Lexic comun de valori democratice
europene
Lista comună de cuvinte pentru mediere

Respect : acceptarea regulilor de convieţuire, evitând
prejudecăţile şi lezarea integrităţii morale şi fizice a celuilalt.

Soluţie : Rezultatul unui compromis între două
persoane după un conflict.

Solidaritate : A ajuta o persoană fără a pretinde nimic în
schimb.

Responsabilitate : Asumarea propriilor acţiuni cu
maturitate şi seriozitate. Este consimţământul care permite unei
persoane să ia decizii şi să acţioneze independent.

Toleranţă : A accepta şi respecta diferenţele, evitând
egocentrismul, asumându-şi un limbaj şi comportament
civilizat cu o atitudine deschisă, indulgentă şi neutră.

Ascultare : Modalitate de a-i înţelege şi apropia pe ceilalţi,
manifestând interes şi disponibilitate. Este o acţiune voluntară
şi pozitivă care se sprijină pe respect, dialog şi imparţialitate.

Reguli : Aplicarea unor principii
care presupun respectarea drepturilor şi nevoilor celuilalt.

Dialog : Conversaţie între două sau mai multe persoane
care presupune schimbul de idei.

Înţelegere : Calitatea unei persoane de a empatiza cu ceilalţi.

Dreptate : Gestionarea imparţială şi echitabilă a
conflictului.

Mediere : Metodă care permite rezolvarea conflictelor
respectând confidenţialitatea, bazată pe comunicare. Este făcută
de mediatori care trebuie să fie neutri, imparţiali şi să respecte
confidenţialitatea.

Neutralitate : A evita prejudecăţile şi luările de
poziţie respectând integritatea celuilalt.

Armonie : Ansamblu de principii şi valori comune care asigură
un climat civilizat bazat pe consens.

Demnitate : Respect pentru sine şi ceilalţi.

Colaborare : A munci în echipă prin punerea la dispoziţia
celorlalţi a competenţelor şi abilităţilor individuale, în
vederea îndeplinirii unui obiectiv comun.

Educaţie : Ansamblu de măsuri aplicate sistematic în
vederea formării şi dezvoltării copiilor şi adulţilor de-a
lungul vieţii

Negociere : Etapele parcurse cu diplomaţie pentru
obţinerea unei soluţii comune şi a unui acord acceptat de
cele două părţi.

Alegere : A avea libertatea de a lua decizii cu
responsabilitate în interes comun.

Libertate : A avea dreptul de a-ţi exprima opiniile
pornind de la ideea ca nimeni nu deţine adevarul absolut.
Libertatea noastră se opreşte unde începe libertatea celuilalt.

Ajutor : A contribui la rezolvarea unor probleme între perechi.

