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Introducere
În acest document anexă la Ghidul pentru persoane resursă, îți oferim instrumentele de lucru pentru desfășurarea
sesiunilor de orientare și abordarea tematicilor din Ghidul pentru beneficiari. Mai exact, fiecare tematică include:
-

Rezultate așteptate;

-

Cunoștințele, abilitățile și atitudinile pe care tematica îți propune să le dezvolte;

-

Exemple de analiză de nevoi;

-

Materiale și resurse necesare;

-

Durata estimată pentru activități;

-

Descrierea activității;

-

Propuneri de exerciții;

-

Comentarii și considerații generale.

-

Întrebări de evaluare/debriefing;

Instrumentele din acest material sunt pentru a-ți sprijini activitatea și pentru a le testa utilitatea și valoarea adăugată pentru
beneficiari. Acestea pot fi aplicate ca atare sau pot fi adaptate la nivel de conținut și durată în funcție de participanți.
Pentru realizarea acestui material, OIM România mulțumește OIM Canada, OIM Australia, OIM Austria și expertei Sarah
Krause pentru resursele puse la dispoziție.

Mult succes!
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1. INSTRUMENTE DE LUCRU
1.1.

Bun venit în România!

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Se vor cunoaște;

•

Se vor familiariza cu numele și formele de salut din România;

•

Vor experimenta cel puțin o activitate de grup și vor exprima opinii cu privire la aceasta;

•

Se vor simți confortabil să pună întrebări și să răspundă;

•

Se vor familiariza cu regulile generale ale sesiunii de orientare;

• Se vor simți relaxați, încrezători și motivați să participe la sesiunea de orientare.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Formele de salut în România în funcție de
• Recunoască numele și prenumele la români, numele cel mai
momentele zilei
frecvent folosite
•

Numele la români

• Conversația la români
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

•

Participanții vor fi capabili să:
Să salute în limba română în funcție de momentele zilei

Învățare autonomă

•

Să identifice ceea ce știu deja și ceea ce ar dori să știe

•

Să găsească asemănări și diferențe între informația nou aflată
și ceea ce știau deja

•

Să identifice și folosească surse de informații independent

•

Să îi asculte cu atenție pe ceilalți

•

Să fie atenți la comportamentul celorlalți

•

Să fie atenți nu doar la ce se spune, ci la cum se spune

•

Participanții vor fi capabili să:
Manifeste interes pentru a învăța despre numele și formele de
salut din alte culturi

•
•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți
Le permită celorlalți să se exprime

Observare și ascultare

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare
Respect
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ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii,
•

Notează ce știu participanții despre România

•

Notează ce ar dori să știe despre România, care sunt abilitățile de care ar avea nevoie și atitudinile pe care le au.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-it-uri, ecusoane, hârtie de scris, laptop/desktop

•

Harta României, fotografii din România, afișe, cărți despre România

DURATA
•

Tematica 1 poate poate fi realizată în 2 sesiuni distincte de câte 2 ore:
o

Sesiunea 1: Introductivă (prezentarea participanților și stabilirea regulilor de lucru), nume și forme de salut
în România

o

Sesiunea 2: Analiză de nevoi și clarificarea așteptărilor
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Sesiunea 1: Introductivă

A

Sosirea participanților

Materiale necesare:
ecusoane sau post-it-uri/hârtie și markere, pixuri
5 – 20 minute
•

Cum
procedezi:

•
•
•
•
•

Varianta 2: Roagă-i pe participanți să ghicească cine ești, de unde ești, dacă ești căsătorit/-ă sau
nu, ce limbi vorbești, unde îți petreci timpul liber;

•

Varianta 3: Două minciuni și un adevăr. Spune-le participanților 3 lucruri despre tine. 2 dintre
acestea nu sunt adevărate, unul da. Participanții trebuie să le identifice.

B
20 - 30 minute

Cum
procedezi:

Asigură-te că ai totul pregătit înainte să ajungă participanții, inclusiv lista de prezență. Îți sugerăm
să decorezi încăperea cu harta României și alte afișe sau materiale care pot fi agățate de pereți
sau consultate (cărți, pliante etc), pentru a atrage atenția și curiozitatea participanților cu privire
la ce urmează să lucrați împreună;
Pentru cei care ajung mai devreme, pune muzică de fundal și discută cu participanții;
După ce au sosit, prezintă-le în linii generale agenda de lucru și ce veți face împreună, pentru cât
timp și cum vor fi abordate activitățile;
Prezintă-te. Pentru aceasta, alege una din variantele de mai jos:
Varianta 1: Spune o poveste despre o întâmplare care să te descrie pe tine ca persoană;

Să ne cunoaștem

Materiale necesare:
nu este cazul
• Roagă-i pe participanți să se grupeze câte 2, spre exemplu, cu colegul din dreapta. Sarcina lor
este de a se intervieva reciproc timp de câteva minute și de a afla, în afară de nume, cel puțin alte
3 lucruri despre persoana respectivă. La expirarea timpului, fiecare participant își va prezenta
colegul întregului grup;
• Dacă participanții au nevoie ajutor cu întrebările, poți să le faci câteva sugestii, cum ar fi: De unde
vin? Cum au ajuns în România? Ce știu să gătească? Care este felul de mâncare preferat? Au sau
nu familie? Unde sunt membrii familiei? Etc.
• După prezentări, mulțumește-le tuturor pentru participare;

O altă variantă de exercițiu de prezentare: Găsește pe cineva care.....este o activitate care le dă participanților posibilitatea
de a-și exprima emoțiile. Dacă sunt participanți care nu pot scrie, îi poți așeza cu cineva care poate pentru a face exercițiul
împreună.

15 - 20 minute

Materiale necesare:
Hârtie cu instrucțiuni prestabilite și pix. Instrucțiunile sunt:
Găsește pe cineva care: are rude în România, locuiește aproape de tine, a călătorit cu avionul, are cel
puțin un motiv pentru care se simte bine în România, este îngrijorat de ceva și de ce anume.
• Împarte fiecărui participant foaia cu instrucțiuni și un pix;
•

Cum
procedezi:
•
•

Încurajează participanții să caute persoana care poate răspunde cu “Da” la primele 4 întrebări, la
întrebarea 5 vor răspunde liber. Când au găsit persoana, vor scrie numele acesteia pe foaie. Este
important ca numele unei persoane să fie scris o singură dată. Scopul exercițiului este acela ca
participanții să interacționeze cât mai mult între ei. În acest timp, plimbă-te printre ei și încurajează-i pe cei mai timizi să se implice. Poți participa și tu la această activitate.
La expirarea timpului, roagă-i pe participanți să încheie exercițiul și să se așeze. Roagă-i să împărtășească rezultatele și să spună pe cine au întâlnit.
După prezentări, mulțumește-le tuturor pentru participare;
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Alternativ, pentru același scop de exprimare a emoțiilor, poate fi folosit exercițiul de mai jos:

Materiale necesare:
Hârtie și pix pentru fiecare participant
15 – 20 minute

Cum
procedezi:

•

Împarte o foaie de hârtie și un pix participanților;

•

Roagă-i ca în 3 minute să scrie 3 lucruri care le plac și 3 pe care nu le plac. Dacă nu pot scrie,
roagă-i să se gândească la aceste lucruri;
După expirarea timpului, roagă-i să discute cu ceilalți participanți și să identifice o persoană cu
care are cele mai multe lucruri în comun din cele scrise pe hârtie; Nu ar trebui să petreacă mult
timp cu o singură persoană, ar trebui să interacționeze cu cât mai multe;
După 15 minute, roagă-i să se așeze și pe câțiva dintre ei să spună ce au în comun și cu cine.

•
•

C
15 – 20 minute

Cum vrei să fie sesiunile de orientare?

Este o activitate prin care poți stabili împreună cu participanții regulile din timpul sesiunilor de orientare.
Materiale necesare:
Nu este cazul

Cum
procedezi:

•

Întreabă participanții cum ar vrea să se desfășoare sesiunile de orientare și ce reguli de
desfășurare ar dori să stabilească;

•

Pe măsură ce răspund, notează răspunsurile pe filă de flipcart.

•

Lipește fila pe perete și păstreaz-o acolo pe durata sesiunilor de orientare.

Pe lângă ceea ce sugerează participanții, iată câteva reguli de bază care te pot ajuta să maximizezi impactul sesiunilor de
orientare:
 Respect reciproc chiar și atunci când nu ești de acord cu opiniile celuilalt;
 Participă activ;
 Ai dreptul de a nu participa la o activitate dacă nu ești confortabil cu aceasta, dar dacă cineva vorbește, ascultă;
 Ascultă ceea ce spun ceilalți fără a-i întrerupe ;
 Nu-i desconsidera pe ceilalți și ideile lor;
 Respectă confidențialitatea (nu transmiți informații sensibile despre alte persoane de la sesiunile de formare în
afara cadrului sesiunilor);
 Fii prezent la timp ;
 Folosește telefonul mobil doar atunci când e nevoie să cauți informații pentru sesiunea de orientare.
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D
30 – 45 minute

Activitatea va familiariza participanții cu numele și formele de salut din România.
Materiale necesare:
Ecusoane sau post-it-uri
•
•

Cum
procedezi:

Nume și forme de salut în România

•
•
•

Spune-le participanților numele tău în limba română. Dă exemple de nume și prenume la români, ordinea în care își scriu numele, regulile formale de prezentare (când te adresezi cu: Domnule, Doamnă, Domnișoară). Spune-le participanților cum să ți se adreseze.
Roagă-i pe participanți să-ți spună numele complet. Scrie-l și discutați cum este alcătuit și cum
l-ar putea înțelege/interpreta românii. Roagă-i pe participanți să explice dacă numele are o semnificație și cum să te adresezi. Participanții își vor scrie numele pe ecuson sau post-it.
Exersează cu participanții în limba română: Mă numesc ....; Pe tine cum te cheamă? Mă cheamă.....
Explică apoi formele de salut în funcție de momentele zilei. Explică forme de salut regionale
dacă există. De asemenea, explică ce se întâmplă când se întâlnesc două persoane, cum se
prezintă, în context formal și informal.
Exersează în limba română formele de salut cu toți participanții.

Poți încheia sesiunea cu un exercițiu care să implice tot grupul.

Materiale necesare:
2 sau 3 mingi, în funcție de numărul de participanți
10 minute

•

•
Cum
procedezi:

•
•
•

Roagă participanții să se așeze în cerc și explică-le că exercițiul este pentru a învăța numele
celorlalți. Pentru aceasta, fiecare participant își va spune încă o dată numele. Persoana care are
mingea, va spune numele unei persoane din cerc și îi va arunca mingea. Fă o demonstrație să te
asiguri că participanții au înțeles.
Dacă un participant a uitat numele persoanei căreia îi aruncă mingea, nu este nicio problemă, o
poate ruga să-i spună numele încă o dată și apoi aruncă mingea.
După câteva minute, introdu a doua minge și roagă participanții să continue exercițiul cu ambele mingi.
După ce mingile au fost aruncate/primite de fiecare participant, oprește jocul și întreabă participanții cum s-au simțit.
Explică-le că exercițiul de aruncare a mingilor poate fi asemănat cu modul în care comunicăm.
Roagă grupul să se gândească la ce acțiuni au fost necesare ca exercițiul să fie dus până la capăt
și comunicarea realizată. Acestea pot include pe lângă rostirea numelui, contactul vizual, asigurarea că persoana este pregătită să primească mingea, atenția ca două mingi să nu fie transmise
la aceeași persoană în același timp sau că două mingi nu sunt lansate în același timp.
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Sesiunea 2: Analiza de nevoi/Evaluare inițială și așteptări
Întâmpină participanții cu forme de salut în limba română. Începe activitatea cu un icebreaker numit: Mă mai ții minte?, util
pentru a vedea dacă participanții au reținut numele colegilor lor și dacă au atenția axată asupra exercițiului. Este, de asemenea, un bun exercițiu pentru implicarea întregului grup și pentru coeziune de grup.

Sosirea participanților
Materiale necesare:
Nu este cazul
10 minute
•
Cum
procedezi:

•
•

Roagă participanții să se așeze în cerc. Tu te așezi în mijlocul cercului.
Începe prin a-ți spune tu numele. Persoana de lângă mine îmi va repeta numele și își va spune
numele. Persoana următoare va rosti numele meu, al persoanei de lângă mine și al său. Exercițiul
se repetă până la ultima persoană din cerc.
Dacă ai uitat numele celor dinaintea ta, nu e o problemă, roagă-i să-l spună din nou și repetă
numele.

Continua sesiunea explicând ce vei face pe parcursul ei și de ce. Explică rolul analizei de nevoi pentru bunul mers al activității
de formare și alegerea temelor și a informațiilor de interes major pentru participanți. Iată câteva activități pe care le poți face
(vei alege ce consideri mai potrivit în funcție de grupul cu care lucrezi):

Ce știi despre România?
Materiale necesare:
Nu este cazul
10 - 20 minute
•

Roagă participanții să se așeze în cerc. Te alături participanților în cerc.
Întreabă participanții ce știu despre România. Roagă pe cineva să înceapă ca voluntar, dacă
cineva nu dorește să se exprime, respectă acest lucru.

•

Pe măsură ce participanții vorbesc, confirmă dacă ceea ce știu este adevărat sau fals.

•

Mulțumește pentru participare și întreabă dacă informațiile pe care tocmai le-au aflat sunt
corecte. De unde știți dacă sut corecte sau nu?
Apoi spune-le povestea nevăzătorului care descrie elefantul:

•

Cum
procedezi:

•

•
•
•

Trei nevăzători sunt rugați să descrie un elefant. Primul i-a atins trunchiul, al doilea picioarele,
iar al treilea spatele. Rugați să descrie elefantul, primul a spus că elefantul este ca un șarpe
imens, al doilea a spus că elefantul este ca un copac, iar al treilea că seamănă cu un zid.
Ce se întâmplă? De ce au făcut astfel de descrieri? Care dintre cele trei persoane are dreptate?
Care este legătura dintre această poveste și România?
Explică faptul că România este o țară care poate fi văzută diferit. De exemplu, un copil de 10 ani
o va vedea diferit față de o persoană care are 50 de ani.
Ce să faci? Fii pregătit să asculți multe puncte de vedere, dar e bine să verifici și tu dacă ceea ce
ți se spune este întotdeauna corect.
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Alege apoi, în funcție de grup, din următoarele variații de exerciții:

Materiale necesare:
flipchart și markere, minge
30 – 45 minute
Varianta 1

Varianta 2

Cum procedezi:
• Grupează participanții câte 4 sau câte 2, în funcție de numărul lor.
•

Roagă un participant din fiecare grup să noteze (în limba pe care o știe).

•

Roagă grupurile să discute și noteze toate întrebările pe care le au despre România.

•

După 15 minute, lipește filele de flipchart și discută cu participanții întrebările. Le poți grupa pe
cele asemănătoare și decideți împreună când răspundeți la ele și în ce ordine.

•

Roagă participanții să se gândească la ce ar dori să știe despre România și să noteze pe foi de
hârtie pe care le veți lipi apoi pe perete.
Pe același perete, lipește o foaie de hârtie cu titlul: Ce am învățat despre România. Pe măsură
ce sesiunile de orientare avansează și participanții găsesc răspunsuri le întrebări sau la ce au
dorit să afle despre România, aceștia vor muta hârtia de la categoria Ce aș dori să știu la categoria Ce am învățat despre România.
Roagă participanții să se așeze în cerc. Participanții aruncă o minge, persoana care primește
mingea va spune ce dorește să știe despre România. Vei nota așteptările și le vei lipi pe perete,
ca la exercițiul de mai sus.

•

Varianta 3

•

Un alt exercițiu pe care îl poți face pentru a încheia sesiunea, a identifica alte așteptări, a crea motivație și încredere pentru
participarea la sesiunile de orientare este prezentat mai jos:

45 – 60 minute

Cum
procedezi:

Considerații:

Materiale necesare:
Hârtie și pix sau flipchart și markere
• Grupează participanții în grupuri de câte 3 și roagă-i să noteze răspunsul la întrebarea: Cum te
simți aici? Fiecare grup va face în 5 minute o listă cu sentimentele pe care le resimte fiecare participant și motivul pentru care le resimte.
• Invită apoi fiecare grup să vorbească despre ce a notat pe flipchart și grupează sentimentele sau
încercuiește-le cu culori diferite (alegeți împreună un cod de culoare pentru sentimente pozitive
și negative); Veți discuta timp de 10 sau 15 minute.
• Apoi, roagă-i să răspundă la întrebarea: Ce simți față de persoana care te-a îndrumat să participi la sesiunea de orientare?
• Din nou, timp de 5 minute, grupurile notează și apoi discută timp de alte 10 minute.
• În final, roagă grupurile să reflecteze la ultima întrebare: Ce credeți că veți afla la sesiunile de
orientare? și să noteze răspunsul pe flipchart.
• Discută răspunsurile și lipește filele pe perete pentru a le avea la îndemână pe parcursul sesiunilor și a aborda așteptările exprimate.

•

Dacă participanților nu le este la îndemână să noteze, veți face exercițiile împreună, ca exerciții
de grup. Dacă partcipanții scriu în altă limbă, vei avea nevoie de sprijin pentru a traduce în limba română răspunsurile sau vei avea nevoie de traducător pe parcursul desfășurării sesiunilor.

•

Caietul de Exerciții pentru BPI și RTT include un exercițiu de analiză de nevoi care poate fi folosit
și la activitățile din timpul sesiunii de orientare.

•

Dacă activitățile decurg mai încet sau cu dificultate, le poți desfășura pe durata mai multor
sesiuni.
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România: vedere de ansamblu

1.2.

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Se vor familiariza cu poziționarea geografică a României, vecini, climă și forme de relief;

• Se vor familiariza cu organizarea administrativ-teritorială, locuitori și forma de guvernământ.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Situarea României (pe glob și în Europa), cli• Identifice România pe harta lumii și a Europei;
mă, principalele forme de relief și localizarea
• Identifice forme de relief pe hartă;
pe harta geografică, organizarea administrativ-teritorială (județe, regiuni istorice, regiuni
• Identifice județul în care locuiesc și orașe reședință de jude dezvoltare), orașe, locuitori, religii oficiale
deț;
în România, forma de stat și de guvernare cen• Știe ce rol are administrația centrală și locală;
trală și locală.
•
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

•

•

Învățare autonomă

Observare și ascultare

Empatie

•

Poată descrie practici culturale de bază dintr-o cultură
diferită.
Participanții vor fi capabili să:
Spună în limba română numele localității în care locuiesc
și adresa, numele județului și al regiunii în care acesta se
află;
Își articuleze ideile în timpul sesiunilor de pregătire în grup
și să comunice în mod eficient, folosindu-se și de limbajul
nonverbal.
Găsească asemănări și diferențe între informația nou aflată și ceea ce știau deja, între țara de origine și cea gazdă;

•

Identifice și folosească surse de informații independent.

•

Îi asculte cu atenție pe ceilalți;

•

Fie atenți la comportamentul celorlalți;

•
•

Fie atenți nu doar la ce se spune, ci la cum se spune;
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•

Manifestă simpatie față de parcursul/povestea personală
a altor persoane

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

•

Participanții vor fi capabili să:
Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre România și români, dar și despre țările de origine ale
celorlalți participanți;

Respect

•
•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți.
Le permită celorlalți să se exprime;

•

Recunoasă libertatea religioasă în România.
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ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Transferă din filele lipite pe perete de la categoria Ce aș dori să știu la categoria Ce am învățat despre România.

•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la secțiunea anterioară pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-it-uri, ecusoane, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet.

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari.

•

Harta României, fotografii din România, afișe, cărți despre România.

•

Harta Europei, harta lumii sau glob.

•

Materialul video realizat în cadrul proiectului REACT_RO.

•

Puzzle cu România.

•

Joc Triviador România și alte jocuri educative, cu cărți.

•

Există o serie de resurse online pe care le poți folosi: http://teste.haios.ro/teste.php?id=4&sct=115, https://online.
seterra.com/ro/vgp/3087, http://ro-geo.ro/jocuri/relieful-romaniei/, http://centenarulromaniei.ro/informatii-generale-despre-romania/, http://www.flavoursofromania.com/episode.

DURATA
•

Tematica 2 poate poate fi realizată în 3 sesiuni distincte de câte 2 – 3 ore:
o

Sesiunea 1: România: poziție geografică, climat, forme de relief

o

Sesiunea 2: Organizare administrativ-teritorială, locuitori și religie

o

Sesiunea 3: Forma de stat, guvernământ și instituții

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Plecând de la informația din Ghidul pentru beneficiari, structurează informația în prezentări distincte pentru cele trei sesiuni.
Poți începe sesiunile cu materialul video realizat în cadrul proiectului, cu materiale video despre România care sunt disponibile online și continua cu prezentări factuale despre geografia, organizarea administrativ-teritorială și forma de stat și guvernământ.
La acest modul, cunoștințele anterioare ale participanților variază foarte mult. Modulul ar trebui să fie structurat conform
analizei de nevoi/evaluării inițiale. Din acest motiv, este important să ai la dispoziție o serie de activități diferite și subiecte de
rezervă, astfel încât să poți acoperi cât mai multe curiozități și nevoi. De asemenea, în funcție de cunoștințele anterioare și de
interesul participanților, conținutul poate fi tratat pe scurt sau pe larg. Timpul poate fi modificat după cum este necesar, iar
conținutul combinat în mod flexibil.

Sesiunea 1: România: poziție geografică, climat, forme de relief
Rolul acestei sesiuni este de a-i ajuta pe participanți să înțeleagă particularitățile geografice ale României și așezarea. În acest
sens, poate fi util ca demersul să fie făcut gradual și comparativ. Spre exemplu, folosind mai întâi harta lumii și a Europei.
Participanții pot fi implicați în acest proces, solicitându-le să-și prezinte țările de origine din punct de vedere geografic, ca organizare administrativă, dar și ca istoric. În acest fel, vei pregăti deja terenul pentru tematica următoare referitoare la istorie,
iar participanții vor înțelege mai bine legătura dintre istorie și geografie (de exemplu, vor afla că frontierele României s-au
schimbat de-a lungul ultimelor secole).
În același timp, alte informații generale despre România, cum ar fi numărul de locuitori, dimensiunea geografică, capitala,
limba oficială, forma de guvernare, religiile oficiale și minorități, precum și simbolurile (stema, steagul) pot fi și ele transmise
tot din perspectivă comparativă (cu referire la țara de origine a participanților).
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Iată câteva propuneri de activități:

România și țara de origine
10 – 20 minute

Materiale necesare:
Harta lumii sau globul pământesc
• Pregătește înainte de activitate decupaje cu țările de origine ale participanților.

Cum
procedezi:

•

Roagă participanții să indice pe hartă țările lor de origine.

•

Roagă un alt participant să indice pe hartă România.

•

Roagă un alt participant să plaseze pe rând decupajele cu țările de origine peste harta României
pentru a vedea mai bine asemănările/diferențele de dimensiuni.
Discută cu participanții despre aceste asemănări/diferențe și ce înseamnă ele pentru ei.

•

România și Europa
10 – 30 minute

Materiale necesare:
Harta Europei (poți folosi și hărți online dacă ai conexiune la internet sau harta Europei intr-un slide
power point)
• Așează harta pe perete.
Roagă participanții să identifice vecinii României și care este semnificația pe hartă a liniilor roz
(marcajul de frontieră); roagă participanții să identifice capitalele țărilor vecine.
Întreabă participanții ce alte țări europene cunosc și dacă le-au vizitat, roagă-i să le identifice
pe hartă.

•

Cum
procedezi:

•

Geografia României
30 – 50 minute

Materiale necesare:
Harta geografică a României, material video proiect REACT_RO
• Așează harta pe perete.
Întreabă participanții dacă știu semnificația culorilor de pe hartă (verde, maro, galben, albastru);
dacă nu, explică-le și arată principalele forme de relief, astfel încât să le poată recunoaște ușor;
de asemenea, explică-le pe scurt formele de relief la care se face referire în Ghidul pentru beneficiari.
Fă în permanență referire la forme de relief din țările de origine (întreabă participanții care este
cel mai mare munte, cea mai întinsă câmpie, dacă țara lor are sau nu ieșire la mare etc).
Rulează materialul video cu partea legată de geografie.

•

•
Cum
procedezi:

•

Discutați pe marginea materialului, apoi împarte participanții în grupuri de câte 3 și roagă-i să
recompună harta României din piese de puzzle.

•

Clima României
20 minute

Materiale necesare:
Fotografii cu cele patru anotimpuri, imagini cu starea vremii în cele patru anotimpuri (soare, ploaie,
zăpadă, frunze îngălbenite).
• Ca introducere, întreabă participanții cum este clima în țara lor și cum le afectează viața.

Cum
procedezi:

•

Întreabă participanții ce știu despre clima din România.

•

Fă o scurtă introducere a specificităților celor 4 anotimpuri și arată fotografii pentru a ilustra
ceea ce spui.
Discută cu participanții despre îmbrăcămintea adecvată fiecărui anotimp și cum se pot proteja
în caz de frig, umiditate sau căldură puternică, dar și despre activitățile recreaționale specifice
fiecărui anotimp și unde se pot ele realiza.

•

Exersați pe parcursul sesiunii următorul dialog:
-

Unde locuiești?

-

Locuiesc la București/Cluj-Napoca etc, pe strada ....., la numărul ......
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Sesiunea 2: Organizare administrativ-teritorială, locuitori și religie
Propuneri de activități:
Începe sesiunea de lucru cu câteva întrebări recapitulative legate de sesiunea anterioară, cum ar fi:
-

Care sunt vecinii României?

-

La ce mare are ieșire România?

-

Unde se află Munții Carpați?

-

Unde se varsă Marea Neagră?

-

Ce este Delta Dunării?

-

Cu ce seamănă harta României?

-

Câte anotimpuri sunt în România?

-

Când este cel mai frig, dar cel mai cald și unde?

Felicită grupul pentru răspunsurile date. Dacă observi că răspunsurile nu au venit ușor, întreabă participanții dacă este nevoie
să reiei informații sau explicații legate de geografie.
Continuă cu activități legate de organizarea administrativ-teritorială, locuitori și religie.

Regiunile și județele României
30 – 50 minute

Materiale necesare:
Harta administrativă a României, material video proiect REACT_RO, Joc de cărți educative, prezentare
ppt.
• Așează harta pe perete.
•
•

Cum
procedezi:

•

Roagă participanții să indice județul în care locuiesc, localitatea și ce informații știu despre acestea; încurajează participanții să spună și ei ce știu și dacă au vizitat alte locuri din țară, unde sunt
acestea pe hartă și roagă-i să împărtășească experiența vizitei în locul/locurile respective.
Completează cunoștințele participanților cu informații legate de împărțirea administrativ-teritorială, orașe reședință de județ, alcătuirea județului din zone urbane și rurale (comune și sate),
regiuni istorice și de dezvoltare, arătându-le pe hartă. Folosește în acest sens materialul video.
Pentru a testa înțelegerea informației transmise, poți folosi jocul de cărți educative Orașe din
România (disponibi în librării). Jocul poate fi folosit cu instrucțiunile date sau pentru a efectua o
activitate de grup, împarte cărțile la toți participanții în mod egal și roagă-i să plaseze cartea pe
harta administrativă, în județul în care se află orașul respectiv.

Locuitori și religii
60 minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Prezentare ppt: grafice populație și religii, flipchart și markere.
• Ca introducere, discută cu participanții despre grupurile etnice / culturale din țara de origine,
cum conviețuiesc, prin ce se caracterizează, ce limbi vorbesc, dacă există dialecte, ce religii există
oficial în țările de origine și ce religii practică locuitorii.
• Întreabă participanții care este populația totală în țările de origine și notează cifrele; Înteabă
participanții ce știu despre numărul de locuitori din România și ce religii cred că sunt oficiale în
România.
• Completează cunoștințele participanților cu informații (grafice) despre numărul și structura populației din România, minorități, limba oficială și limbile vorbite de minorități, religia în România;
Subliniază faptul că în România există libertate religioasă și că oamenii pot practica religia fără să
le fie teamă de persecuție.
• Încheie sesiunea cu un exercițiu de tip „Permis”/ „Interzis”; împarte participanții în două grupe
și roagă-i să se gandească ce este permis și ce este interzis în țările de origine în ceea ce privește
manifestările religioase (ex.: a intra într-un lăcaș de cult îmbrăcat doar în haine de sărbătoare,
încălțat/descălțat etc.) și faceți comparație cu practicile religioase din România.
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Sesiunea 3: Forma de stat, guvernământ și instituții
Propuneri de activități:
Începe sesiunea de lucru cu câteva întrebări recapitulative legate de sesiunea anterioară, cum ar fi:
-

Câte județe sunt în România?

-

În ce parte a țării se află Bucovina? Dar Crișana?

-

Câte regiuni istorice sunt în România?

-

Cum este populația României în comparație cu populația din țara ta de origine?

-

Care este regiunea din România în care o parte din locuitori au tradiție de secole în practicarea islamului?

-

Din ce țări vin străini în România?

Felicită grupul pentru răspunsurile date. Dacă observi că răspunsurile nu au venit ușor, întreabă participanții dacă este nevoie
să reiei informații sau explicații legate de sesiunea anterioară.
Continuă cu activități legate de forma de stat, guvernământ și instituții.

Forma de stat și guvernământ
60 minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Prezentare ppt, fotografii Palatul Parlamentului, Palatul Victoria și Cotroceni, material video REACT_
RO, flipchart și markere.
• Ca introducere, discută cu participanții despre forma de guvernământ din țara de origine și ajută-i să facă distincția între republică și monarhie; discutați despre cine conduce, cum și ce rol are
președintele țării/regele, și care sunt celelalte funcții în stat/regat. Întreabă-i ce știu/au observat
despre România.
• Întreabă participanții ce este democrația și dacă pot explica foarte simplu conceptul (democrația
este guvernarea care se bazează pe voința poporului; principiile esențiale ale democrației sunt
votul universal, suveranitatea națiunii, respectarea drepturilor omului, pluripartidismul, limitarea și separarea puterilor în stat). Întreabă-i ce știu despre democrația în România și dacă pot
căuta înformații sau întreba cunoscuții ce este un partid politic, câte partide sunt în Parlament și
când au loc următoarele alegeri parlamentare și prezidențiale.
• Completează cunoștințele participanților cu informații despre forma de stat și guvernământ din
România, rolul Parlamentului, al Guvernului și al Președintelui, cum și de ce sunt separate puterile în stat și ce este Constituția.
• Încheie sesiunea cu un exercițiu de reflecție. Grupează participanții în grupuri de câte 2 sau 3 și
ca temă de lucru pentru întâlnirea următoare roagă-i să-și imagineze că li se cere să contribuie la
elaborarea unei constituții. Ce ar include în aceasta?
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Între cele două activități, îți propunem să introduci următorul joc al cărui scop este să consolideze grupul de participanți,
iar aceștia să-și facă auzită vocea:

Jocul sunetelor
10 minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Nu este cazul
• Roagă participanții să se așeze în cerc.
• Roagă participanții șă se gândească la un sunet pe care îl aud în fiecare zi. Spune-le că atunci
când îi vei atinge pe umăr, vor imita acel sunet, tare și clar.
• Roagă participanții să închidă ochii.
•

Plimbă-te în jurul cercului și atinge pe umăr participanții din cerc.

•

Dacă timpul îți permite, așează-te în cerc și roagă un participant să-ți ia locul.

•

La terminarea exercițiului, întreabă participanții cum se simt și care cred că a fost scopul acestuia.

Instituții ale administrației publice
60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Prezentare ppt, fotografii cu primării, foto servicii publice, material video REACT_RO, flipchart și
markere.
• Întreabă participanții ce cred că este comunitatea, ce include aceasta.
•

Intrebă participanții ce știu despre serviciile publice locale și cine consideră că este responsabil
pentru acestea.

•

Completează cunoștințele participanților cu informații despre administrația publică, din ce este
alcătuită, ce rol are, cine conduce comunitatea la nivel local și care sunt responsabilitățile celor
care iau decizii la nivel local.
Încheie sesiunea cu următorul exercițiu de grup și reflecție timp de 20 de minute:

•

Ca membri ai unei comunități, avem drepturi și îndatoriri. Avem dreptul la servicii publice (transport public, apă potabilă, curent electric), dar trebuie să și respectăm regulile comunității. Dați
exemple de drepturi și îndatoriri pe care le au membrii comunității.
Considerații:

•

În Caietul de Exerciții pentru beneficiari vei găsi o temă de lucru: Împreună cu alți 3 participanți
la sesiunile de orientare, identifică un aspect/ o situație pe care ai vrea să o îmbunătățești în
comunitatea ta gazdă. Analizează de ce este nevoie de această îmbunătățire și cum ai acționa pentru a îmbunătăți situația. Pregătește, ca activitate de grup, un plan pentru a promova
această îmbunătățire/ schimbare și prezint-o în public (ex. în fața grupului sau chiar la Primărie)
la sfârșitul programului de orientare.

•

Poți dedica o sesiune de lucru acestei teme dacă participanții întâmpină dificultăți în înțelegerea ei. Explică-le pașii pe care îi pot urma în identificarea problemei, justificarea acesteia,
adunarea datelor întocmirea unui plan de acțiune și susținerea acestuia. Pentru informații
suplimentare, a se vedea : http://www.intercultural.ro/carti/manualul_elevului_rev.pdf

•

Împreună cu participanții, puteți face o vizită la primărie sau solicita să stați de vorbă cu consilierii locali pentru a discuta despre ceea ce face primăria pentru migranți și în ce fel instituțiile
publice încurajează și asigură participarea civică (pentru resurse suplimentare, a se vedea:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/participare-civica.php).

Dacă timpul îți permite, folosește următoarele întrebări de debriefing la finalul sesiunii:
-

Cine administrează comunele și satele?

-

Ce servicii publice cunoașteți?

-

Ce este Avocatul Poporului?

-

Cine este reprezentantul Guvernului la nivelul județului?

-

Care este durata mandatului unui primar?
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1.3.

România: țară, cultură și oameni

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor înțelege cel puțin trei momente esențiale din istoria românilor;

• Se vor familiariza cu practici culturale ale românilor, valori și simboluri.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Momente istorice cheie și influența acestora
• Poziționeze în timp cel puțin 3 momente istorice cheie;
în societate azi;
• Poată gândi critic la propriile valori și credințe;
• Cultură, ce este și cum ne influențează;
• Poată descrie practici culturale de bază dintr-o cultură
• Practici culturale românești, vechi de secole,
diferită.
incluse în patrimoniul UNESCO.
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Participanții vor fi capabili să:
Comunicare
• Spună în limba română numele unor practici culturale;
•

Învățare autonomă

Observare și ascultare

Empatie

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

Respect

•

Își articuleze ideile în timpul sesiunilor de pregătire în grup
și să comunice în mod eficient, folosindu-se și de limbajul
nonverbal.
Găsească asemănări și diferențe între informația nou aflată
și ceea ce știau deja, între țara de origine și cea gazdă;

•

Identifice și folosească surse de informații independent.

•

Îi asculte cu atenție pe ceilalți;

•

Fie atenți la comportamentul celorlalți;

•
•

Fie atenți nu doar la ce se spune, ci și la cum se spune;
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•

Manifeste simpatie față de parcursul/povestea personală a
altor persoane.

•

Participanții vor fi capabili să:
Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre
România și români, dar și despre practici culturale din țările
de origine ale celorlalți participanți;

•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți;

•
•

Nu critice alte culturi.
Le permită celorlalți să se exprime;

•

Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul lor
cultural.
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ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Transferă din filele lipite pe perete de la categoria Ce aș dori să stiu la categoria Ce am învățat despre România.

•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la secțiunea anterioară pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-it-uri, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Cărți cu istoria ilustrată a României

•

Harta Europei

•

Materialul video realizat în cadrul proiectului REACT_RO

•

Materiale audio cu doine și alte cântece folclorice românești

•

Fotografii cu costume populare din regiuni diferite

DURATA
•

Tematica 3 poate poate fi realizată în 2 sesiuni distincte de câte 2 – 3 ore:
o

Sesiunea 1: România: scurt istoric

o

Sesiunea 2: Cultură și oameni

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Plecând de la informația din Ghidul pentru beneficiari structurează-o în prezentări distincte pentru cele două sesiuni. Poți începe sesiunile cu materialul video realizat în cadrul proiectului, continua cu discuții libere, vizionare de alte filme, prezentare
ppt și exerciții.
La fel ca la secțiunea anterioară, acest modul poate fi abordat în funcție de cunoștințele anterioare ale participanților. Pentru grupurile avansate, poți explica termeni cum ar fi Acordul Schengen, libera circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor
și capitalului și, în termeni simpli, poți descrie anumite zone în care UE a avut un impact benefic, cum ar fi schimburile de
elevi și studenți, siguranța alimentelor etc.
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Sesiunea 1: România – scurt istoric
Propuneri de activități:

Întrebări introductive sau idei pentru o discuție despre istorie:
60 de minute

Materiale necesare:
Prezentare ppt, material video REACT_RO, flipchart și markere, istoria ilustrată a României.
• Întreabă cine este interesat de istorie sau cui îi place istoria.
•
•

Cum
procedezi:
•

Intrebă participanții de ce cred că este istoria importantă (trecutul este important pentru a înțelege mai bine țara și prezentul ei și pentru a învăța din trecut).
Completează cunoștințele participanților cu elemente factuale din istoria românilor și explică
momentele cheie (cucerirea Daciei, formarea principatelor, lupta anti-otomana a lui Iancu de
Hunedoara, Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare, domniile fanariote și efectele lor și azi, Unirea Principatelor, Primul Război Mondial și Unirea din 1918, perioada interbelică, Al Doilea Război Mondial, perioada comunistă și efectele ei asupra populației, Revoluția de la 1989, perioada post
decembristă, aderarea la NATO și UE).
Întreabă participanții dacă găsesc asemănări cu momente istorice cheie din istoria țării lor și cum
s-ar putea explica.

Activitate de teren:
120 de minute

Materiale necesare:
Nu este cazul

Cum
procedezi:

Considerații:

•

Organizează o vizită la muzeul de istorie din localitate.

•

Roagă ghidul să explice cât mai simplu momentele istorice și să răspundă întrebărilor participanților.

•

Întreabă participanții dacă au mai fost la un muzeu de istorie și ce cred despre vizită.

•

Vizitează cu grupul de participanți orice vestigii istorice din apropierea localității sau alte muzee,
piețe, clădiri cu însemnătate istorică și explică semnificația acestora. Este o modalitate practică
și plăcută de învățare prin descoperire.

Întrebări de debriefing:
-

Cine a fost regele dacilor?

-

Ce știți despre Vlad Țepes?

-

Câți ani se sărbătoresc în 2018 de la Marea Unire?

-

Cum a fost România și populația în timpul regimului comunist?

-

Ce înseamnă pentru voi Uniunea Europeană?
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Sesiunea 2: Cultură și oameni
Propuneri de activități:
Icebreaker – A scrie cu cealaltă mână, este un exercițiu care îi va ajuta pe participanți să experimenteze cum este să încerci
să te adaptezi la viața într-o nouă societate

A scrie cu cealaltă mână
10 - 15 minute

Materiale necesare:
Hârtie și pix pentru fiecare participant
• Împarte hârtie și pixuri participanților și roagă-i să țină pixurile sus.
•
•
•

Cum
procedezi:

•
•

La semnalul tău, își vor scrie numele în partea de sus a paginii. Dacă nu pot scrie, vor desena un
cerc.
Roagă-i să țină din nou pixurile sus, la semnalul tău vor repeta exercițiul.
Roagă-i să țină din nou pixurile sus, iar la semnalul tău, roagă-i să schimbe mâna cu care țin pixul
și să-și scrie numele sau să deseneze un cerc cu mâna respectivă.
Intreabă participanții cum se simt și ce cred că s-a întâmplat. Cum apreciază efortul de a scrie cu
cealaltă mână?
Întreabă-i ce cred despre exercițiu, ce sugerează acesta? (o persoană nou-venită în societate se
poate simți ca o persoană care scrie “cu mâna stângă”

Cultura
35 – 45 minute

Materiale necesare:
Hârtie flipchart și markere, diverse reviste și ziare, foarfece, lipici, prezentare ppt.
• Împarte participanții în grupuri de 3 sau 4 persoane. Dă fiecărui grup markere și hârtie flipchart.
•
•

Cum
procedezi:

•
•

Roagă participanții să se gândească la țările și comunitățile lor de origine din diverse perspective:
apartenența la grup, vârstă, religie, sex, nivel de educație, obiceiuri culinare, îmbrăcăminte etc.
Împarte apoi revistele și ziarele și roagă participanții să decupeze imagini care le amintesc de
ceva de acasă și care sunt diferite de ceea ce erau obișnuiți să vadă acasă, și să le lipească pe fila
de flipchart pe două coloane.
Roagă-i apoi să prezinte ce au decupat și discutați cu restul grupului prezentările.
Întreabă participanții:
- În ce fel grupurile de oameni pot fi asemănătoare, dar deosebite?
- Ce credeți despre diversitate?
- Cum vedeți interacțiunea cu oameni și grupuri diferite?

•

Completează cunoștințele participanților cu informații despre ce este cultura, aisbergul cultural.

După cele două exerciții, timp de 60 de minute, vizionează materialul video REACT_RO, secțiunea referitoare la practici
culturale și alte materiale video, pe youtube, despre colinde, doine, dansuri rituale, obiceiuri de Crăciun și Paște în diferite
regiuni din țară și discutați ce cred și simt participanții despre cele vizionate și dacă pot face paralele cu practici culturale din
țările de origine.
În încheiere, pentru sesiunea următoare de lucru, roagă participanții să se gândească la o întâlnire pe care au avut-o cu
cineva din alt mediu cultural. Roagă participanții să descarce și completeze următorul chestionar (exercițiul este indicat și în
Caietul de Exerciții pentru beneficiari):
https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
Versiunea în limba română a chestionarului este în Anexa 1.
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1.4.

Interacțiune și adaptare culturală

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor înțelege ce este șocul cultural;

•

Vor înțelege în ce etapă a șocului cultural se află;

• Înțelege măsura în care interacțiunea și adaptarea culturală înfluențează procesul de integrare.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Șocul cultural, ce este, cum poate fi recunoscut și
• Identifice și descrie cele 4 etape ale șocului cultural;
care sunt etapele acestuia;
• Identifice organizații și instituții la nivel local care pot
• Mecanismele și sprijinul necesar pentru a face față
oferi sprijin pentru a face față șocului cultural.
șocului cultural.
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Participanții vor fi capabili să:
Comunicare
• Spună în limba română numele organizațiilor care-i
pot sprijini în funcție de regiunea în care se află;

Învățare autonomă

Observare și ascultare

Empatie

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

•

Își articuleze coerent și exprime ideile în timpul sesiunilor de orientare;

•
•

Lucreze în grup.
Găsească asemănări și diferențe între informația nou
aflată și ceea ce știau deja, între țara de origine și cea
gazdă;

•

Să compare perspective diferite;

•
•

Identifice și folosească surse de informații independent.
Îi asculte cu atenție pe ceilalți;

•

Fie atenți la comportamentul celorlalți;

•
•

Fie atenți nu doar la ce se spune, ci și la cum se spune.
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•

Manifeste simpatie față de parcursul/povestea personală a altor persoane.

•

Responsabilitate
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Participanții vor fi capabili să:
Înțeleagă propria identitate culturală;

•

Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre România și români, dar și despre practici culturale din țările de origine ale celorlalți participanți;

•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți;

•
•

Nu critice alte culturi.
Îndeplinească sarcinile de lucru la timp.

Auto-eficacitate

Toleranța ambiguității

•

Aibă încrederea necesară pentru a dialoga și interacționa cu persoane percepute a avea afiliații culturale diferite de cele personale;

•

Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări.
Recunoască faptul că lucrurile/situațiile pot fi văzute/
interpretate din perspective diferite;

•
•

Respect

•
•

Recunoască faptul că perspectiva personală asupra
lucrurilor și situațiilor poate să nu fie mai bună decât
perspectiva altor persoane.
Le permită celorlalți să se exprime;
Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul
lor cultural.

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Transferă din filele lipite pe perete de la categoria Ce aș dori să stiu la categoria Ce am învățat despre România.

•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Curba “U” cu descrierea șocului și ajustării culturale;

•

Ghem de ață

DURATA
•

Tematica 4 poate poate fi realizată în 2 sesiuni distincte de câte 2 – 3 ore:
o

Sesiunea 1: Interacțiune interculturală

o

Sesiunea 2: Adaptare culturală

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
La acestă tematică, activitățile avute în vedere sunt cele de sprijin acordat beneficiarilor pentru a conștientiza propria identitate și a înțelege ce presupune procesul de adaptare la viața într-o societate cu o cultură și obiceiuri diferite. În acest sens,
activitățile sunt structurate în două categorii: interacțiune și adaptare culturală.
În ceea ce privește interacțiunea, tematica anterioară s-a încheiat cu o temă de lucru pentru participanți. Pentru Sesiunea 1,
este important să vezi dacă participanții au reușit să facă tema de lucru și să o discutați. Dacă nu au reușit, încercați să faceți
împreună această activitate deoarece este foarte importantă în exercițiul de conștientizare și de dezvoltare a competenței
interculturale.
Pentru Sesiunea 2, îți propunem să folosești curba „U” pentru adaptare culturală, să explici etapele acesteia și să analizezi
cu participanții unde anume se situează pe această curbă. De asemenea, împreună cu participanții, explorați modalități de
identificare de sprijin în comunitate pentru a face față situațiilor de stres.
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Sesiunea 1: Interacțiune interculturală
Propuneri de activități:
a). Explică participanților ideea de interacțiune interculturală:
Interacțiunea interculturală se întâmplă atunci când două persoane care cred că ar avea afilieri culturale diferite interacționează. Îți poți imagina situația plecând de la imaginea de mai jos:

Mâncare, muzică, arte,
limbă, vestimentație,
cutume, festivaluri

Mâncare, muzică, arte,
limbă, vestimentație,
cutume, festivaluri

Norme
comportamentale,
Valori, credințe,
concepții

Norme
comportamentale,
Valori, credințe,
concepții

Este ușor să identificăm partea vizibilă a aisbergului și să limităm interacțiunea interculturală la înțelegerea
diferențelor legate de ceea ce se vede. Partea dificilă, însă, este de a reuși să înțelegem, acceptăm și respectăm
așteptările, ideile, comportamentele membrilor unei culturi, care sunt diferite de ale noastre, și care sunt legate
de partea invizibilă a aisbergului.
Uneori este greu să ne înțelegem propriile norme și credințe. Înțelegerea de sine, este însă primul pas făcut pentru a-i înțelege și respecta pe ceilalți. Pentru aceasta, poți continua activitatea cu un exercițiu de reflecție, detaliat
la punctul b) de mai jos.
b). Exercițiu de reflecție: Roata identității sociale

Durata:
60 de minute
Materiale necesare: Fișă de lucru: Roata identității sociale (a se vedea Anexa 2)
Cum procedezi:
Explică participanților contextul exercițiului:

•

Fiecare persoană are identități diferite care s-au format odată cu vârsta. Această activitate are scopul
de a te ajuta să înveți despre identitatea ta personală (cine ești tu), pentru a-i înțelege mai bine pe
ceilalți. Fiecare persoană trăiește diferit, a fost crescută diferit și a trecut prin experiențe de viață
prin care ceilalți nu au trecut. În acest moment, aici, avem lucruri în comun, spre exemplu: locuim în
aceeași localitate, participăm împreună la sesiunile de orientare, facem parte din comunitate. Permiteți-i acestei activități să vă arate diferitele identități prin care oamenii se văd pe ei înșiși.
• Împarte fișa de lucru și roagă participanții să se gandească doar la identitatea proprie pentru
acest exercițiu.
• Explică semnificația fiecărui cadran:
-

Starea abilității: capacitatea corpului și a minții (cât de mult este capabil să facă mental sau
fizic). Se poate referi la dizabilități cognitive, fizice, emoționale sau de dezvoltare.

-

Vârsta: timpul scurs de la naștere.

-

Etnia: totalitatea oamenilor care vorbesc aceeași limbă și au o cultură comună.

-

Genul: se referă la regulile, comportamentele, activitățile și atributele construite din punct
de vedere social, pe care o anumită societate le consideră adecvate pentru bărbați și femei.

-

Naționalitatea: statutul de apartenență la o anumită națiune, fie prin origine, naștere, fie
prin naturalizare.
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-

Rasa: grupul biologic de oameni care s-a format din cele mai vechi timpuri, prin adaptarea îndelungată la mediu și la condițiile istorice de viață economico-sociale, având drept caractere
distinctive culoarea pielii, a părului, trăsăturile feței.

-

Religia: credință, venerare sau ascultare față de o putere sau puteri supranaturale care se
consideră că ar avea control asupra destinului uman.

-

Orientarea sexuală: termen folosit pentru a descrie atracția față de persoane care aparțin
polului opus (heterosexualitate), aceluiași pol sexual (homosexualitate) sau ambilor poli (bisexual).

-

Statutul socio-economic: poziția unui individ sau a unui grup într-o structură socială. Statutul
socio-economic depinde de o combinație de aspecte, care includ ocupația, educația, venitul.
Folosește cadranele care înconjoară roata pentru a găsi grupurile sociale din care faci parte și
notează în fiecare cifra care corespunde explicației din interiorul cercului. Aceasta îți va permite să vezi și să stabilești cât de important este rolul identității în viața ta; cu cât o identitate
iese mai mult în relief, cu atât este mai importantă pentru tine.
Activitatea este individuală. Acordă timp suficient pentru aceasta și asigură-te că exercițiul se
desfășoară în liniște.
După completarea fișelor, discutați în grup rezultatele. Participanții pot alege să vorbească despre o identitate care este mai importantă pentru ei sau pot alege să nu o facă. Iată câteva întrebări ajutătoare pentru discuția de grup:

•

•
•

-

Cum te simți acum (reacții generale)?

-

Te-a surprins ceva?

-

Ce ai învățat despre tine?

-

Ce crezi că este identitatea?

-

Ce înseamnă pentru tine identitatea?

-

Cum afectează această activitate modul în care comunici cu ceilalți?

c). În următoarele 60 de minute, analizează cu participanții chestionarul Autobiografia întâlnirilor interculturale sau dacă
participanții nu au completat chestionarul, încercați să-l faceți împreună. Ca sprijin pentru această activitate, consultă link-ul
de mai jos și vei găsi detalii ajutătoare pentru fiecare întrebare din chestionar:
https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_notes_for_facilitators_en.pdf

Considerații:

•

Dacă activitatea este prea dificilă, împarte sesiunea 1 în două mini-sesiuni,
organizate în zile diferite.

Întrebări de debriefing:
-

Ce ai învățat nou azi?

-

Ce ți s-a părut greu?

-

Este ceva ce nu ai înțeles?

-

Ce ți s-a părut interesant?

-

Ce este cultura?
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Sesiunea 2: Adaptare culturală
Propuneri de activități:
Înainte de începerea activității, descarcă fișa care ilustrează Curba “U” a emoțiilor experimentate în timpul procesului de adaptare culturală și familiarizează-te cu ea. O descriere a etapelor din procesul de adaptare culturală este și în Ghidul pentru beneficiari:
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2015/06/U-Curve-of-Cultural-Adjustment-2.pdf

Șocul cultural
60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Curba “U” a adaptării culturale, ghem de ață, flipchart
• Explică participanților că veți vorbi despre etapele din procesul de adaptare culturală. Arată participanților desenul și explică etapele și trecerile de la o etapă la alta. Explică ce este șocul cultural
și cum poate fi recunoscut. Spune participanților că adaptarea se întâmplă în timp, că poate fi
trăită diferit, dar că majoritatea persoanelor care se mută într-o altă țară trec prin sentimentele
reflectate în desen.
• Întreabă participanții care este etapa pe care o consideră cea mai grea și roagă-i să reflecteze cui
ar cere ajutor atunci când se simt triști sau le este foarte greu;
• Apoi, roagă participanții să formeze un cerc. Ia ghemul de ață și spune cui i-ai cere tu ajutor dacă
ai avea nevoie. Întreabă participanții care s-au gândit cui i-ar cere sprijin să ridice mâna. Aruncă
ghemul de ață unui participant, roagă-l să spună la ce s-a gândit. Când arunci ușor ghemul, ține
în mână un capăt de ață. Participantul care răspunde, prinde ghemul, răspunde și aruncă ghemul ușor altui participant care dorește să răspundă, ținând la rândul lui un capăt de ață în mână.
Activitatea continuă până când răspund toți participanții care doresc să răspundă. Încurajează
participanții să dea răspunsuri diferite. Ghemul de ață aruncat între participanți va semăna în interiorul cercului cu o rețea de fire. Poți face comparație între rețeaua de fire din interiorul cercului
și rețeaua instituțională de sprijin care există în realitate.
• Scrie pe fila de flipchart răspunsurile date și pastrează fila pe perete pentru ca participanții să o
aibă la îndemână.
• Spune participanților care sunt instituțiile și organizațiile care pot acorda sprijin la nivel local,
adresele acestora și datele de contact. Împarte fișe cu aceste informații participanților.
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Ce ai face?: este un exercițiu prin care participanții pot explora modalități de identificare de sprijin în comunitate pentru a
face față situațiilor de stres.

Ce ai face?
60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Hârtie A4, pix/marker. Scrie pe file câte unul dintre scenariile de mai jos.
• Împarte participanții în grupuri de câte 4 persoane. Fiecare grup va primi un scenariu pentru a-l
discuta timp de 30 de minute și schița ce ar face pentru a rezolva situația. După expirarea timpului, discutați soluțiile pentru fiecare scenariu:
• Scenariul 1: Tatăl tău stă doar în casă. Nu iese din casă pentru că nu are prieteni și simte că îi este
mereu frig. În plus, nu vorbește limba română. Vorbește mereu de locurile de acasă și îți reproșează că l-ai adus în România.
• Scenariul 2: Sora ta a reușit să învețe destul de bine limba română, dar îi este încă greu să se facă
înțeleasă. A reușit să-și găsească ceva de lucru, part-time, la coaforul de pe strada unde locuiți.
Este foarte mândră de ea, în timp ce tu te gândești încă la ce ai putea să faci și te simți copleșit.
• Scenariul 3: Copiii tăi vorbesc numai limba română și când vin de la școală insistă să vorbești și
tu. Tu ai însă impresia că aceștia uită, încetul cu încetul, limba și cultura în care s-au născut. Copiii
nu aduc niciodată prieteni acasă pentru că nu s-ar simți bine cu gândul că aceștia nu pot vorbi cu
părinții lor.
• Scenariul 4: Copilul tău are probleme la școală. Ai primit o scrisoare de la profesorul diriginte, dar
este în limba română și nu înțelegi foarte bine despre ce este vorba.

Considerații:

•

În funcție de analiza de nevoi făcută la începutul sesiunii de orientare și de observațiile tale pe
parcursul sesiunii referitoare la tonusul participanților, nivelul lor de implicare, prezența la sesiuni, poți decide să abordezi tema interacțiunii și adaptării culturale mai devreme sau după alte
tematici, nu neapărat în ordinea în care este prezentată în Ghidul pentru beneficiari.

Întrebări de debriefing:
-

Care sunt etapele adaptării culturale?

-

În ce ordine apar ele și cum se simt oamenii în fiecare dintre aceste etape?

-

Când te simți trist și copleșit, ce e important să-ți aduci aminte din ce am discutat despre adaptare culturală?

-

De ce e important să ceri ajutor când ai nevoie?

-

Indică cel puțin trei instituții/organizații care la care poți cere sprijin.

Repetați în limba română:
-

Cultură

-

Șoc cultural

-

Adaptare

-

Sprijin / ajutor

-

Azi sunt fericit.
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1.5.

Viața de zi cu zi în România

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor aprofunda aspecte referitoare la practici culturale și funcționarea instituțiilor;

•

Se vor familiariza cu norme sociale;

• Se vor familiariza cu măsuri de protecție personală în caz de pericol.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Diferitele mijloace de transport existente și regulile
• Folosească diferite mijloace de transport în comun;
sociale aferente;
• Înțeleagă conceptul de timp în ceea ce privește ora• Servicii de urgență și măsuri de protecție în caz de
rul mijloacelor de transport, al instituțiilor publice și
pericol;
al întâlnirilor/programărilor pentru a avea acces la
diferite servicii sau rezolva anumite probleme;
• Rolul punctualității;
• Înțeleagă rolul numărului de urgență 112 și să aplice
• Sărbătorile legale din România și semnificația lor.
măsuri de siguranță în caz de incendiu, cutremur etc;
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

Învățare autonomă

Observare și ascultare

Empatie

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

Responsabilitate
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•

Să poată descrie practici culturale din România.

•

Participanții vor fi capabili să:
Descrie cum se poate traversa strada în siguranță;

•

Explice importanța punctualității;

•
•

Lucreze în grup.
Găsească asemănări și diferențe între informația nou
aflată și ceea ce știau deja, între țara de origine și cea
gazdă;

•

Să compare perspective diferite;

•
•

Identifice și folosească surse de informații independent.
Îi asculte cu atenție pe ceilalți;

•

Fie atenți la comportamentul celorlalți;

•
•

Fie atenți nu doar la ce se spune, ci la cum se spune;
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•

Manifeste simpatie față de parcursul/povestea personală a altor persoane.

•

Participanții vor fi capabili să:
Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre România și români, dar și despre practici culturale din țările de origine ale celorlalți participanți;

•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți;

•
•

Nu critice alte culturi.
Îndeplinească sarcinile de lucru la timp;

•

Să ajungă la timp la sesiunile de orientare.

Auto-eficacitate

Toleranța ambiguității

•

Aibă încrederea necesară pentru a dialoga și interacționa cu persoane percepute a avea afiliații culturale diferite de cele personale;

•

Aibă încredere în ei înșiși că pot face față noilor
provocări.
Recunoască faptul că lucrurile/situațiile pot fi văzute/
interpretate din perspective diferite;

•
•

Respect

•
•

Recunoască faptul că perspectiva personală asupra
lucrurilor și situațiilor poate să nu fie mai bună decât
perspectiva altor persoane.
Le permită celorlalți să se exprime;
Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul
lor cultural.

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Fotografii sau imagini cu semne de circulație

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Material video proiect REACT_RO

•

Materiale video de informare în caz de cutremur: http://nutremurlacutremur.ro/campanie.htm

•

Material informativ despre numărul 112: http://isubif.ro/local/download/EDUCATIE_PREVENTIVA/Materiale_inf.
prev.adulti_si_copii/pagina_copiilor/Numarul_112.pdf

•

Alte materiale informative preventive pentru situații de urgență: http://isubif.ro/local/materiale-informative-2/

DURATA
•

Tematica 5 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 – 3 ore

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
La acestă tematică, activitățile sunt cele de sprijin pentru a cunoaște mijloacele de transport, cum funcționează ele și ce reguli
de comportament trebuie respectate, care sunt pericolele asociate cu trecerea străzii prin loc nepermis și ce să faci în caz de
pericol.
De asemenea, se continuă seria activităților de cunoaștere și înțelegere a propriei identități și a procesului de adaptare la
viața într-o nouă societate. Îți recomandăm ca la această tematică să faceți activități de teren, să mergeți pe stradă să vedeți
locurile unde traversarea străzii este periculoasă și de ce, să vizitați o unitate de pompieri sau să inviți un pompier pentru a
explica sau arăta ce ar trebui făcut în caz de incendiu sau alt pericol pentru viața participanților.
Punctualitatea este un aspect transversal cu impact asupra vieții personale și profesionale. Explică participanților care sunt
consecințele dacă ajung undeva cu întârziere sau dacă întârzierea devine obișnuință (ex. pierderea locului de muncă, pierderea unor programări, afectarea imaginii personale etc).
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Sesiunea 1: Viața de zi cu zi în România
Propuneri de activități:

Mijloace de transport și circulația
30 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Imagini cu semne de circulație
• Întreabă participanții cu ce au ajuns la sesiunea de formare și roagă-i să explice dacă au observat
anumite reguli: validarea biletului/cartelei, dacă cineva fumează în mijloacele de transport, unde opresc
mijloacele de transport, cum se comportă celelalte persoane în mijloacele de transport în comun.
• Întreabă participanții dacă au folosit taxiul și ce experiențe au avut.
•

•

Distribuie sau proiectează apoi imagini cu semne de circulație și întreabă participanții dacă le
recunosc și care este semnificația lor. Dacă unul sau mai mulți participanți au permise de conducere, roagă-i să explice de ce este importantă traversarea străzii prin locuri marcate. În discuție,
faceți paralele cu situația din țările de origine.
Pe parcursul discuției, explică funcționarea mijloacelor de transport și a regulilor aferente.

Rolul poliției
10 - 15 minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Fotografii cu ofițeri de poliție (bărbați și femei)
• Arată fotografiile și întreabă participanții ce cred că face un polițist în România.
•
•

Fă o paralelă cu poliția din țările de origine, întreabă participanții dacă în țările lor ofițerii de poliție poartă uniforme, dacă sună la poliție atunci când au nevoie, ce cred oamenii despre poliție.
Întreabă-i ce sentimente ar avea dacă un ofițer de poliție s-ar îndrepta spre ei.
Explică apoi rolul poliției și ce este indicat să facă dacă ofițerii de poliție îi opresc în trafic, dacă le
cer să arate actul de identitate sau dacă le bat la ușa casei.

112
45 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Prezentare ppt, materiale video educative legate de situații de urgență (a se vedea link-ul indicat la
materiale resursă, mai sus)
• Întreabă participanții dacă în țara de origine există un număr de telefon la care se poate suna în
caz de pericol, care este acest număr și pentru ce fel de pericole se poate suna.
•
•

Folosește apoi o scurtă prezentare pentru a explica ce este numărul de urgență 112, când poate
fi apelat și de ce, de unde poate fi apelat, ce se întâmplă dacă suni, ce se întâmplă dacă suni si nu
ești în pericol.
Vizionați apoi materiale video preventive legate de ce este de făcut în caz de incendiu, cutremur,
inundații și discutați despre acestea.

Punctualitate: dacă întârzii, atunci....
20 de minute
Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Flipchart, markere
• Împarte participanții în grupuri de 3 – 4 persoane și distribuie file de flipchart și markere (trasează
în prealabil o linie verticală pe file și 5 linii orizontale, în ccoloana din stânga sus indică “Dacă
întârzii la/să…”; pe fiecare linie orizontală vei avea câte o situație: la interviu pentru un loc de
muncă, la sesiunile de orientare, la medic, la școală, duci copiii la culcare mai târziu de ora 22, iar
in coloana din dreapta „Atunci....”
• Roagă participanții să se gândească la și să noteze consecințele întârzierii în coloana din dreapta.
•

Discutați apoi rezultatele în grup.
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Festivități și sărbători
Materiale necesare:
60 de minute

Cum
procedezi:

Imagini/fotografii care ilustrează sărbători legale/religioase
Discută unde, când și cum se celebrează în România sărbătorile. Acestea includ obiceiuri, ritualuri, îmbrăcăminte specifică (costume tradiționale). Deoarece majoritatea sărbătorilor legale sunt
în legătură cu religia ortodoxă, faceți comparație cu sărbători religioase din țările de origine ale
participanților. În funcție de timp și de interes, puteți discuta în detaliu o anumită sărbătoare.
Dacă religia este un subiect relevant pentru grup, diferențele și asemănările religioase, precum și
experiențele participanților în țările lor de origine și în România, pot fi discutate în acest moment.
• Distribuie fotografii de la diverse sărbători legale/oficiale din România, împarte participanții în
grupuri de 3 – 4 persoane și roagă-i să răspundă la următoarele întrebări:
- Când este sărbătoarea respectivă?
•

-

Cum sărbătoresc oamenii?

-

Ce gătesc?

-

De ce sărbătoresc?

•
•

Considerații:

•

Ați sărbătorit un eveniment/sărbătoare în România? Dacă da, spuneți ceva despre aceasta.
Acest exercițiu poate fi dat ca temă de lucru pentru sesiunea următoare, iar participanții rugați
să interacționeze cu vecini sau alți membri ai comunității pentru a culege informații despre
sărbătorile ilustrate în imaginile primite.
Discutați rezultatele în grup.

O altă activitate interesantă și de descoperire reciprocă poate fi legată de partea culinară. Discutați despre felurile de mâncare, faceți un picnic sau gătiți împreună feluri de mâncare din
țara de origine specifice unei sărbători oficiale.

Întrebări de debriefing:
-

De ce e important să ceri ajutor când ai nevoie? Unde poți cere ajutor în caz de incendiu?

-

Ce faci dacă te oprește poliția pe stradă și îți cere actul de identitate?

-

De unde cumperi bilet/cartelă de autobuz?

-

Ce sărbătoresc românii la 1 decembrie?

-

Ce poți face să ajungi la timp la întâlniri/programări/alte activități?

Repetați în limba română:
-

Autobuz

-

Metrou

-

Tramvai

-

Troleibuz

-

Sărbătoare

-

Prieteni

-

Devreme

-

Târziu

-

Te rog să ajungi la timp!

-

Azi mâncăm acasă.
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1.6.

Drepturi și responsabilități

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Se vor familiariza cu drepturi, legi și responsabilități în România;

•

Vor recunoaște importanța promovării, respectării și protejării demnității umane și a drepturilor omului;

• Vor înțelege că respectarea drepturilor și responsabilităților sunt esențiale într-o societate democratică.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Drepturile omului;
• Înțeleagă conceptul de democrație, libertate, egalitate, dreptate, lege și responsabilitate;
• Drepturile fundamentale garantate de Constituție;
• Înțeleagă că drepturile fundamentale sunt universale și
• Drepturi ale străinilor în România;
inalienabile și că drepturile au asociate responsabilități;
• Drepturi asociate cu familia;
• Înțeleagă diferențele dintre legi, drepturi și responsLegi, responsabilități și consecințe care decurg din
nerespectarea legii.
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

abilități.

•

Învățare autonomă

Adaptabilitate
ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

•

Participanții vor fi capabili să:
Discute despre legi din România și să poată explica ce
se întâmplă dacă nu sunt respectate;

•

Caute informații despre legile din România;

•
•

Să exprime opinia că toți cetățenii sunt egali în fața
legii.
Găsească asemănări și diferențe între informația nou aflată și ceea ce știau deja, între țara de origine și cea gazdă
din perspectiva drepturilor și responsabilităților;

•

Compare perspective diferite;

•
•

Identifice și folosească surse de informații independent.
Se adapteze la situații noi folosind abilități noi sau folosind abilități în mod diferit.

•

Participanții vor fi capabili să:
Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre
sistemul juridic din România, drepturi și responsabilități;

•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți;

•

Înțeleagă faptul că diferențele culturale pot afecta
modul în care sunt percepute anumite legi.
Să respecte legile și drepturile fundamentale;

Responsabilitate

•

Auto-eficacitate

•
•

Respect

•
•
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Să își asume responsabilitatea propriilor fapte.
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări.
Le permită celorlalți să se exprime;
Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul
lor cultural.

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Fotografii care ilustrează drepturi și responsabilități

•

Constituția României: http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

•

Inspectoratul General pentru Imigrări: http://igi.mai.gov.ro/ro/content/legisla%C8%9Bie

•

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării: http://cncd.org.ro/

DURATA
•

Tematica 6 poate poate fi realizată în două sesiuni de 2 – 3 ore:
o

Sesiunea 1: Drepturi și libertăți fundamentale, legi în România

o

Sesiunea 2: Responsabilități și roluri în familie

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
La acestă tematică, participanții vor afla despre drepturi fundamentale, legi și responsabilități în România. Deoarece
România este guvernată ca stat de drept, există drepturi, legi și responsabilități egale pentru toți cetățenii, indiferent de proveniența sau statul social al acestora. Ca migrant în România, ai responsabilitatea de a-ți cunoaște drepturile, dar și legile.
Înainte de începerea sesiunilor, documentează-te cu privire la drepturi și responsabilități. În Ghidul pentru beneficiari există
o scurtă descriere a acestora, cu referire și la Legea 194/2002 privind regimul străinilor în România (actualizată în 2016) și
la Ordonanța Guvernului 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un
drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
(actualizată în 2016).
La Sesiunea 1, este important să explici ce sunt drepturile omului și care sunt acestea și categoriile în care pot fi grupate
(drepturi civile, sociale și politice), apoi fă legătura dintre aceste drepturi care sunt universale, Constituția României și
drepturile pe care aceasta le garantează. Reamintește rolul Constituției despre care ai discutat la Tema 2 (forma de stat,
guvernământ și instituții) și detaliază drepturi care decurg din legislația specifică (dreptul la integrare socială în România, la
reunificarea familiei și la cetățenie), dar și drepturi legate de familie și de consecințele violenței în familie. Dacă este nevoie,
invită un reprezentant al Inpectoratului General pentru Imigrări (IGI) de la serviciul teritorial pentru a clarifica aspecte legate
de drepturi ale BPI și RTT în România. Timp estimat de lucru – 120 de minute.
La Sesiunea 2, pornind de la Ghidul pentru beneficiari, pregătește cartonașe cu fotografii ilustrând situații referitoare la legi,
explicația pe scurt și ce se întâmplă dacă legea nu este respectată, cine își asumă responsabilitatea și cum. Subliniază că
drepturile au asociate responsabilități, în mod echilibrat. De asemenea, inițiază discuții referitoare la rolurile în familie în
România și compară cu participanții rolurile în propriile familii.
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Sesiunea 1: Drepturi și libertăți fundamentale, legi în România
Propuneri de activități:

Drepturile tale
20 – 30 minute

Materiale necesare:
Filă flipchart sau ppt proiectat cu tabelul din anexa 3.
•

Cum
procedezi:

•
•

Așează fila de flipchart sau proiectează ppt cu tabelul referitor la Drepturile tale, astfel încât să
fie vizibil pentru toată lumea.
Împreună cu participanții, veți parcurge rând cu rând drepturile; roagă participanții să compare
drepturile pe care le aveau în țara de origine cu cele pe care le au în România și marchează da
sau nu, după caz;
Odată ce ați finalizat exercițiul, roagă participanții să se uite la rezultat, în ansamblu, și să spună
ce cred și cum se simt?

33

Am dreptul să....?
Materiale necesare:
Cartonașe cu desene sau fotografii care ilustreză următoarele situații:
- O persoană prinsă în timp ce încearcă să intre într-o casă și care spune că are tot dreptul să o facă:

- O persoană care încearcă să dea mită unui ofițer de poliție și care spune că are dreptul să o facă:

20 – 30 minute

•
•
Cum
procedezi:

•
•

-

Un copil care suferă din cauza violenței domestice și ai cărui părinți spun că au dreptul să-și
disciplineze copiii cum consideră:

-

O persoană care spune că are dreptul să conducă mașina cum dorește:

Împarte participanții în patru grupuri și distribuie fotografiile sau cartonașele cu desene ilustrând situațiile de mai sus.
Spune-le participanților că sarcina lor de lucru pentru 15 minute este de a găsi un consens referitor la situația din fotografia/cartonașul primit (dacă persoana are într-adevăr dreptul să facă
ceea ce face).
După expirarea timpului, fiecare grup prezintă rezultatul/consensul (dacă a fost posibil la nivelul
grupului) și explică felul în care a ajuns la rezultat. Întreabă întregul grup de participanți dacă
este de acord și încurajează exprimarea și argumentarea punctelor de vedere diferite.
Întreabă la final ce concluzii se pot trage din acest exercițiu.
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Sesiunea 2: Responsabilități și familie
Propuneri de activități:

Legal sau ilegal?
60 de minute

Materiale necesare:
Ilustrații sau fotografii ale diferitelor situații (consumul de alcool, fumatul / vânzarea de droguri, sărutul în public, folosirea armelor, utilizarea violenței împotriva partenerilor / copiilor etc.).
• Prezintă prezintă fotografiile pregătite și cere opinia participanților: Este legală sau ilegală
situația din fotografie? Care crezi că sunt consecințele? Pe scurt:
Dacă este ilegal: pedeapsa cu închisoarea sau amenda? Sau ambele?

Cum
procedezi:

Ce ai face în situația persoanelor respective?
În timpul discuției:
•

Explică mesajele cheie ale diferitelor imagini

•

Descrie consecințele unei încălcări a legii (de exemplu, violența domestică)

•

Oferă informații cu privire la diferitele organizații de sprijin (de exemplu, pentru prevenirea violenței în familie, pentru prevenirea și lupta împotriva discriminării) care sunt active la nivel local;

•

Subliniază responsabilitățile parentale și responsabilitatea respectării drepturilor copilului.

Familia
60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Fotografii de familie din România; fotografii de familie ale participanților; flipchart
•

Roagă participanții să-și descrie familia; notează pe scurt descrierea pe o filă de flipchart.

•

Distribuie fotografii de familie din România și roagă-i să vadă dacă fotografiile seamănă cu descrierea familiilor pe care au făcut-o ei.
Apoi, roagă-i să identifice diferențe (pot fi în legătură cu numărul de membri de familie din fotografie, prezența/absența copiilor sau a bunicilor, ocazia cu care este făcută fotografie etc).
Continuă exercițiul cu prezentarea familiei în România și a rolurilor în familie plecând de la informația din Ghidul pentru beneficiari.

•
•

Considerații:

•

În Caietul de Exerciții, la pagina 14 sunt câteva informații legate de practici de parenting pe
care le poți clarifica/discuta cu participanții.
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Întrebări de debriefing:
-

Ce drepturi ai acum și nu ai avut în țara de origine?

-

Există drepturi pe care le aveai înainte, pe care nu le ai acum?

-

Ce responsabilități ai acum și nu ai avut în țara de origine?

-

Există vreo responsabilitate pe care ai avut-o înainte și pe care nu o mai ai acum?

-

Ce vei face pentru a ți se respecta drepturile?

-

Despre ce legi referitoare la violența în familie și supravegherea copiilor ai aflat?

-

De ce este important ca oamenii să fie egali în fața legii?

Repetați în limba română:
-

Dreptate

-

Responsabilitate

-

Lege

-

Egalitate

-

Respect

-

Respectăm legea.

-

Mamă/ tată, frate/ soră, bunic/bunică, mătușă/unchi

-

Am o familie mare.
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1.7.

Educația în România

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Se vor familiariza cu sistemul educațional din România;

• Vor înțelege rolul educației în societate.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
• Stuctura sistemului educațional din România;
•

Rolul educației și al învățării limbii române în
procesul de integrare și în integrarea pe piața
muncii;

•

Unde și cum pot fi recunoscute diplomele și calificările;

Participanții vor fi capabili să:
• Înțeleagă importanța învățării limbii române;

• Opțiuni de educație a adulților la nivel local.
ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

•

Înțeleagă că învățământul obligatoriu în România este
gratuit până la nivel de liceu;

•

Identifice la nivel local opțiuni de educație pentru adolescenți/tineri/adulți de tip Școala după școală sau A doua
șansă.

•

Învățare autonomă

Observare și ascultare

Empatie

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Deschidere față de diversitatea culturală și cooperare

•

Participe la discuții cu privire la sistemul educațional din
România pe care să-l compare cu cel din țara de origine;

•

Își articuleze coerent și exprime ideile ideile în timpul sesiunilor de orientare;

•
•

Lucreze în grup.
Compare perspective diferite;

•

Identifice și folosească surse de informații independent
despre educație și cum se pliaza aceasta nevoilor familiei.

•

Îi asculte cu atenție pe ceilalți;

•

Fie atenți la comportamentul celorlalți;

•
•

Fie atenți nu doar la ce se spune, ci la cum se spune.
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•

Se implice în educația copiilor la școală si la gradinita și
să înțeleagă relevanța înscrierii acestora la școală pentru
succesul lor personal și profesional;

•

Manifeste simpatie față de parcursul/povestea personală
a altor persoane.

•
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Participanții vor fi capabili să:
Descrie structura de bază a sistemului educațional;

Participanții vor fi capabili să:
Înțeleagă contribuția pe care diferitele culturi o au asupra educației;

•

Manifeste interes și dorința de a învăța mai multe despre
sistemul educațional din România și din alte țări;

•

Manifeste interes și dorința de a lucra cu ceilalți.

Responsabilitate

•

Auto-eficacitate

•
•

Respect

•
•

Înscrie copiii la școală și să participe la cursurile de limba
română organizate de Inspectoratele Școlare și de Organizații Non Guvernamentale.
Aibă încrederea necesară pentru a dialoga și interacționa
în limba română;
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări.
Le permită celorlalți să se exprime;
Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul lor
cultural.

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

DURATA
•

Tematica 7 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 – 3 ore:

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
La această temă, participanții vor dobândi o imagine de ansamblu asupra educației pentru copii și adulți. Activitățile subliniază următoarele aspecte-cheie:
•

Educația în România este obligatorie până la clasa a X-a, iar învățământul public este gratuit. Copiii trebuie să frecventeze școala, iar școlile se așteaptă ca părinții să fie implicați în educația copiilor lor pentru a le crește încrederea,
stima de sine și emoțiile pozitive;

•

Există oportunități educaționale și pentru adulți. Învățarea limbii române este una dintre acestea și, totodată
primul pas pentru integrare și acces la piața forței de muncă. Pe lângă cursurile de învățare a limbii, există și alte
oportunități de pregătire profesională, cum sunt cursurile vocaționale organizate în cadru formal sau non-formal.
Pentru înscrierea la acestea este însă nevoie ca parcursul educațional din țara de origine să fie recunoscut și echivalat în România de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED).

La Sesiunea 1 insistă asupra importanței dobândirii auto-suficienței, văzut ca obiectiv de sine stătător. Ca formator, ajută
participanții, în special tinerii adolescenți, să cântărească nevoia imediată de a munci și de a câștiga un venit și beneficiile pe
care finalizarea cu succes a școlii le poate avea pe termen lung.
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Sesiunea 1: Educația în România
Propuneri de activități:

5 întrebări despre educația din țara de origine
Materiale necesare:
Nu este cazul
10 - 15 minute

Ca introducere la secțiune, discută cu participanții întrebările de mai jos:

•

Cum
procedezi:

-

În țara ta, au copiii acces egal la educație?

-

Este învățământul gratuit? Până la ce nivel?

-

Se implică părinții în educația copiilor lor?

-

Știi câți tineri se duc la universitate?

•

Descrie o școală din țara ta și cum se desfășoară cursurile.
Notează pe scurt răspunsurile la întrebări.

Parcursul educațional

30 – 60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Plecând de la tabelul care sintetizează sistemul educațional din România, din Caietul de Exerciții, pregătește cartonașe pe care să indici câte o etapă din parcursul educațional (ex. creșă, grădiniță etc),
clasele, vârstele (câte un cartonaș pentru fiecare căsuță din tabel.
• Așează cartonașele amestecate pe o masă sau pe jos și roagă participanții să încerce să ordoneze
cartonașele și să recompună sistemul educațional din România. Ghidează activitatea cu întrebări
ajutătoare de tipul: De la ce vârstă credeți că începe educația? De la gradiniță? Dar înainte de
grădiniță? etc.
• Încurajează participanții să pună întrebări pe măsură ce avansează cu aranjarea cartonașelor.
După finalizarea exercițiului, explică ce este specific fiecărui nivel educațional, dacă sunt cerințe
specifice pentru înscriere, cum pot fi îndeplinite și cine poate acorda sprijin pentru îndeplinirea
formalităților de înscriere.
• La finalizarea exercițiului, întreabă participanții ce cred despre exercițiu și dacă au inițiat planuri
educaționale pentru ei și membrii familiei.
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Copiii la școală
Materiale necesare:
File de flipchart și markere
20 – 30 de minute

Împarte participanții în grupe de 4 sau 5, distribuie următoarele scenarii pentru analiză și
identificare de soluții:
Scenariul 1:
•

Amina are 14 ani și și-a pierdut interesul pentru școală. Vorbește foarte puțin cu părinții și și-a
pierdut respectul pentru autoritatea lor. Se ceartă cu aceștia în fiecare seară. Părinții înțeleg puțin
limba română, dar nu au fost la școală să vadă ce se întâmplă.
Scenariul 2:
•

Cum
procedezi:

Mohannad are 35 de ani și este refugiat. În țara de origine a fost profesor de matematică. În România, a aflat că nu poate profesa până nu echivalează studiile cu cele din România. În prezent,
lucrează într-un supermarket, casier, unde câștigă salariul minim. Ce i-ai recomanda? De ce?
Scenariul 3:
•

Considerații:

•

Raida a fost relocată din Turcia în România cu familia sa în urmă cu doi ani. Acum are 18 ani, dar
are doar 6 clase. Familia este în dificultate, tatăl câștigă atât cât să acopere nevoile familiei, mama
nu lucrează, și mai are în grijă doi copii mai mici. Raida ar vrea să meargă la serviciu pentru a-și
ajuta familia. Ce i-ai recomanda? De ce?

•

Relaționează cât mai mult cu profesorii de limba română care predau participanților. În măsura în care este posibil, organizați activități împreună (ex.
vizitați o școală, stabiliți întâlniri cu profesori și învățători și însoțiți părinții
la școală). Îndrumați participanții spre cursurile de limba română și exersați
limba cât mai mult la sesiunile de orientare.

Întrebări de debriefing:
-

Este obligatorie educația în România?

-

Ce este A doua șansă ?

-

De ce este important să te implici în educația copilului tău?

-

Cum te-ai putea implica?

-

Ce este cel mai important pentru familia ta acum - a lucra sau a merge la școală? Ce ar putea să se schimbe cu timpul?

-

Unde poți urma cursuri de limba română?

Repetați în limba română:
-

Creșă

-

Grădiniță

-

Școală

-

Liceu

-

Facultate

-

Educație

-

Diplomă

-

E important să mergi la școală.

40

1.8.

Sănătate

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Se vor familiariza cu sistemul de sănătate din România;

• Se vor familiariza cu practici de alimentație sănătoasă și igienă;
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Sistemul medical și al asigurărilor de sănătate
• Înțeleagă importanța asigurării în sistemul asigurărilor de
din România;
sănătate;
•

Modalități de asigurare a unei alimentații sănătoase și practici de igienă.

ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

Învățare autonomă

Empatie

•

Știe ce să facă în caz de urgență și care sunt serviciile
de sănătate de care pot beneficia;

•

Știe când să acceseze diferitele tipuri de servicii
medicale;

•

Înțeleagă că alimentația sănătoasă și igiena contribuie
la menținerea unei stări bune de sănătate.

•
•

Își articuleze coerent și exprime ideile ideile în timpul sesiunilor de orientare;

•
•

Lucreze în grup.
Să compare perspective diferite;

•

Identifice și folosească surse de informații independent despre servicii de sănătate și cum se pliaza acestea nevoilor
familiei.
Recunoască atunci când cineva are nevoie de sprijin;

•
•

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Responsabilitate

Participanții vor fi capabili să:
Participe la discuții cu privire la sistemul de sănătate din
România pe care să-l compare cu cel din țara de origine;

•
•

Auto-eficacitate

•

Respect

•
•
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Se implice în educația pentru sănătate fizică și emoțională
a copiilor și să înțeleagă relevanța înscrierii acestora la medicul de familie.
Participanții vor fi capabili să:
Își asume responsabilitatea pentru îngrijirea personală;
Înțeleagă faptul că lipsa unei alimentații sănătoase , fumatul în exces pot avea un impact negativ asupra sănătății.
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări.
Le permită celorlalți să se exprime;
Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul lor
cultural

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Piramida alimentelor

•

Fotografii cu alimente sănătoase și nesănătoase

•

Se recomandă vizite în teren, la cabinete medicale, Casa de Asigurări de Sănătate, spital pentru a înțelege procedurile de urmat în caz de urgență medicală, vizită obișnuită la medicul de familie și asigurare în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate

DURATA
•

Tematica 8 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 – 3 ore

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Această tematică de lucru oferă participanților o imagine de ansamblu asupra sistemului de sănătate din România, a practicilor de igienă și modalităților de a păstra o stare de sănătate bună. Activitățile se concentrează pe următoarele puncte-cheie:
-

Accesul la servicii de sănătate se face în aceleași condiții ca pentru cetățenii români. Condiția esențială este să fii asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, să te înscrii la un medic de familie și să soliciți cardul de sănătate de
la Casa de Asigurări de Sănătate din județul în care ai reședința/domiciliul;

-

Copiii și tinerii până la 18 ani, și studenții până la vârsta de 26 de ani, femeile însărcinate și persoanele fără venit beneficiază gratuit de asistență medicală; O vizită la medic pentru analize medicale și control de rutină cel puțin o dată
pe an sunt esențiale pentru o stare bună de sănătate;

-

Serviciile medicale de urgență sunt gratuite;

-

Pentru investigații de specialitate, ai nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie;

-

Există convingeri și practici diferite referitoare la igienă în diferite culturi. Igiena personală este foarte importantă nu
numai pentru o stare de sănătate bună, ci și pentru creșterea stimei de sine și aprecierea celor din jur.

-

Prevenția și un stil de viață sănătos te vor feri de vizite dese la medic. A avea un stil de viață sănătos, înseamnă a urma
o dietă sănătoasă, a face exerciții fizice.

Sesiune 1: Sănătate
Propuneri de activități:

Îngrijirea medicală...acasă
10 – 20 minute

Materiale necesare:
Nu este cazul
• Prezintă următoarea situație:
-

Cum
procedezi:

•

Locuiești în România de două luni. Este duminică, ora 23, iar copilul tău de 3 ani are febră
puternică. Ce faci?
În funcție de răspunsurile primite, continuă discuția și întreabă dacă participanții ar fi făcut același
lucru și dacă ar fi fost în țara de origine. Roagă participanții să spună cu ce practici medicale sunt
obișnuiți acasă să trateze febra și ce alte practici de vindecare sau ușurare a diverselor dureri
aplică. Subliniază că uneori este periculos să iei medicamente pe care le ai în casă și dacă starea
de sănătate nu este mai bună, vizita la medic este esențială.
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Quiz
40 – 50 minute

Materiale necesare:
Listă cu întrebări pregătite dinainte pe filă flipchart sau proiectate pe ecran/laptop
• A ține o prelegere despre sistemul de sănătate poate să nu aibă efectul scontat. De aceea, poți aborda tematica folosind un quiz. Iată câteva întrebări pe care le poți testa cu participanții. Dacă nu știu
răspunsul la întrebare, explică-l, dacă îl știu, felicită-i și treci la următoarea întrebare:
- Indică două servicii medicale pe care asigurarea de sănătate nu le acoperă.

Cum
procedezi:

-

Trebuie să plătești pentru a merge la medicul de familie? Cine plateste?

-

Ce trebuie să faci înainte de a primi asistență medicală gratuită?

-

Cum obții cardul de sănătate?

-

Care este numărul la care suni pentru o urgență?

-

Ce se întâmplă dacă vrei să mergi la cardiolog și nu ai card de sănătate?

-

Ce este CJAS?

-

Trebuie să plătești pentru teste de sânge, raze X și ochelari?

-

De câte ori pe zi este indicat să te speli pe dinți?

-

Ce se poate întâmpla dacă fumezi un pachet de țigări pe zi?

-

Când este indicat să te speli pe mâini?

-

Ce sumă plătești în fiecare lună pentru asigurarea de sănătate?

Menține-ți sănătatea
40 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Fotografii cu alimente sănătoase (legume, fructe, carne, lactate etc), alimente și obiceiuri nesănătoase
(țigări, băuturi carbogazoase, dulciuri, chips etc) suficiente pentru a le folosi în trei grupuri de lucru.
•

Împarte participanții în trei grupuri și distribuie fotografiile pregătite. Roagă participanții să le
așeze în funcție de prioritatea de consum pe care o consideră potrivită și să le așeze sub forma
unei piramide.

•

La expirarea timpului, discutați rezultatele, roagă participanții să explice de ce au ordonat fotografiile în ordinea respectivă, cere părerile celorlați, iar la final arată-le piramida alimentelor
și explică din ce este alcătuită piramida, de ce și ce rol au alimentele respective în menținerea
unui stil de viață sănătos.

Întrebări de debriefing:
-

Cine este responsabil pentru a face o programare la medic?

-

Care este cel mai apropiat spital de locuința ta?

-

Dă un exemplu de situație medicală de urgență. Ce faci dacă se întâmplă?

-

Dacă te simțiți anxios sau deprimat, ce ar trebui să faci?

-

Câtă apă este indicat să bei în fiecare zi?

Repetați în limba română:
-

Medic

-

Sănătate

-

Boală

-

Spital

-

Igienă

-

Control medical

-

Mă doare capul, dar nu iau medicamente.
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1.9.

Ocupare

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor înțelege de ce este importantă identificarea unui loc de muncă și angajarea cu contract de muncă legal;

• Vor ști ce să facă să identifice un loc de muncă și cum să se prezinte la un interviu.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Procesul de identificare a unui loc de muncă;
• Descrie diferitele modalități de a găsi un loc de muncă;
•

Resursele disponibile ca sprijin în obținerea
unui loc de muncă

ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

Învățare autonomă

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Responsabilitate

Auto-eficacitate

Respect

•

Recunoască barierele care ar putea îngreuna procesul de
identificare a unui loc de muncă și angajarea;

•

Descrie beneficiile asociate cu angajarea part-time sau fulltime cu contract legal de muncă;

•

Creeze rețele personale ca sursă pentru găsirea unui loc de
muncă.

•

Participanții vor fi capabili să:
Își dezvolte abilitățile de comunicare verbală/non verbală
pentru interviuri;

•

Pregătească un interviu de angajare;

•
•

Lucreze în grup.
Compare perspective diferite;

•

Identifice și folosească surse de informații independent despre locuri de muncă disponibile și să evalueze diferitele
strategii de căutare a locurilor de muncă.

•

Participanții vor fi capabili să:
Își asume responsabilitatea pentru căutarea și menținearea
unui loc de muncă;

•

Înțeleagă că există o legătură directă între cunoașterea limbii
române și creșterea șanselor de angajare;

•

Înțeleagă faptul că lipsa unui loc de muncă poate afecta întreaga familie și bunăstarea acesteia.
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări;

•
•

Poată aprecia/evalua propriile abilități

•

Recunoască necesitatea de a fi proactiv în căutarea unui loc
de muncă.
Le permită celorlalți să se exprime;

•
•

Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul lor cultural.
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ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Calitățile mele- fișă de lucru

•

Site-uri care publică anunțuri cu locuri de muncă vacante (centrale și locale)

•

Ziare locale

DURATA
•

Tematica 9 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 – 3 ore

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Găsirea, obținerea și păstrarea unui loc de muncă au în mare măsură un rol în succesul adaptării și al auto-suficienței. În cazul
BPI, sprijinul financiar este limitat la maximum 1 an. Prin urmare, cu cât procesul de pregătire pentru găsirea și obținerea unui
loc de muncă începe mai devreme, cu atât cresc șansele de succes. Chiar dacă primul loc de muncă nu este în domeniul de
pregătire sau nu are nicio legătură cu experiența anterioară de muncă, e indicat să îl accepți pentru că îți poate deschide noi
perspective și oportunități. Și mai important este să accepți un loc de muncă cu contract încheiat legal pentru a avea drepturile sociale garantate (asigurare de sănătate, pensie, concediu de odihnă) și siguranța că ce ai stabilit cu angajatorul la interviu
se menține și după ce ai început activitatea.
Activitățile de la acest capitol se axează pe exerciții de autoevaluare, de exersare a unor întrebări pentru interviu și joc de rol
și simulări de situații la locul de muncă.
Dacă există interes și potențial pentru dezvoltarea unei afaceri, poți discuta cu participanții despre condițiile neceasre deschiderii unei afaceri și menținerii ei în România.

Sesiune 1: Ocupare
Propuneri de activități:

Reflecție și cunoaștere
30 de minute

Materiale necesare:
Flip chart, markere, prezentare ppt în baza Ghidului pentru beneficiari și a resurselor de ocupare
disponibile la nivel local.
• Grupează participanții câte 2 și roagă-i să se gândească la și să discute 5 minute întrebarea: De
ce este important să ai un loc de muncă?
• La expirarea timpului, regrupează participanții și roagă-i să dea răspunsurile la întrebare. Notează-le pe fila de flip chart.
• Apoi, timp de 15 minute, încearcă să afli așteptările participanților și situația lor. Întreabă-i:

Cum
procedezi:

-

Cum arată o zi de muncă pentru tine?

-

Unde crezi că găsești locuri de muncă?

-

Crezi că în România, oamenii schimbă des locul de muncă? Dacă da, din ce motiv?

•

Ce crezi despre muncă?
Explică apoi mesajul de mai sus (descrierea activității) și prezintă pe scurt etapele în gasirea și
obținerea unui loc de muncă.
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Responsabilitatea este a ta
5 - 10 minute

Materiale necesare:
Nu este cazul
• Întreabă participanții: Câte ore pe săptămână cred că este necesar să acorde căutării unui loc
de muncă: 10, 20, 30 sau 40?
• Cine crede că sunt suficiente 10 ore, să ridice mâna, dar 20?
•

Cum
procedezi:

Fără a da răspunsul, roagă participanții să-și imagineze câte ore vor lucra de-a lungul vieții.
Faceți un calcul împreună:
- Câte ore lucrează o persoană într-o săptămână? (40)
-

Câte ore înseamnă într-o lună? (160)

-

Câte ore înseamnă într-un an? (160 x 12 = aprox. 2000)

•

Câți ani mai ai până te vei bucura de pensie? ......
Întreabă participanții dacă își mențin răspunsul la prima întrebare (câte ore ar trebui să
petreacă în căutarea unui loc de muncă sau în pregătirea căutării unui loc de muncă (care
presupune și învățarea limbii). Răspunsul corect este, desigur, 40. Concluzia este că: Dacă nu
ai un loc de muncă, pregătirea pentru a căuta unul este un „full time job”.

Unde să cauți un loc de muncă?
5 - 10 minute

Materiale necesare:
Flip chart, markere
• Roagă participanții să facă un exercițiu de brainstorming: care sunt toate locurile și modalitățile de a găsi un loc de muncă. Scrie-le pe fila de flipchart pe măsură ce participanții le indică
și grupează-le în două coloane: locuri de muncă vacante publicate și nepublicate oficial.
•

Cum
procedezi:

•

Adaugă pe filă orice alte locuri pe care participanții nu le-au indicat (site-uri web, ziare, prin
prieteni, târguri de job-uri, agenții de ocupare, alte anunțuri prin rețelele de socializare etc)
Întreabă care este procentul de locuri de muncă nepublicat în ziare sau în altă parte: 10%,
30%, 60% sau 80%. Răspunsul este: între 60 și 80%. Ce înseamnă acest lucru? Că una dintre
metodele eficiente de a găsi și obține un loc de muncă este prin networking (și desenează o
rețea ca în desenul de mai jos, explicând că dacă spui unei persoane că ai nevoie de un loc de
muncă, aceasta va spune alteia pe care o cunoaște, și așa mai departe).
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Auto-evaluare
10 - 15 minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Copie a materialului Calitățile mele (anexa 4)
• Distribuie câte o copie a materialului
•

Roagă participanții să identifice în material toate trăsăturile de personalitate pe care le au.

•

Apoi, roagă-i să identifice primele 5 calități care au legătură cu locul de muncă pe care îl caută.
Roagă-i să se gândească la momentele în care au folosit calitățile respective și să fie pregătiți să
vorbească despre el.
Roagă participanții să spună dacă cele 5 calități sunt cele pe care le caută angajatorii din România (nu există un răspuns unic sau perfect, este importantă însă atitudinea pozitivă, capacitatea
de a lucra cu ceilalți, adaptabilitatea etc).

•

Interviu – Joc de rol
45 de minute

Materiale necesare:
Listă cu întrebări de interviu
• Roagă trei participanți să fie voluntari pentru exercițiu (un secretar/-ă, intervievatorul și intervievatul). Restul participanților vor fi observatori.
• Intervievatul trebuie să obțină locul de muncă dorit (ex. asistent farmacie), intervievatorul pune
pe rând întrebările de mai jos:
- Spune-mi câteva cuvinte despre tine și de ce te interesează acest loc de muncă?

Cum
procedezi:

-

De ce ar trebui să te angajez?

-

Care sunt punctele tale forte?

-

Dar cele mai puțin bune?

-

Cum lucrezi mai bine, singur sau în echipă?

-

Cum lucrezi când ai multe lucruri de terminat repede?

-

Ce nu ți-a plăcut la ultimul loc de muncă?

-

Ai mai lucrat în acest domeniu?

-

Unde te vezi în următorii 5 ani?

-

Ce vrei să faci în viață?

-

Ce așteptări salariale ai?

•

Ai întrebări pentru mine?
Nu întrerupe interviul. La final discută cu participanții aspectele pozitive și cele care ar avea
nevoie de îmbunătățire.
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Scenarii la locul de muncă
20 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Scenariile de mai jos
• Împarte participanții în grupe de câte 4 persoane, fiecare grupă va discuta un scenariu timp de
10 minute, apoi discutați soluțiile în grup. Scenariile se referă la situații în care un loc de muncă
trebuie păstrat.
Scenariul 1:
Ai un nou loc de muncă. Îți dorești foarte mult să reușești. Primești niște sarcini de lucru, dar cum nu
înțelegi încă foarte bine limba, nu-ți este foarte clar ce ai de făcut și cum. Cum procedezi?
Scenariul 2:
Este a doua zi la locul de muncă, dar ai luat din greșeală alt autobuz și nu știi unde te afli. Ce faci?
Scenariul 3:
Fiul tău de 10 ani este bolnav și nu poate merge la școală. Trebuia să fii la serviciu de o oră. Ce faci?
Scenariul 4:
Ziua de lucru este lungă și timpul trece foarte încet. Nu ai prea multe de făcut și nu l-ai văzut pe șeful
tău toată ziua. Afară vremea este frumoasă. Ce faci?

Întrebări de debriefing:
-

De ce este important să ai un loc de muncă?

-

Care sunt pașii pentru a găsi un loc de muncă?

-

Ce vei face pentru a te pregăti pentru interviu?

-

În ce domenii ai putea găsi locuri de muncă?

-

Ce faci dacă ți se propune un loc de muncă fără contract?

Repetă în limba română:
-

Loc de muncă

-

Interviu

-

Salariu

-

Mâine am un interviu.
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1.10.

Locuire

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor înțelege drepturile și responsabilitățile pe care le au dacă închiriază o locuință;

• Vor aprofunda regulile sociale de conviețuire cu vecinii
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
Participanții vor fi capabili să:
• Drepturile și responsabilitățile lor atunci când în• Înțeleagă faptul că locatarii și proprietarii au drepturi
chiriază o locuință, drepturile și responsabilitățile
și responsabilități;
proprietarului;
• Înțeleagă că utilitățile și întreținerea trebuie plătite la
timp;
•

Identifice modalități prin care să mențină locuința curată;

•

Arunce gunoiul în locurile special amenajate și să folosească resursele în mod responsabil (apa, gazele,
curentul electric);

•

Identifice modalitățile prin care pot găsi și închiria locuințe;

•

Înțeleagă importanța schimbării datelor (a adresei)
și comunicarea acestora autorităților/entităților relevante atunci când se mută.

ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

•

Participanții vor fi capabili să:
Își dezvolte abilitățile de comunicare referitoare la
căutarea și închirierea unei locuințe;

Folosirea locuinței

•
•

Lucreze în grup.
Să mențină siguranța locuinței;

•

Să poată anticipa consecințele posibile ale unei folosiri inadecvate a aparaturii din casă.

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Responsabilitate

•

Auto-eficacitate

•
•

Păstreze igiena personală și curățenia în locuință.
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor
provocări;

•

Poată aprecia/evalua propriile abilități;

•

Recunoască necesitatea de a fi proactiv în căutarea
unei locuințe.
Le permită celorlalți să se exprime;

Respect

•
•
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Participanții vor fi capabili să:
Să își cunoască nevoile personale și ale familiei când
aleg o locuință;

Îi trateze cu respect pe ceilalți indiferent de contextul
lor cultural.

ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Drepturi și responsabilități – fotografii sau desene

•

Site-uri care publică anunțuri pentru închiriere de locuințe (centrale și locale)

•

Ziare locale

DURATA
•

Tematica 10 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 ore

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
În România, închirierea unei locuințe poate fi o provocare mai ales pentru BPI. Proprietarii pot fi reticenți în a închiria locuințe
și vor încerca fie să le închirieze mai scump, fie să refuze închirierea. Cu toate acestea, la închirierea unei locuințe, procedura
legală este aceea de a semna un contract de închiriere care indică drepturile și responsabilitățile ambelor părți. În contractul de închiriere, chiriașii sunt de acord să închirieze proprietatea pentru o anumită perioadă de timp, să plătească chiria,
întreținerea și utilitățile la timp, și să mențină proprietatea cu responsabilitate. De obicei, proprietarii cer o garanție pentru
două luni de chirie, ca plată în avans. Avertizează participanții că ruperea contractului de închiriere ar putea avea ca rezultat
pierderea acestei garanții.
Activitățile la acest capitol se axează pe sprijin în înțelegerea drepturilor și responsabilităților și a regulilor de bună conviețuire
cu vecinii.

Sesiunea 1: Locuire
Propuneri de activități:

50 – 60 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Fotografii sau desene care ilustrează drepturi și responsabilități care decurg din contractul de închiriere pentru ambele părți
• Împarte participanții în grupe de câte 4 persoane și împarte desenele/cartonașele.
•
•

Roagă participanții să grupeze fotografiile în funcție de ceea ce consideră că reprezintă: drepturi
sau responsabilități, apoi să le ordoneze în ordinea în care cred că este firesc să fie menționate
în contractul de închiriere.
Discută apoi cu toate grupurile rezultatele și compară rezultatele între ele împreună cu participanții.

Un bun vecin
10 minute
Cum
procedezi:

Materiale necesare:
File flip chart/markere
• Grupează participanții câte 2 și roagă-i să discute împreună trăsăturile/calitățile unui bun vecin.
•

Roagă participanții să prezinte aceste calități și notează-le pe flip chart. Întreabă participanții
dacă au avut experiențe pozitive cu vecinii și cărui fapt li se datorează.
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Incidente critice
50 de minute

Materiale necesare:
Nu este cazul
• Grupează participanții în trei grupe și roagă-i să discute împreună și să identifice soluții pentru
situațiile de mai jos:
1. Nahid și copiii săi
Nahid și familia sa se mută în noua lor casă. Noii lor vecini au doi câini. Nahid și copiii se tem de câini,
deși par prietenoși. Copiii lui Nahid refuză să se joace în curte de teama câinelui.

Cum
procedezi:

-

Ce-ar putea face Nahid?

-

Cum v-ați ocupa de această situație păstrând în același timp o relație bună cu vecinul?

Ce este important pentru Nahid să facă, astfel încât să fie și un vecin bun, și să aibă și familia
în siguranță?
2. Letia și familia ei
-

Letia și soțul ei se mută în casă și sunt fericiți să locuiască în apropiere de verii lor. Verii vin la ei de
multe ori, gătesc și ascultă muzică din țara lor împreună. Într-o zi, proprietarul îi spune Letiei că nu
poate asculta muzică după ora 22:00 pentru că deranjează vecinii.
-

Care este problema în această situație?

-

Ce ar putea Letia și familia ei să facă pentru a fi mai atenți față de vecinii lor?

Ce este important pentru Letia și soțul ei să-și amintească, astfel încât să fie vecini buni, dar,
de asemenea, să se simtă bine acasă ?
3. Juan și Richard
-

Juan locuiește cu soția și copilul. Vecinul lor, Richard, este prietenos și de ajutor. El îi spune lui Juan
unde să găsească locuri de parcare și magazine în apropiere de casă. Noapte de noapte însă, bebelușul
lui Juan nu poate dormi, pentru că Richard ascultă muzică și cântă foarte tare.
-

Care este problema în această situație?

-

Cum v-ați simți dacă ați fi Juan?

-

Cum v-ați simți dacă ați fi Richard?

-

Ce credeți că ar trebui să facă Juan?

Întrebări de debriefing:
-

Care sunt drepturile și responsabilitățile despre care ai învățat la sesiunea de azi?

-

Cum te vei asigura că drepturile tale sunt respectate?

-

Sunt aceste drepturi și responsabilități diferite față de cele din țara ta de origine?

-

Ce poți face să fii un bun vecin?

-

Cum te aștepți să se poarte vecinii cu tine?

Repetă în limba română:
-

Casă

-

Apartament

-

Garsonieră

-

Vecin

-

Am o casă pentru toată familia.
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1.11.

Moneda

REZULTATE AȘTEPTATE:
Până la finalul tematicii, participanții:
•

Vor învăța să folosescă moneda;

• Vor înțelege valoarea monedei.
CUNOȘTINȚE
Participanții vor învăța despre:
• Moneda din România;
•

Să-și gestioneze bugetul

Participanții vor fi capabili să:
• Identifice moneda națională și denumirile ei și să înțeleagă valoarea ei
în comparație cu cifrele și costurile;
•

Identifice documentele necesare pentru deschiderea unui cont bancar;

•

Înțeleagă funcția automatelor bancare (ATM-uri)

ABILITĂȚI
Participanții vor dezvolta abilități de:
Comunicare

•

Participanții vor fi capabili să:
Participe la discuții de grup în vederea identificării celor mai eficiente
modalități de comunicare în probleme financiare;

Gândire critică și analitică

•
•

Aibă încredere în abilitățile lor de comunicare.
Dezvolte unele abilități logico-matematice de bază;

•

Să întocmească un buget.

•
•

Participanții vor fi capabili să:
Identifice modalități prin care să evite să se îndatoreze.
Aibă sentimentul de încredere că pot face față noilor provocări;

•

Poată aprecia/evalua propriile abilități;

•

Înțeleagă faptul că punerea în comun a veniturilor individuale ale
membrilor familiei poate contribui la cheltuielile și economiile familiei ca un tot unitar.
Înțeleagă contribuţiile pe care atât bărbații, cât și femeile le exercită
asupra familiei și societății prin intermediul locurilor de muncă pe
care le au.

ATITUDINI
Participanții vor dezvolta:
Responsabilitate
Auto-eficacitate

Respect

•
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ANALIZA DE NEVOI
Până la finalul tematicii:
•

Repetă unul din exercițiile de analiză de nevoi de la prima secțiune pentru a identifica nevoi sau așteptări noi.

•

Întreabă în permanență dacă participanții înțeleg conținuturile transmise și reia conținuturi sau informații care nu
sunt încă suficient de clare.

MATERIALE ȘI RESURSE NECESARE
•

Flipchart, markere, post-its, hârtie de scris, laptop/desktop, conexiune la internet

•

Prezentări ppt făcute în baza Ghidului pentru beneficiari

•

Monede și bancnote

DURATA
•

Tematica 10 poate poate fi realizată într-o sesiune de 2 ore

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII:
Tema de lucru oferă participanților o prezentare generală a bugetului și a finanțelor personale. Ea se axează pe următoarele
aspecte-cheie:
-

Este important ca BPI și RTT să identifice sursele de venit și să nu depindă de sprijin;

-

BPI și RTT sunt responsabili pentru gestionarea resurselor financiare personale.

8

Costul vieții în România variază de la un loc la altul; în orașele mari costul poate fi mare sau foarte mare. De aceea, găsirea
unui loc de muncă este foarte importantă. De asemenea, refugiații vor trebui să fie atenți la gestionarea bugetului, astfel
încât cheltuielile să nu fie mai decât venitul. O modalitate de a nu cheltui prea mult, este alcătuirea unui buget săptămânal/
lunar. Un buget îi poate ajuta pe BPI și RTT cu să știe câți bani au, cât de mult pot cheltui și cât de mult pot pune deoparte.
Activitățile propuse se orientează în jurul alcătuirii / planificării unui buget.

8
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Sesiune 1: Moneda
Propuneri de activități

Gestionarea banilor
50 de minute

Cum
procedezi:

Materiale necesare:
Bani (reali sau bancnote laminate); listă de cheltuieli și cumpărături
• Împarte participanții pe familii (dacă este posibil); dacă nu, atunci în grupe de câte 4 persoane;
• Explică nivelurile de venit din România (minim, mediu pe economie), în funcție de tipul de
contract și de durata muncii. Întreabă participanții care este venitul pe care îl au (pentru fiecare persoană din familie care lucrează) sau estimează că vor avea lunar, spre exemplu, 1900
RON/lună.
• Distribuie banii. Fiecare adult primește bancnote diferite care însumează 1900 RON.
•

Distribuie participanților lista de cheltuieli.

•

Participanții trebuie să marcheze lucrurile care sunt o necesitate; lucrurile pe care TREBUIE să
cheltuie bani. Acestea includ: chirie, alimente, factura de energie electrică, abonament sau
bilete de transport, îngrijirea copiilor dacă este cazul
Fiecare familie poate să cheltuie banii după cum îi place, dar să se încadreze în buget.

•
•

Ce ați observat? Poate familia să trăiască doar cu salariul minim? Cum te face asta să te
simți? Ce vei face?

•

Discutați în funcție de situație și încercați să găsiți soluții pentru optimizarea cheltuielilor.

În funcție de grup, un exercițiu pe care îl poți face este deschiderea unui cont bancar folosind opțiunea de e-banking și plata
unei facturi on-line. De asemenea, poți discuta cu participanții structura și informațiile din facturi și cât de important este ca
acestea să fie plătite la timp pentru a nu acumula penalități.
Explică-le și conceptul de „discount” sau reduceri/solduri și încercați să faceți câteva calcule la produse soldate (pentru a le
verifica și corectitudinea cu prețul din magazin) și pentru a evita situații în care partcipanții încearcă să negocieze aceste prețuri în magazine. În plus, soldurile sunt o bună ocazie de a exersa gestionarea bugetului deoarece tendința este de a cumpăra
mai mult decât este nevoie pentru că prețurile sunt mai mici.
Întrebări de debriefing:
-

Cum vi s-a părut exercițiul, ce ați cumpărat/plătit mai întâi? De ce?

-

Ce articole nu ați putut cumpăra? De ce?

-

De ce este prioritizarea importantă atunci când îți faci bugetul?

-

Dacă au mai rămas bani la sfârșitul lunii, ce ai face cu ei?

Repetă în limba româna :
-

Lei

-

Bani

-

Buget

-

Cheltuieli

-

Venituri

-

Economii

-

Am cheltuit suficient.
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ANEXE
Anexa 1
O autobiografie a întâlnirilor interculturale (exercițiu pentru Sesiunea 1: Interacțiune culturală)
Acest chestionar are menirea de a vă ajuta să analizaţi o anumită întâlnire interculturală pe care aţi avut-o. Veţi putea face
acest lucru răspunzând la o serie de întrebări legate de diferite aspecte ale acelei întâlniri. O întâlnire interculturală poate fi
o experienţă pe care aţi trăit-o cu cineva dintr-o altă ţară, dar poate fi şi o experienţă pe care aţi trăit-o cu cineva din propria
ţară dar aparţinând unei culturi diferite. Autobiografia întâlnirilor interculturale este elaborată de Consiliul Europei ca răspuns la una dintre recomandările din Carta Albă a Dialogului Intercultural: „Trebuie dezvoltate instrumente complementare
pentru a încuraja exersarea gândirii critice şi autonome, inclusiv critica propriilor reacţii şi atitudini faţă de alte culturi.”
Acest material se concentrează asupra UNUI eveniment sau a UNEI experienţe pe care aţi trăit-o cu una sau mai multe persoane din altă ţară sau aparţinând altei culturi.
Întâlnirea
Titlul (Dă întâlnirii un nume)
......................................................................................................................................................................................................
Perioada: când s-a întâmplat?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Locul: unde s-a întâmplat? Ce făceai acolo?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Descriere: ce s-a întâmplat atunci când ai întâlnit acea persoană/acele persoane?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Importanţa
De ce ai ales această experienţă anume?
Din cauză că... (bifează una sau mai multe variante)
o

M-a făcut făcut să mă gândesc la ceva la ce nu mă mai gândisem înainte

o

A fost prima dată când am avut o astfel de experienţă

o

A fost cea mai recentă experienţă de acest gen

o

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
o

M-a surprins

o

Mi-a plăcut

o

M-a schimbat

o

M-a dezamăgit

o

M-a înfuriat

o

.....................

............................................................................................................................................................................
Alte comentarii
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Cealaltă persoană / celelalte persoane
Cine a mai fost prezent/implicat (menţionează numele dacă îl ştii)?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Scrie ceva despre ei...
Care a fost primul lucru pe care l-ai observat la ei? Cum arătau? Cum erau îmbrăcaţi?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Erau femei/bărbaţi, sau mai tineri/mai în vârstă decât tine; erau de altă naţionalitate sau religie sau din altă regiune? Poţi
menţiona orice alte lucruri legate de ei pe care le crezi importante.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alte comentarii
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Sentimentele tale
Descrie cum te-ai simţit în acel moment completând aceste propoziţii.
În acel moment am simţit.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
În acel moment gândurile mele erau............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Ceea ce am făcut în acel moment a fost să...
(de exemplu, te-ai prefăcut că nu ai observat un anumit lucru care ţi s-a părut ciudat? Ai schimbat subiectul conversaţiei
când a devenit stânjenitor? Ai pus întrebări despre ceea ce ţi s-a părut ciudat?)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alte comentarii
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Sentimentele celorlalte persoane
Pune-te în locul lor...
Cum crezi că s-au simţit celelalte persoane în acea situaţie în acel moment? Bucuroşi sau supăraţi/stresaţi? Cum ţi-ai dat
seama?
La ce crezi că s-au gândit când s-a întâmplat acest lucru? Crezi că li s-a părut ciudat, sau interesant, sau cum?
Alege una sau mai multe dintre variantele de mai jos sau adaugă propria ta variantă şi explică de ce ai ales-o.
Pentru ei a fost o experienţă cotidiană/o experienţă neobişnuită/o experienţă surprinzătoare/o experienţă şocantă deoarece:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alege una sau mai multe din variantele de mai jos şi completează propoziţia sau adaugă propriile idei.
Celelalte persoane implicate în experienţă păreau să aibă următoarele sentimente – mirare/şoc/plăcere/nu au simţit nimic
deosebit...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Am observat aceasta datorită lucrurilor pe care le-au făcut/spus/sau felului în care arătau, de exemplu, ei... (spune ce ai
observat)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Nu sunt sigur, deoarece păreau să îşi ascundă sentimentele...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alte comentarii
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Asemănări şi deosebiri
Luând în considerare asemănările şi deosebirile dintre felul în care ai gândit şi te-ai simţit în acea situaţie şi felul în care au
gândit şi s-au simţit ceilalţi...
ai conştientizat în acel moment existenţa vreunor asemănări, şi dacă da, care erau acestea?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ai conştientizat în acel moment existenţa vreunor deosebiri, şi dacă da, care erau acestea?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Gândeşte-te din nou la situaţia respectivă...
eşti conştient acum de existenţa altor asemănări, şi dacă da care sunt acestea?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
eşti conştient acum de existenţa altor diferenţe, şi dacă da, care sunt acestea?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Cum îţi percepi propriile gânduri, sentimente şi acţiuni acum?
Primele gânduri
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alege una sau mai multe din următoarele variante şi completează propoziţia SAU crează-ţi propria variantă
□

M-am purtat cum trebuie în acea situaţie, pentru
că am făcut...

□

Cred că cea mai bună reacţie pe care aş fi putut să
o am este...

□

Cred că aş fi putut să mă port altfel şi să fac...

□

Am reacţionat bine deoarece...

□

Mi-am ascuns emoţiil

Comunicarea
Atunci când te gândeşti la modul în care ai vorbit sau comunicat cu celelalte persoane, îţi aminteşti să fi făcut vreo modificare în felul de a vorbi sau de a scrie?
Primele gânduri
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Alte idei – de exemplu:
Am vorbit cu ei în limba mea şi am observat că a trebuit să fac unele modificări pentru a-i ajuta să mă înţeleagă, de
exemplu .......................................................................................................................................................................................
Nu am vorbit în limba mea şi a trebuit să fac unele modificări pentru a mă putea face înţeles – să simplific/să explic
folosind gesturi sau să explic un anumit cuvânt, ..........................................................................................................................
-

Am observat anumite lucruri legate de felul în care vorbeau – simplificau, foloseau gesturi, vorbeau mai rar ............

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Ai avut cunoştinţe sau experienţe anterioare care să te ajute să comunici mai bine?
Primele gânduri
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alte idei – de exemplu:
-	Ştiam deja câteva lucruri legate de felul în care comunică şi se poartă oamenii din alte grupuri, ceea ce m-a ajutat să
înţeleg experienţa respectivă şi să comunic mai bine – de exemplu, ştiam că...
-	Ştiam că alţi oameni implicaţi în experienţa respectivă gândesc şi se comportă diferit din cauza a ceea ce au învăţat
când au fost copii, de exemplu...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Descoperind mai multe
Poate că în timpul experienţei trăite au existat lucruri care te-au nedumerit şi ai încercat să afli mai multe în acel moment.
Dacă ai făcut acest lucru, cum ai procedat?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Dacă ai găsit vreun răspuns de atunci şi până acum, cum s-a întâmplat acest lucru?
De exemplu:
Au existat lucruri pe care nu le-am înţeles, aşa că am încercat să aflu mai multe punând întrebări în acel moment/citind despre acele lucruri/căutând pe Internet/punând întrebări...
Am folosit următoarele surse de informaţii...
Când am dat peste informaţii noi am observat următoarele asemănări şi deosebiri faţă de lucrurile pe care le ştiu din societatea în care trăiesc...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Următoarele lucruri încă mai sunt o enigmă pentru mine...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Comparaţii care ne ajută să înţelegem
Deseori oamenii compară lucrurile aparţinând altor grupuri sau culturi cu lucruri asemănătoare din cultura lor.
Ai făcut şi tu acest lucru? Te-a ajutat să înţelegi ce se întâmplă?
De exemplu:
În timpul experienţei s-au întâmplat anumite lucruri care erau asemănătoare cu ceea ce eu ştiu din cultura mea, şi iată care
sunt lucrurile pe care le-am observat...
S-au întâmplat anumite lucruri care erau diferite de ceea ce se întâmplă în grupul meu...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Privind înapoi şi înainte
Dacă atunci când priveşti înapoi tragi anumite concluzii cu privire la experienţa trăită, care sunt acestea?
Completează cât mai multe din propoziţiile de mai jos:
Mi-a plăcut experienţa trăită pentru că...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Nu mi-a plăcut experienţa trăită din cauză că...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Au fost nişte lucruri cu care am fost de acord pentru că...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Au fost nişte lucruri cu care nu am fost de acord pentru că...
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Încearcă să îţi imaginezi că îi povesteşti aceste lucruri unei persoane pe care o cunoşti bine. Crezi că ar avea aceleaşi păreri
ca şi tine?Ar fi de acord sau nu ar fi de acord cu aceleaşi lucruri ca şi tine şi din aceleaşi motive?
Încearcă să te gândeşti la motivele pentru care persoanele pe care le cunoşti bine şi care aparţin aceluiaşi grup/aceloraşi
grupuri ca şi tine (aceeaşi familie, aceeaşi religie, aceeaşi ţară, aceeaşi regiune, etc.) ar putea avea aceleaşi reacţii ca şi tine
şi scrie explicaţiile tale mai jos:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Experienţa trăită te-a schimbat? Cum?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Această experienţă te-a determinat să faci ceva? Ce anume ai făcut?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Crezi că parcurgerea acestei Autobiografii te va determina să faci ceva? Dacă da, ce anume?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Alte comentarii
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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Anexa 2
Exercițiu pentru Sesiunea 1, secțiunea 5.4 Interacțiune și adaptare culturală

Anexa 2

Exercițiu pentru Sesiunea 1, secțiunea 5.4 Interacțiune și adaptare culturală
Etnie
Statut

Rasă

socio-economic

Orientare
religioasă sau
spirituală

1. Identitățile la care te gândești cel mai des

Gen

2. Identitățile la care te gândești cel mai rar
3. Identitățile tale personale despre care ți-ai
dori să afli mai multe

Limba
maternă

4. Identitățile care au cel mai puternic impact
asupra modului în care te raportezi la
propria persoană

Abilități fizice, emoționale și
de dezvoltare

Orientare
sexuală

Vârstă
Origine
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Anexa 3
Exercițiu pentru Sesiunea 1, secțiunea 5.6 Drepturi și responsabilități

Da

Drepturile tale
În țara de origine
Nu

Dreptul la exprimarea
opiniei
Dreptul la vot
Dreptul de a fi tratat
egal
Dreptul la integritate
fizică și psihică
Dreptul de a fi apărat
când ești acuzat în
instanță
Dreptul la viața privată
Dreptul la muncă, la
grevă, la protecție
socială
Dreptul la educație și
la ocrotirea sănătății
Dreptul la proprietate
și moștenire
Dreptul la libertate de
gândire
Dreptul la libertate
individuală și liberă
circulație
Dreptul de a iniția o
afacere
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În România
Da

Nu

ANEXE
Anexa 4
Exercițiu pentru Sesiunea 1, secțiunea 5.9 Ocupare

Calitățile mele
Puneți un cerc în dreptul cuvintelor care te caracterizează:
___ Bine-organizat/-ă 				

___ Muncitor/-oare

___ Ambițios/-oasă 				 ___ Activ/-ă
___ Flexibil/-ă 				 ___ Energic/-ă
___ Cooperativ/-ă				

___ Responsabil/-ă

___ Punctual/-ă				 ___ Onest/-ă
___ Rapid/-ă				

___ Prietenos/-oasă

___ Motivat/-ă				

___ Politicos/-oasă

___ Sincer/-ă				

___ Independent/-ă

___ Eficient/-ă				

___ Relaxat/-ă

___ Încrezător/-oare				

___ Inteligent/-ă

___ de încredere 				 ___ Competent/-ă
___ Cunoscător/-oare				

___ Migălos/-oasă

___ Adaptabil/-ă 				 ___ Curios/-asă
___ Disciplinat/-ă				

___ de ajutor

___ Matur/-ă				

___ Creativ/-ă

___ Deschis/-ă				
___ Hazliu/hazlie				

___ Răbdător

___ Atent/-ă				

___ Respectuos/-oasă

Acum, enumeră cele 5 puncte forte /calități și gândește-te la momente în care ai folosit aceste calități
1.
2.
3.
4.
5.
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