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Activitatea 2 – Înțelegerea privilegiului A 
 
Tipul/metoda de activitate:  Metoda cognitivă-Conștientizarea (de sine)  
 
Obiectivul de învățare: Participantul va fi capabil să identifice și să înțeleagă influența culturii, vârstei, 
sexului, religiei și clasei sociale asupra identității, nevoilor și emoțiilor din viața unei persoane și 
modul în care acestea pot fi avantajoase sau dezavantajoase într-un anumit moment sau loc. 
Privilegiul este un element cheie în perpetuarea sistemelor opresive; “un drept, o favoare, sau 
imunitate, acordate unui individ sau grup și neacordat altuia.”  

Aspecte specifice: Activitate individuală, dar poate fi implementată și în grupuri pentru partea de 
reflecție. Cursanții pot să parcurgă singuri lista de privilegii iar apoi să revină într-un grup pentru a 
reflecta asupra experienței lor din cadrul activității. 

Durata: 1 oră 

Material necesar: “Lista de privilegii” (chestionar și pdf de printat) 
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Informații utile pentru formator: 

În primul rând, explicați participanților ce este/înseamnă un privilegiu. Apoi, oferiți-le informații 
despre cum să parcurgă lista de privilegii. După ce ați terminat cu lista, invitați-i să-și scrie reflecțiile 
într-un jurnal de învățare. 
Apoi, reuniți-i într-un grup pentru a discuta despre experiența lor, utilizând Întrebările pentru reflecție. 

   
 
 
 
 

Instrucțiuni: 

Vi se va prezenta o listă de declarații/ afirmații de privilegii. Dacă nu te identifici cu afirmația sau simți 
că nu este adevărată, pe baza experienței tale, vei da click pe ea, ceea ce înseamnă că nu te identifici 
cu acel privilegiu.  

Vei putea lucra într-un grup după ce ai notat toate răspunsurile tale. (2 sau mai multe persoane, 
pentru a vedea diferențele dintre răspunsurile voastre). 

 
DECLARAȚII/AFIRMAȚII DE PRIVILEGII: 
1.  Conducătorul țării mele este o persoană care face parte din grupul meu rasial.  
2. Când sunt supărat sau emoționat, oamenii nu-mi resping opiniile ca fiind simptome ale “acelui 
moment al lunii.”  
3. Când merg la cumpărături, pot găsi cu ușurință haine pe măsura mea.  
4. În public, pot să sărut și să țin de mână persoana cu care mă întâlnesc fără teama de a fi insultat 
sau de a fi tratat cu violență.  
5. Când merg la cumpărături, pot fi destul de sigur că personalul de vânzare sau de pază nu mă 
urmărește.  

6. Când îmi exprim opinia, nu se presupune în mod automat că sunt un purtător de cuvânt pentru 
rasa mea.  

7. Cele mai multe sărbători religioase și culturale sărbătorite de familia mea sunt recunoscute ca zile 
libere de la serviciu sau școală.  

8. Pot găsi cu ușurință produse pentru păr și oameni care știu să-mi coafeze părul.  

9. Pot să cumpăr cu ușurință felicitări care reprezintă relația mea cu celălalt.  
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10. Când cineva încearcă să mă descrie, nu menționează rasa mea. 

11. În familia mea, a obține diplămă de facultate este considerat ceva normal.  
12. Dacă ies la cină cu prietenii, nu îmi fac griji pentru accesul meu în restaurant. 
13. Pot fi sigur că atunci când particip la un eveniment vor fi acolo oameni din rasa mea. 
14. Când îmi susțin cu fermitate părerea, oamenii văd acest lucru ca fiind mai degrabă ceva asertiv 
decât agresiv. 
15. Oamenii nu fac presupuneri cu privire la etica în muncă sau inteligența mea pe baza mărimii 
corpului. 

16. De obicei îmi permit (fără greutăți) să fac lucrurile pe care prietenii mei doresc să le facă pentru 
distracție. 

17. Când sunt cu alții din rasa mea, oamenii nu gândesc că ne segregăm. 

18.   Pot alege stilul vestimentar cu care mă simt confortabil și care îmi reflectă identitatea cel mai 
mult, și știu că nu voi fi privit în public.  

19. Nu îmi fac griji atunci când merg singur noaptea.  

20. Oamenii nu fac presupuneri despre inteligența mea pe baza modului meu de a vorbi. 

21. Când particip la cursuri sau la alte evenimente, nu trebuie să mă preocup să am un interpret 
pentru a înțelege sau a participa.  

22. Dacă sunt oprit de un ofițer de poliție, pot fi sigur că nu am fost remarcat din cauza rasei mele. 

23. Pot să rezerv un zbor de avion, să merg la film, să merg cu mașina și să nu-mi fac griji dacă va 
exista un loc pentru mine.  

24. Oamenii presupun că am fost admis la școală sau angajat pe baza recomandărilor, mai degrabă 
decât pe baza rasei sau a sexului meu.  

25. Când eram copil, puteam să folosesc creioane “de culoarea cărnii” pentru a-mi desena familia, 
astfel încât să se potrivească cu culoarea pielii noastre.  

26. Profesionalismul meu nu este pus niciodată la îndoială din cauza vârstei.  

27. Mă simt confortabil să vorbesc despre cultura mea fără să simt că voi fi judecat.  

 
 
Întrebări pentru reflecție:  
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● Cum te-ai simțit făcând această activitate? 
● Cum a fost să iei în considerare numărul de non-privilegii (răspunsurile de tip nu identifica)? 
● Cum a fost să observi non-privilegiile altora din grupul tău, în timp ce pentru tine, aceleași 

afirmații există ca privilegii? (în cazul în care ai lucrat într-un grup) 
● Cum este să ai sau să nu ai anumite privilegii? 
● Ce înseamnă pentru tine privilegiul? Cum te afectează? 

 
 

 

 


