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Tema 1 Başlarken
Romanya'ya ve ülkeye giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilecek oryantasyon faaliyetlerine hoş
geldiniz!
Bu oryantasyon programının amacı, Romanya'da hayatı anlamanıza yardımcı olarak size Romanya
hakkında bilgi vermek ve aklınızdaki sorulara yanıt vermektir.
Ne öğrenmek istediğinizi bularak başlayalım. Aşağıdaki bölüme sorularınızı yazın. Sorularınıza yanıt
verildiğini duyduğunuzda cevabı yazın. Bu alıştırmada size yardımcı olabilecek sorular:
Romanya hakkında ne biliyorsunuz?

Eksikleriniz neler?
Romanya'da daha iyi bir hayat için neye ihtiyacınız var?
Sizin en çok ilginizi çeken şey nedir?
Programın sonunda sorulara tekrar göz atın ve yanıtlarını bulup bulamadığınızı kontrol edin.
Romanya hakkında ne bilmek istiyorsunuz?

Sorular

Yanıtlar
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Tema 2 Romanya – Ülkenin Kısa Tanıtımı
Karadeniz’e erişimi bulunan bir güneydoğu Avrupa ülkesi olan Romanya, Bulgaristan, Sırbistan,
Macaristan, Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti ile komşu bir ülkedir. 238.391 km karelik bir alanda
yer alan Romanya'nın sıcak bir karasal iklimi vardır. 19,5 milyonluk nüfusu ile Romanya, Avrupa
Birliğindeki 7. ülkedir. En büyük şehri ve başkenti olan Bükreş, 2,1 milyonluk nüfusu ile Avrupa'daki
en yüksek nüfuslu 6. şehirdir.
Çoğu insan şehirlerde yaşamaktadır ancak tüm bölgelere yayılmış olan kırsal bölgelerde mevcuttur.
Romanya'daki farklı bölgeleri adım adım inceleyeceğiz.

Etkinlik
Romanya'yı diğer ülkelerle kıyaslama
Romanya'da nerede yaşayacağınızı göstermek için aşağıdaki haritayı kullanın.
Sizin ülkeniz Romanya'ya kıyasla ne kadar büyük? Haritaya çizebilir misiniz?

Şu anda Romanya'da yaşadığınız bölge, önceki yaşadığınız bölge ile hangi benzerliklere ve
farklılıklara sahip?
İklim?

Nüfus?

Ekonomi?

Manzara?
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Aşağıdaki haritaya göz atın. Romanya'nın kaç bölgesi var? Bunları ziyaret ettiniz mi? Burada neler
ilginizi çekti?

Etkinlik
Devlet şekli ve siyasi düzen

Aşağıdaki sorulara yanıt vermek için İnterneti veya elinizde bulunan diğer bilgi kaynaklarını (örn.
kütüphane, tarih kitapları, Bölgesel Entegrasyon Merkezlerinde sunulan kaynaklar vb.)
kullanabilirsiniz:
Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapılır. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi ne
zaman yapılacaktır? 1990 yılından beri Romanya'da kaç tane Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır?

Romanya Parlamentosunda hangi siyasi partiler temsil edilmektedir? 1990 yılından beri
Parlamentoda hangi siyasi partiler temsil edildi?

Yaşadığınız yerin Yerel Meclisinde hangi siyasi partiler temsil edilmektedir?

Oryantasyon seanslarının diğer üç katılımcısı ile birlikte, topluluğunuzda iyileştirmek istediğiniz bir
yönü/durumu belirtin. Hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini düşünün. Elinizde olsaydı
durumu iyileştirmek için ne yapardınız? Grup faaliyeti olarak iyileştirme/değişim için bir plan
hazırlayın ve oryantasyon programının sonunda bununla ilgili bir sunum yapın (örn. grup içinde ve
hatta Kaymakamlık Ofisinde).
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Tema 3 Romanya – Ülke, Kültür ve İnsanlar
Yüzyıllar boyunca Roma, Osmanlı, Rus ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun etrafında şekillenen Romanya tarihi çok hareketli geçti. Günümüzde Romanya, NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması
Örgütü) ve Avrupa Birliği (AB) üyesidir.

Etkinlik
Tarih sizce neden önemli?

Kendi ülke tarihinizi düşünün. Tarih ülkenizdeki insanların yaşamını nasıl etkiledi?

Romanya bir AB Üyesi devlettir. Aşağıdaki haritadan Romanya'nın AB'de olmayan komşularını
belirleyin.

Romanya'da şu ana kadar hangi kültürel etkinlikleri gördünüz? Aşağıdaki kutucukları işaretleyin:
☐

Ritüel danslar

☐ Erkekler arasında grup halinde yapılan Colindat

☐

Mărțisor

☐ Horezu Seramikleri

☐

Mucenici

☐

Ie

☐

Yumurta boyama

☐

Diğer (örn. düğün, cenaze vb. belirtin):
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Bu kültürel etkinliklerin hangisine aşinasınız ve hangileri size farklı gelmekte?
Benzer

Farklı

Ülkenizdeki milli bayramlar nelerdir? Hangi günleri kutluyorsunuz?

Romanya'daki milli bayramlar ve kutlanan diğer günler arasında ne tür benzerlikler ve farklılıklar
mevcut?
Benzerlikler

Farklılıklar
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Tema 4 Kültürel Etkileşim ve Adaptasyon
Çoğumuz durup kendi kültürümüz hakkında düşünmüyoruz. Kültür, belirli bir halkın ortak olarak
nasıl düşündüğü ve davrandığıdır, ortak örfleri ve adetleridir. Kültür, bilinçdışı inançlar da dahil
olmak üzere öğrenilmiş ve paylaşılan davranışlardır.
Bazen, sadece farklı kültürden birisiyle tanıştığımızda tepkilerimize ve duygularımıza dikkat
ederiz. Burada sunduğumuz alıştırma, farklı bir kültüre sahip birisiyle girdiğiniz bir etkileşimi analiz etmenizi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür bir etkileşimi düşünün, aşağıdaki bağlantıdan anketi indirin ve boşlukları doldurun:

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
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Tema 5 Romanya'da Günlük hayat
Fotoğraflara bakın. Fotoğrafların ne ifade ettiğini açıklayın ve doğru kategoriye bir çizgi çiz

Yardım!

Kutlama

Oryantasyon

Yiyecek

Güvenlik
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Tema 6 Haklar ve Sorumluluklar
Romanya, asli ve insani hakları Anayasası ile güvence altına alan demokratik bir devlettir. Ancak
haklarla birlikte sorumluluklarda gelmektedir. Haklarınızı kullanmak için temel sorumluluğunuz
Romanya'nın kanunlarını bilmek ve kanunlara uymaktır.

Etkinlik
Romanya'daki kanunlar, ülkenizdeki veya geçmişte yaşadığınız diğer ülkelerdeki kanunlardan farklı
olabilir. Aşağıda Romanya'daki kanunlar yer almaktadır. Eğer kendi ülkenizdeki kanunlar aynı veya
farklıysa ve/veya kültür ve inançlarınıza ters düşüyorsa not edin.

Aynı

Durum

Hükümet görevlilerine ve yerel yetkililere
para teklif etmek yasaktır
Polis asayişi ve vatandaşların güvenliğini
korur
Aile içi şiddet yasaktır
Kamusal alanlarda bıçak veya diğer silahların
taşınması yasaktır
Hem erkekler hem de kadınlar için yasal
evlilik yaşı 18'dir
Tüm kapalı kamusal alanlarda, ofis
alanlarında, toplu taşıma araçlarında, çocuk
parklarında, hastanelerde ve okullarda sigara
içmek yasaktır.
Riskli uyuşturucu (esrar, marihuana) ve
yüksek riskli uyuşturucular (eroin, kokain,
afyon, amfetamin) yetiştirmek, üretmek,
denemek, teklif etmek, satmak veya satın
almak yasa dışıdır.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara ve
sorumluluklara sahiptir

Araç kullanmak için ehliyetinizin olması
zorunludur
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Farklı

Kültür ve
inançlarıma ters
düşüyor

Romanya Anayasasının 2. Başlığını okuyun ve Romanya'da kaldığınız sürece haklarınıza saygı
duyulduğu anları belirtin. Haklarınıza saygı duyulmadığı durumlar olduysa, sizin tepkiniz ne oldu?

Ebeveynlik Yaklaşımları
Romanya'da döverek çocuklara disiplin vermek yasalara aykırıdır. Ebeveynlerin, çocuklarına
şiddet kullanmadan disiplin vermeyi öğrenmesi çok önemlidir. Şiddete alternatif cezalandırma
yöntemleri de makul olmalıdır. Alternatif cezalara şunlar dahil olabilir:
•

Mola – Eğer çocuk yaramazlık yapıyorsa ve uyarılara rağmen bu davranışa devam
ederse, belirli bir süre boyunca çocuk, evin belirli bir bölgesine gönderilir (tercihen kendi odası dışında bir yere). Ebeveynler, hangi davranışların "mola" gerektirdiğini
kararlaştırmalı ve durumu çocuğa açıklamalıdır.

•

Üçe kadar sayma – Ebeveyn çocuğa yaramazlık yapmaya devam ederse olabilecek
sonuçları söyler ve kötü davranışı yapmayı bırakması için üçe kadar sayar (küçük
çocukları terbiye etmede daha çok işe yarar).

•

Ev hapsi – Çocuğu gitmek istediği sosyal faaliyetlere göndermemektir. Eğer çocuk
uyarılara rağmen davranışa devam ediyorsa, ebeveyn ceza olarak çocuğun arkadaşıyla
oynamasını belirli bir süre boyunca yasaklayabilir (örneğin 1-2 günlüğüne).

•

Ayrıcalıklardan mahrum bırakma (örn. TV/oyuncakları/bilgisayarı/bilgisayar oyunlarını
belirli bir süre boyunca yasaklama).

•

Ayıplama (Küçük çocukları terbiye etmede işe yarayabilir).

Arkadaşlarına söyleme (Daha büyük çocukları tercih etmede işe yarayabilir).
Ebeveynler, çocukların kuralların ne olduğunu bilmesi için ev kurallarını açıkça belirtmelidir.
Bunun için kullanışlı bir yöntem, aile üyelerinin beklentilerini birbirine aktardığı bir aile toplantısı
olabilir. Bu yöntem çocuklara ailede sorun çözücü bir rol oynadıklarını hissettirebilir
Çocuklarla ilgilenirken öfkenizi kontrol edebilmeniz için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:
•
Tepki vermeden önce bir bardak su içme
•
Beş derin nefes alma. Nefes alın. Nefes verin. Yavaşça, yavaşça
•
Yavaş bir biçimde 20'ye kadar sayın
•
Destek için bir akrabanıza veya arkadaşınıza telefon açın
•
Yürüyüşe çıkın
•
Gazete, dergi okuyun veya televizyon izleyin
•
Egzersiz yapın
•
Sorunu yazın
•
Uzanın ve rahatlayın
•
Hoş bir müzik dinleyin
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Tema 7 Eğitim
Yeni bir ülkeye taşındığınızda yaşamak istediğiniz hayat, yapmak istediğiniz iş veya ailenizin
yerleştiği yeni topluluğa nasıl alışacağı konusunda kafanızda soru işaretleri olabilir. Romence
öğrenmeye olan kişisel özveriniz ve eğitim fırsatlarından yararlanmanız, alışmanız konusunda
size destek olacaktır.

Etkinlik

Yaş

Seviye

Yorumlar
Tüm nitelik
seviyelerinde eğitim
programları

Yetişkin eğitimi
Yükseköğrenim - Doktora Araştırmaları

Doktora derecesi

Yükseköğrenim - Master Araştırmaları

Master derecesi

Yükseköğrenim - Lisans mezunu

Lisans derecesi

18+
Birinci-ikinci üçüncü
düzey eğitim
(Profesyonel eğitim
sertifikası)

15 –
18

11 –
14

İkincil üst orta
eğitim
Teorik liseler
(bakalorya)

İkincil üst orta eğitim ve
meslek eğitimi Teknolojik ve mesleki
liseler (Profesyonel nitelik
sertifikası / Bakalorya)

Meslek eğitimi
(Profesyonel nitelik
sertifikası)

9 - 12 arası sınıflar

İkincil alt eğitim: (Lise)

5 - 8 arası sınıflar

7 – 10

İlköğretim
Hazırlık senesi

1 - 4 arası sınıflar

6

İlköğretim
Hazırlık senesi

Hazırlık sınıfları

3–5

Okul öncesi eğitim (Anaokulu)

Uygulanamaz

0–3

Erken çocukluk dönemi eğitimi ve bakımı

Uygulanamaz
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Şu anda Romanya'daki eğitim, önceki yaşadığınız ülkedeki eğitim ile hangi benzerliklere ve
farklılıklara sahip?
Aynı

Farklı

Devlet okulu ve üniversitelerde eğitim ücretsizdir
0-3 yaş arası çocuklar, çocukluk eğitimi ve yuvadan
faydalanabilirler
6-18 yaş arası kızlar ve erkekler birlikte, aynı konular
üzerinde eğitim görür
Orta okul ve liseye giden öğrenciler 1-10 arası notlarla
değerlendirilir
Lise ve teknoloji okullarını bitiren öğrenciler bakalorya
sınavına tabi tutulur
Ebeveynler okul etkinliklerine katılabilir (örneğin, ebeveyn toplantıları, öğretmenler ile toplantı, geziler)

Üniversitelerde dersler her yıl Ekim ayında başlar
Romanya'da eğitim ve istihdam fırsatları birbiriyle bağlantılıdır. Eğitim ihtiyaçlarınızı karşılamak
için ne tür planlarınız var?

Etkinlik
Gelecekteki öğreniminizi ve iş hayatınızı planlama
Aşağıdaki fırsatları değerlendirin ve sizin için ne anlama geldiklerini açıklayın
Fırsat

Sizin için ne anlama geliyor?

Mesleki kursa katılma (El sanatları ve ticaret
alanında size uzmanlık kazandıran bir kurs; bu kurs
öğrenilen bir yeteneğin veya özel bir ticaret alanında
pratik uygulamalara odaklıdır

İkinci Şans Okuluna Katılım (İkinci Şans Okulu,
okulunu yarıda bırakmış kişilere okullarını bitirmeleri
için yardımcı olan ve mesleki eğitim, lise ve iş bulma
gibi konularda kişilere erişim sağlayan bir sistemdir)

14

Lisenin tamamlanması (bu fırsat, size üniversite
eğitimine ve çağrı merkezi operatörü, tüccar ve
satıcı vb. gibi iş piyasasındaki bazı işlere kolay
erişim sağlar)
Üniversite eğitimine kaydolma (bu size, her iş
piyasası için gerekli yüksek seviye kabiliyetleri
öğrenmeniz için kişisel eğitime/gelişime erişim
sağlar)
Bir organizasyonda / özel şirkette stajyerlik arama
(stajyerlik size, gerçek hayatta iş dünyasının nasıl
yürüdüğünü birinci elden deneyimlemenizi,
kendinizi tanımanızı, bağlantılar kurarak çevrenizi
geliştirmenizi ve tam zamanlı bir iş bulmanızı
sağlar)
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Tema 8 Sağlık
Sağlık hizmetlerinde Romen vatandaşları ile aynı erişime sahipsiniz. Ulusal sağlık sigortası
programına kayıt olmanız, aylık sağlık sigortası ücretini ödemeniz ve bir Genel Pratisyen (GP) ile
kayıt gerçekleştirmeniz gerekir.

Etkinlik
Şu durumlarda ne yapardınız? Aşağıdaki seçeneklerden doğru yanıtı seçin:

Yoğun bir diş ağrınız var:
•

Pratisyen hekiminizi ararsınız

•

Eczaneye gidip ilaç istersiniz

•

Dişçiyi arayıp, durumu açıklayıp randevu alırsınız

Çocuğunuz evde çekmecede bulduğu ilaçları yutmuş:
•

Derhal 112'yi ararsınız

•

Çocuğunuzla birlikte en yakın hastaneye gidersiniz

•

Hiçbir şey yapmadan, çocuğun ilaçları kusmasını beklersiniz

Nasıl sağlık sigortası kartı alabilirsiniz:
•

Sosyal hizmet uzmanının size kartı vermesini beklersiniz

•

Sağlık sigortası priminizi ödeyip kart için talep oluşturursunuz

•

Yukarıdakilerden hiçbiri

Sigorta kartınız olmadan doktora görünmek isterseniz ne olur?
•

Hiçbir şey, isminizi söylersiniz ve doktor sizi veritabanından bulur

•

Sağlık hizmetlerini cebinizden ödersiniz

•

Eve gider ve kartınız ile geri gelirsiniz

Standart sağlık sigortasının ödeme yapmadığı üç şeyi belirtin:
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Tema 9 İstihdam
Romanya'daki iş piyasası oldukça rekabetçidir, iş fırsatları ilgili deneyim ve niteliklere sahip
kişilere sunulur. İş bulmak için çevre de oldukça önemlidir. Romence dil kabiliyetleri de büyük
değer taşır. İş bulmanız veya gelecekte size bir meslek kazandırabilecek mesleki veya diğer tip
profesyonel niteliklere kayıt olabilmeniz için diplomalarınız ve niteliklerinizin Romanya'da geçerli
olması gerekmektedir.

Etkinlik
Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve doğru veya yanlış olarak işaretleyin.
1. AJOFM iş bulmamda bana yardımcı olabilir

Doğru

Yanlış

2. Sivil toplum örgütleri ve GII'ler bana iş bulma
zorunluluğuna sahiptir

Doğru

Yanlış

3. İş bulma konusunda Romence bilmek
önemlidir

Doğru

Yanlış

4. Gönüllülere maaş ödenir

Doğru

Yanlış

5. Romanya'da vergi ödemeniz gerekmez

Doğru

Yanlış

6. İşyerinde kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir

Doğru

Yanlış

7. İş sahibi olduğunuzda vergi idaresine
(Administratia Financiara) haber vermeniz
gerekir

Doğru

Yanlış

8. İşe zamanında gitmek önemli değildir

Doğru

Yanlış

9. Küçük çocuklar okul yerine işe gidebilir

Doğru

Yanlış

10. Maaşlarınızın zamanında ödenmesi için iş
kontratı imzalamanız gerekir

Doğru

Yanlış

Etkinlik
Romanya'da iş planlama
Romanya'da ne tür bir iş isterdiniz?
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Bu işi nasıl elde edebileceğiniz konusunda plan yapın.

Bunlara sahip miyim?

Evet

Romence dil kabiliyetleri
Yabancı dil kabiliyetleri
Bu tür iş için nitelikler
Bu iş alanında sahip olunan deneyimler
Referanslar
Özgeçmiş
İş görüşmesi kabiliyetleri
Zorlukların ve tersliklerin üstesinden gelme
isteği
Bu işi nasıl elde edebileceğim hakkında bilgiler
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Hayır

Tema 10 Konut
Romanya'da farklı tipte konutlar bulunmaktadır. Şehirlerdeki konutlar mahallelerde ve
kasabalarda yer alan konutlardan farklıdır. Konutlar büyük ihtimalle deneyimleriniz ile bildiğiniz
konutlardan da farklıdır. Ev kiralama ve satın alma fiyatları oldukça yüksektir.

Etkinlik
Siz ne yapardınız?
Durum 1: banyonuzdaki musluk su akıtıyor ve su faturasını da siz ödüyorsunuz. Ev sahibiniz, üç ay
önce musluğun onarılacağını söyledi ancak o zamandan beri hiçbir şey yapılmadı.
Durum 2: Altı aydır aynı dairede yaşamaktasınız ancak bir gün daha ucuz, daha güzel ve
çocuğunuzun okuluna daha yakın bir yerde kiralık daire buluyorsunuz. Ancak imzalanmış bir yıllık
kontrat bulunmakta.
Durum 3: 1 Ocak tarihinde ev sahibiniz sizi arayarak oturduğunuz daireye kendisinin taşınacağını
ve ay sonuna kadar evi boşaltmanızı istiyor. Yeni bir daire bulmak için daha fazla zaman I
stiyorsunuz ancak ev sahibiniz bunu da reddediyor. 31 Ocak'ta evinize geldiğinizde ev sahibinizi
evinizde buluyorsunuz. Size, kilitleri değiştireceğini söylüyor.
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Tema 11 Para
Oturma izninizi ve kimlik numaranızı aldıktan sonra Romanya'da banka hesabı açabilirsiniz. Bu
aşamadan sonra paranızı yönetmeye ve geliriniz üzerinde kararlar vermeye başlayabilirsiniz.
Romanya'da nakit para halen daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Banka hesabını yönetmek size
zor geliyorsa nakit de kullanabilirsiniz.

Romanya'nın para birimi
Romanya'nın 100 RON'luk banknotunun ön yüzünde kimin resmi bulunur? Bu kişi neden ünlüdür?

Romanya'da kullanılan tüm bozuk paraların bir tarafında
arma bulunur. Bu neyi temsil ediyor?

Romanya'ya varır varmaz NGO danışmanları size yardımcı olacaktır. Ancak yine de gelirinizin
yönetilmesinden, kendinizin ve ailenizin ihtiyaçlarını karşılamadan ve hayallerinizi
gerçekleştirmekten siz sorumlu olacaksınız. Romanya'da yaşamanın maliyeti bölgeye ve şehre göre
farklılık gösterir:

Etkinlik
Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:
A.Aylık geliriniz ne kadar?

..............RON

B.Aylık gideriniz ne kadar?

..............RON

Yiyecek

.............. RON

Konut

.............. RON

Isınma ve diğer faturalar

.............. RON

Giyim

.............. RON

Ulaşım

.............. RON
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İlaç

.............. RON

Haberleşme

.............. RON

Diğer (belirtin)

.............. RON

Toplam aylık giderler (B kısmındaki tüm unsurları ekleyin)

C. Kullanılabilir gelir (A eksi B)

.............. RON

.............. RON

"C" kısmındaki miktar istediğiniz gibi harcayabileceğiniz miktardır. Acil bir durum için veya büyük
bir alım işlemi veya evinizi yenilemek için para biriktirmek isteyebilirsiniz.
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Etkinlik
Bütçe yapma
Bütçe yapma konusu hakkında şu ipuçları işinize yarayabilir. Her kısımdaki unsurları ve bunlar için
ödediğiniz miktarı listeleyin. Altı ay içerisinde miktar değişebileceğinden, yeni evinize
taşındığınızda tekrardan planlama yapın.

ŞİMDİ

6 AY İÇERİSİNDE

Sabit giderler – Bunlar, ödemeniz gereken (örn. kira, faturalar,
gıda) ve eğer ödemezseniz sizin ve aileniz için sorun oluşturabilecek giderlerdir.
•________________________________
•________________________________
•________________________________

Esnek giderler – Bunlar, üzerinde azda olsa kontrolünüz olan
giderlerdir. Ürüne veya hizmete ihtiyacınız var ancak üründen
ne kadar alacağınızı veya hizmeti ne kadar kullanabileceğinizi
siz
seçebiliyorsunuz (örn. restoranlar, ulaşım yöntemleri,
internet, telefon, boş zaman aktiviteleri).
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________
Gereksiz giderler – Bunlar, üzerinde tamamen kontrolünüz
olan giderlerdir. Bu ürünleri almak zorunda değilseniz ancak
isteğinize göre isterseniz alabilirsiniz (son model bir araç almak
için kredi çekmek, sadece ünlü markalardan ürünler almak).
•________________________________
•________________________________
•________________________________
•________________________________
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ÖzDeğerlendirme
Şu unsurlar hakkında kendinize ne kadar güveniyorsunuz:
•
•
•
•

Kendinize oldukça güveniyorsanız kutucuğa çarpı işareti koyun
Konuyla uzaktan yakından alakalıysanız ancak daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa kutucuğa bölme
işareti koyun
Konuyla ilgili çok az veya hiçbir bilginiz bulunmuyorsa kutucuğu boş bırakın.

•

Sizden her kutucuğa çarpı işareti koymanız beklenmemektedir.

Romanya'ya genel bakış
Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:

 Romanya'nın
demokrasisini
ve
toplumu
oluşturan
değerleri biliyorum



Romanya'daki hayat hakkında
genel sorular soruyorum



ana şehirler de dahil olmak
üzere Romanya'nın bölgelerini
ve
vilayetlerini
tanımlayabiliyorum

 resmi formlarda temel
bilgi alanlarını
doldurabilirim

 ihtiyaç
olduğunda
yardım istemenin ne
kadar önemli olduğunu
biliyorum
 ülkeye yerleştikten sonra
ilk
günlerde
zorluk
yaşayabileceğimi
biliyorum



Romanya'nın esasi tarihi dönüm
noktalarını
tanımlayabiliyorum



Romanya'da
görebileceğim
farklı
davranışları
isimlendirebiliyorum



demokratik
haklarımı
sorumluluklarımı
açıklayabiliyorum



Romanya'daki önemli siyasi
partilerin isimlerini biliyorum



Romanya'nın önemli milli
bayramlarını ve bu günlerin
neden kutlanıldığını biliyorum
oryantasyon boyunca bana
yardımcı olabilecek topluluk
hizmet
kuruluşlarını
tanımlayabiliyorum



örneğin: spor kulüpleri, sosyal
gruplar
gibi
yerel
topluluğunuzda bulabileceğiniz
temel hizmetleri tanımlamak
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ve

 toplu
kullanabilirim

taşıma

 oy vermek için kaydını
yaptırabilirim
 bir Romanya yemeği
pişirebilirim

Hak ve Sorumluluklar
Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:

 tüm insanların Romanya'daki
kanunlar
önünde eşit olduğunu
anlıyorum



yasal desteğe ihtiyacınız
olursa
irtibat
kurabileceğiniz kurumları
tanımlayabiliyorum

 başım dertteyse polisi
arayabileceğimi
biliyorum

 Romanya'nın kanunlarını
oluşturan
tüm
özgürlükleri anlıyorum



aile içi şiddetin türlerini
tanımlayabilirim ve aile
içi şiddete karşı nelerin
yapılabileceğini
anlıyorum

 polise saygı duymam ve
onlardan korkmamam
gerektiğini anlıyorum
 tüm aile içi şiddetin ve
cinsel saldırıların kanuna
aykırı
olduğunu
biliyorum ve bu kanunların istisnasız olarak icra
edileceğini anlıyorum
 polis memurları da dahil
olmak üzere hükümet
görevlilerinin hediye ve
rüşvet
kabul
edemeyeceğini
anlıyorum
 özel bir araç sahibi
olmak ve bu aracı
kullanmak konusunda ve
cinsellik, alkol, tütün
mamulleri kullanma ve
şiddet
uygulama
hakkında
kanunların
olduğunu
kabul
ediyorum
 dini
kanunların
uygulanamayacağını
uygulanamayacağını ve
Romanya'daki
kanunlarla ters düştüğünü
anlıyorum
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 yasal desteğe ihtiyacım
olursa kurumlar ve
acentalarla
irtibata
geçebileceğimi
biliyorum
 aile içi konular hakkında
yardıma ihtiyacım olursa
kurumlar ve acentalarla
irtibata geçebileceğimi
biliyorum

Eğitim

Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:



okul denetim kurulunun
rolünü anlıyorum





eğitimden ve
istihdamdan
yararlanabilmek için Romence
öğrenmenin
anemone kavrıyorum

eğitim
terimleri
hakkında
önemli
kelimeleri kullanabilirim



kendi deneyimlerimle
Romanya'daki
eğitim
sistemini
karşılaştırabilirim
ve
farklılıklarını
çıkarabilirim

 araştırmalarla ebeveyn
öğretmen
görüşmelerine
katılabilirim







devlet okulları ve özel
okullar arasındaki farkı
anlıyorum



Devlet
ücretsiz
biliyorum

Çocukların okutulması
ile
ilgili
kararlar
verebilirim



üçüncü derece ve daha
üst eğitimde mümkün
olan
farklı
yolları
tanımlayabilirim

okullarının
olduğunu

çocuklarının eğitiminde
ebeveynlerin
sorumluluklarını
biliyorum



üçüncü derece ve daha
üst
eğitimde
farklı
yolların
olduğunun
farkındayım



farklı niteliklerimin ve
diplomalarımın CNRED'e
sunularak
tasdik
edilebileceğini biliyorum



Okumak
isteyen
insanlara
sunulan
destek
hizmetlerini
tanımlayabilirim
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 uygun üçüncü derece
eğitim
derslerini
seçebilir ve bunlara
kayıt olabilirim
 Çocukları
yerel
okullara
kayıt
ettirebilir ve gerekli
işlemleri
tamamlayabilirim
 tüm devamsızlıkların
yazılı bir biçimde veli
tarafından
onaylanması
gerektiğini anlıyorum

Sağlık
Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:

 bazı okulların, okula
başladıklarında
çocuğun
aşı
durumunun
kaydını
istediğini biliyorum
 temel sağlık sisteminin
olduğunu anlıyorum
 Tüm
sağlık
hizmetlerinin ücretsiz
olmadığının
farkındayım ve uygun
bir tedavi görebilmek
için sağlık sigortası
sistemine
katkıda
bulunmam gerektiğini
biliyorum

 Sağlık
değerlendirme
gereksinimleri
için
nereye
gidebileceğimi
açıklayabilirim
 devlet sağlık sigortasının
karşılamadığı durumları
açıklayabilirim
 devlete ait ve özel sağlık
hizmetlerinin arasındaki
farkı anlıyorum
 farklı sağlık hizmetlerinin
kapsamlarını ve bunlara
nasıl
erişebileceğimi
biliyorum
 bağışıklık
kazandırma
gibi
önleyici
sağlık
önlemlerinin
değerini
açıklayabilirim
 bölgemde mevcut olan
akıl sağlığı ve rehberlik
hizmetlerini
tanımlayabilirim



Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:



 Istihdam hakkında Noemi kelimeleri
kullanabilirim
 Romanya'daki çeşitli iş
fırsatlarını
tanımlayabilirim
 iş bulmak için farklı
yöntemleri
tanımlayabilirim
 iş görüşmeleri için sözel
ve
sözsüz
iletişim
kabiliyetlerini
geliştirebilirim

 iş başvurularında kişisel
bilgileri doldurabilirim
 Özgeçmiş ve kapak
mektubu
hazırlayabilirim
 internetten iş fırsatlarını
arayabilirim
 Niteliklerimin
ve
diplomaların tasdikini
yaptırabilirim








sağlık
değerlendirme
gereksinimlerimi
tamamlayabilirim
kendimin ve ailemin
sağlığı ve refahı için
kişisel
sorumluluk
alabilirim
eğer
gerekirse
acil
durum
hizmetlerini
arayabilirim
ihtiyaçlarım
doğrultusunda
uygun
sağlık
hizmetlerine
erişebilirim
Sağlık
ihtiyaçlarımı
kendim
açıklayabilir
veya
tercüman
aracılığıyla
açıklattırabilirim.

İstihdam








iş piyasası gereksinimlerini anlıyorum
niteliklerin
tanımlanabileceğini
anlıyorum
istihdam kazanmak için
Romence
bilmenin
önemini anlıyorum
işlerin ilgili deneyim ve
niteliklere sahip kişilere
verildiğinin farkındayım
Romanya'daki
çalışanların haklarının ve
sorumluluklarının
farkındayım
iş başvurusu ve mülakat
süreçlerini biliyorum
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Konut
Şunu yapar mısınız:
 konutta yaşamak için
kira ödemem
gerektiğinin ve Romanya'da
kiraların
bölgeden
bölgeye
farklılık gösterdiğinin
farkındayım
 kiralık mülklerin temiz
ve
düzenli
tutulmasının
benim
sorumluluğumda
olduğunu biliyorum
 Romanya'daki
ilk
evimin
geçici
olabileceğinin
farkındayım

Şunları yapabilir misiniz:




Kiralama
süreci
hakkında
önemli
kelimeleri
kullanabilirim
Bağlattırmam
ve
faturalarını ödemem
gereken
ev
hizmetlerini biliyorum



Kiralık
mülklerin
bulunduğu
yerleri
biliyorum



kiracı
olarak
haklarımın
ve
sorumluluklarımın
farkındayım
ev sahibinin haklarının
ve sorumluluklarının
farkındayım



Şunları yapabilir misiniz:
 uygun
konut
bulabilmek için araştırma yapabilirim
 kira
formlarındaki
önemli bilgileri doldurabilirim
 Ev
hizmetlerini
bağlattırabilirim

Para
Şunu yapar mısınız:

Şunları yapabilir misiniz:

Şunları yapabilir misiniz:

 Romanya'da
yaşamanın maliyetinin
farkındayım

 Romanya'nın para birimini ve kendi
ülkemin para birimine
kıyasla
değerini
biliyorum

 para çekme ve alım
işlemleri için ATM ve
POS
hizmetlerini
kullanabilirim

 internet bankacılığının
bankacılıkta
yaygın
olarak
kullanıldığını
biliyorum
 kredinin rolünün ve
borçlanma ile birlikte
ortaya
çıkabilecek
tehlikelerin
farkındayım

 yaygın
banka
kurumlarının
ve
uygulamalarının
farkındayım

 ev
giderlerinin
azaltılması
için
fırsatları
tanımlayabilirim
 para ve bankacılık
hakkında
önemli
kelimeleri
kullanabilirim
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 temel bir ev bütçesi
oluşturabilirim
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