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DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Pasul 1: Introducere
Prezentaţi lecţia-tema şi obiectivele pentru elevi. Distribuiţi şi discutaţi Anexa 1 “Ghidul
deliberării”. Parcurgeţi Regulile deliberării cu elevii şi afişaţi-le în clasă. Precizaţi faptul că
elevii vor delibera tema respectivă şi apoi vor analiza procesul.
Pasul 2: Citirea textului
Daţi o copie a textului lecţiei fiecărui elev. Elevii vor citi textul cu atenţie şi îşi vor nota
faptele şi ideile pe care le consideră importante şi/sau interesante. (Sarcină ideală ca temă)
Pasul 3: Formarea grupelor şi discutarea textului
Împărţiţi clasa în grupuri de 4/5 elevi. Elevii fiecărui grup vor trebui să facă schimb de fapte
şi idei interesante depistate în text pentru a se ajunge la o înţelegere comună a textuluiproblemei. Elevii pot nota faptele şi ideile în Anexa 2 – Activităţile din cadrul deliberării
(secţiunea despre textul citit).
Pasul 4: Prezentarea întrebării pentru deliberare
Fiecare text-temă este scris(ă) pentru a desluşi o întrebare-problemă pentru deliberare. Citiţi-o
cu glas tare sau afişaţi-o la vedere şi rugaţi-i pe elevi să o scrie în spaţiul alocat din Anexa 2.
Amintiţi-le elevilor regulile deliberării din Anexa 1.
Pasul 5: Identificarea argumentelor
Împărţiţi fiecare grup în două echipe, A şi B. Explicaţi că fiecare echipă va răspunde de
identificarea celor mai puetrnice argumente pentru poziţie respectivă. Ambele echipe vor
reciti textul-lecţia. Echipa A ar trebui să găsească cele mai puternice argumente în favoarea
întrebării pentru deliberare. Echipa B va identifica cele mai tari argumente împotriva
întrebării pentru deliberare. Pentru a vă asigura de participarea plenară a elevilor, cereţi
fiecărui membru al echipelor să se pregătească să prezinte cel puţin un argument.
Notă: Echipele nu comunică în timp ce identifică argumentele. Dacă elevii au nevoie de
ajutor pentru găsirea argumentelor sau timpul este limitat/insuficient, folosiţi fişa „Argumente
pentru problema supusă deliberării”. Cereţi-le să identifice cele mai puternice argumente şi
adăugaţi orice ar mai trebui să îşi aminetască ei din text.
Fiecare echipă răspunde de selectarea argumentelor pentru poziţia sa. Asiguraţi-vă că fiecare
elev din echipă poate prezenta cel puţin un argument.
Pasul 6: Prezentarea argumentelor majore

Spuneţi-le elevilor că fiecare echipă îşi va prezenta argumentele (pro sau contra întrebării
pentru deliberare). Ca pregătire pentru pasul următor, inversarea poziţiilor, fiecare echipă va
asculta cu atenţie argumentele celeilalte părţi.
Echipa A va explica argumentele care susţin întrebarea pentru deliberare. Dacă echipa B nu
înţelege ceva, poate pune întrebări, dar nu are voie să-şi argumenteze poziţia.
Echipa B va explica argumentele împotriva întrebării pentru deliberare. Dacă echipa A are
nelămuriri, poate pune întrebări, dar nu are voie să dezbată sau demonstreze poziţia.
Notă: Membrii echipelor nu trebuie să creadă în poziţiile respective, ei trebuie să fie
convingători pentru colegii din echipa cealaltă.
Pasul 7: Inversarea poziţiilor
Explicaţi că pentru a demonstra că fiecare parte înţelege poziţia celeilalte părţi, fiecare echipă
va alege cele mai puternice argumente din prezentarea celeilalte echipe.
• Echipa B îi explică echipei A ce crede ea că este cel mai convingător în sprijinul
întrebării pentru deliberare.
• Echipa A îi explică echipei B ce consideră cel mai relevant împotriva întrebării pentru
deliberare.
Pasul 8: Deliberarea
Explicaţi că elevii ies din rolurile A şi B şi încep să delibereze. Amintiţi întrebarea pentru
deliberare. Fiecare elev poate (1) să folosească ceea ce a aflat despre tema în discuţie precum
şi (2) să prezinte experienţa proprie şi propriile opinii în legătură cu lecţia.
După deliberare, elevii vor găsi zonele de înţelegere comună asupra temei, în grupul lor. Apoi
cereţi-le să îşi exprime opiniile personale colegilor de grup şi să le scrie (vezi rubrica Poziţia
mea personală din Anexa 2).
Notă: Elevii nu trebuie să fie de acord cu grupul.
Pasul 9: Analiza procesului de deliberare
Reuniţi întreaga clasă. Distribuiţi Anexa 3 “Reflecţiile elevului asupra deliberării” drept ghid.
Acordaţi-le elevilor 5-10 minute pentru a discuta următoarele aspecte:
• Care au fost cele mai puternice argumente ale fiecărei părţi?
• Care au fost zonele de consens/înţelegere?
• Ce întrebări există încă?De unde puteţi obţine mai multe informaţii?
• De ce este importantă deliberarea acestei teme într-o societate democratică?
• Ce ai putea face tu sau clasa ta în legătura cu tema deliberării? Poate fi vorba despre
a-i învăţa pe alţii ce ai aflat la lecţie; a scrie unor oficialităţi, ONG-urilor sau
oamenilor de afaceri şi a face cercetări suplimentare.
Elevii pot pregăti reflecţii individuale pe tema deliberării sub forma unor eseuri prezentate în
scris, video sau audio. Opiniile personale pot fi postate pe pagina web.
Pasul 10: Sondaj de opinie/Reflecţiile elevilor

Întrebaţi elevii: “Sunteţi de acord, împotrivă sau încă nehotărâţi în legătură cu problema
deliberării?” Notaţi rezultatul şi postaţi-l pe www.deliberating.org la secţiunea parteneriate
şi/sau sondaje. Elevii vor completa Anexa 3.

Anexa 1 – Ghidul deliberării
Ce este deliberarea?
Deliberarea (discuţia de substanţă) înseamnă schimbul focalizat de idei şi analiza
argumentelor în scopul luării unei decizii.
De ce folosim deliberarea?
Cetăţenii trebuie să fie în stare şi să dorească să îşi exprime şi să facă schimb de idei între ei,
cu liderii comunităţilor şi cu reprezentanţii lor la conducerea ţării. Într-o societate
democratică, cetăţenii şi oficialităţile publice au nevoie de abilităţi şi oportunităţi pentru a se
angaja în discuţii publice pe teme controversate cu scopul de a lua decizii în mod documentat.
Deliberarea cere să ne păstrăm mintea deschisă, deoarece această capacitate le permite
cetăţenilor să îşi reconsidere decizia pe baza unor informaţii noi sau când se schimbă
circumstanţele.
Care sunt regulile deliberării?
•

Citiţi materialul cu atenţie.

•

Concentraţi-vă pe întrebarea/problema pentru deliberare.

•

Ascultaţi cu atenţie ce spun ceilalţi.

•

Verificaţi dacă aţi înţeles.

•

Analizaţi ce spun ceilalţi.

•

Vorbiţi şi încurajaţi-i pe ceilalţi să vorbească.

•

Bazaţi-vă pe textul lecţiei pentru a vă susţine ideile.

•

Folosiţi cunoştinţe relevante, inclusiv experienţe de viaţă, în mod logic.

•

Folosiţi-vă sensibilitatea şi raţiunea pentru a vă exprima ideile şi opiniile.

•

Fiţi activi dar respectuoşi când apar controverse.

•

Concentraţi-vă pe idei, nu pe persoane.

Anexa 2 – Activităţile din cadrul deliberării
Revederea textului
Găsiţi cele mai importante fapte şi/sau cele mai interesante idei şi notaţi.le mai jos:
1)_________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________
Întrebarea/Problema pentru deliberare

Identificarea argumentelor
Argumente în sprijinul întrebării (Echipa
A)

Argumente împotriva întrebării (Echipa
B)

Opinia mea
Pe altă foaie, scrie-ţi argumentele care îţi susţin opinia. Poţi sugera alt curs al acţiunii decât
politica propusă în întrebare sau adăuga propriile idei pentru a sublinia problema.

Numele: ____________________
Data:_______________________
Profesorul:_____________________
Anexa 3 - Reflecţiile elevului asupra deliberării
Discuţia cu întreaga clasă: Ce am învăţat?
Care au fost cele mai puternice argumente ale fiecărei părţi?
Poziţia A:

Poziţia B:

Care au fost zonele de consens/înţelegere?

Ce întrebări există încă?De unde puteţi obţine mai multe informaţii?

De ce este importantă deliberarea acestei teme într-o societate democratică?

Ce ai putea face tu sau clasa ta în legătura cu tema deliberării?
Reflecţie individuală: Ce am învăţat eu?
Încercuieşte cifra care descrie cel mai bine măsura în care ai înţeles problema.
1
(înţelegere superficială)

2

3

4

5
(înţelegere profundă)

Ce dimensiuni noi a dobândit înţelegerea ta?
Ce ai făcut bine în procesul de deliberare? Ce trebuie să faci ca să îţi îmbunătăţeşti capacitatea
de deliberare?
Ce a făcut sau spus deosebit de util altcineva din grupul tău? Există aspecte asupra cărora ar
trebui să mai lucreze grupul pentru a-şi îmbunătăţi deliberarea?
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