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INTRODUCERE
Acest ghid se adresează persoanelor resursă (mediatori interculturali, voluntari) din
Centrele Regionale de Integrare (CRI), precum și Ofițerilor de Integrare din Centrele Regionale de
Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil (CRCPSA) și personalului didactic sau nedidactic din
România implicat în activități de orientare în societate a beneficiarilor de protecție internațională
(BPI) înscriși sau nu în Programul Național de Integrare, precum și a străinilor din afara spațiului UE
(resortisanți din țări terțe - RTT) care au ședere legală în România.
Scopul ghidului este de a sprijini organizarea și desfășurarea sesiunilor de orientare și de a
contribui la facilitarea procesului de integrare în societatea românească a BPI și RTT. Ghidul face
parte dintr-un set de resurse educaționale (Ghid pentru beneficiari, Caiet de Exerciții pentru
beneficiari, material video de orientare în societatea românească și suport de curs cu instrumente
de lucru pentru desfășurarea sesiunilor de orientare) care vor fi testate timp de șase luni în
Centrele Regionale de Integrare și în afara acestora în vederea îmbunătățirii și adaptării la nevoile
participanților. Setul de resurse educaționale va fi finalizat și pus la dispoziția utilizatorilor la finalul
anului 2018.
Pentru a-i spori utilitatea, ghidul include:
o parte teoretică (Bazele activității de formare): explicații cu privire la abordarea
bazată pe competențe (cunoștințe, abilități, atitudini) în procesul de orientare,
aspecte cheie în formarea pentru orientare adresate persoanelor resursă (pregătirea
sesiunilor de orientare,analiza nevoilor participanților, implicarea participanților în
activități);
• o parte practică (Instrumente de lucru): metode, tehnici și exerciții practice de
orientare pentru adulți, cu accent pe dezvoltarea de competențe de orientare în
societate grupate într-un suport de curs pentru formatori. Instrumentele de lucru au
fost dezvoltate pentru fiecare dintre cele unsprezece teme din Ghidul pentru
beneficiari. Pentru toate aceste teme, sunt definite rezultatele așteptate,
competențele care vor fi dezvoltate, sunt propuse activități practice, materiale
resursă și scurte întrebări de evaluare. Suportul de curs este prezentat ca document
distinct, anexă la prezentul ghid.
•

Orientarea în societate este primul pas în procesul de sprijin pentru integrare acordat BPI și
RTT în țara gazdă. Prin orientare, BPI și RTT învăță să ne cunoască, să se familiarizeze cu
modul nostru de a fi și gândi, să-și gestioneze așteptările sau să facă față provocărilor cu care se
confruntă în viața de zi cu zi. În același timp, pentru comunitatea gazdă sprijinul pentru orientare
este o oportunitate de îmbogățire culturală, de interacțiune și înțelegere a altor contexte sociopolitice din alte zone ale globului, de învățare și adaptare continuă.
Astfel, sprijinul pentru orientare în societate acordat cât mai rapid după stabilirea în
România este unul din factorii care poate asigura succesul integrării.
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1.BAZELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE PENTRU ORIENTARE
1.1 Integrarea
Ce este integrarea?
Îți propunem să vedem mai întâi ce este integrarea.
Nu există un consens cu privire la o definiție unică pentru integrare. Există puncte comune între
diversele definiții, dar acestea rămân specifice fiecărei țări. Cu toate acestea, integrarea
migranților poate fi definită pe larg ca:
Procesul prin care migranții devin acceptați în societate, atât ca indivizi cât și ca grupuri. Integrarea
se referă la un proces bidirecțional de adaptare a migranților și a societăților gazdă și implică
luarea în considerare a drepturilor și obligațiilor migranților și a societății gazdă, accesul la diferite
tipuri de servicii, la piața muncii și identificarea și respectarea unui set de valori fundamentale care
unesc migranții și comunitățile gazdă într-un scop comun (OIM, 2011)¹.
Conceptele înrudite integrării includ incluziunea socială și coeziunea socială. Incluziunea
socială se referă la incluziunea imigranților și la participarea completă la nivel economic,
social, cultural și politic în comunitățile gazdă. Coeziunea socială se referă la concepte precum
antidiscriminarea, combaterea xenofobiei și promovarea înțelegerii reciproce (OIM, 2017)².
Integrarea are loc simultan la nivel de individ, familie și comunitate în sens larg și include toate
aspectele vieții; integrarea poate ușor să se întindă timp de o generație sau mai mult. În
consecință, o politică de integrare reușită trebuie să implice instituțiile locale, regionale și
naționale cu care interacționează migranții, atât în sectorul public, cât și în cel privat, iar
dezvoltarea și implementarea politicii de integrare este responsabilitatea fiecărui stat (Consiliul UE,
2004)³.
În România, cadrul juridic în domeniul integrării migranților subliniază importanța integrării
sociale a resortisanților din UE și din afara UE prin dobândirea un bagaj minim de cunoștințe
și abilități, prin cursuri de limbă română, programe de orientare și activități de consiliere.
Ordonanța Guvernului 44/2004⁴ definește integrarea socială ca un proces de participare activă a
migranților la viața economică, socială și culturală a societății în vederea prevenirii și combaterii
marginalizării sociale, dar și pentru adaptarea la condițiile societății românești.

¹OIM, Glosar despre Migrație, 2011
²OIM, Document Tematic, Integrare și coeziune socială, 2017
³Concluziile Consiliului Uniunii Europene din 2004 cu privire la politica de integrare a imigranților în Uniunea
Europeană
⁴Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a beneficiarilor de protecție internațională,
resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în România sau cetățenii statelor membre ale UE, Spațiul
Economic European și Confederația Elvețiană, cu modificările și completările ulterioare; Strategia națională
privind imigrația 2015-2018 a intrat în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015.
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1.2. Orientarea în societate: o abordare bazată pe competențe

Ce este orientarea în societate?
În acord cu definițiile de mai sus și așa cum menționam și în introducere, sprijinul pentru integrare
este esențial în a avea societăți convergente, bazate pe respectul drepturilor și valorilor
fundamentale.
Ca prim pas în procesul de integrare, orientarea se referă la sprijinul acordat BPI și RTT pentru a
cunoaște și înțelege atitudinile, convingerile, cunoștințele și obiceiurile societății gazdă și a
conviețui cu aceasta. Este un proces continuu și dinamic care implică numeroși membri ai societății
într-o perioadă de timp.
Prin orientare, BPI și RTT dobândesc cunoștințe, abilități și atitudini care îi vor sprijini pe parcursul
șederii lor în țara gazdă. Acest proces, cum am văzut mai sus, nu se realizează însă într-o singură
direcție, adică, nu doar BPI și RTT ar trebui să cunoască și înțeleagă societatea gazdă. Procesul se
realizează și în sens invers, BPI și RTT având nevoie de posibilitatea de a împărtăși cunoștințe,
abilități și atitudini pe care le-au obținut în țara lor de origine cu comunitatea gazdă.
Ce sunt competențele?
Societatea în care trăim este din ce în ce mai dinamică și complexă. Progresul tehnologic,
schimburile comerciale, posibilitățile de a studia în alte țări, ușurința cu care putem călători azi în
lume ne oferă oportunități de interacțiune cu oameni din zone diferite ale globului, care vorbesc
limbi diferite și au credințe diferite. Pe de altă parte, conflictele deschise, schimbările climatice,
lipsa libertăților și drepturilor fundamentale sau lipsa oportunităților economice în multe țări sunt
factori care îi determină pe oameni să caute refugiu, stabilitate, siguranță și bunăstare în alte țări.
Într-o astfel de dinamică, adaptarea la schimbare, la evoluția tehnologică și de valori economice și
sociale, dar și la interacțiunea cu ceilalți necesită o ajustare permanentă și deschidere pentru
învățare de-a lungul întregii vieți.
În acest context, competențele pot fi definite ca ansambluri de cunoștințe, deprinderi/abilități și
atitudini ale căror baze se formează pe parcursul anilor de școală, dar care evoluează și se
consolidează de-a lungul întregii vieți. De competențe are nevoie orice persoană pentru împlinirea
și dezvoltarea personală, pentru cetățenie activă, incluziune socială și adaptabilitate/angajare pe
piața muncii.

Din această perspectivă, orientarea
în societate pentru BPI și RTT
înseamnă mult mai mult decât
transmiterea unor informații sau
cunoștințe
despre
România.
Orientarea este o formă de
învățare și comunicare alcătuită,
pe lângă cunoștințe, din abilități și
atitudini care se întrepătrund:
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Ce sunt cunoștințele, abilitățile și atitudinile?
Cunoștințele sunt informații, fapte concrete, concepte, idei și teorii stabilite deja
care sprijină înțelegerea unor anumite aspecte. De exemplu, informațiile despre
organizarea administrativă a României pe care persoana resursă/formatorul le
transmite la sesiunile de orientare participanților pentru ca aceștia să înțeleagă cum este
organizată România, ce sunt județele, ce rol are administrația locală.
Abilitățile se referă la capacitatea mentală, manuală sau verbală necesară pentru a face ceva.
Abilitățile permit unei persoane să îndeplinească o sarcină. Spre exemplu, participanții la sesiunile
de orientare alcătuiesc în limba română un Curriculum Vitae și îl trimit mai multor angajatori
pentru un viitor interviu.
Atitudinile sunt orientări mentale pe care o persoană le adoptă față de cineva sau ceva (o altă
persoană, un grup, o instituție, un simbol, un eveniment) sau dispoziția unei persoane de a acționa
sau reacționa la idei, persoane sau situații. Spre exemplu, participanții la sesiunile de orientare
sunt interesați/curioși să descopere credințe și practici culturale sau manifestă deschidere pentru
cooperarea și interacțiunea cu ceilalți.

Competențele-cheie
În 2006, Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene au făcut o recomandare⁵ tuturor
statelor membre care definește un cadru de referință cu opt domenii de competențe-cheie.
Acestea sunt: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competențe matematice
și competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe
sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală. Acest
cadru de competențe-cheie a fost preluat în sistemele de educație din statele membre și, practic,
le-a reformat.
În 2018, Consiliul Uniunii Europene a revizuit acest cadru de competențe printr-o nouă
recomandare⁶ privind competențele-cheie urmare a schimbărilor demografice, a inovațiilor
tehnologice și digitale și a nevoii de adaptare a competențelor necesare pe piața forței de muncă.
Noua propunere de recomandare include tot opt competențe, adaptate însă noilor realități:
competențe de alfabetizare, competențe lingvistice, competențe în domeniul științei, tehnologiei,
ingineriei și matematicii, competențe digitale, competențe personale, sociale și de învățare,
competențe civice, competențe antreprenoriale, competențe de sensibilizare și expresie culturală.

Toate competențele-cheie sunt considerate la fel de importante. Ele se suprapun și se
întrepătrund. Competențe cum ar fi gândirea critică, soluționarea problemelor, munca în echipă,
competențele de comunicare și negociere, aptitudinile analitice, creativitatea și competențele
interculturale fac parte integrantă din competențele-cheie.

⁵Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18)
⁶Recomandarea COM (2018) 24 final a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții
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Competențe-cheie pentru orientare
Programa creionată pentru orientarea BPI și RTT în România își propune să dezvolte
în mod direct trei competențe-cheie: competența interculturală, competențele
civice, competențele personale, sociale și de învățare (a învăța să înveți) și, indirect, sprijină
dezvoltarea unei a patra competențe-cheie (comunicarea în limba română ca limbă străină).
Acestea au fost considerate relevante deoarece funcționează ca liant între cunoștințele, abilitățile
și atitudinile/valorile care sunt esențiale pentru succesul individual și social și au dimensiuni
afective puternice pentru a genera schimbări sociale pozitive în cazul adulților. Aceste
competențe-cheie sunt în continuare corelate cu seturi de competențe specifice. În plan
transversal, competența de limba română ca limbă străină este, de asemenea, văzută ca o
modalitate de a promova învățarea limbilor prin cuvinte cheie din vocabular și fraze / propoziții
cheie încorporate în subiectele legate de competențele menționate mai sus.
În 2018, Consiliul Europei a lansat Cadrul de Referință pentru o Cultura Democratică⁷. Acest cadru
a fost elaborat plecând de la realitatea că o democrație modernă nu poate funcționa decât dacă
este capabilă și dispusă să se implice în dialog intercultural, iar dialogul intercultural este greu de
imaginat fără o cultură democratică. Prin urmare, democrația și dialogul intercultural merg mână
în mână. Cadrul de Referință stă la baza actualizării cadrului de competențe-cheie al UE la care am
făcut referire mai sus. Cadrul de Referință al Consiliului Europei include toate competențele pe
care ne axam la sesiunile de orientare în societate pentru BPI și RTT.
Detaliem aceste competențe în cele ce urmează:
Competența interculturală
Pentru a înțelege competența interculturală, este important să înțelegem mai întâi ce este cultura.
Cultura poate fi înțeleasă în mai multe moduri. Potrivit UNESCO, “cultura este acel set distinctiv
spiritual, material, intelectual și emoțional al unei societăți sau grup social, cuprinzând toate
modurile de a fi ale acelei societăți și, cel puțin, arta și literatura, stilurile de viață, modul de a trăi
împreună, sistemele de valori, tradiții și credințe”⁸.
UNESCO propune o distincție între următoarele aspecte ale culturii: aspectul material (artefacte,
cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, bunurile, uneltele, casa), aspectul social (limba, religia, legile,
regulile, structura familiei, folclorul), și aspectul subiectiv (împărtășirea cunoștințelor, a
credințelor, amintirilor, identităților, atitudinilor, valorilor și practicilor). Acest set de resurse
culturale se regăsește la nivelul grupului social ca întreg, nu la nivel de țară sau națiune, și fiecare
membru al grupului, la nivel individual, își însușește și folosește doar o parte a resurselor culturale
disponibile.
Din această perspectivă, orice grup social poate avea o cultură și toate culturile sunt dinamice și se
schimbă constant, în timp, sub influența unor factori interni și externi. Toți oamenii aparțin mai
multor grupuri și culturi și participă la diferite grupuri de culturi care se pot suprapune și ale căror
delimitări nu sunt întotdeauna vizibile.
De asemenea, cultura poate fi văzută și ca un aisberg, cu o parte vizibilă (de exemplu:
muzică, limbă, literatură) și o parte invizibilă (credințe religioase, așteptări, norme,
valori, percepții, statut social etc.).
⁷Consiliul Europei, Cadru de Competențe pentru o Cultură Democratică, aprilie 2018
⁸UNESCO, 1982 și 2001
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Aspectele vizibile își au originea și
evoluează din credințe culturale și
valori mult mai profunde. De obicei,
un nou-venit care își petrece timpul
într-o cultură nefamiliară învață mai
multe despre aspectele invizibile ale unei culturi
prin experiențele/interacțiunile pe care le are cu
această cultură în timp. Cel mai adesea, partea
invizibilă poate fi sursă de neînțelegeri.
În întreaga lume, tradițiile, atitudinile, așteptările,
limbajul corpului sau comunicarea verbală se
manifestă și pot fi înțelese în multe feluri. Dacă se
compară, de exemplu, două grupuri, se pot găsi
asemănări și diferențe atât la părțile vizibile, cât și
la cele invizibile ale aisbergului. La nivel individual, o
persoană aparținând unui grup poate avea convingeri sau comportamente diferite de ale grupului,
dar ar putea găsi asemănări sau afilieri cu alte grupuri.
Astfel, a vorbi despre cultură este un exercițiu complex cu multe elemente de luat în considerare.
Ceea ce este important de reținut este că nici o cultură nu este corectă sau greșită, bună sau rea.
Așadar, putem vorbi de o diversitate de culturi, în permanentă evoluție, dar și în dialog,
interacțiune.
Vorbim despre întâlniri între culturi atunci când persoane care au afilieri sau consideră că au afilieri
diferite interacționează. În interacțiune, dacă sunt avute în vedere doar elementele vizibile ale
aisbergului, aceasta poate să nu fie înțeleasă corect. Pe de altă parte, dacă sunt avute în vedere și
elemente invizibile, analiza interacțiunii nu va fi ușoară pentru că, de multe ori, cei implicați în
interacțiune nu sunt conștienți de elementele de bază care afectează atitudinile vizibile, gândurile
și comportamentele lor.
De aceea, a-i sprijini pe cei care interacționează să poată mobiliza și coordona acele valori,
atitudini, cunoștințe sau înțelegeri relevante pentru a le transpune în comportamente adecvate în
funcție de contextul în care se află, înseamnă a-i sprijini să dezvolte competențe interculturale.
Competența interculturală se referă, așadar, la capacitățile necesare pentru a interacționa cu
succes cu o persoană sau un grup de persoane dintr-o cultură diferită. În contextul programei de
orientare, dezvoltarea competenței sprijină BPI și RTT să înțeleagă societatea gazdă și propria
cultură, convingeri și atitudini, să comunice, să coopereze și să interacționeze cu alte persoane, să
recunoască diversitatea în diferitele sale forme, să promoveze în mod activ valorile individuale
(respect, solidaritate, toleranță, onestitate, responsabilitate, onoare) pentru a încuraja acceptarea
și respectul față de ceilalți.
De asemenea, dezvoltarea competenței interculturale sprijină BPI și RTT să reducă din stresul
adaptării și să își maximizeze punctele forte personale pentru a gestiona șocul cultural și adaptarea
la societatea autohtonă.
Există mai multe modele teoretice referitoare la competența interculturală. Modelul
dezvoltat de Consiliul Europei cuprinde pe lângă cunoștințe, abilități și atitudini, și
valori și asociază cunoașterea cu înțelegerea critică. O persoană competentă
intercultural are nevoie de toate cele patru elemente (valori, atitudini, abilități,
cunoștințe și înțelegere critică). Modelul este detaliat în graficul de mai jos:
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Atitudini

Valori

∗

∗ Valorizarea demnității umane și a
drepturilor omului
∗ Valorizarea diversității culturale
∗ Valorizarea democrației, justiției,
echității, egalității și statului de drept

∗
∗
∗
∗
∗

Deschiderea spre alteritate culturală,
spre alte credințe, viziuni asupra lumii și
practici
Respect
Spirit civic
Responsabilitate
Auto-eficacitate
Toleranța ambiguității

Competențe pentru o cultură democratică
∗ Cunoștințe și înțelegere critică privind
propria persoană
∗ Cunoștințe și înțelegere critică privind
limba și comunicarea
∗ Cunoștințe și înțelegere critică privind
lumea: politică, legislație, drepturile
omului, cultură, culturi, religii,
istorie,media, economii, mediu,
sustenabilitate

Abilități de învățare autonomă
Abilități analitice și de gândire critică
Abilități de ascultare și observare
Empatie
Flexibilitate și adaptabilitate
Abilități lingvistice, comunicative și
plurilingve
∗ Abilități de cooperare
∗ Abilități de rezolvare a conflictelor
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Cunoștințe și înțelegere critică

Abilități

Cum știm dacă suntem competenți intercultural? Descarcă de aici:⁹
Un exercițiu interesant pe care îl poți face mai întâi ca persoană resursă/formator, apoi îl poți
folosi la sesiunile de orientare.
Competența civică
Se referă la capacitatea de a se implica în mod eficient împreună cu ceilalți cetățeni pentru un
interes comun sau public, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea societății. Acest lucru implică
gândirea critică, participarea constructivă la activitățile comunității, precum și la luarea de decizii
în comunitate și în afara comunității.
Competența presupune cunoștințe despre evenimentele contemporane, precum și o înțelegere
critică a principalelor evoluții ale istoriei naționale, europene și a lumii. Aceasta include, spre
exemplu, și cunoașterea valorilor și politicilor, mișcărilor sociale și politice, a schimbărilor climatice
și demografice și a cauzelor care stau la baza acestora. Cunoștințele despre integrarea
europeană, precum și conștientizarea diversității culturale în Europa și în lume,
reprezintă un aspect esențial.
⁹https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICToolRO.pdf
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Mai mult, prin cunoașterea și înțelegerea conceptelor de democrație, justiție,
egalitate, drepturi civile și sociale, evenimente contemporane, BPI și RTT vor putea
să-și exprime preocupările, să-și înțeleagă drepturile, să asculte activ, să participe la
rezolvarea de probleme, să înțeleagă valori precum drepturile omului, non-violență
sau egalitate de gen.
Competențele personale, sociale și de învățare (a învăța să înveți)
Se referă la capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a
informației, munca în echipă în mod constructiv, păstrarea rezilienței și gestionarea propriului
proces de învățare și a carierei. Acest set de competențe include capacitatea de a face față
incertitudinii și complexității, de a învăța să înveți, susținerea bunăstării fizice și emoționale,
empatia și gestionarea conflictelor.
În acest sens, este esențială înțelegerea codurilor de conduită și a normelor de comunicare
acceptate în societate. Competențele personale, sociale și de învățare necesită, de asemenea,
cunoștințe privind igiena și un stil de viață sănătos, cunoașterea strategiilor de învățare preferate
sau a nevoilor de dezvoltare personală. Concentrarea pe dezvoltarea acestui set de competențe va
permite BPI și RTT să participe la viața de zi cu zi, fiind pregătiți să învețe permanent și să-și
gestioneze planurile de viață personale și familiale.
Competențe lingvistice
Competența definește capacitatea de a utiliza diferite limbi în mod corespunzător și eficient pentru
comunicare. Aceasta presupune cunoștințe de vocabular și gramatică în diferite limbi și o
cunoaștere a principalelor tipuri de interacțiune verbală.
Fiecare dintre cele unsprezece teme din Ghidul pentru beneficiari include elemente de limba
română la nivel de competență lingvistică A1 din Cadrul European Comun de Referință pentru
Limbi Străine¹⁰.
Integrarea unor elemente de bază, în special de vocabular al limbii române în procesul de
orientare, va sprijini BPI și RTT în învățarea mai rapidă a vocabularului aferent tematicilor de lucru
și va completa cursurile de limbă română la care participă. Astfel, sunt facilitate și procesele de
adaptare și integrare.
Legătura dintre competențe și tematicile de lucru
Am explicat mai sus de ce am ales abordarea bazată pe dezvoltarea de competențe în procesul de
orientare. De asemenea, am făcut referire la Ghidul pentru beneficiari și la cele unsprezece
tematici de lucru pe care acesta le include, respectiv:
1.
2.

Bun venit în România! (forme de salut);
România - vedere de ansamblu (elemente de geografie, organizare teritorial – administrativă și
instituțională, locuitori, religie);
3. România – țară, cultură și oameni (elemente de istorie și practici culturale);
4. Interacțiune culturală și adaptare (șocul cultural);
5. Viața de zi cu zi în România (transport, serviciul de urgență, interacțiunea cu poliția și administrația publică,
cumpărături, feluri de mâncare, sărbători legale);
6. Drepturi și responsabilități (drepturi și libertăți fundamentale, drepturi pentru BPI și RTT în România,
drepturi familiale, responsabilități);
7. Educația în România (structura sistemului educațional, recunoașterea și echivalarea diplomelor și a
calificărilor);
8. Sănătate (sistemul de asigurări de sănătate, servicii de sănătate);
9. Ocupare (căutarea unui loc de muncă, munca legală);
10. Locuire (identificarea și închirierea unei locuințe);
11. Moneda (banii în România).
¹⁰https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf
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Ghidul cuprinde informații de bază pe care le vei folosi și dezvolta la sesiunile de
orientare. Informațiile sunt completate de exerciții și activități practice pe care să le
desfășori cu participanții și care sunt detaliate în Suportul de curs, anexă la
prezentul ghid. Toate acestea, împreună, însoțite de o participare consecventă la
sesiunile de orientare pot duce la dezvoltarea competențelor detaliate mai sus.
Iată cum sunt declinate cele trei competențe-cheie în competențe specifice și corespondența cu
Ghidul pentru beneficiari:
COMPETENȚE SPECIFICE

CONȚINUT/TEMATICI

CAPITOL
CORESPUNZĂTOR
DIN
GHIDUL
PENTRU
BENEFICIARI

Referitoare la competențele interculturale
Să
recunoască
particularitățile
culturii
proprii și să poată analiza
asemănările și deosebirile
între cultura proprie și cea
românească

Să te cunoști pe tine însuți
Respect pentru tine și pentru
ceilalți
Adaptare culturală
Adaptare
la
schimbări
și
provocări
Șoc cultural
Stabilitate
Bunăstare

1. Bun venit în România!;
3. România – țară, cultură și
oameni;
4. Interacțiune culturală și
adaptare;
6. Drepturi și responsabilități.

Să fie familiarizați cu valorile,
obiceiurile / ritualurile, eroii,
simbolurile și practicile
societății românești

Familie
Practici parentale
Nașterea, Căsătoria, Divorțul și
Moartea
Credințe și superstiții
Religii și libertatea religioasă
Relațiile
cu
autoritățile,
ierarhizarea
Steagul național al României,
stema
Timpul
Spațiul
Mâncarea
Stabilirea limitelor (ce este și ce
nu este acceptat în societate și în
instituțiile publice în funcție de
regiuni)
Obiceiuri
Personalitățiculturale,
intelectuale și istorice ale
României cunoscute peste hotare
Dialecte și expresii idiomatice

2. România - vedere de
ansamblu;
3. România – țară, cultură și
oameni;
4. Interacțiune culturală și
adaptare;
5. Viața de zi cu zi în România;
6. Drepturi și responsabilități.
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Principiile
unei
societăți
Să recunoască principiile și interculturale: acceptarea și
valorile specifice societăților respectarea diversității, dialogul,
valorizarea diferențelor culturale,
interculturale
tratament egal pentru fiecare,
incluziunea socială

2. România - vedere de
ansamblu;
3. România – țară, cultură și
oameni;
4. Interacțiune culturală și
adaptare;
5. Viața de zi cu zi în România;
6. Drepturi și responsabilități.

Valori
ale
unei
societăți
interculturale: Democrația, statul
de drept și drepturile și
responsabilitățile fundamentale,
drepturile omului, toleranța,
solidaritatea,
respectarea
Lucru în echipă pentru diversității
evaluarea și identificarea
Abateri de la valorile societății
căilor de combatere a
interculturale:
atitudinilor
și acțiunilor
intoleranța și formele sale
intolerante la domiciliu, la
(discriminare, segregare, rasism,
școală, la locul de muncă, pe
xenofobie), manifestări și efecte
stradă
ale
lipsei
de
solidaritate
(marginalizare,
excludere,
izolare)
Să recunoască și să explice
formele de abateri de la
valorile
societăților
interculturale

Înțelegerea
dimensiunilor Poziția geografică a României și
geografice și istorice ale țările vecine
România în Europa
României
Clima și anotimpurile
Forme de relief
Județe și regiuni
Populație și etnii
Momente istorice esențiale care
au marcat evoluția României

2. România - vedere de
ansamblu;
3. România – țară, cultură și
oameni;
6. Drepturi și responsabilități.

Referitoare la competențele civice
Să fie familiarizați cu și să
cunoască modul în care pot
folosi cele mai importante
servicii oferite de autoritățile
locale și centrale

Autorități cheie și infrastructură 2. România - vedere de
socială: Inspectoratul General ansamblu;
6. Drepturi și responsabilități;
pentru Imigrări
5. Viața de zi cu zi în România;
Instituții și servicii educaționale: 7. Educația în România;
Școli, Universități, Educație și 8. Sănătate;
formare
p r o f e s i o n a l ă , 9. Ocupare;
recunoașterea diplomelor și a 10. Locuire.
calificărilor
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Să fie familiarizați și să
cunoască modul în care pot
folosi cele mai importante
servicii oferite de furnizorii
de servicii private și de altă
natură

Sănătate și spitale, asigurări de 5. Viața de zi cu zi în România;
11. Moneda.
sănătate și igienă
Agențiile de ocupare a forței de
muncă, ocuparea forței de
muncă și ajutoarele sociale,
sistemul pieței muncii
Locuință
Transport
Bănci, societăți de asigurări,
telecomunicații,
ONG-uri
și
asociații

Să fie familiarizați cu Sistemul administrativ, guvernul 2. România - vedere de
ansamblu;
sistemul politic, economic și și administrația locală
6. Drepturi și responsabilități.
social
Sistemul politic cu actori politici,
alegeri democratice
Sistemul și structura economică
Să fie conștienți de drepturile
și
responsabilitățile
fundamentale și să și le
poată exercita

Bazele legislației și sistemului 2. România - vedere de
judiciar
(Constituția,
Legea ansamblu;
privind
străinii,
Ordonanța 6. Drepturi și responsabilități.
privind integrarea)

Referitoare la competențe personale, sociale și de învățare (a învăța să înveți)
Să cunoască diferite moduri Utilizarea
internetului
în 7. Educație;
9. Ocupare.
de a învăța și de a lucra și să căutarea unui loc de muncă
poată utiliza informațiile și
tehnologia informației
Educație continuă în România
Să fie familiarizați
practicile de angajare

cu Cultura locului de muncă și rolul 9. Ocupare.
muncii în societatea românească

Să fie responsabili de Bugetul și finanțele personale
gestionarea
resurselor
financiare

11. Moneda.

Să înțeleagă normele și Igiena personală
regulile privind igiena publică Servicii medicale
și personală

8. Sănătate.
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Să fie familiarizați cu
procedurile de siguranță și să
fie pregătiți pentru situații de
urgență

Servicii de urgență (Poliție, 5. Viața de zi cu zi în România.
Ambulanță, Pompieri)
Măsuri de siguranță în caz de
cutremur, inundații, incendii, alte
catastrofe
naturale
sau
provocate de om
Proceduri generale de siguranță
referitoare
la
locuință
și
transport

Să cunoască modalitățile de Adaptare culturală
a căuta și cere asistență din
partea
celorlalți
din
comunitate

5. Viața de zi cu zi în România;
4. Interacțiune culturală și
adaptare.

Să fie conștienți de diferitele Procesul de integrare: actorii 6. Drepturi și responsabilități.
etape ale propriului proces implicați, roluri și responsabilități
de integrare

Referitoare la competențele lingvistice
Toate capitolele.

Să fie capabili să ofere Nume
informații de bază despre ei Vârstă
înșiși și să răspundă la Adresă
întrebări simple
Să poată folosi vocabularul Baze de vocabular în funcție de
uzual
fiecare arie tematică

Conținuturile indicate mai sus pot fi abordate și adaptate (detaliate sau restrânse) în funcție de
numărul de participanți, nevoile și nivelul de înțelegere al acestora. Ele au fost concepute pentru a
fi testate timp de șase luni, două (2) ore pe săptămână. În funcție de adaptările necesare,
conținutul materialelor finale va putea fi folosit pe durata unui (1) an, cu activitate de două (2) ore
pe săptămână.
De obicei, sesiunile de orientare sunt animate de persoane resursă/formatori bi-culturali (care
cunosc societatea gazdă dar și cea de origine a participanților la sesiuni). Este foarte posibil însă ca
la sesiunile de orientare grupul să nu fie omogen (participanții să fie din mai multe țări).
Cum să gestionezi astfel de situații, dar și cum să organizezi sesiunile de orientare, vom vedea în
capitolul următor.
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1.3.Elemente cheie pentru organizarea și desfășurarea sesiunilor de
orientare
Rolul persoanei resursă/formatorului
Rolul formatorului în orientare este de a sprijini învățarea și capacitarea participanților. Chiar dacă
fiecare formator este diferit, formatorii eficienți au adesea aceleași caracteristici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestă interes față de alte culturi;
Sunt buni ascultători;
,,Aud şi apoi uit. Privesc și apoi îmi
Sunt empatici;
amintesc. Fac și apoi înțeleg.”
Nu se tem să vorbească în fața grupului;
Confucius
Sunt atenți;
Au inteligență emoțională;
Manifestă interes pentru conținutul cursului;
Sunt dispuși să încerce lucruri noi, inclusiv diferite metode de formare;
Sunt dornici să învețe de la ceilalți, inclusiv de la participanți;
Înțeleg că formarea ar trebui să fie centrată pe cursanți/participanți;
Sunt deschiși pentru feedback.
Stiluri de învățare

Fiecare persoană are propriul stil de învățare. Ia în considerare felul în care înveți mai bine. Reții
mai ușor ceea ce se spune verbal? Te ajută să asculți muzică clasică atunci când înveți? Preferi să
citești știrile pe ecranul unui computer sau într-un ziar? Înțelegi cel mai bine un punct de vedere
atunci când îl susții?
În plus, când o activitate implică adulți, sunt câteva elemente care influențează învățarea. Acestea
sunt:
Adulții rețin:
10% din ceea ce citesc
•
Vârsta;
20% din ceea ce aud
•
Nivelul de cunoaștere a limbii materne;
30% din ceea ce văd și
•
Cunoașterea altor limbi;
50% din ceea ce văd și aud
•
Nivelul de studii;
Dar, dacă sunt implicați activ, procentele
•
Contextul cultural;
se pot transforma în 70% din ceea ce
•
Motivația de a învăța;
spun și 90% din ceea spun și fac
•
Starea de spirit și emoțiile;
•
Situația personală și familială;
•
Sănătatea fizică.
A ține cont de aceste elemente și de efectele lor, ori de câte ori este posibil, poate duce la o mai
bună învățare și reținere.
Așadar, deoarece cu toții învățăm diferit, îți recomandăm să folosești metode
variate în timpul sesiunilor de orientare.
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Icebreakers
Brainstorming
Elemente vizuale
Debriefing

Exemple de metode de formare
Studiu de caz
Joc de rol
Prelegere
Metoda “Parcării”
Activități în afara unei săli de
curs

Folosirea de exemple din
realitate
Dezbatere
Simulare
Jocuri

Scurte explicații:
Icebreakers („Spargerea gheții”)
Începutul oricărei sesiuni de formare este esențial pentru stabilirea relației cu participanții. Este
foarte important ca participanții să fie implicați de la bun început pentru a-i încuraja să vorbească
și să se implice activ pe durata sesiunii.
Icebreakers sunt ideale pentru:
•
•
•
•

A-i ajuta pe participanți să se cunoască reciproc sau să învețe ceva nou despre persoanele din
grup dacă se cunosc deja;
A menține atenția participanților și a-i face să se simtă confortabil;
A crea o atmosferă pozitivă încă de la început;
A introduce informal conținutul activităților, pentru a trezi interes sau a crea entuziasm.

De asemenea, icebreakers sunt eficiente dacă sunt folosite strategic de-a lungul sesiunilor de
formare. Spre exemplu, nu numai la început sau la prima întâlnire cu participanții, ci și după pauze,
atunci când participanții se simt obosiți sau incluse în alte activități. Vei găsi exemple de
icebreakers în partea a doua a acestui ghid, la tematicile de lucru.
Brainstorming
Brainstorming-ul este o modalitate excelentă de a genera idei spontane pentru rezolvarea unei
probleme și de a implica participanții. Este ideal atunci când vrei să discuți un subiect specific, cum
ar fi igiena sau bugetul familiei, pentru a explora puncte de vedere și atitudini despre subiectele
respective și pentru a-i ajuta pe participanți să împărtășească ceea ce știu.
Câteva idei:
•
Alege un cuvânt (ex: tramvai, alocație, chirie) sau o frază și roagă-i pe
participanți să se gândească la alte cuvinte care le vin în minte legate de
cuvântul/fraza respective; participanții pot fi rugați să se gândească și la
cuvinte opuse celor prezentate;
•
Prezintă a problemă și roagă-i pe participanți să se gândească împreună
la una sau mai multe soluții (ex. În fiecare zi, ghena se înfundă cu gunoi
menajer care atrage insecte și rozătoare, periculoase pentru copii);
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Prezintă un subiect și întreabă participanții ce ar face sau ce ar sugera (ex.
Cum faci față stresului legat de stabilirea în România?);
• Prezintă un scenariu/poveste care implică mai multe personaje și roagă
participanții să se gândească la soluții din perspectiva fiecărui personaj (ex. Ai
doi copii la școală, ești invitat la ședința cu părinții, care este obligatorie, dar
nu vorbești românește și te temi că nu vei înțelege ce se discută. Ce e de
făcut? Roagă-i pe participanți să se gândească împreună la cum se poate simți
părintele la ședință, cum s-ar putea simți ceilalți părinți și profesorul diriginte;
cum s-ar putea simți copiii dacă părinții nu se duc la ședință și dirigintele le
reproșează acest lucru);
•

Atunci când desfășori sesiuni de brainstorming, ar trebui:
Să încurajezi participanții să spună orice idee care le vine în minte;
Să reamintești participanților că nu există idei proaste;
Să eviți să critici ideea sau să permiți altor participanți să critice idei;
Să te asiguri că fiecare idee este evaluată în mod egal;
Să încurajezi participanții să țină cont de ideile exprimate și să construiască sau să ducă
raționamente mai departe, plecând de la acestea;
•
Să notezi ideile sau să le desenezi pe flipchart;
•
Să împarți participanții în grupuri mai mici;
•
Să implici participanții mai tăcuți sau timizi, dându-le timp să se gândească la idei înainte de a
se alătura grupului/grupurilor pentru a le împărtăși și discuta.
•
•
•
•
•

Debriefing
Debriefingul este procesul de gândire și prelucrare, filtrare a unei experiențe pentru a raporta sau
informa mai departe despre acesta. Formatorii eficienți planifică și lasă suficient timp după fiecare
sesiune pentru cel puțin câteva minute de reflecție asupra conținuturilor discutate. Debriefingul
este foarte util ca evaluare la finalul fiecărei activități organizate.
Procesul de debriefing începe cu:
•
Prezentarea ideii de reflecție participanților;
•
Crearea unei legături între ceea ce s-a discutat/învățat și modul în care poate fi aplicat în
lumea reală.
După ce ai prezentat ideea de reflecție, lasă timp de gândire participanților și analizați apoi
împreună răspunsurile.
Exemple de întrebări de debriefing:
- Ce servicii asigură primăria pentru cetățeni?
- Care sunt serviciile de care tu ai nevoie?
- Ce faci dacă nu reușești să ajungi la timp la programarea făcută la medicul de familie?
Studiul de caz
Se folosește pentru a sprijini dobândirea de cunoștințe din exemple practice și analiza lor.
Participanții primesc descrierea unei situații-problemă reale, și, individual sau în grup, caută
soluții pentru rezolvarea acesteia.
Exemplu: Neda este beneficiară de protecție subsidiară în România și vrea să-și
viziteze prietenii din Germania. Își cumpără bilet de avion, dar la frontieră nu
obține permisiunea de a ieși din țară deoarece nu are viză de intrare în Germania.
Analizează situația. Ce poate face Neda? Ce ar fi trebuit să facă înainte de
plecare? Unde ar fi putut găsi informații?
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Jocul de rol
În jocul de rol, doi sau mai mulți participanți își asumă roluri și acționează în
situația dată, în timp ce restul participanților observă. Această metodă permite
participanților să-și pună în practică abilitățile, să fie creativi și să experimenteze
situații noi sau să găsească soluții la diversele probleme. Poate fi folosit la oricare
dintre tematicile de lucru.
Exemplu de joc de rol: Zia trece prin fața magazinului alimentar de lângă stația de autobuz și vede
un anunț de angajare în vitrină. Vrea să afle mai multe informații de la directorul magazinului.
Imaginați situația și dialogul dintre cei doi.
Metoda ,,parcării”
Agață de perete o filă de flipchart numită „Parcare". Dacă participanții au întrebări la care nu se
poate răspunde imediat sau sunt mai dificile, roagă-i să le scrie sau scrie-le tu pe filă și vei decide
când să răspunzi la ele. Metoda este utilă pentru că demonstrează participanților că gândurile și
întrebările lor sunt importante, dar permit activității să se desfășoare în limitele de timp stabilite,
dar și pentru a demonstra că formatorul vă urmări întrebările la care nu s-a răspuns și va
răspunde la ele. Dacă nu știi răspunsul la o întrebare, nu este nicio problemă, recunoaște acest
lucru, dar nu uita să te informezi și să răspunzi ulterior.
Pregătirea sesiunilor de orientare
Evaluarea preliminară
În pregătirea sesiunilor de formare, ia în considerare mai întâi persoanele care vor participa,
inclusiv mediile lor culturale, vârstele, limbile vorbite și nivelul de educație și alfabetizare. Dacă
este necesar și posibil, poți avea în vedere programarea participanților în funcție de limba vorbită.
Iată câteva strategii pentru lucrul cu grupuri diferite:
•
Grupează participanții în funcție de limbă, cu un interpret așezat alături de ei, dacă este cazul;
•
Identifică liderii din cadrul grupului și implică-i în activități în mod corespunzător;
•
Grupează mai mulți participanți cu studii, cu participanți cu mai puțini ani de studii;
•
Variază metodele de formare;
•
Planifică varierea metodelor de formare în funcție de grup înainte de începerea formării;
•
Asigură-te că materialele de formare pot fi înțelese de toți participanții;
•
Verifică în permanență dacă participanții înțeleg.
Reține!
Cu cât sunt mai mulți participanți formați, cu atât mai multă atenție va fi necesară pentru a te
asigura că formarea este relevantă, metodele sunt adecvate și că toți participanții înțeleg.
Conținut și abordări
Programă
Programa de orientare cuprinde conținuturile învățării și rezultatele așteptate. Se recomandă ca
persoanele resursă/ formatorii să folosească aceeași programă ca document de
referință și să propună revizuiri ale acesteia, dacă este cazul, pentru a răspunde
nevoilor participanților. Conținutul poate fi adaptat prin simpla adăugare de
exemple și informații specifice contextului local.
Programa pentru orientare este inclusă în acest ghid în Anexa 1.
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Planul de activitate
Un plan de activitate standard include obiective, indicatori, activitățile, timpul și
materialele necesare și metoda (metodele) de evaluare. De asemenea, se
recomandă ca planul să includă o introducere pentru activitate, o descriere a
activității, o reflecție și o concluzie/evaluare. Avantajul pregătirii de planuri de activitate înainte
de sesiunile de formare este că asigură că toate aspectele critice ale formării sunt acoperite, cu
distorsiuni minime. La fiecare tematică, vei găsi propuneri de plan de activitate pe care le poți
adapta.
Aspecte de ordin logistic
Locul activității de formare: în alegerea acestuia, asigură-te că are spațiu și lumină suficiente și
este accesibil participanților. Dacă locul unde se desfășoară activitatea este mai puțin vizibil,
pune semne care să-i direcționeze pe participanți.
Așezarea în sală: poate influența modul în care participanții interacționează între ei și cu
formatorul. Înainte de a stabili configurația sălii, îți sugerăm să ai în vedere profilurile
participanților, inclusiv abilitățile lor de limbă. Iată câteva exemple de moduri de așezare a
participanților:
Mod de așezare
În cerc

În grupuri mici

Herringbone style

Perechi

În formă de ,,U”

Comentarii
Este potrivit pentru activități cu un grup mai mare de
persoane;
Participanții sunt de la ,,egal la egal” sau acest mod de
așezare dă sentimentul de egalitate participanților;
Poate fi folosit pentru brainstorming sau pentru anumite
jocuri;
Este potrivit pentru discuții de grup sau pentru lucru în
grup;
Participanții pot sta în picioare sau așezați;
Este potrivit pentru lucrul în grup cu participanți așezați la
mese;
Are avantajul că participanții pot vedea formatorul, alte
elemente vizuale pe care acesta le folosește și pot lucra în
același timp;
Este potrivit pentru exerciții de tip icebreaking sau pentru
discuții în perechi;
Este potrivit și pentru exerciții de tip carusel (participanții
schimbă locurile între ei în sensul acelor de ceasornic);
Este potrivit pentru activități care presupun implicare
activă;
Este potrivit pentru prezentări, urmărirea unor materiale
video;
Aranjamentul se poate folosi cu sau fără mese;
Poate fi așezat și sub formă de semicerc și permite, astfel,
mai mult spațiu pentru activități;
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Reține!
Alege așezarea care se potrivește cel mai bine în funcție de numărul de
participanți și de activitățile pe care le vei face! Activitățile cele mai eficiente
pentru învățare sunt cele prin care participanții pot vedea, asculta și face în
același timp! Organizează cât mai multe activități în oraș/comunitate, în parcuri,
la muzee, chiar și în mijloace de transport. Invită la activități persoane din
administrația publică, de la școală și din comunitate!

Materiale pentru formator: Materialele standard
ale unui formator includ laptop/desktop, proiector,
markere, flip chart și hârtie pentru flipchart; în funcție
de temele pe care le abordezi, pot fi folosite și alte
materiale, cum ar fi baloane, sfoară și imagini laminate.
Pregătește cu atenție fiecare sesiune de formare și
activitățile pe care le vei face pentru a fi sigur pe tine.
Asigură-te că ai materiale potrivite pentru persoane cu
un nivel modest de studii.
Materiale pentru participanți: Asigură-te că
participanții au posibilitatea de a nota ceea ce le
spui. Încearcă să ai o rezervă de instrumente de scris și
hârtie/carnețele sau fișe de lucru pentru aceștia.
Timp: Calculează timpul de care ai nevoie pentru a
organiza formarea, inclusiv timpul necesar pentru
traducere (dacă este cazul), pauzele și tranzițiile de la o
temă la alta.
Distribuția de gen: dacă este posibil, încearcă să
alcătuiești grupurile de lucru în mod mixt (femei și
bărbați) și să încurajezi participarea acestora în mod
echilibrat.

Bună practică
Stimulentele pot contribui
la asigurarea participării
BPI și RTT. Acordă un
certificat
pe
care
participanții îl pot arăta
viitorilor angajatori sau
orice alt instrument/obiect
care îi va ajuta să se
orienteze în noua lor viață
în România, cum ar fi un
calendar în care să noteze
interviurile de angajare
sau numere de telefon.

Interpreți
Dacă ai nevoie de interpreți pentru facilitarea comunicării, stabilește o întâlnire înainte de a începe
activitatea de formare. La această întâlnire:
•
Evaluează capacitatea lingvistică a interpretului;
•
Explică-i rolul pe care îl are;
•
Analizați împreună conținutul activității și orice vocabular provocator;
•
Dezvoltă o relație profesională cu interpretul.
Reține !
Pentru a comunica eficient cu participanții, ai nevoie de asistența interpretului.
Asigură-te că aveți o înțelegere comună cu privire la modul în care ar trebui să se
desfășoare activitatea de formare.
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Planifică-ți munca! Muncește planificarea!
Formarea
Introducerea
La începutul sesiunii de formare, prezintă-te, prezintă-l și pe interpret (dacă este cazul) și rolul său.

Scopuri și obiective
Prezintă formarea oferită, asigurându-te că participanții înțeleg scopul și obiectivele acesteia.
Amintește participanților că formarea este pentru ei. Dacă participanții nu înțeleg scopurile și
obiectivele, încurajează-i să-ți spună acest lucru.
Prezentarea participanților
Roagă-i pe participanți să se prezinte. Acest lucru îi va obișnui să vorbească în fața celorlalți
participanți și îi va susține în a se cunoaște reciproc. La modul ideal, participanții vor dezvolta
relații dincolo de activitatea de formare.
Stabilirea așteptărilor
Lucrează cu participanții pentru a stabili așteptările și regulile pentru desfășurarea activităților.
Exemple de astfel de așteptări includ: vom veni la activitate la timp; toată lumea ar trebui să
audă; vom participa cu toții. Dacă așteptările nu sunt corespunzătoare, întreabă restul grupului
ce crede și încurajează participarea. Poți încuraja folosind un exemplu de tipul: "Cum ne simțim
când, în timp ce discutăm, cineva vorbește la telefonul mobil?", iar ca regulă, puteți stabili
împreună ca în timpul activităților, telefoanele mobile să fie pe mod silențios.
Dacă o regulă a fost încălcată, stabilește împreună cu grupul o „sancțiune” pentru încălcarea
acesteia.
Analiza de nevoi
Analiza de nevoi urmărește să identifice ceea ce participanții știu și pot face și ceea ce își doresc
să știe și să poată face. Există mai multe motive pentru care se recomandă ca analiza de nevoi să
fie parte integrantă din activitatea de formare:
Pentru identificarea cunoștințelor și nevoilor actuale: analiza te poate ajuta să afli cu ce
informații și abilități vin participanții la sesiunile de formare la fiecare dintre cele 11 tematici
de lucru; de asemenea, te poate ajuta să afli dacă participanții vin cu idei preconcepute legate
de anumite subiecte;
• Pentru identificarea modalităților de a folosi ceea ce participanții știu deja ca bază pentru
activitatea de formare: analiza te poate ajuta să validezi informațiile și experiențele pe care le
au participanții, să construiești sesiunile de orientare pornind de la abilitățile și realizările
participanților și să nu începi totul de la zero. Faptul că participanții au informații despre
România poate fi exploatat în sens pozitiv, ca ușurare a anxietății legată de învățare;
• Pentru identificarea de conținuturi relevante: analiza te ajută să afli nevoile și scopurile cele
mai urgente ale participanților. Adulții sunt mai motivați să învețe dacă ceea ce învață are
legătură directă cu preocupările și nevoile lor. Informația din analiza de nevoi poate fi, astfel,
de folos pentru stabilirea de noi obiective de formare, pentru determinarea ordinii în care să
fie abordate anumite subiecte/teme și pentru a decide cu privire la timpul dedicat acestor
subiecte/teme. Nu în ultimul rând, nevoile se schimbă sau evoluează cu timpul.
Pe măsură ce participanții petrec mai mult timp în comunitate, vor deprinde din
ce în ce mai multe abilități, vor ști mai multe și vor avea întrebări din ce în ce mai
complexe. Astfel, făcând în permanență o analiză de nevoi, vei reuși să-i înțelegi
mai bine pe participanți și să ajustezi exerciții și conținuturi corespunzător.
•
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Cum și când poți face analiza de nevoi?
La începutul fiecărei sesiuni de formare/activități
De obicei, analiza de nevoi se realizează la începutul sesiunilor de formare.
Evaluează cunoștințele, abilitățile și atitudinile participanților legate de conținutul
cursului. Un mod în care poți face acest lucru este de a pune trei întrebări simple, de exemplu: Ce
știți (despre viața în România)? Îți este frică de ceva (legat de viața în România)? Ce așteptări ai
(despre viața în România)? Notează răspunsurile și pune-le deoparte. Revino la aceste răspunsuri
la sfârșitul activității pentru a vedea ce s-a schimbat.
O altă modalitate prin care poți face acest lucru este de a-i ruga pe participanți să indice toate
întrebările pe care le au, spre exemplu, despre România sau despre legile din România și
răspunsurile pe care le știu. Notează răspunsurile separat, iar la finalul activității, după ce ai
parcurs conținutul pregătit, revino la întrebări și roagă-i pe participanți să dea răspunsurile
corecte. Compară apoi răspunsurile de la începutul activității cu cele de la final.
De asemenea, îi poți ruga pe participanți să indice subiectele care îi interesează cel mai mult,
spre exemplu, despre tradiții și obiceiuri sau despre viața de zi cu zi din România. Folosește hârtie
A4 sau post-it-uri și lipește-le pe un panou sau perete. Apoi, roagă participanții să voteze
marcând cu buline sau culori ariile de interes. Poți începe discuția cu subiectul care are cele mai
multe voturi.
O evaluare mai aprofundată se poate face printr-un test. Dacă alegi această modalitate, asigurăte că participanții înțeleg că evaluarea este doar pentru a te susține ca facilitator în determinarea
modului de organizare optimă a formării și că nu va avea un impact asupra statutului lor sau
asupra sprijinului pe care îl primesc în România.
Pe parcursul activităților
Notează întrebările participanților din timpul unei sesiuni și analizează-le la sfârșitul activității.
Marchează întrebările la care s-a răspuns. Pune un semn la întrebările la care răspunsul nu
trebuie încă dat, astfel încât participanții să înțeleagă că informațiile vor fi abordate într-o
sesiune viitoare. Încurajează participanții să pună întrebări pentru a vedea ce au înțeles.
Răspunsurile și feedback-ul primite îți oferă informații valoroase despre progresul lor în procesul
de învățare.
Evaluarea continuă și modificarea conținuturilor
Evaluează ceea ce înțeleg participanții pe durata formării. Poți face acest lucru într-o varietate de
moduri, inclusiv reflecție de grup, un test verbal sau o activitate. Pe măsură ce evaluezi, fii
pregătit să-ți adaptezi activitățile. Acest lucru poate însemna că trebuie să acorzi mai mult timp
unui subiect decât ai planificat inițial sau că trebuie să adaptezi tehnicile de formare. Reține că
fiecare persoană învață diferit și responsabilitatea ta ca formator este să te asiguri că obiectivele
de formare sunt atinse.
Gestionarea grupului
O responsabilitate-cheie a formatorului este gestionarea grupului cu care lucrează. Gestionarea
grupului asigură stabilirea și menținerea unui mediu pozitiv de învățare. Iată câteva strategii
simple care te pot ajuta:
• Imediat ce participanții vin la activitate, salută-i cu un zâmbet și un salut cald;
• Clarifică orice provocare imediat ce apare;
• Folosește muzică pentru a trece mai ușor de la o activitate la alta. Asigură-te că
muzica este potrivită pentru toți participanții;
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•
•
•
•
•
•

•

• Modifică aranjamentul în sală după cum este necesar. Dacă unii participanți
domină conversația sau au conversații private, reașază-i. Reține că acest lucru se
poate face într-un mod distractiv și informal, cum ar fi printr-un exercițiu de tip
icebreaking;
•
După ce stabilești regulile cu participanții, asigură-te că le pui în practică și
menține-le ca un standard;
Folosește exerciții de tip icebreaking pentru a menține participanții activi și
atenți;
Asigură participarea tuturor implicându-i și pe cei mai tăcuți;
Păstrează o comunicare și un ton pozitiv, ascultă-l pe cel ce vorbește și facilitează
conversația;
Nu sta doar în fața participanților, folosește tot spațiul disponibil în sală și angajează
participanții în discuții;
Menține contactul vizual cu participanții;
Pentru a te asigura că participanții rețin ce le transmiți și că sunt atenți la discuții, din când în
când, folosește întrebări generale de tipul: Aveți vreo întrebare legată de acest subiect? sau
întrebări specifice, de tipul: Cine poate spune care este durata Programului Național de
Integrare și ce ai de făcut dacă îl întrerupi?;
Atunci când notezi pe fila de flipchart, încearcă să nu stai cu spatele la participanți. Folosește
spațiul din sală și întărește ceea ce participanții au spus, spre exemplu: Ai punctat foarte
bine. Ar trebui să notez acest lucru: Înainte de a semna un contract de muncă, dacă acesta
este în limba română și nu înțeleg tot conținutul, cer sprijin consilierului de la Centrul de
Integrare. Am înțeles corect?.

Activitatea cu grupuri de participanți fără parcurs de educație formală
Acești participanți pot avea dificultăți de adaptare la o sală de curs sau context de învățare pe
care îl percep ca fiind formal. Unii nu vor avea încredere în capacitatea lor de învățare și vor avea
nevoie de încurajare. În astfel de situații, sunt potrivite activități de tipul jocurilor pentru a
transmite mesaje cheie și cât mai multe fotografii, planșe și elemente vizuale.
Activități cu persoane în vârstă
Persoanele în vârstă pot avea sentimentul că nevoile sau problemele lor sunt mai puțin
importante și pot fi reticenți în a cere sprijin. Dacă ai astfel de situații, încearcă să grupezi
participanții cu vârste apropiate pentru a le asigura confortul învățării în același ritm. Nu îi asalta
cu informații, ci încurajează discuții de grup în baza unor informații cât mai simple.
De asemenea, participanții mai în vârstă pot veni cu ideea că nu mai pot/nu mai au abilitățile
necesare să învețe lucruri noi. Încurajează-i și spune-le că în ciuda vârstei, au o experiență de
viață care îi poate ajuta să înțeleagă mai repede și mai profund realitățile din țara gazdă.
Activitatea cu persoane cu dizabilități
Astfel de situații vor trebui analizate de la caz la caz. Dacă este nevoie, apelează la un consilier
sau la membrii familiei pentru sprijin în analiza de nevoi. Dizabilitățile pot fi privite diferit, în
funcție de contextul cultural. Este important însă de reținut că persoanele cu dizabilități au
drepturi care trebuie respectate, iar orientarea este modalitatea cea mai simplă de
a le vorbi despre aceste drepturi și de a contribui la respectarea acestora.
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Activitatea cu persoane educate
Pentru a fi eficientă, îți recomandăm să faci o analiză de nevoi. Încurajează cât mai
mult aceste persoane să participe activ la sesiuni și consideră-le persoane resursă.
O modalitate simplă de implicare este de a lucra în pereche sau grup cu persoane
cu un nivel mai mic de educație și de a le da, astfel, ocazia să-și acorde sprijinul.
Activitatea cu un grup mic
Se poate întâmpla să lucrezi doar cu una, două sau trei persoane. În ciuda acestui fapt, e
important să menții conținutul interactiv. Dacă ai un singur participant, poate fi util să identifici
stilul de învățare și să adaptezi planul de activitate în consecință, folosind totuși metode diferite
pentru a menține interesul activ. Folosește imagini, fotografii, materiale video și discută pe
marginea acestora sau mergeți împreună la instituții publice, exersați interviuri pentru un loc de
muncă.
Feedback
La încheierea fiecărei activități de formare, cere părerea participanților. Aceștia pot să o
împărtășească în scris, în mod individual, să discute în grupuri mici sau la nivelul întregului grup.
Concentrează-te asupra a ce a fost bine și ce ar putea fi îmbunătățit. Spune-le participanților că
părerea lor va influența sesiunile viitoare.
Evaluarea după formare
Acordă timp pentru a evalua activitatea desfășurată. Analizează informațiile primite de la
participanți, inclusiv evaluări informale sau formale. A fost vreo activitate care a eșuat? Ce a
contribuit la acest lucru și ce s-ar putea face altfel pentru ca acesta să devină un succes? Notează
aceste lucruri și împărtășește-le cu alți colegi, astfel încât aceștia să poată învăța din experiența
ta.

În încheiere, reține că orientarea este un proces continuu și dinamic care îi ajută pe BPI și RTT în
dobândirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor necesare conviețuirii. Aceasta
plasează participanții și stilurile lor unice de învățare în centru. Formatorii de
orientare eficace sunt cei deschiși să învețe de la participanții lor și să se dezvolte
continuu.
Mult succes!
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ANEXA 1. PROGRAMĂ DE ORIENTARE ÎN SOCIETATE

REACT_RO: Resurse educaționale pentru învățarea limbii române și acomodarea
culturală a beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și a resortisanților țărilor
terțe (RTT) în România FAMI/17.03.03.01
INTRODUCERE
Contextul European
Societățile europene sunt și vor continua să fie caracterizate de un grad tot mai mare de
diversitate. În prezent, sunt peste 20 de milioane de persoane din afara spațiului Uniunii
Europene (UE) cu reședința în UE, care reprezintă 4% din totalul populației acesteia. Mobilitatea
resursei umane, realizată în grade diferite și cauzată de o serie vastă de motive, va fi o trăsătură
inerentă a secolului al XXI-lea, atât pentru Europa, cât și la nivel mondial. Prin urmare, este
esențial ca UE și statele sale membre să investească în politici de integrare a resortisanților
țărilor terțe pentru a contribui la creșterea prosperității și a stabilității pe termen lung.
Principiile Comune de Bază (PCB) (eng. Common Basic Principles) pentru Politica de Integrare a
Imigranților în UE au fost adoptate de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne în Noiembrie 2004 și
constituie fundamentul inițiativelor UE în domeniul integrării. PCB au subliniat în mod clar că
integrarea trebuie abordată sub aspect bidirecțional: Primul Principiu de Bază Comun (PCB 1)
prevede că: ,,Integrarea este un proces dinamic, de acomodare reciprocă a tuturor imigranților și
a rezidenților din Statele Membre“.
La nivel european, din decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona prevede un temei juridic explicit
pentru stimulentele și sprijinul acordat de către Statele Membre UE în vederea derulării
acțiunilor de promovare a integrării resortisanților țărilor terțe, care locuiesc legal pe teritoriul
acestora. În baza Agendei Europene pentru Integrare din 2011, planul de acțiune al UE privind
integrarea oferă un cadru politic comun pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a politicilor
de integrare a migranților în întreaga UE. Planul de acțiune oferă un cadru politic comun și
măsuri de sprijin. Acesta reliefează sprijinul politic, operațional și financiar care trebuie acordat
la nivelul UE pentru a sprijini Statele Membre și include acțiuni în următoarele domenii:
•
Măsuri înainte de plecare și după sosirea migranților: include acțiuni de pregătire a
migranților și a comunităților locale pentru integrare;
•
Educație: include acțiuni pentru promovarea învățării limbii naționale, participarea copiilor
migranților la formele de educație timpurie și la servicii medicale, formarea cadrelor
didactice și educația civică;
•
Ocuparea forței de muncă și formarea profesională: include acțiuni pentru facilitarea
recunoașterii calificărilor și competențelor, pentru promovarea integrării migranților pe
piața muncii și evidențierea posibilităților de antreprenoriat;
•
Accesul la serviciile de bază, participarea activă în cadrul societății și incluziunea socială.
De asemenea, planul menționat anterior pune în lumină instrumente de
consolidare a coordonării și cooperării între diferiții actori care se ocupă de procesul
de integrare la nivel național, regional și local - de exemplu, prin crearea unei Rețele
de Integrare Europeană, care să promoveze învățarea reciprocă între Statele
Membre - și o abordare mai strategică și holistică asupra fondurilor europene
pentru integrare.
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Contextul Național
Fiind gazda a peste 112.000 de cetățeni străini (64.903 resortisanți din afara UE și
47.211 rezidenți UE și ai Spațiului Economic European (SEE) și Elveția), România
încearcă să îmbunătățească în mod constant oportunitățile și serviciile de
integrare, să faciliteze accesul nediscriminatoriu la acestea și să inițieze dialoguri și interacțiuni
între cetățenii altor țări și societatea autohtonă.
România, precum și alte țări din regiune, au înregistrat o creștere rapidă a numărului de
resortisanți din afara UE ca urmare a fluxurilor migratorii din 2015-2016. Prin intermediul
programelor de relocare, peste 700 de migranți din Siria, Irak și Eritrea, majoritatea în situații
vulnerabile, au fost transferați în România în ultimii doi ani, unde au beneficiat de protecție
internațională. În același timp, este în continuă creștere numărul altor resortisanți din afara UE și
SEE / Elveția care vin în România pentru studii, în calitate de membri de familie ai unor cetățeni
români sau în scop de muncă. Majoritatea celor care au ales România drept domiciliu, în special
cei care beneficiază de protecție internațională, sunt adulți cu diferite nivele de pregătire
educațională/profesională.
Fără îndoială, migrația contribuie la îmbogățirea diversității culturale și etnice pe întreg
mapamondul. Totuși, aceeași diversitate poate determina o serie de provocări pentru migranții
care se deplasează în țări cu norme sociale, culturi și tradiții ce au un grad mare de diversitate.
Migranții din toate categoriile sociale se pot confrunta cu mai mulți factori de stres pe tot
parcursul procesului de integrare, printre care ,,pierderea normelor culturale, obiceiurilor
religioase și a sistemelor de sprijin social, adaptarea la o nouă cultură, schimbarea identității
personale și înstrăinarea propriului eu."¹¹ În plus, migranții pot avea așteptări nerealiste privind
viețile lor în cadrul noilor comunități. Aceste așteptări nu numai că vor genera un nivel ridicat de
stres pentru migranți după momentul sosirii, ci vor pune presiune și asupra comunității în care
aceștia urmează să se integreze, comunitate care acționează în vederea sprijinirii migranților în
procesul de adaptare. Astfel, se pot diminua perspectivele pozitive ale procesului de integrare.
Cadrul juridic și politica românească în domeniul integrării migranților¹² evidențiază importanța
integrării sociale a resortisanților din UE și din afara UE și urmărește să ofere posibilitatea de a
dobândi un bagaj minim de cunoștințe și abilități, prin cursuri de limbă română, programe de
orientare și activități de consiliere, celor care și-au stabilit reședința sau domiciliul în România.
Ordonanța Guvernului (OG) 44/2004 definește integrarea socială ca un proces de participare
activă a migranților la viața economică, socială și culturală a societății, în vederea prevenirii și
combaterii marginalizării sociale, respectiv pentru adaptarea la condițiile societății românești. De
asemenea, OG se concentrează asupra măsurilor specifice destinate beneficiarilor de protecției
internațională. De asemenea, prevede și includerea în Planul Individual de Integrare a sprijinului
în procesul de orientare după stabilirea în România.
OIM admite că integrarea cu succes este un proces dinamic bidirecțional care implică adaptarea
reciprocă a migranților și a societății-gazdă, bazată pe principiile protecției drepturilor
fundamentale ale omului, respectului, toleranței și nediscriminării.
Pentru OIM, politicile de integrare eficiente trebuie să se constituie ca priorități în agenda
Guvernului privind migrația, indiferent de durata șederii migranților.
¹¹Bhugra, D. și Becker, M. (2005). “Migration, cultural bereavement and cultural identity.” World Psychiatry 4
(1): 18–24
¹²Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a beneficiarilor de protecție internațională,
resortisanții țărilor terțe care au reședința legală în România sau cetățenii statelor membre ale UE, Spațiul
Economic European și Confederația Elvețiană, cu modificările și completările ulterioare; Strategia națională
privind imigrația 2015-2018 a intrat în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 780/2015.
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Asistența acordată migranților în cel mai scurt timp posibil indiferent de
momentul din parcursul de migrație este o trăsătură esențială a unei integrări de
succes, și permite comunităților gazdă să valorifice la maximum potențialul de
care dispun migranții.
În același timp, având în vedere mai mulți factori precum: mediile din care provin
și experiențele foarte diferite ale migranților, absența finalizării unei forme de învățământ de
către beneficiarii de protecție internațională (în anumite cazuri) care ar justifica crearea unei
programe axate pe teme interdisciplinare, dezvoltarea competențelor-cheie specifice și efectele
procesului de învățare, în elaborarea prezentei programe au fost luate în considerare
următoarele documente:
•
•

•
•

•
•

Legea Educației Naționale (1/2011, cu modificările și completările ulterioare), mai exact Art. 4;
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului European privind Competențele-Cheie
pentru un proces de învățarea realizat pe tot parcursul vieții (2006/962) și COM (2018) 24
final;
Comunicatul Comisiei Europene din 20 noiembrie 2002 privind obiectivele europene de bază în
educație și formare profesională, acțiuni ulterioare Consiliului European de la Lisabona;
Comunicatul Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu European, Comitetul
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind îmbunătățirea competențelor
pentru secolul XXI: O agendă pentru cooperarea europeană în domeniul Învățământului COM
(2008) 425 final;
Raportul UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație pentru secolul XXI;
Cadrul de Referință pentru o Cultură Democratică dezvoltat de Consiliul Europei.

Având în vedere documentele de bază și politicile menționate mai sus, actuala programă:
• A fost elaborată pentru a sprijini Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) în implementarea
OG 44/2004 și, în special, a Planului Individual de Integrare pentru beneficiarii de protecție
internațională;
• În ceea ce privește conținutul, vizează în principal migranții adulți, beneficiarii de protecție
internațională, precum și cetățenii altor țări, așa cum sunt definiți în OG 44/2004;
• A fost concepută pentru formatori/persoane resursă pentru a sprijini procesul de orientare
după stabilirea în România, respectiv pentru: mediatori interculturali, personalul ONG-urilor
implicate în implementarea proiectelor de integrare a migranților în cele cinci regiuni din
România, profesori de limbă română din Inspectoratele Școlare Județene, responsabili să
predea limba română ca limbă străină migranților, precum și pentru alți actori locali și
personalul IGI din Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil (ofițeri
de integrare);
• A fost concepută pentru a crea un model cultural și educațional adecvat pentru procesul de
orientare, care poate fi utilizat și adaptat pentru o sesiune de predare de două ore pe
săptămână, timp de șase luni. Programa poate fi ajustată în funcție de particularitățile de
învățare ale participanților și pentru perioade mai lungi de timp, până la maximum un an.
• Sprijină dezvoltarea următoarelor competențe cheie: competența interculturală, competența
civică și competențe personale, sociale și de învățare (a învăța să înveți);
• Aceste competențe au fost considerate cele mai relevante, dat fiind faptul că ele funcționează
ca un liant între cunoștințele, abilitățile și atitudinile/valorile care sunt esențiale pentru
succesul individual și social și au dimensiuni afective puternice pentru a
determina schimbări sociale pozitive în cazul adulților. Aceste competențe-cheie
sunt corelate cu seturi de competențe specifice. Pe plan orizontal, competența de
limba română ca limbă străină este privită drept o modalitate de a promova
învățarea limbilor străine prin cuvinte cheie din vocabular și fraze / propoziții
cheie incorporate în subiectele legate de competențele menționate mai sus;
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• Acoperă subiectele și sarcinile considerate a fi cele mai relevante și
importante pentru beneficiarii de protecție internaționale și alți migranți din afara
UE, pentru a ști ce să facă după momentul sosirii lor, indiferent de mediul din care
provin. De asemenea, programa dispune de posibilitatea adaptării continue grație
evaluării nevoilor individuale și a contextului local;
• Integrează elemente în vederea abordării provocările psihosociale cu care se confruntă
refugiații și migranții după stabilirea lor în România, permițând o tranziție lină către viața în
noua societate. Dacă este necesar, migranții aflați în dificultate vor beneficia de îndrumări
suplimentare specifice, iar consilierea și dezvoltarea empatiei formatorilor în acest sens vor
face parte din activitățile destinate acestora.

Justificare
Termenul de orientare este folosit în întreaga programă cu sensul de orientarea în societate sau
orientarea în cadrul comunității. Procesul de orientare își propune să ofere participanților o
înțelegere mai profundă a conținutului temelor propuse și urmărește să îi învețe cum să facă față
provocărilor cu care se confruntă în viața de zi cu zi.
Programa se justifică din următoarele puncte de vedere:
• Sprijină în mod direct dezvoltarea a trei competențe-cheie (competența interculturală,
competența civică și competența de a învăța să înveți) și, în mod indirect, dezvoltarea unei a
patra competențe-cheie (comunicarea în limba română ca limbă străină). O competență se
referă la o combinație complexă de cunoștințe, abilități de înțelegere, valori, atitudini și
dorințe care converg către o acțiune eficientă și concretă a omului. Dezvoltarea profesională și
personală nu se bazează pe acumularea de cunoștințe sau date, ci pe o îmbinare a acestor
cunoștințe cu abilitățile, valorile, atitudinile, motivația și aplicabilitatea ei într-un anumit
cadru. Competențele-cheie sunt cele pe care toate persoanele ar trebui să și le însușească
pentru dezvoltarea personală continuă, pentru a fi un cetățean activ, pentru o incluziune
socială reușită și pentru sporirea ocupării. Competențele-cheie sunt considerate ca fiind toate
la fel de importante, deoarece fiecare dintre ele poate contribui la o viață de succes într-o
societate aflată într-o permanentă schimbare.
• Competența interculturală se referă la abilitățile de adaptare la medii complexe, caracterizate
de o diversitate crescândă de popoare, culturi și stiluri de viață, în vederea performării
eficiente a individului atunci când interacționează cu alte persoane care sunt diferite din punct
de vedere lingvistic și cultural. În contextul prezentei programe, acestea ajută migranții să
înțeleagă societatea gazdă și propriile valori, convingeri și atitudini, să comunice, să coopereze
și să interacționeze cu persoane aparținând diferitelor culturi, să recunoască diversitatea în
diferitele ei forme, să promoveze în mod activ valorile individuale (respect, solidaritate,
toleranță, onestitate, responsabilitate, onoare) pentru a evita pierderea propriului eu și
pentru a încuraja acceptarea și respectul față de ceilalți. De asemenea, dezvoltarea
competențelor interculturale va ajuta migranții să diminueze stresul din timpul procesului de
integrare și să își maximizeze punctele forte personale pentru a gestiona șocul cultural și
adaptarea la societatea autohtonă.
• Competența civică include competențe personale, interpersonale și interculturale și acoperă
toate formele de comportament care dau tuturor persoanelor posibilitatea de a participa întrun mod eficient și constructiv la viața socială și profesională. Acestea se bazează pe
cunoașterea conceptelor de democrație, justiție, egalitate, drepturi civile și
sociale, evenimente contemporane. Fundamentându-se pe acest set de
competențe, migranții vor putea să participe activ la societate, să-și exprime
preocupările, să-și asigure drepturile, să asculte activ, să facă față ambiguității ce
poate apărea în diferite situații, să rezolve probleme, să înțeleagă valori precum
drepturile omului, non-violență, integritate și egalitate de gen.
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Competența de a învăța să înveți se referă la abilitatea de a învăța continuu, de
a-și organiza procesul de învățare, inclusiv gestionarea eficientă a timpului și a
informațiilor, atât la nivel individual, cât și în cadrul grupurilor. Dezvoltarea
acestei competențe va permite migranților să participe la viața de zi cu zi, fiind
pregătiți să învețe și să își actualizeze competențele aflate în continuă schimbare,
necesare pentru a gestiona cu succes planurile personale de viață. Pe cale de consecință,
programa se va concentra pe sprijinirea migranților în vederea lucrului eficient în echipe și
grupuri, dezvoltarea strategiilor de învățare, gestionarea motivației și a emoțiilor, rezolvarea
problemelor.
•

•

Integrarea elementelor de bază de vocabular al limbii române în procesul de orientare va
sprijini migranții în învățarea mai rapidă a vocabularului relevant din România și va funcționa
ca o completare a cursurilor de limbă română la care migranții participă. Astfel, sunt facilitate
și procesele de adaptare și integrare.

Concentrarea pe aceste competențe urmărește să asigure faptul că progresul înregistrat în
procesul de învățare este atins în mod pragmatic în contexte formale, non-formale și
informale. Conținutul asociat competențelor specifice (detaliat în secțiunea 3) nu este
conceput într-o legătură bilaterală perfectă, ci complementară: o competență specifică poate
fi dezvoltată în cadrul mai multor tematici.
Sugestiile metodologice sunt adaptate formării pentru adulți, fiind interactive, orientate către
cursanți, și concentrându-se pe evaluări constante. Mediul de învățare și abordările didactice
propuse sprijină dezvoltarea competențelor bazate pe experiențe anterioare și sprijină
migranții în stabilirea propriilor obiective de învățare.

29

COMPETENȚE GENERALE

•

•
•
•
•
•
•

Conștientizarea manifestărilor și a dinamicii altor culturi: să fie pregătit să observe și să
înțeleagă noul context cultural, bazându-se pe cunoștințele anterioare, precum și pe
cunoștințele și informațiile dobândite în sfere precum istorie, geografie, mediu
instituțional, drepturi și responsabilități, societatea gazdă.
Gestionarea ambiguității în diferite situații din societate și a diversității
Gestionarea motivației și a propriilor emoții (inteligență emoțională)
Stabilirea relațiilor sociale cu oameni noi. Dezvoltarea încrederii, crearea unui cadru social
într-un mediu nou. Conviețuirea cu alții.
Cooperarea cu alte persoane în vederea rezolvării problemelor teoretice și practice din
viața de zi cu zi.
Demonstrarea unui comportament activ și responsabil, adecvat unei societăți aflate într-o
continuă schimbare.
Participarea la luarea deciziilor și rezolvarea conflictelor în conformitate cu principiile
dreptului democratic.

VALORI ȘI ATITUDINI

Competențele generale și specifice se bazează și promovează
următoarele valori și atitudini:
• Respectarea vieții, demnității și a drepturilor omului;
• Respectarea și deschiderea față de diversitatea culturală;
• Atitudine pozitivă față de persoanele ce aparțin altor culturi;
• Toleranța și respectul față de persoane și grupuri care sprijină
diferite valori, opinii și credințe;
• Valorizarea pozitivă a propriilor diferențe culturale;
• Empatia culturală;
• O minte deschisă și flexibilitate;
• Libertate, egalitate și solidaritate;
• Utilizarea respectuoasă a bunurilor și a resurselor publice și
private.
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COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUT
COMPETENȚE SPECIFICE

CONȚINUT/TEMATICI

Referitoare la competențele interculturale
Să recunoască particularitățile culturii proprii
și să poată analiza asemănările și deosebirile
între cultura proprie și cea românească

Să te cunoști pe tine însuți
Respect pentru tine și pentru ceilalți
Adaptare culturală
Adaptare la schimbări și provocări
Șoc cultural
Stabilitate
Bunăstare

Să fie familiarizați cu valorile, obiceiurile /
ritualurile, eroii, simbolurile și practicile
societății românești

Familie
Practici parentale
Nașterea, Căsătoria, Divorțul și Moartea
Credințe și superstiții
Religii și libertatea religioasă
Relațiile cu autoritățile, ierarhizarea
Steagul național al României, stema
Timpul
Spațiul
Mâncarea
Stabilirea limitelor (ce este și ce nu este
acceptat în societate și în instituțiile publice în
funcție de regiuni)
Obiceiuri
Personalități culturale, intelectuale și istorice
ale României cunoscute peste hotare
Dialecte și expresii idiomatice
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Să recunoască principiile și valorile specifice Principiile unei societăți interculturale:
societăților interculturale
acceptarea și respectarea diversității, dialogul,
valorizarea diferențelor culturale, tratament egal
pentru fiecare, incluziunea socială
Valori ale unei societăți interculturale:
Democrația, statul de drept și drepturile și
Să recunoască și să explice tipurile de abateri responsabilitățile fundamentale, drepturile
omului, toleranța, solidaritatea, respectarea
de la valorile societăților interculturale
diversității
Abateri de la valorile societății interculturale:
Lucru în echipă pentru evaluarea și -intoleranța și formele sale (discriminare,
identificarea căilor de combatere a atitudinilor segregare, rasism, xenofobie)
și acțiunilor ce nu pot fi tolerate acasă, la -manifestări și efecte ale lipsei de solidaritate
școală, la locul de muncă, pe stradă
(marginalizare, excludere, izolare)
Înțelegerea dimensiunilor geografice și istorice Poziția geografică a României și țările vecine
ale României
România în Europa
Clima și anotimpurile
Forme de relief
Județe și regiuni
Populație și etnii
Momente istorice esențiale care au marcat
evoluția României:
Monarhia, comunismul, postcomunismul și
Uniunea Europeană
Referitoare la competențele sociale și civice
Să fie familiarizați și să cunoască modul în Autorități/instituții cheie și infrastructură socială:
care pot folosi cele mai importante servicii Inspectoratul General pentru Imigrări
oferite de autoritățile locale și centrale
Instituții și servicii educaționale: Școli,
Universități, Educație și formare profesională,
recunoașterea diplomelor și a calificărilor
Sănătate și spitale, asigurări de sănătate și igienă
Agențiile de ocupare a forței de muncă, ocuparea
forței de muncă și ajutoarele sociale, sistemul
pieței muncii
Locuință
Transport
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Să fie familiarizați și să cunoască modul în Bănci, societăți de asigurări, telecomunicații,
care pot folosi cele mai importante servicii ONG-uri și asociații
oferite de furnizorii de servicii private și de
altă natură
Să fie familiarizați
economic și social

cu

sistemul politic, Sistemul administrativ, guvernul și structurile
guvernamentale locale
Sistemul politic
democratice

cu

actorii

politici,

alegeri

Sistemul și structura economică
Să fie conștienți de drepturile și Bazele legislației și sistemului judiciar
responsabilitățile fundamentale și să și le (Constituția, Legea privind Străinii, Ordonanța
poată exercita
privind Integrarea)
Referitoare la competența de a învăța să înveți
Să cunoască diferite moduri de a învăța și de a Utilizarea internetului în căutarea locului de
lucra și să poată utiliza informațiile și muncă și aplicarea la acesta
tehnologia informației
Educația continuă în România
Să fie familiarizați cu practicile pieței muncii

Cultura locului de muncă și rolul muncii în
societatea românească

Să fie responsabili de gestionarea resurselor Bugetul și finanțele personale
financiare
Să înțeleagă normele și regulile privind igiena Igiena personală
publică și personală
Servicii medicale
Să fie familiarizați cu procedurile de siguranță Servicii de urgență (Poliție, Ambulanță, Pompieri)
și să fie pregătiți pentru situații de urgență
Măsuri de siguranță în caz de cutremur, inundații,
incendii, alte catastrofe naturale sau provocate
de om
Proceduri generale de siguranță referitoare la
locuință și transport
Să cunoască modalitățile de a căuta și de a Adaptare culturală
cere asistență din partea celorlalți membri ai
comunitate
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Să fie conștienți de diferitele etape ale Procesul de integrare: actorii implicați, roluri și
propriului proces de integrare
responsabilități
Referitoare la competențele lingvistice
Să fie capabili să ofere informații de bază Nume
despre ei înșiși și să răspundă la întrebări Vârstă
simple
Adresă
Să poată folosi vocabularul uzual, de zi cu zi

Baze de vocabular în funcție de fiecare arie
tematică
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ABORDĂRI METODOLOGIE
Scopul principal al oricărei activități de pregătire / formare este de a încuraja
participarea și de a permite participanților să creeze oportunități de învățare
experiențială. Învățarea este un proces bidirecțional, iar cursanții și formatorii trebuie să
colaboreze.
Metodologia de instruire a OIM se bazează pe o abordare interactivă, axată pe participant și bazată
pe nevoile lui, luând în considerare, de asemenea, diferitele stiluri de învățare. Oferind o
atmosferă de incluziune în care toți participanții sunt respectați, sesiunile de pregătire promovează
participarea activă, în timp ce dezvoltă un sentiment de apartenență la grup. Învățarea prin
experiență și învățare participativă sunt considerate drept cele mai eficiente abordări,
concentrându-se, mai degrabă, pe competențe și atitudini decât pe acumularea de informație. Prin
urmare, învățarea este promovată printr-o varietate de metode centrate pe exerciții în echipă,
consultare, interacțiune directă cu instituțiile publice și cu întreaga comunitate. De asemenea,
discuțiile și reflecțiile fac parte din metodologia de formare. Alături de formator, sprijinul colegilor
și al întregului grup joacă un rol esențial în realizarea obiectivelor procesului de învățare.
Un alt aspect la fel de important este dezvoltarea unui mediu de învățare deschis și sigur, în care să
se promoveze egalitatea de gen. Crearea unei atmosfere primitoare, fără amenințări și fără riscuri
favorizează procesul de învățare. Formatorii sunt încurajați să promoveze învățarea prin
auto-cunoaștere, printr-o varietate de tehnici interactive de învățare participativă (jocurile de rol,
simulări, introspecția asupra propriilor credințe și norme culturale, brainstorming, activități de
grup, activități de câștigare a încrederii și evaluare).
Evaluarea este o parte centrală a procesului de dezvoltare a programei de orientare. Aceasta se
concentrează pe rezultatele învățării și pe indicatorii de învățare definiți pentru fiecare
competență și detaliați în matricea care însoțește fiecare tematică de lucru. La sfârșitul fiecărei
sesiuni de formare, formatorul va cere feedback de la participanți, fie verbal, fie în scris.
Formularele de evaluare și chestionarele de feedback vor include indicatorii principali referitori la
competențele cheie propuse. Evaluarea este un instrument util atunci când se dorește
identificarea tendințelor de grup sau subgrup de participanți care nu pot demonstra competențele
propuse inițial. Astfel, se poate sugera necesitatea elaborării unor planuri de activitate speciale,
având o abordare individualizată, concomitent cu adaptarea conținutului utilizat.
Evaluarea se dorește a fi o evaluare individuală, cu întrebări deschise care să permită
participanților să se exprime cât mai liber. Se acordă o atenție deosebită următoarelor
considerente etice:
- Asigurarea confidențialității participanților;
- Protecția participanților față de pericol/primejdie;
- Informarea participanților cu privire la scopurile și consecințele evaluării.

O evaluare de performanță va fi realizată prin intermediul OIM. Evaluările de
performanță au o contribuție semnificativă la asigurarea unui aspect important,
anume faptul că între formator și participanți există o sinergie clară și completă.
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