intenționa  să organizeze o adunare de trei zile a liderilor femeilor pentru a discuta despre o 
strategie la nivel national în scopul sprijinirii femeilor în alegeri. Grupul speră să sensibilizeze cu 
privire la problemele cu  care se confruntă femeile din Papua Noua Guinee privind  importanța 
reprezentării echitabile pentru femei. Unul dintre obiectivele grupului este de a asigura o mai 
mare protecție pentru candidații femei din Comisia Electorală. Sarah este o femeie ocupată, 
care are multe pe cap .Când Amnesty International a întâlnit-o ,Sarah se afla in Sedința Consiliu 
Local  unde punea bazele unui program de instruire și formare cu privire la drepturile omului. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 Zile de Activism impotriva Violentei 
bazate pe Gen 
 

TEFL Plan de Lectii 
Pentru elevi si profesori de LICEU 
 
Prezentat de: 
Gender and Development Committee of Peace Corps 

Romania 
 

Raționament pentru lecție: Pentru a-i face pe elevii 

mai avansati sa dezvolte abilitățile de gândire 

critică, precum și abilități mai complexe de 

engleză. 

Această lecție este 

conceputa pentru una sau 

două perioade de 50 

minute de clasă. Aceasta 

va depinde de nivelul de 

limba engleza al clasei. 

Titlul lecției sau cartii utilizate:   

Violenta Domestica- Dezbatere   

Materiale: 

Resurse:   

www.witness.org 

www.unicef.org 

www.un.org 

http://waze.net/oea/activities/28  

http://www.deliberating.org/index.php/Lessons/ 

 

Obiective:   

Studentii vor putea sa: 

1) Utilizeze cunoștințele lor de limba engleză pentru a apăra o opinie și să fie de 

acord sau în dezacord. 

2) Dezbatere în limba engleză. Sa-si sprijine opiniile, interogatoriu, și sa poarte o 

conversație. 

3) Sa-si descrie opiniile în limba engleză. 

Introducere/Motivatie: 

1) Elevii vor face două cercuri. Unul în interiorul celuilalt. Studentul din cercul 

interior trebuie să se întoarcă cu fata catre un partener din cercul exterior. [în 

cazul în care aceasta metoda nu funcționează pentru clasa dumneavoastra, 

simtiti-va liberi sa reglati formatul sau sa atribuiti doar perechi] 

2) Profesorul va prezenta studenților, o întrebare sau o declarație. Situațiile 

pot fi despre orice, dar cel mai bine este ca acestea sa fie oarecum usor de 

dezbatere și inima usoara, deoarece restul de lecție va fi mult mai grav și mai 

http://www.witness.org/
http://www.unicef.org/
http://www.un.org/
http://waze.net/oea/activities/28
http://www.deliberating.org/index.php/Lessons/


structurat. Fiecarei perechi ii este dat 1-2 minute de dezbatere. 

Procedura/Activitate: 

 

* Pentru teme, rugati elevii sa citeasca articolul cu atenție și sublinieze faptele și 

ideile pe care le consideră importante și / sau interesante. 

 

1) Elevii vor completa activitatea de inceput. 

2) Împărțiți clasa în grupuri de patru sau cinci elevi. Membrii grupului ar trebui să 

împărtășească fapte importante și idei interesante între ei pentru a dezvolta o 

înțelegere comună a articolului. Ei pot înregistra aceste fapte și idei pe foaia de 

lucru. 

3) Împărțiți fiecare grup în două echipe, Echipa A și echipa B. Explicați că fiecare 

echipă este responsabilă pentru selectarea motivelor cele mai convingătoare pentru 

poziția sa, pe care le ve-ti atribui. Ambele echipe ar trebui să scaneze rapid lectura. 

În timpul scanării, Echipa A ar trebui să caute motivele cele mai imperioase de a 

sprijini declarația și Echipa B va găsi motivele cele mai imperioase să se opună 

declarației. Pentru a asigura participarea maximă, adresați-vă tuturor echipelor să 

pregătească să prezinte cel puțin un motiv. 

          Echipa A și B nu comunică în timp ce  învata motivele. În cazul în care elevii 

au nevoie de ajutor, aveți posibilitatea să ii ajuti prin utilizarea listei de argumente 

atașate mai jos. 

4) Spuneți elevilor că fiecare echipă va prezenta motivele cele mai imperioase de a 

sprijini sau a se opune declarației. 

          Echipa A va explica motivele pentru sprijinirea declarației. Dacă Echipa B nu 

înțelege ceva, ei trebuie să pună întrebări, dar nu susțin. 

          Atunci Echipa B va explica motivele pentru care se opune declarației. Dacă 

Echipa A nu înțelege ceva, ei trebuie să pună întrebări, dar NU susțin. 

* Echipele  pot sa nu  creada sau sa fie in dezacord cu motivele lor, dar ar trebui să 

fie cât mai convingători cu putință atunci când le prezintă altora. 

5) Pentru a demonstra că fiecare parte înțelege argumentele opuse, fiecare echipă 

va selecta motivele mai convingătoare ale celeilalte echipe. Echipa B va explica 

echipei A, care au fost motivele cele mai convingătoare  pentru sprijinirea 

declarației și Echipa A va explica echipei B ce motive întemeiate ale Echipei B, au 

fost pentru a se opune declarației. 

6) Regruparea ca o intreaga clasa. Cereți elevilor să discute următoarele întrebări: 

• Care au fost motivele cele mai convingătoare pentru fiecare parte? 



• Care au fost zonele de acord? 

• Ce întrebări ar avea în continuare? Unde puteți obține mai multe informații? 

• Care sunt câteva dintre motivele pentru care deliberarea acestui aspect este 

importanta? 

• Ce ati putea dumneavoastra sau clasa face pentru a rezolva această problemă? 

Opțiunile include: de a învăța pe alții despre ceea ce au învățat, scris la funcționarii 

aleși, ONG-uri, sau întreprinderi, precum și efectuarea de cercetări suplimentare. 

 

Incheiere:   

1) Ca si tema, elevii  pot pregăti reflecții personale pe tema aceasta, prin scris, 

eseuri vizuale, sau audio. 

Evaluare:   

 



Reflectii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articol de Citit 

 
Violenta Domestica 

 Imagineaza-ti ca esti intr-o relatie cu un individ abuziv. Într-un acces de furie, 
partenerul tău te lovește. Aceste lovituri vor răni fata ta. Vrei să mergi la spital pentru 
tratament, dar știi că medicii sunt obligați prin lege să raporteze acest incident violent la 
poliție. Te întrebi: Oare acest raport va preveni un viitor abuz, prin aducerea la 
raspundere a partenerului tau? Sau va aduce mai multa violent, deoarece partenerul 
tau va recurge la represalii impotriva ta? 
 Cu scopul de a proteja siguranța personală a cetățenilor lor, democrațiile trebuie 
să abordeze astfel de dileme atunci când încearcă să oprească violența în familie. 
Pentru că "violența domestică depășește toate granițele și apare în toate culturile" 
(Baban, 2003), guvernele din întreaga lume dezvolta legi pentru a se confrunta cu 
violenta domestica. Solicitarea furnizorilor de servicii medicale să raporteze violența 
domestică autorităților de stat este o politica propusă. Luand o decizie în cunoștință de 
cauză în favoarea sau respingerea unui  astfel de raport obligatoriu necesită o 
înțelegere a forțelor implicate în acte de violență în familie. 

Dinamica Violentei Domestice  
 
"Se estimează că una din cinci femei se confruntă cu o formă de violență în timpul ei de 
viață, în unele cazuri ducând la rănirea gravă sau moartea. " 
-Organizația Mondială a Sănătății (OMS),Abordarea  violenței  împotriva femeilor 15 
 
Violența domestică este abuzul fizic, psihologic sau sexual de un partener adult intim. 
Violența domestică diferă de alte forme de violență, pentru că afectează în mod 



disproporționat femeile. În Europa, "25% din crimele violente raportate implică un bărbat 
atacand soția sau partenera" (Comisia Europeană, 2000). În plus, rezultatele de la un 
sondaj la scară largă din SUA a femeilor și a bărbaților relevă faptul că de trei ori mai 
multe femei experimenteaza violența partenerului intim decât bărbații (Tjaden & 
Thoennes, 2000).  
 Violența bazata pe gen este "o problemă complexă și multidimensională" (Baban, 
2003). Oamenii care nu au experimentat violența domestică pot invinui femeile pentru 
ca rămân într-o relație abuzivă. Cu toate acestea, relațiile intime sunt rareori abuzive de 
la început. Femeile dezvolta adesea dragostea pentru partenerii lor înainte de abuz. Ce 
este mai mult, relatiile abuzive nu sunt în mod constant violente. " Agresorii  tes 
impreuna intimitatea și abuzul pentru a controla partenerii lor" (Coaliția împotriva 
violenței domestice și Sexuale din Missouri, 2006). 
 Este important, numărul mare de femei care se confruntă cu violența domestică 
reflectă adânc înrădăcinata inegalitate de gen (OMS, 2005). Fondul Națiunilor Unite de 
Dezvoltare pentru Femei (UNIFEM) identifică inegalitățile de putere dintre femei și 
bărbați, ca sursă primară de violență împotriva femeilor. Atunci când normele culturale 
în familii, școli, la locul de muncă, perpetuează credința că femeile sunt inferioare 
bărbaților, femeile sunt mult mai vulnerabile la violență (UNIFEM, 2001). De aceea, 
organizațiile care lucrează pentru eliminarea violenței în familie s-au concentrat pe 
schimbarea formelor de masculinitate care promovează violența. Un program cu tinerii 
de sex masculin din Bosnia, Croația, Muntenegru, și Serbia, de exemplu, a încercat să 
ajute acești tineri sa dezvolta o identitate masculină care acceptă interacțiuni 
respectuoase și echitabile cu femeile (Eckman et al., 2007). 
 Sărăcia, războiul, și lipsa femeilor de educație formală sunt, de asemenea, legate 
de violența domestică (OMS, 2005). Barbatii care sunt șomeri sau au siguranța locului 
de muncă puțină pot acționa violent din frustrare și sentimente de inutilitate. În plus față 
de barbati care au folosit violul și violența sexuală împotriva femeilor ca instrumente de 
război, barbatii din națiunile  devastate de război își pot pierde statutul de lideri și 
protectori ai gospodăriei. "Stresul, sentimentele de inadecvare și stima de sine scazuta 
in randul barbatilor", în astfel de situații crește "probabilitatea lor de a comite violenta" 
(Eckman et al., 2007). 
 Femeile cu studii inferioare sunt, au de asemenea, mai multe sanse de a 
experimenta violența domestica decât cele cu niveluri mai ridicate de educație. Deși 
"unii oameni pot reacționa violent la emanciparea femeilor prin educație", atunci când 
un numar suficient de femei atinge un nivel mai ridicat de educație, ele dezvolta o "mai 
mare putere de auto-încredere, rețele sociale mai largi, precum și o mai mare 
capacitate de a utiliza informațiile și resursele" (OMS , 2005). Acest lucru poate 
schimba rolurile tradiționale de gen și permite femeilor să obțină independența 
economică, ambele din care să conducă la o mai mare egalitate de gen și, ca urmare, 
violența mai puțin de gen. 
 

Contestatul Rol al Rapoartelor Obligatorii 
 Natura complexă a violenței domestice îi face pe mulți să argumenteze că soluțiile 
pentru aceasta trebuie să fie, de asemenea, complexe. Prin urmare, unii avocați susțin 
că un răspuns coordonat al comunității este singurul mod de a garanta siguranța 
victimei și de a trage agresori la răspundere. Un astfel de răspuns include "agențiile de 



aplicare a legii, avocații, furnizorii de asistenta medicala, servicii de protecție a copilului, 
companii locale, mass-media, angajatori și clerici" (Opriți Violența împotriva femeilor, 
2006). 
 Alții susțin că solicitarea furnizorilor de servicii medicale să raporteze violența 
domestică autorităților de stat este un remediu mai limitat, dar eficient la violența 
domestică. Vizualizarea violenței în familie ca o chestiune de îngrijire penală și de 
sănătate, suporterii raportării obligatorii doresc ca poliția și furnizorii de servicii medicale 
sa lucreze împreună pentru a o rezolva. Ei susțin că implicarea furnizorilor de servicii 
medicale în procesul de raportare ajută cadrele medicale să înțeleagă dinamica 
violenței domestice. Medicii care primesc instruire în domeniul violenței în familie vor 
avea o mai mare conștientizare a problemei și, astfel, să fie capabili să identifice și 
trateze leziunile asociate cu aceasta (Coaliția împotriva violenței domestice din 
Colorado, 2006). 
 Cei care consideră siguranța urmașului ca prima prioritate în a răspunde la 
violența în familie se opun frecvent  rapoartelor obligatorii. Potrivit Comisiei pentru 
Drepturile Omului, culturi de poliție din multe țări arată atitudini discriminatorii față de 
femei în general și supraviețuitorii de sex feminin ale violenței în familie, în special 
(Coomaraswamy, 1997). Femeile, prin urmare, de multe ori nu au incredere in ofițerii de 
poliție si nu vor să reclame abuzul la ei. "În cazul în care supraviețuitorii  se tem că 
raportarea ii va plasa pe ei și copiii lor în mare pericol,  nu pot să solicite asistență 
medicală sau nu pot să spună furnizorilor lor despre abuz" (Hyman, 1997). Când 
supraviețuitorii evita tratamentul medical pentru că nu au încredere în poliție și / sau au 
teamă de represalii, din partea agresorilor lor din cauza implicarii  autorităților de stat, 
acestea de multe ori nu primesc îngrijire și resurse, cum ar fi consiliere, adăpost, 
precum și servicii juridice, de care au nevoie pentru a preveni în continuare abuzul. 
 Într-adevăr, unii furnizorii de servicii medicale susțin că raportarea obligatorie 
slăbește capacitatea lor de a oferi intervenții eficiente pentru violență în familie. În cazul 
în care supraviețuitorii ascund situația lor abuzivă de la furnizorii de asistenta medicala 
pentru a evita raportarea obligatorie, furnizorii de servicii medicale nu le pot referi la 
resurse și servicii adecvate de sprijin. Unii furnizorii de servicii medicale, de asemenea, 
pot vedea raportarea obligatorie, ca o maniera de încălcarea confidențialității furnizor-
pacient. Dacă pacienții nu vor ca incidentele violente sa fie raportate, mulți furnizori de 
asistenta medicala doresc să onoreze această decizie. Dacă o politică de raportare 
obligatorie este în vigoare, cu toate acestea, furnizorii de servicii medicale încalcă legea 
atunci cand refuză să raporteze incidentele de violență domestică (Națiunile Unite, 
2006; Asociatia Femeilor de sanatate, obstetrica si neonatale asistente medicale, 
2007). 
 Susținătorii raportării obligatorii contraataca căci, deoarece mulți supraviețuitori nu 
suna la politie, guvernelor le e greu de a evalua frecvența și amploarea violenței în 
familie. Fără statistici exacte cu privire la problema, factorii de decizie politică au o 
perioadă dificilă in obținerea resurselor necesare și sprijin pentru a ajuta supraviețuitorii 
și de a crea programe eficiente de prevenire a violenței. Raportarea obligatorie de către 
furnizorii de servicii medicale poate ajuta guvernele mai bune sa documenteze 
incidentele de violență domestică care afectează cetățenii lor (Opriți violența împotriva 
femeilor, 2006). Cu o identificare mai precisă a problemei, autoritățile pot să trateze 
violența domestică drept o chestiune de politică publică ce merită atenție imediată și 



căile de atac. 
 Suporterii, de asemenea, insistă asupra faptului că raportarea obligatorie permite 
autorităților de stat sa găseasca agresorii. În cazul în care supraviețuitorii nu merg la 
agențiile de aplicare a legii sau de servicii sociale pentru a raporta un abuz, guvernele 
sunt în imposibilitatea de a urmări în justiție pe cei care comit violențe în familie. Atunci 
când furnizorii de servicii medicale raportează incidentele violente, pe de altă parte, 
sistemul de justiție penală poate acorda victimei un ordin de protecție. În plus, dovezile 
de abuz pe care furnizorii de servicii medicale de sănătate le înregistrează în fișiere 
medicale pot fi folosite pentru a urmări și condamna agresorii identificati. Cei care se 
opun raportarii obligatorie ataca aceasta decizie prin faptul că neagă supraviețuitorilor 
dreptul de a face propriile decizii critice de viață. Prin faptul că nu permite 
supraviețuitorilor să decidă în cazul în care vor să reclame abuzul, raportarea 
obligatorie "perpetuează stereotipurile dăunătoare ale femeilor maltratate ca pasiv și 
neputincios" (Hyman, 1997). 
 Suporterii de raportare obligatorie susțin că aceasta îmbunătățește siguranța 
victimelor prin tratarea violenței în familie ca fiind act criminal și abuz de atac, mai 
degrabă decât o "problemă de familie" (Sachs, 2000). Pentru a elimina violența 
domestică, guvernele trebuie să informeze publicul larg că aceasta "este o infracțiune 
gravă, care nu va fi ignorată" (Coaliția împotriva violenței domestice din Colorado, 
2006). Charlotte Bunch, activist pentru Drepturile Omului, susține, "Nu este nimic 
imutabil despre oprimarea violentă a femeilor și fetelor ... Dar, pentru că a fost atât de 
adânc înrădăcinată, pentru atât de mult timp, în aproape fiecare cultură rămasa pe 
pământ, efortul de a distruge structurile sociale care tolereaza aceasta, sau vădit refuză 
să-l vadă, va fi nevoie de creativitate, răbdare și acțiuni privind mai multe fronturi. " 

Revizuire lectură 
Determinati cele mai importante fapte și / sau idei interesante și le ve-ti scrie mai jos. 
1) 
______________________________________________________________________
__ 
2) 
______________________________________________________________________
__ 
3) 
______________________________________________________________________
__ 

 
Declarație 
Furnizorii de servicii medicale ar trebui să fie obligati să raporteze dovezi de abuz în 
familie la poliție.  
 

Invatand motivele 

 

Motive pentru a aproba declaratia 
(Echipa A)  
 

Motive pentru opunerea declaratiei 
(Echipa B)  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozitia mea Personala 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Da—Argumente pentru Aprobarea Declaratiei  
1. Violența domestică este atât o problemă penală și de sănătate. Din acest motiv, 
soluțiile la aceasta trebuie să implice furnizorii de servicii medicale. Raportarea 
obligatorie încurajează furnizorii de asistenta medicala pentru a lucra cu poliția, ceea ce 
duce la răspunsuri mai eficiente la violența domestică. 
2. Implicarea furnizorilor  de servicii medicale în procesul de raportare ajută să se 
asigure că medicii înțeleg dinamica violenței domestice. Medicii care primesc instruire în 
domeniul violenței în familie vor avea o mai mare conștientizare a problemei și, astfel, 
să fie capabili să identifice și trata leziunile asociate cu aceasta. 
3. Guvernele trebuie să fie în măsură să evalueze corect frecvența și amploarea 
Violenței în cazul în care acesta urmează să o trateze ca pe o problema importanta de 
politică publică care merită atenție imediată și remediu. Deoarece multi dintre 
supravietuitori nu merg la poliție, guvernele au o prblema privind documentarea 
incidentelor violente domestice. Raportarea obligatorie de către furnizorii de servicii 
medicale ajută guvernele să identifice această problemă mai precis, astfel că pot fi 
mobilizate resursele necesare și sprijinul public pentru ao combate. 
4. Raportarea obligatorie ajută autoritățile de stat găsi și pedepsi agresorii. Când 



cadrele de ingrijire a sanatatii raporteaza  incidentele de violență domestică, sistemul de 
justiție penală poate acorda ordinele de protective, victimelor. Dovada de abuz pe care 
furnizorii de servicii medicale de sănătate o înregistrează în fișiere medicale poate fi, de 
asemenea, utilizata pentru a urmări și condamna agresorii identificati. 
5. Raportarea obligatorie îmbunătățește siguranța victimelor prin tratarea violenței în 
familie ca un act criminal, mai degrabă decât o "chestiune de familie." Astfel de 
tratament trimite mesajul că violența în familie este o infracțiune gravă, care guvernul nu 
o va ignora. 

 
NU—Argumente pentru Opunerea Declaratiei 
1. Violența domestică este o problemă complexă, care necesită soluții complexe. Deși 
raportarea obligatorie de catre cadrele de asistență medicală implică și justiția penale, 
aceasta nu promovează un răspuns coordonat al comunității la violența domestică. Un 
astfel de răspuns necesită participarea suplimentară a avocaților, servicii de protecție a 
copilului, companii locale, mass-media, angajatori și clerici. 
2. Deși susținătorii raportării obligatorii au intenții bune, politica nu este o 
modalitate eficientă de a asigura siguranța victimei. Cele mai multe supraviețuitoare ale 
violenței domestice sunt femei, iar multe culturi de poliție arată atitudini discriminatorii 
față de femei. Prin urmare, multe femei nu au încredere în polițiști și nu vor să reclame 
abuzul acestora, în mod direct sau indirect. În cazul în care se decide că raportarea 
obligatorie de către furnizorii de servicii medicale, le va pune în pericol mai mult 
supraviețuitorilor viata, ei pot să nu solicite asistență medicală pentru vătămările lor. 
3. Raportarea obligatorie slăbește capacitatea furnizorilor de servicii medicale de a oferi 
intervenții eficiente pentru violență în familie. În cazul în care supraviețuitorii ascund 
situația lor abuzivă de la furnizorii de asistenta medicala pentru a evita raportarea 
obligatorie, furnizorii de servicii medicale nu le pot referi la resurse și servicii adecvate 
de sprijin. 
4. Raportarea obligatorie încalcă confidențialitatea  furnizor-pacient. Dacă pacienții nu 
vor incidentele violente raportate, mulți furnizori de asistenta medicala doresc să-și 
onoreze această decizie. Raportarea obligatorie transformă acest refuz etic de a 
reclama violența în familie, într-o încălcare a legii. 
5. Supraviețuitorii sunt adulți autonomi care au dreptul de a face propriile decizii critice 
de viață. Prin faptul că nu permite supraviețuitorilor să decidă cazul în care vor să 
reclame abuzul, raportarea obligatorie "perpetuează stereotipurile dăunătoare ale 
femeilor maltratate ca pasiv și neputincios" (Hyman, 1997). 
 


