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Introducere
Setul de instrumente Forward este unul din principalele produse ale proiectului FORWARD,
Portofoliul de competenţe şi instrumente pedagogice pentru identificarea, recunoaşterea,
validarea şi îmbunătăţirea competenţelor obţinute de către femeile migrante în contexte de
învăţare formală, non‐formală şi informală.
Acest proiect transnațional Grundtvig a fost desfășurat între 2012‐2013 în cadrul programului
de învățare pe tot parcursul vieții al Comisiei Europene, în Austria, Finlanda, Italia, Lituania,
România și Spania (Catalonia). Obiectivul principal consta în dezvoltarea și implementarea unui
portofoliu inovator bazat pe competenţe şi instrumente pedagogice pentru identificarea,
recunoaşterea, validarea şi dezvoltarea competenţelor femeilor migrante, ca mod de
îmbunătăţire a angajabilității şi a gradului de incluziune socială.
Împreună cu broșura, setul de instrumente este cel de‐al doilea produs al proiectului care pune
laolaltă o serie de instrumente practice și activități pentru implementarea modelului Forward
(explicat în brosură) prin intermediul femeilor migrante, individual și pe grupe.
Aceste manual e împărțit în 4 capitole:
Primul capitol oferă o introducere referitoare la instrumentele prezentate în manual și la
logica din spatele lor. Cel de‐al doilea capitol este o prezentare a fazelor și a obiectivelor
procesului Forward.
Al treilea capitol include un set de instrumente ce va fi aplicat în cadrul grupelor, pe când cel
de‐al patrulea capitol este dedicate instrumentelor individuale.
Acest set a fost tradus în 7 limbi europene (finlandeză, germană, italiană, lituaniană, română,
spaniolă, dar și engleză) și adaptat fiecărui context local, precum și nevoilor din fiecare țară
parteneră. Toate aceste versiuni sunt disponibile gratuity pentru descărcare pe website‐ul
proiectului: http://www.forwardproject.eu.
Suntem extrem de recunoscători tuturor femeilor migrante care au participat la cercetările și
atelierele testelor pilot, precum și profesioniștilor care au contribuit cu informații la realizarea
acestor materiale.
Sperăm sincer că metodologia și materialele rezultate din proiectul Forward sunt utile
profesioniștilor în sprijinul pe care aceștia îl oferă femeilor migrante în procesul către includere
socială și abilitare.
Parteneriatul Forward:
SURT, Women’s Foundation. Private Foundation, Spania.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural Women’s Association, Finlanda.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information Centre (WIIC), Lituania.
Romanian Institute for Adult Education (IREA), România.
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1. Ce veți găsi în setul de instrumente
În următoarele pagini este prezentată o colecție generoasă de instrumente direcționate către
traineri, consilieri și profesioniști care lucrează cu femei migrante, în mod individual sau în
grup. Instrumentele au fost gândite pentru a fi aplicate de către traineri femeilor migrante, ca
mod de a sprijini femeile care învață să identifice, să dezvolte și să valideze competențele
dobândite în context de învățare informale, non‐formale și formale de‐a lungul vieții, atât
acasă și în țara de origine, cât și în cadrul procesului de migrare.
Setul de instrumente include activități variate pentru promovarea dezvoltării competențelor
femeilor migrante, precum și a abilitării acestora. Activități care servesc acestui scop pot fi
regăsite în setul de instrumente, printre aceste existând și instrumente de auto‐reflecție și
discuții de grup asupra aspectelor relevante din cadrul procesului de dezvoltare a
competențelor, precum și a creșterii includerii sociale și a angajabilităţii femeilor migrante;
chestionar de auto‐evaluare și direcții pentru trasarea hărții de competențe a fiecărei femei;
activități de acțiune și reflecție pentru identificarea și punerea în practică a competențelor în
context diferite; exerciții de reflecție asupra procesului de migrare, învățare, gen și
stereotipuri; activități biografice, exerciții dinamice pentru identificarea și exersarea
competențelor în timpul pregătirii portofoliului bazat pe competențe.
Gama largă de instrumente adunate în acest set este organizată după procesul metodologic
Forward (pentru detalii consultați broșura) care are 3 faze principale:
1. Introducere, implicare individuală și coeziune de grup
2. Conștiința individului și situația social a femeilor migrante și dezvoltarea portofoliului
3. Portofoliul final de competențe
După cum am menționat în capitolul 2 al setului (Fazele și obiectivele programului), o parte din
instrumente sunt incluse în fiecare dintre cele 3 faze deja amintite, cu scopul de a oferi
materiale exhaustive și activități pentru traineri, ajutându‐i astfel să identifice și să dezvolte
competențe, precum și să realizeze portofolii personale de competențe.
În plus, de‐a lungul procesului sunt prezentate trei axe transversal, precum și instrumentele.
1. Creșterea gradului de conștientizare a competențelor: recunoaștere, experiență,
dezvoltare, valodarea competențelor pe parcursul întregului proces.
2. Creșterea gradului de conștientizare a problemelor de gen, migrație și interculturalitate
3. Creșterea gradului de conștientizare a situațiilor individuale sociale ale femeilor migrante
pentru a defini un proiect de abilitare personală pentru îmbunătățirea angajabilității și a
incluziunii sociale.
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Structura instrumentelor
Fiecare instrument este prezentat alături de următoarele informații și având următoarea
structură:
 Numele activității
 Participanți
 Obiective
 Descriere/metodologie
 Durata sugerată
 Materiale și resurse necesare
 Competențe dezvoltate informal
 Evaluare
Acele instrumente ce necesită modele adiționale includ de asemenea fișe de lucru pentru
traineri și/sau femei, precum și material support pentru facilitatori.
Această structură a instrumentelor facilitează alegerile pe care trainerii și consilierii le au de
făcut în funcție de grupul țintă și obiectivele cursului.

Activități individuale versus activități de grup
După cum am menționat, instrumentele vor fi aplicate în cadrul activităților individuale, dar și
a celor de grup. În acest sens, instrumentele sunt organizate în funcție de activitățile pentru
care sunt menite. Astfel, în capitolul 3 se regăsesc activitățile de grup, iar în capitolul 4 cele
individuale. Activitățile de grup sunt mai numeroase, iar acest lucru se datorează faptului că în
cadrul proiectului și parteneriatului Forward activitățile de grup sunt considerate mai
puternice și adecvate în lucrul cu femei migrante și promovează mai bine abilitarea și
dezvoltarea competențelor acestora. Cu toate acestea, activitățile individuale pot fi utilizate
complementar sau alternative celor de grup, dacă se dorește. De fapt, există un număr de
activități de grup care pot fi de asemenea aplicate la nivel individual. În fiecare din aceste
cazuri, acest lucru acest menționat.

Considerații pentru traineri
Dacă sunteți trainer, lucrați cu femei migrante și doriți să aplicați instrumentele Forward (sau o
parte din ele), vă va fi util să luați în considerare următoarele considerații
 Setul de instrumente este gândit pentru a fi suficient de flexibil să fie ajustat nevoilor și
profilelor fiecărei femei migrante, fiecărei organizații și resurselor disponibile, precum
și tipului și obiectivelor cursului sau programului în cadrul cărora vor fi aplicate.
 Instrumentele sunt organizate dupa obiective, nu în ordine cronologică. Astfel, acestea
pot fi aplicate în funcție de grup sau de obiectivele programului.
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 Setul de instrumente este variat, iar unele aspecte se pot suprapune în cadrul
acestora, însă idea de bază este să existe destule instrumente interesante pentru a
avea rezistenţă când acestea vor fi selectate în funcție de grup și de curs.
 Realizarea Portofoliului de competențe este un proces în derulare, transversal de‐a
lungul întregului workshop şi nu o activitate izolată. În acest sens, există mai multe
instrumente care poate fi introduse în portofoliul femeilor migrante.Instrumentele ce
sunt utile în acest sens au fost menţionate. Cu toate acestea, un instrument direcţionat
înspre pregătirea portofoliului poate fi de asemenea inclus în setul de instrumente.

2. Fazele și obiectivele programului
Următorul tabel rezumă structura programului Forward, cu fazele sale, obiectivele fiecărei faze
și numele instrumentelor ce pot fi utilizate pentru atingerea obiectivelor respective. Este o
colecție vastă de activități care permite selectarea celor mai relevante în funcție de timpul
disponibil pentru dezvoltarea cursului. Cu toate acestea, instrumentele esențiale pentru
atingerea obiectivelor fiecărei faze au fost marcate cu litere îngroșate, ca sugestie pentru
implementarea cursurilor cu obiective similare celor din Forward.
Activitățile au fost împărțite în activități de grup și individuale. În cadrul metodologiei Forward
activitățile de grup sunt considerate mai puternice și adecvate în lucrul cu femei migrante. Cu
toate acestea, o serie de activități individuale au fost adăugate pentru a oferi instrumente
adiționale pentru sprijinirea lucrului cu femei migrante în aceste organizații sau programe care
de asemenea utilizează abordări individuale.
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Procesul pentru realizarea unui portofoliu de competențe al unei femei
migrante
OBIECTIVELE
INSTRUMENTELOR
INDIVIDUALE

Faza 1
Introducere

 Identificarea
nevoilor.
 Selectarea
participantelor

OBIECTIVELE INSTRUMENTELOR DE GRUP

 Cunoașterea acestora și crearea coeziunii grupului
 Prezentarea conținutului și a metodologiei proiectului
Forward și identificarea punctului de vedere al
participantelor, precum și așteptările acestora.
 Stabilirea regulilor generale și a responsabilităților.

Faza 2
Derulare

Gradul de conștientizare a situației sociale și individuale

 Asistarea
individuală a
femeilor pentru
identificarea
competențelor

 Asistare în
realizarea

Faza 3
Portofoliu
final

De la resurse
personale la
competențe

Creșterea gradului
e conștientizare și
reflectare asupra
problemelor de
gen, imigrare,
interculturalitate
și diversitate

Definirea unui
proiect
personal

Asistarea
femeilor în
procesul de
recunoaștere a
resurselor
individuale.
Asistarea
femeilor să
devină mai
familiarizate cu
termenul
“competență”.
Asistarea
femeilor în
identificarea și
sistematizarea
competențelor
lor cu cele din
lista Forward ca
punct de plecare

Promovarea reflecției
asupra problemelor
legate de diversitate,
discriminare dintr‐o
perspectivă biografică
și socială .

Asistarea
femeilor pentru
a reflecta la
diferite sfere
ale vieții
(personală,
familie, servici
sănătate) și
realizarea unui
proiect pentru
abilitarea și
includerea
socială, cu
obiective
specifice și
măsurători.

 Încheierea portofoliului individual de competențe și
prezentarea competențelor fiecărei femei
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portofoliului
 Asistare pentru
proiectul final

Activităţi de grup
FAZA 1. Introducere, implicare şi coeziune de grup
Obiective
1. Cunoaşterea participanţilor între ei şi
crearea unei coeziuni a grupului
2. Prezentarea cuprinsului şi a metodologiei

Instrumente
Prezentarea participantelor
Activităţi de spart gheaţa şi de relaxare
Ce vom face? Stabilirea aşteptărilor

FORWARD şi identificarea punctelor de
vedere ale participanţilor şi aşteptările lor
faţă de acestea
3. Stabilirea angajamentului de participare

Stabilirea regulilor

şi a regulilor generale, precum şi a
responsabilităţilor

FAZA 2. Creşterea gradului de conştientizare a situaţiei sociale şi
individuale
FAZA 2, SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe
Obiective

1. Asistarea femeilor în procesul de
recunoaştere a resurselor lor individuale

2. Sprijinirea femeilor pentru a se familiariza
cu termenul competenţă

3. Sprijinirea femeilor în procesul de
identificare şi sistematizare a
competenţelor utilizând lista de
competenţe Forward ca punct de plecare

Instrumente
Plimbarea pentru resurse
Lucrul cu imagini
Piaţa de schimb de talent
Chestionar de evaluare externă
Bileţele cadou
Colaj foto “Eu şi ceea ce pot face“
Micul şoarece competent
Babysitting: cine e cel mai bunt?/angajarea unui
babysitter
Hartă de auto‐descriere
Chestionar Forward şi hartă de competenţe
Copacul reuşitelor
Jurnalul învăţării de competenţe
Fapt sau ficţiune. De ce e nevoie de o abordare
interculturală?
Kermesse
Licitaţia drepturilor
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Amintindu‐te ce ne‐au învăţat mamele şi
bunicile
Factori structurali, personali şi de competenţe
care afectează procesul de incluziune Licitaţia
drepturilor
Îngrijirea acasă şi în străinătate
Între două lumi
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FAZA 2, SECŢIUNEA 2. Creşterea gradului de conştientizare şi promovarea
reflecţiei asupra problemelor de gen, migraţie, interculturalitate şi diversitate
Obiective

Instrumente
Migrarea: Să vorbim despre ea!
Proiectul "Ochi Ager" (Sharp Eye)
Firul roşu din experienţa migrării
Ce înseamnă să fii migrantă?
Departamentul de planificare urbană

Promovarea reflecţiei asupra problemelor
referitoare la diversitate şi discriminare dintr‐
o perspectivă biografică şi socială

Discriminare, umilire şi opresiune
Extratereştri pe Pământ
Găsiţi diferenţele
Spargerea stereotipurilor
Pot veni şi sta la tine?‐ Cafeaneau
internaţională
Grafice circulare
Migrantă femeie, muncitoare domestică: triplă
discriminare

FAZA 2, SECŢIUNEA 3. Prezentarea unui proiect
Obiectiv

Instrumente
Roata vieţii

Sprijinirea femeilor în procesul de reflecţie
asupra diferitelor sfere ale vieţii lor (personal,
familie, muncă, sănătate etc.) şi realizarea
unui proiect pentru abilitarea şi includerea lor
în societate cu obiective specifice şi măsuri.

Sănătatea: dezbatere şi schimb de păreri cu
profesionişti din sfera medicală
Cum ne ocupăm timpul. Spaţiul personal şi
familia .
Activităţile în cuplu. Munca
Râul vieţii: Concluzille obiectivelor vitale

FAZA 3. Portofoliul final de competenţe
Obiectiv
Realizarea/încheierea portofoliului

Unelte
Pregătirea portofoliului individual

competenţelor individuale prezentând

Pregătirea prezentării portofoliului final

competenţele fiecărei femei

Validarea portofoliului

Activităţi individuale
Mai jos se poate observa o structură propusă pentru implementarea sesiunilor individuale cu
femei migrante combinate cu cele de grup. După cum am mai menţionat, în cadrul
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metodologiei Forward, activităţile de grup sunt esenţiale, însă sesiunile individuale pot fi
complementare celor de grup şi pot oferi asistenţă adiţională femeilor.
Activităţile individuale sunt organizate de asemenea în cele 3 faze:

FAZA 1. Introducere
Obiective
1. Identificarea nevoilor
2. Selectarea participantelor

Unelte
Interviul iniţial

FAZA 2. Dezvoltarea portofoliului
Obiective

Unelte

Oferirea de asistanţă individuală femeilor Analiza trecutului personal şi profesional ‐
pentru a îşi identifica competenţele
Husson I
Interviu pentru reflecţia asupra competenţelor
proprii
Test de aptitudini şi abilităţi
Test de auto‐analiză
Concentrare asupra competenţelor specifice

Test de auto‐analiză a comunicaţiei

Oferirea de asistenţă individuală femeilor Interviul de la jumătatea cursului
pentru realizarea portofoliului

FAZA 3. Portofoliu final şi proiect personal
Obiective
Oferirea de sprijin pentru portofoliul final

Instrumente
Interviu final
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3. Instrumente de grup
FAZA 1. Introducere
INSTRUMENTUL 1

Prezentarea participanţilor1
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ŞI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
În jur de 20‐30 minute fiecare activitate.
Hârtie de flip‐chart sau hârtie maro, carioci, pixuri, foarfecă,
hârtie, fişa de lucru Copacul vieţii şi mai multe reviste.
1. Introducere

OBIECTIVE
 Permiterea participantelor de a se prezenta şi de a se cunoaşte la începutul atelierului.
 Crearea unei atmosfere armonioase care va ajuta la creşterea coeziunii grupului.
 Spargerea gheţii la începutul cursului sau a sesiunii .
 Prezentarea competenţelor cunoaşterii de sine şi ale comunicării.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Notă: Aceste activităţi pot fi efectuate în prima sesiune a cursului, pentru a prezenta
participanţii şi pentru a crea o atmosferă adecvată pentru restul cursului.

1. PRIMELE PREZENTĂRI – IMAGINILE DE ANSAMBLU ALE PARTICIPANTELOR
Aceasta este o bună activitate pentru a sparge gheaţa şi pentru a scădea presiunea când cineva
se află într‐un grup în care nu cunoaşte pe nimeni.
Facilitatorul le roagă pe participante să formeze un cerc şi să se prezinte folosind mişcări: ele
atribuie un gest numelor lor şi, una câte una, execută respectiva mişcare spunându‐şi numele
în acelaşi timp. De fiecare dată când una dintre participante îşi spune numele, restul grupului şi
facilitatorul, îl repetă.
După atribuirea unui gest numelor lor, participanţii vor primi o foaie goală pe care vor trebui să
scrie sau să deseneze numele lor în felul în care vor ca restul grupului să şi‐l amintească.
Facilitatorul le va pune la dispoziţie carioci colorate, pixuri şi foarfecă pentru a îşi personaliza
numele. Sub numele lor, participanţii pot nota data sosirii lor în ţara gazdă, precum şi numele
altor ţări în care au locuit.
1

Bazat pe SURT, Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de noies joves. 2012.
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Între timp, facilitatorul va agăţa o bucată goală de hârtie maro pe perete şi va desena o serie
de bule, fiecare dintre ele identificând un participant, iar apoi fiecare va agăţa desenele ce
reprezintă numele lor. După toate acestea, participanţii vor explica grupului cum doresc să fie
strigaţi.

2. CUM SUNT? CU CE MĂ IDENTIFIC?
Facilitatorul dă participanţilor câteva reviste ce ilustrează aspect din viaţa de zi cu zi (de ex.
diferite femei în situaţii zilnice, efectuând sarcini variate, singure sau cu alte persoane).
Participanţii vor alege apoi imaginile care li se pare că au legătură cu viaţa lor, cu ceea ce le
place, cu ceea ce sunt, cu experienţele lor din trecut şi present, cu planurile de viitor etc. După
alegerea imaginilor, le vor decupa şi vor realiza propriile lor colaje; pot adăuga lângă acestea,
în scris, propoziţii şi expresii.
Când colajul este gata, participanţii îl vor explica grupului şi îl vor agăţa pe peretele grupului în
bula personală.

3. CINE SUNT EU?
Facilitatorul va da fiecărui participant o hârtie albă şi un pix pentru a scris – clar şi citeţ –
numele lor şi cinci abilităţi pe care fiecare consider că şe are, răspunzând întrebării: Cine sunt?
Participanţii îşi vor agăţa hârtia în piept pentru ca ceilalţi să vadă cine sunt. Facilitatorul le
spune participanţilor să formeze grupuri pentru a se prezenta şi pentru ca fiecare să poată citi
abilităţile celorlalţi.
Aceştia vor răspunde în cadrul grupului la o serie de întrebări cum ar fi: Cum m‐am simţit când
am scris: Cine sunt? Şi cum mă simt când aceştia ştiu?
LA sfârşitul activităţii, grupul va împărtăşi comentarii referitoare la aspectele importante
discutate şi va reflecta asupra similarităţii emoţiilor amintite.

4. CINE E CINE?2
Aceasta este o activitate care ajută participantele să îşi amintească numele fiecăruia şi să se
cunoască. Este de asemenea relaxantă şi crează o atmosferă plăcută.
Participantele stau în picioare în cerc şi exersează limbajul corpului prin intermediul
activităţilor prezentate de facilitator, legate de procesul de prezentare.
Participanta A priveşte înspre participantul B, îi rosteşte numele şi merge înspre ea pentru a îi
ocupa locul. Imediat, participanta B priveşte înspre participantul C, mergând înspre ea şi aşa
mai departe. Tot timpul va fi cineva în mişcare în interiorul cercului.
Dacă o participantă se blochează şi nu va putea spune numele altcuiva, va sta în mijlocul
cercului, iar restul grupului va avea voie să îi pună două întrebări despre viaţa sa. După ce
răspunde, aceasta va spune numele unei participante şi îi va ocupa locul.

2

Pe baza activităţii de la Escola de Cultura de Pau:
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/dinamicas/2di010c.pdf
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COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicare, competenţă civică.
Competenţe personale: Încredere în sine, abilităţi de lider, acţionarea autonomă, analizarea şi
sintetizarea informaţiilor, organizare şi management, managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Negociere şi managementul conflictului, stabilirea relaţiilor benefice,
munca în echipă, cooperare.
Metacompetenţe: Interpretarea și situaționarea în context, competenţa interculturală, a
învăţa să înveţi, capabilitatea de a planifica.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Pot fi evaluate următoarele aspect:
 Participarea activă
 Abilităţi de comunicare
 Creşterea gradului de conştientizare a problemelor legate de gen, de interculturalitate şi
de egalitatea oportunităţilor.
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Fişă – Exemple de imagini pentru activitatea
“Cum sunt eu? Cu ce mă identific?”

INSTRUMENTUL 2

Activităţi de spart gheaţa şi de relaxare
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ŞI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
În jur de 10‐15 minute pentru fiecare activitate.
Hârtii, pixuri.
1. Introducere

OBIECTIVE
 Crearea unei atmosfere plăcute şi formarea şi menţinerea coeziunii grupului.
 Spargerea gheţii la începutul şi de‐a lungul cursului.
 Promovarea competenţelor cunoaşterii de sine şi a comunicării cu focus pe problem de
migrare.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Notă: Aceste instrumente pot fi distribuite de‐a lungul a mai multe sesiuni, pe post de
activităţi de spart gheaţa sau pentru coeziunea grupului.

1. CEASUL ÎNTÂLNIRILOR
Notă: Cantitatea de întâlniri va depinde de timpul alocat activităţii.
Facilitatorul va împărţi participantele în două grupe.
Acesta va da participantelor unui grup o hârtie goală cu un ceas desenat şi un creion.
Participantele vor scrie numele unei participante din cealaltă grupă în lângă orele de pe ceas
(ex. Mary la ora 4, Lisa la ora 10 etc.). Numele unei participante lângă o anumită oră va
însemna o întâlnire între cele două persoane.
După câteva minute, facilitatorul rosteşte o oră la întâmplare şi fiecare participantă va trebui
să îşi găsească partenera de pe ceas. Fiecare participantă va trebui să se prezinte partenerei şi
să poarte o conversaţie pe o temă propusă de facilitator (ex. 3 diferenţe între ţara de origine şi
ţara gazdă, 1 dificultate depăşită la sosirea în ţara gazdă, 3 lucruri care le plac la ţara gazdă, 2
lucruri de care vă e dor din ţara de origine etc.) timp de 5‐10 minute.
Această activitate poate fi repetată în cadrul mai multor sesiuni, schimbând temele dupa cum
e nevoie.

2. TRENUL
Activitatea constă în construirea unui tren format din persoane, inclusive o locomotivă şi
vagoane. Facilitatorul va fi locomotive, iar participanţii vor fi vagoanele.

Facilitatorul (locomotiva) va merge în cerc urmărind forma unui cerc pictat pe podea. În timp
ce aleargă, facilitatorul va rosti numele unui continent, iar femeile de pe acel continent se vor
alătura trenului ca vagoane. Facilitatorul va striga apoi numele tuturor continentelor în timp ce
aleargă în cerc şi toate participantele se vor alătura trenului.
Acelaşi exerciţiu poate fi efectuat cu alte teme (ex. Religie, mâncăruri preferate etc.)

3. UN LOC, UN MOMENT IDEAL
Participantele se întind separat, iar luminile sunt stinse.
Facilitatorul le spune participantelor să se gândească la un loc ideal sau la un moment pe care
l‐au trăit sau care se va întâmpla în viitor. Apoi, facilitatorul îi întreabă : ‘unde vor fi?’, ‘cu
cine?’, ‘ce ar fi acolo?’, ‘ce muzică aţi asculta?’, ‘cum vă simţiţi?’, etc.
Treptat se aprind luminile din cameră.
Participantele trebuie acum să deseneze pe o hârtie ceea ce aveau în minte. La încheierea
activităţii, participantele îşi vor împărtăşi emoţiile, vor mărturisi dacă activitatea a fost uşoară
sau dificilă, dacă au fost surprinse la un moment dat etc.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Iniţiativa, încrederea în sine, cunoaşterea de sine.
Competenţe sociale: Stabilirea de relaţii benefice.
Metacompetenţe: Interpretarea și situaționarea în context

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Pot fi evaluare următoarele aspecte:
 Participarea activă
 Abilităţi de comunicare

INSTRUMENTUL 3

Ce facem? Stabilirea aşteptărilor3
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ŞI RESURSE
FAZA PROCESULUI

Femeile migrante
Facilitatorul
2 ore.
Tabla, pixuri, hârtie.
1. Introducere

3

PE baza activităţilor din SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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FORWARD

OBIECTIVE
 Prezentarea programului, a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, precum şi soluţionarea
oricăror problem sau îndoieli.
 Promovarea perspectivei participantelor faţă de grup şi aşteptările lor.
 Asistarea participantelor în încercarea lor de a defini grupul.
 Confirmarea angajamentului de participare.
 Permiterea participantelor să reflecteze asupra aşteptărilor lor referitoare la workshop şi la
rezultatele lui.

DESCRIERE/METODOLOGIE
1. PREZENTAREA PROGRAMULUI 4
Prima dată, facilitatorul va prezenta obiectivele, conţinutul şi rezultatele aşteptate (în special
portofoliul). Un mod de a face acest lucru este prin intermediul unei abordări practice şi
orientate către rezultat, cum este prezentat în exemplul următor:
De‐a lungul workshopului veţi putea reflecta asupra experienţelor din viaţa dumneavoastră
pentru a vă aminti şi a scoate la suprafaţă toate cunoştinţele pe care le aveţi şi toate abiltăţile.
Acest lucru va fi realizat prin activităţi care vă vor ajuta să vă identificaţi punctele forte. Acest
proces de identificare şi de creştere a nivelului de conştientizare a informaţiilor şi a abilităţilor
vor fi folositoare în viitor pentru îmbunătăţirea situaţiei dumneavoastră, precum şi pentru
pregătirea oricărui proiect din viaţa dumnavoastră (muncă, educaţie, familie)
În paralel, activităţile cu mai multe grupe vă vor îmbogăţi informaţiile despre ţara gazdă,
despre resursele sale şi despre drepturile dumneavoastră.
În timpul workshop‐ului veţi elabora portofoliul Forward. Un portofoliu este mai mut decât un
CV; este un set de documente care fac ca abilităţile dumneavoastră să fie mai clare şi mai
evidente.
După aceste explicaţii generale, facilitatorul poate explica fazele procesului Forward printr‐un
hartă desenată pe tablă.
Facilitatorul desenează o linie orizontală şi explică etapele procesului Forward:

4

Conţinutul primei secţiuni poate fi de asemenea utilizat în sesiunile informative preliminare pentru
selectarea femeilor pentru participarea în cadrul programului ca mod de a le intoriduce în programul
Forward.
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PHASE 3.
FAZA 2.
Conştientizarea
situaţiei individuale
şi sociale:

FAZA 1.
Prezentare,
implicare şi
coeziunea grupului

Portofoliul final
de competenţe

‐ De la resurse personale
la competenţe
‐ Probleme de gen,
migrare, interculturalitate
şi diversitate
‐ Prezentaea unui proiect
personal

2. PREZENTAREA PORTOFOLIULUI
Facilitatorul revine asupra portfoliului menţionat la începutul sesiunii şi îl prezintă
participantelor prin intermediul modelului portofoliului Forward.
Astfel, facilitatorul va explica următoarele aspecte:
 Descrierea structurii generale şi a secţiunii portofoliului.
 Scurtă introducere a conceptului de “competenţă” ca punct esenţial al portofoliului
 Procesul de completare: portfoliul va fi completat de către participante de‐a lungul
workshop‐ului, ca proces continuu. Cu ajutorul activităţilor de grup, participantele vor
putea identifica informaţiile ce trebuie să existe în portofoliu. Apoi, după concluziile
activităţilor, participantele vor complete treptat portofoliul.
 Prezentarea dovezilor: unul dintre aspectele inovatoare ale portofoliului Forward este
colectarea dovezilor care vor ilustra şi demonstra informaţiile existente în portofoliu.
Acestea pot avea diferite forme de vreme ce competenţele pot fi obţinute în toate
domeniile vieţii. Exemple de acest gen pot fi: un certificat de educaţie (sau un curs,
certificate de limbi), referinţe din parte unei persoane importante dintr‐un anumit
domeniu (muncă, şcoală, proprietar apartament), un document ce atestă participarea
în cadrul unor organizaţii sau activităţi de voluntariat, documente de demonstrează
rezidenţa în alte ţări, produse ce ilustrează competenţe specifice (ex. Un blog personal
pentru competenţele digitale, un videoclip pentru o prezentare orală etc.)

 Portofoliul va fi produsul esenţial pe care îl veţi avea la sfârşitul workshop‐ului.
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3. REFLECŢIA ASUPRA ETAPELOR PROCESULUI
Participantele se vor gândi la explicaţiile primite la începutul sesiunii şi, prin brainstorming, vor
încerca să îşi amintească cât mai multe dintre ele.
Vor scrie apoi pe tablă etapele procesului.
Identificarea structurii procesului permite participantelor să reflecteze asupra aşteptărilor ce le
au de la workshop şi de la activităţile din cadrul acestuia. Fiecare participantă face o listă şi
împărtăşeşte aşteptările cu grupul.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea competenţa civică
Competenţe personale: Încrederea în sine, managementul schimbării, iniţiativa, analizarea şi
sintetizarea informaţiilor, organizare şi management
Competenţe sociale: Stabilirea de relaţii benefice.
Metacompetenţe: Interpretarea și situaționarea în context, competenţa interculturală:
asumarea de roluri noi şi poziţii de apărare, capabilitatea de a planifica

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Următoarele aspect pot fi evaluate:
 Participare activă
 Abilităţi de comunicare
 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de gen, interculturalitate
şi egalitatea şanselor
INSTRUMENTUL 4

Stabilirea regulilor5
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ŞI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
2 ore.
Tablă, pixuri şi hârtie.
1. Introducere

OBIECTIVE
 Definirea şi stabilirea (de către grup) a standardelor de comportament, precum şi a
regulilor pentru a atinge scopurile individuale şirespectarea partenerilor de grup.
5

Pe baza activităţilor din SURT. Fundació de Dones. Eina metodológica Coaching per a l’ocupació de
noies joves, 2012.
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 Obţinerea unui angajament individual (prin semnarea unui contract) al respectării regulilor
stabilite de către grup.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul explică participantelor importanţa activităţilor de grup din cadrul workshop‐ului şi,
astfel că este necesar să cadă de acord asupra unor reguli pe care le vor respecta.
Pentru a crea astfel de reguli, întregul grup trebuie să fie de acord cu ele; pentru acest lucru,
regulile trebuie să fie stabilite chiar de către participante.

1. REGULILE GRUPULUI
Participantele sunt împărţite în grupuri mici şi cu ajutorul brainstorming‐ului trebuie să se
gândească la regulile pe care le cred ele necesare. Apoi, grupurile vor explica ideile întregului
grup, după care le vor scrie pe tablă.
Scopul acestei activităţi este crearea unui tabel cu reguli comune. Facilitatorul trebuie să se
asigure că tabelul conţine aspecte cum sunt punctualitatea, participarea, respectul şi toleranţa
faţă de părerile celorlalţi, angajamentul şi cooperarea.

2. CONTRACTUL DE ANGAJAMENT
Când tabelul cu reguli este completat şi participantele au căzut de acord asupra acestuia, este
extrem de important să fie accentuat angajamentul individual. Faptul că participantele
semnează contractual simbolic le face pe acestea să conştientizeze angajamentul în faţa
facilitatorului şi în faţa întregului grup.
Contractul (al cărei format şi conţinut vor fi stabilite de către facilitator) vor fi împărţite
împreună cu o copie a regulilor. Participantele vor avea 5 minute să le citească şi să se asigure
că sunt de acord în totalitate cu acestea.
Odată ce contractile sunt semnate, fiecare participantă primeşte o copie, originalul fiind
păstrat de facilitator.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civică.
Competenţe personale: Încrederea în sine, Stimă de sine, managementul schimbării, iniţiativă,
analiza şi sintetizarea informaţiilor, responsabilitate.
Competenţe sociale: Stabilirea de relaţii benefice, negociere, munca în echipă şi cooperare.
Metacompetenţe: Interpretarea și situaționarea în context, competenţa interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţilor. Următoarele apecte pot fi evaluate:
 Participarea activă
 Abilităţi de comunicare
 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de gen, interculturalitate
şi egalitatea şanselor
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FAZA 2. Derulare
FAZA 2, SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe
INSTRUMENTUL 5

Jurnal de învăţare a competenţelor6
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ

Femei migrante
Facilitatorul
Câteva minute la sfârşitul fiecărei sesiuni de grup în timpul
cursului sau muncă individual după fiecare sesiune.

MATERIALE ŞI RESURSE

Hârtie, pix, fişa de lucru Jurnal de învăţare a competenţelor.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Sistematizarea identificării competenţelor
 Înregistrarea procesului de identificare
 Permiterea dezvoltării portofoliului.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acest instrument îşi propune să ofere femeilor o fişă de auto‐reflecţie pe care o pot păstra de‐
a lungul cursului pentru asistarea în procesul de identificarea a competenţelor.
Facilitatorul va prezenta Instrumentul la începutul procesului de identificare a competenţelor
(la începutul fazei 2, secţiunea 1). La sfârşitul fiecărei sesiuni de grup din timpul cursului sau ca
muncă individual după fiecare sesiune, participantele vor înregistra competenţele identificate
şi/sau dezvoltate în timpul sesiunii.
Facilitatorul va trebuie să pună accent pe nevoia de a aduce jurnalul la curs, pentru a îl
actualiza de‐a lungul acestuia.
După fiecare sesiune, facilitatorul va conduce activitatea de încheiere şi va încuraja femeile să
îşi completeze jurnalele pe baza activităţilor anterioare şi a reflecţiilor asupra competenţelor,
abilităţilor şi a punctelor forte. Dacă e util, lista de competenţe Forward poate fi utilizată ca
material suport. Cu toate acestea, alte competenţe pot fi dezvoltate, astfel că lista de
competenţe Forward ar trebui utilizată ca suport, nu ca ghid. Această fişă va oferi informaţii
importante pentru realizarea versiunii finale a portofoliului femeilor.

6

Pe baza activităţilor din cadrul SURT. Fundació de Dones. Eina metodològica Coaching per a l’ocupació
de noies joves, 2012.
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COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Analizarea şi sintetizarea informaţiilor, organizare şi management.
Competenţe sociale: Profitarea de oportunităţi.
Metacompetenţe: a învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea poate fi efectuată în timpul activităţii după fiecare sesiune pe baza analizei şi
sintetizării de informaţii şi a abilităţilor de comprehensiune.

25

FIŞĂ DE LUCRU

JURNAL DE ÎNVĂŢARE A COMPETENŢELOR
Sesiune:

Data:

COMPETENŢE IDENTIFICATE AZI
Ce competenţe aţi identificat în cadrul sesiunii de azi?
Numele competenţei

Descriere sau sursa descrierii

Cum o pot demonstra?

COMPETENŢE PRACTICATE AZI
Ce competenţe aţi practicat în cadrul sesiunii de azi?
Numele competenţei

Descrierea
descrierii

sau

sursa Cum o pot demonstra?
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INSTRUMENTUL 6

Plimbarea pentru resurse
Femeile migrante
Facilitatorul
1‐2 ore (jumătate de oră plimbarea, discuţie de grup de
aproximativ 30 minute‐1 oră, în funcţie de mărimea grupului).

PARTICIPANŢI
TIMP ALOCAT
MATERIALE ŞI RESURSE

Niciuna.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Asistarea în procesul de recunoaştere a propriilor abilităţi şi puncte forte încurajarea lor ca
să vorbească despre ele.
 Antrenarea comunicării, a auto‐cunoaşterii şi a stimei de sine

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul le spune femeilor să se plimbe timp de jumătate de oră şi să găsească trei
simboluri care le dau putere în viaţă.
Dupa acest lucru, femeile se vor prezenta şi vor vorbi în faţa grupului despre aceste lucruri.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, iniţiativa
Competenţe sociele: Profitarea de oportunităţi.
Metacompetenţe: Competenţa interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Următoarele aspecte pot fi evaluate: participarea activă, abilitatea de comunicare, atitudinea
grupului.
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INSTRUMENTUL 7

Lucrul cu imagini7
PARTICIPANŢI

TIMP ALOCAT

MATERIALE ŞI RESURSE

Femeile migrante
Facilitatorul
45 minute ‐ 1 oră (10 minute pentru pregătirea imaginilor şi
agăţarea lor pe pereţii clasei, 15 minute pentru ca femeile să
găsească imaginile şi să scrie motivele pentru alegerile făcute, 20‐
30 minute pentru ca să spună celorlalţi despre legăturile dintre
imagini şi pentru a primi feedback de la ceilalţi).
Colecţie cu imagini diferite. Acestea pot fi a) o colecţie de vederi,
b) un website cu fotografii cum e flickr.com sau c) un calendar cu
365 file.
FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

OBIECTIVE
 Asistarea participantelor în identificarea şi valorificarea punctelor forte şi resursele
individuale ale fiecăruia.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Cu ajutorul imaginilor selectate fiecare femeie migrantă va trebui să se gândească la ceva
personal care include un punct forte sau o resursă personală.
O colecţie de imagini va fi selectată de către facilitator şi va fi prezentată clasei. Femeile
migrante se vor plimba în jurul clasei pentru a alege o imagine ce li se potriveşte din punct de
vedere personal. Ghidul pentru selectarea unei imagini poate fi după cum urmează:
‐ Găsiţi o imagine care vă place şi care are legătură cu dumneavoastră
‐ Priviţi imaginea şi gândiţi‐vă la ea, cum este legată aceasta de punctele dumneavoastră
forte şi de resursele personale.
‐ După ce toată lumea a ales o câte o imagine, fiecare persoană trebuie să vorbească
despre alegerea făcută.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, iniţiativă, responsabilitate.
Competenţe sociale: Negociere şi managementul conflictului.
Meta competences: Competenţa interculturală.

EVALUARE

7

Poate fi aplicat şi individual.
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Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participarea
activă, abilităţile de comunicare, implicarea în efectuarea sarcinilor.
INSTRUMENTUL 8

Piaţa de schimb de talente
Femeile migrante
Facilitatorul
45 minute (20 minute pentru notarea ofertelor de
muncă/talentelor fiecărei femei şi 20‐25 minute pentru
discutarea ofertelor posibilităţilor de a le folosi)

PARTICIPANŢI

TIMP ALOCAT
MATERIALE ŞI RESURSE

Bucăţi de hârtie, pixuri şi tablă.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în procesul de recunoaştere a abilităţilor şi punctelor forte proprii şi
discutarea despre acestea
 Pregătirea comunicaţiei, a auto‐cunoaşterii şi stimei de sine

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul le pune participantelor următoarea întrebare "Dacă nu ar exista bani şi aţi putea
cumpăra tot ce vă doriţi în schimbul muncii, ce muncă v‐aţi oferi să faceţi pentru a‐i ajuta pe
ceilalţi?"
Facilitatorul ar trebui să dea exemple pentru ca exerciţiul să fie mai uşor de înţeles şi să
numească o cât mai mare varietate de activităţi şi abilităţi.
Ofertele de muncă sunt notate pe bucăţi de hârtie de către fiecare femeie. Apoi, fiecare
femeie face schimb de talente cu celelalte, ceea ce înseamnă că fiecare femeie va vorbi despre
ofertele sau propunerile sale.
Se sugerează ca în următoarea sesiune să existe o continuare a acestei activităţi, reamintindu‐
se talentele despre care s‐a vorbit.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, iniţiativă, responsabilitate.
Competenţe sociale: Profitarea de oportunităţi, negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: Competenţa interculturală.

EVALUARE
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Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspect pot fi evaluate: Participarea
activă, abilităţile de comunicare, nivelul de implicare în cadrul sarcinilor.

INSTRUMENTUL 9

Chestionar pentru evaluarea externă8

MATERIALE ŞI RESURSE

Femei migrante
Facilitatorul
1‐3 persoane din mediul social al femeilor migrante pentru a
complete chestionarul
Aproximativ 1 oră (20 minute pentru auto‐chestionar, 15 minute
pentru compararea auto‐evaluării şi a evaluării externe şi 25‐30
minute pentru discutarea rezultatelor).
Copii tipărite ale chestionarelor, pixuri.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe

PARTICIPANŢI

TIMP ALOCAT

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în procesul de recunoaştere a abilităţiilor proprii, precum şi a punctelor
forte şi înfruntarea percepţiei externe a altor persoane faţă de ele
 Pregătirea competenţelor de auto‐cunoaştere şi a stimei de sine

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul împarte copii tipărite ale chestionarelor (fişa 1) fiecărei femei migrante, acestea
trebuind să le răspundă. Apoi, fiecare participantă caută 1, 2 sau 3 persoane din mediul lor (ex.
un prieten, un coleg, soţul/partenerul), cărora le spun despre evaluarea abilităţilor lor şi care
trebuie să completeze chestionarul în locul lor.
Apoi, femeile vor compara evaluările externe cu auto‐evaluările lor. Dacă diferenţele sunt
foarte mari, femeile migrante ar trebui să reflecteze asupra motivelor din cauza cărora au
apărut astfel de diferenţe.
Facilitatoriii trebuie să sprijine participantele în procesul de comparare a auto‐evaluării şi a
evaluării externe şi să examineze diferenţele cu atenţie şi oferind sprijin.
Chestionarele sunt ataşate fişei 1 în limba engleză şi au fost derivate din varianta în limba
germană de la http://www.dji.de/bibs/33_633komp.pdf.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, managementul emoţiilor.
Metacompetenţe: a învăţa să înveţi.

EVALUARE
8

Pot fi aplicate individual.
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Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspect pot fi evaluate: participarea
activă.
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Fişa Portofoliu de competenţe:Chestionar de evaluare externă
Sfera de competenţă

9

Competenţă

Generarea obiectivelor pentru viaţa individual
Atingerea acestor obiective
Gestionarea obiectivelor în mod responsabil
Îngrijirea sănătăţii individuale
Simţ al responsabilităţii
Evaluarea consecinţelor acţiunilor individuale
Executarea sarcinilor în mod responsabil
Angajamentul faţă de acordurile comune
Abilitatea de gestionare a Acţionare în condiţii critice şi sub presiune
stresului
Concentrarea asupra unei sarcini pentru orice perioadă de timp
Reuşita în ciuda tuturor piedicilor
Depăşirea dificultăţilor ce apar în timpul procesului de muncă în mod
constructive
Abilitatea de a comunica Abordarea persoanelor şi stabilirea de contacte
Ascultarea cu concentrare pentru orice perioadă de timp
Prezentarea faptelor complexe într‐un mod accesibil
Managementul
Examinarea obiceiurilor comunicative individuale într‐un mod critic
conflictului
Exprimarea emoţiilor personale sau ale nevoilor în situaţii conflictuale
Privirea opiniilor diferite ca pe o oportunitate
Exprimarea criticilor faţă de ceilalţi într‐o manieră ce poate fi
acceptată
Munca
în
echipă, Acceptarea sprijinului în situaţii dificile
colaborarea
Oferirea de ajutor altora care se află într‐o situaţie dificilă
Posibilitatea de a face un compromise pentru a ajunge la un numitor
comun
Auto‐organizare,
Auto‐management

9

După: KAB Süddeutschlands/dji (2000): Kompetenzbilanz

Valoarea parametrilor personali
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut
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Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
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Foarte scăzut
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Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
Foarte scăzut
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foarte înalt
foarte înalt
foarte înalt
foarte înalt
foarte înalt
foarte înalt
foarte înalt

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Competenţa intercultural

Flexibilitate

Adaptatea obiectivelor şi a ipotezelor la situaţii şi condiţii noi

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Efectuarea a mai multor sarcini simultan

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Disponibilitatea pentru sarcini şi provocări noi

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Coordonarea diferitelor obiective

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Acceptarea comportamentelor diferite
Lucrul împreună cu persoane provenite din cadrul altor culturi

Organizarea
şi Planificarea pe termen lung
planificarea abilităţilor
Coordonarea diferitelor structure temporale

Abilităţi de conducere

Voinţa de a învăţa

Creativitate

Raţiune deductivă

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt
Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Găsirea de noi soluţii

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Colectarea şi utilizarea informaţiilor în mod independent

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Dezvoltarea şi implementarea de soluţii

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Impunerea individual

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Delegarea sarcinilor altor persoane

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Oferirea de exemple inspiraţionale altor persoane pentru atingerea
obiectivelor comune

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Exercitarea controlului asupra altor persoane

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Asigurarea profitabilităţii şi a calităţii în cadrul procesului de muncă

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Estimarea consecinţelor şi luarea deciziilor

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Învăţarea de lucruri noi de la alţi indivizi (individual sau în grupuri)

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Achiziţionarea de noi abilităţi prin auto‐studiu sau încercând şi dând
greş

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Găsirea de metode şi soluţii excepţionale

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Dezvoltarea ideilor noi şi adecvate rapid

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Ecunoaşterea şi analizarea legăturilor şi a relaţiilor

Foarte scăzut  ‐  ‐  ‐  ‐  foarte înalt

Completat de ………………………………………….. pentru dna ………………………….

la (data) ………………………

INSTRUMENTUL 10

Bileţele cadou

MATERIALE ŞI RESURSE

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 35‐40 minute (în jur de 20 minute pentru a scrie
bileţelele şi încă 20 minute pentru a le citi şi a reflecta asupra lor).
Bandă adezivă, bucăţi de hârtie, bileţele post‐it, pixuri.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în procesul de recunoaştere a propriilor abilităţi şi puncte forte şi
înfruntarea percepţiilor externe despre ele ale altor indivizi.
 Exersarea cunoaşterii de sine şi a încrederii în sine.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul scrie pe tablă întrebarea: “De ce te plac”.
Scopul acestei întrebări este că fiecare femeie răspunde la aceasta referindu‐se la fiecare
dintre femeile din grup.
Fiecare femeie are lipită pe spate o bucată de hârtie goală albă. Restul femeilor lipesc fiecare
câte un bileţel post‐it care conţine răspunsul la întrebare pe hârtia albă.
La sfârşit fiecare dintre participante ia posterul ce îi aparţine, citeşte răspunsurile şi meditează
asupra lor.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, managementul emoţiilor,
inţiativa.
Competenţe sociale: Profitarea de oportunităţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Următoarele aspect pot fi evaluate: participarea activă.
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INSTRUMENTUL 11

Colaj foto
“Eu şi ceea ce pot face“10
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ŞI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1,5 ore (1 oră pentru a căuta, decupa şi lipi imaginile şi jumătate
de oră pentru interpretarea şi discutarea colajelor).
Ziare, reviste şi alte imagini (poate fotografii de pe internet),
pixuri, foarfecă, lipici, bandă adezivă.
FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor migrante în procesul de recunoaştere a resurselor proprii, precum şi
sprijinirea lor în a învăţa să vorbească despre ele.
 Exersarea cunoaşterii de sine şi a încrederii în sine.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Activitatea constă în crearea de colaje foto personale. Prima dată, facilitatorul explică
conceptul de colaj foto. Apoi, fiecare femeie va lua poze decupate din ziare sau reviste, sau
orice alte materiele fotografice cu care se identifică şi le va lipi pe o hârtie care va simboliza
abilităţile, competenţele şi punctele ei forte.
Acest exerciţiu necesită sprijin din partea facilitatorului pentru a ajuta femeile să îşi găsească
punctele forte şi abilităţile şi să îndrăznească să aleagă imagini pentru acestea.
Odată terminate, posterele sunt agăţate pe peretele clasei, iar participantele le vor prezenta
grupului şi vor vorbi despre abilităţile simbolizate de imaginile din colaj.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, managementul emoţiilor,
iniţiativa.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Principalul aspect evaluat este participarea activă.

10

Poate fi aplicat şi individual.
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INSTRUMENTUL 12

Micul şoarece competent11
PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ŞI RESURSE

FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
2,5 – 3,5 ore.
Computer, conexiune la Internet, echipament audio şi fragmente
din film.
Competenţe Ratatouille:
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0 (în Spaniolă)
Hârtii, pixuri şi o tablă.
FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Identificarea conceptului de competenţă.
 Evidenţierea şi recunoaşterea elementelor unei competenţe: cunoaştere, atitudini şi
abilităţi, într‐un mod uşor şi plăcut pentru a promova astfel dezbateri.
 Învăţarea clasificării competenţelor.
 Depăşirea stereotipurilor legate de construirea socială de identităţi.
 Cunoaşterea beneficiilor recunoaşterii şi identificării competenţelor.
 Prezentarea evaluării competenţelor.
 Reflectarea asupra discriminării.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Activitatea e împărţită în trei părţi. Prima parte prezintă conceptul de competenţă, precum şi
elementele acesteia (cunoaştere, atitudini, abilităţi). A doua parte prezintă aplicarea acestora
prin intermediul unui fragment dintr‐un film care conduce la a treia activitate: o dezbatere
asupra competenţelor şi a modului cum sunt ele înţelese.

PRIMA PARTE (15 minute)
Participantele se aşează în formă de U. Facilitatorul distribuie apoi o foaie albă şi le spune
participantelor să se împartă în două grupe. Pe o parte a paginii (Fişa 1) acestea vor scrie ce
înţeleg prin a fi competent. După ce scriu definiţiile, ele trebuie să le împărtăşească cu grupul.
Facilitatorul grupează hârtiile în funcţie de similarităţile dintre definiţii (e important de ştiut ca
termenii competenţă şi competivitate sunt deseori confundaţi).
În acest moment, facilitatorul prezintă conceptele cunoaştere, atitudini şi abilităţi, făcând
referire la definiţiile produse de participante. De asemenea, acesta trebuie explice clar care
sunt diferenţele dintre competenţe şi competivitate.

11

Poate fi aplicat şi individual.
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În mod normal, brainstormingul permite adunarea mai multor puncte de vedere sau idei
parţiale ale participanţilor asupra conceptelor, avându‐le ca puncte de plecare pentru
dezvoltările viitoare.

PARTEA A DOUA (20 minute)
Participantele vor viziona un scurt fragment din filmul “Ratatouille” care le va permite să
definească competenţele.
 Fragmentul arată experienţa muncii în echipă, ilustrând prepararea unei mese într‐un
restaurant.
 Fragmentul are subtitrări în spaniolă, fapt ce va permite fiecărei femei să identifice clar
fiecare competenţă. Dacă nu sunt disponibile subtitrări în alte limbi, secvenţa selectată
poate fi folosită fără sunet, conţinutul fiind explicat de către facilitator.
 Rezultatul competenţelor practicate este ilustrat de masa pregătită care este evaluată de
un critic culinar. Acesta are acelaşi rol ca evaluatorul extern care va (la finalul cursului)
evalua portofoliul fiecărei femei.
 De vreme ce fragmentul arată o evidentă repulsie faţă de şobolani şi stereotipurile din
jurul lor, facilitatorul va trebui să profite de reacţia criticului şi să introducă idea de
depăşire a stereotipurilor şi a prejudecăţilor.
Când fragmentul este gata, participantele trebuie să prezinte primele impresii, iar o dezbatere
mai detaliată va avea loc în a treia parte a activităţii.

A TREIA PARTE (2‐3 ore)
Grupul este împărţit în grupuleţe de 3‐4 persoane cu scopul de a ajunge la o serie de concluzii.
Faciltatorul împarte Fişa 2 fiecărui grup care include întrebări legate de competenţele
prezentate în film şi care au scopul a de reflecta asupra competenţelor, mai precis asupra
competenţelor proprii. După discuţie, fiecare participantă va utiliza cealaltă jumătate de hârtie
albă primită la începutul activităţii pentru a răspunde la aceste întrebări.
În continuare, grupurile vor împărtăşi concluziile cu grupul mare. Pentru a conchide grupul va
trebui să:
 Elaboreze o definiţie comună a competenţelor, ţinând cont de comentariile făcute de
participanţi.
 Realizeze o listă de competenţe pe care facilitatorul le va grupa în patru categorii: de
bază, personale, sociale şi metacompetenţe.
 Reflecte asupra faptului că competenţele sunt dinamice şi se dezvoltă de‐a lungul
timpului.
 Revadă definiţiile elementelor competenţelor (cunoştinţe, atitudini, abilităţi).
 Reflecte asupra modului în care competenţele ne ajută (facilitatorul le sprijină pe
femeisă depăşească posibilele stereotipuri legate de competenţe şi încurajează
îmbunătăţirea competenţelor fiecărui participant).
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Ca o concluzie a sesiunii, facilitatorul le poate ruga pe participante să se gândească la ce
elemente ale activităţii pot fi transferate în portofoliu. Astfel, fiecare participantă identifică,
colectează şi notează elementele care pot fi utilizate în cadrul portofoliului.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civica.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, perseverenţă şi rezistenţă,
managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Munca în echipă şi cooperarea, negociere şi managementul conflictului
Metacompetenţe: Competenţa interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Următoarele aspecte vor fi evaluare: comunicarea, relaţiile interpersonale, iniţiativa, abilitatea
analitică, autonomia, munca în echipă şi cooperarea, competenţa interculturală.

Fişa de lucru 1

Micul şoarece competent
Prima…
Ce credeţi că este o competenţă?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fişa de lucru 2
Aspecte de reflecţie:








Ce competenţe importante credeţi că au fost arătate în acest fragment?
De ce credeţi că acestea sunt competenţe? (şi care este utilitatea lor?)
Cine şi ce a fost evaluat?
Care este mesajul fragmentului?
Cum mă afectează competenţele?
Ce beneficii credeţi că apar când o echipă cooperează?
Ce atitudini/abilităţi credeţi că aveţi? Cum aţi putea să dezvoltaţi şi să îmbuntăţiţi altele?

În încheiere se completează a doua jumătate a hârtiei albe primite la început:

Micul şoarece competent
În încheiere…
Competenţele sunt.………………………………………………………….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Competenţe pe care le cunosc ……………………………………….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce arată competenţele? ….…………………………..……….………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Competenţe pe care le am………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le‐am dobândit ...…………………………..……….………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le pot dobândi ………............…………………..……….………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le pot dobândi când..........………………………..……….………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

INSTRUMENTUL 13

Babysitting: cine e cel mai potrivit?12
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 1 – 1,5 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Tablă, hârtie, pixuri, carioci.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Prezentarea conceptului de competenţe profesionale şi legătura acestora cu realitatea
pieţei muncii.
 Promovarea identificării şi a clasificării competenţelor: de bază, personale, sociale şi
metacompetenţe.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Faciltatorul începe activitatea printr‐o scurtă prezentare a competenţelor profesionale şi a
importanţei lor pe piaţa muncii.
Apoi, facilitatorul explică activitatea propriu‐zisă şi le spune participantelor să se gândească la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care ar trebui să le aibă persoana pe care ar angaja‐o să
aibă grijă de copiii lor în anul următor. Fiecare femeie completează individual Fişa 1, fără a
vorbi cu colegele despre răspunsuri.
În continuare, facilitatorul împarte table în două părţi:
 Cunoştinţe
 Capacităţi şi abilităţi
Fiecare femei spune grupului ce a scris, iar facilitatorul scrie răspunsurile pe tablă în coloana
corespunzătoare. După ce fiecare femeie a făcut publică lista şi a avut loc o dezbatere,
facilitatorul introduce conceptul de competenţe tehnice şi de bază pentru a face referire la
cunoştinţele necesare, precum şi conceptele de competenţe sociale, personale şi
metacompetenţele pentru a face referire la abilităţile şi atitudinile necesare.
Scopul acestei activităţi este să introducă conceptul de competenţă profesională şi să îl
contextualizeze în funcţie de cerinţele pieţei muncii.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Încrederea în sine, iniţiativa, analizarea şi sintetizarea informaţiilor.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: Competenţa interculturală

EVALUARE
12

Poate de asemenea fi aplicat individual.
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Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte pot fi evaluate:







Participarea activă
Abilităţile de comunicare
Organizarea gândurile şi reflectarea
Cooperarea în cadrul grupului
Implicarea în cadrul sarcinilor
Atitudinea grupului
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Fişa de lucru 1

Imaginaţi‐vă că trebuie să angajaţi un
babysitter care să aibă grijiă de copii
dumneavoastră în anul ce urmează:

Ce cunoştinţe ar trebui să aibă persoana respectivă?
1.
2.
3.
4.
5.

Ce capacităţi, abilităţi şi atitudini consideraţi că sunt necesare pentru ca
persoana respectivă să fie cea mai potrivită pentru acest post?
1.
2.
3.
4.
5.
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INSTRUMENTUL 14

Hartă de auto‐descriere 13
DURATA SUGERATĂ

Femei migrante
Facilitatorul
Aproximativ 1,5 – 2 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Foi de hârtie format A3, pixuri, bileţele post‐it.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor migrante în procesul de recunoaştere a resurselor individuale şi în cel de
îmbunătăţire a imaginii de sine.
 Prezentarea conceptului de competenţă.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul prezintă participantelor idea unei hărţi, ca reprezentare grafică care ajută la o mai
bună înţelegere a relaţiei dintre mai multe trăsături ale unei realităţi.
Apoi, facilitatorul le spune participantelor să enumere 10 cuvinte (cuvinte sau expresii scurte)
pe care fiecare le consideră potrivite pentru ca să se descrie (Fişa de lucru 1). Facilitatorul face
referire la activitatea “Lucrul cu imagini”, în cadrul căreia au fost deja evidenţiate o serie de
puncte forte.
După ce participantele au completat Fişa de lucru 1, acestea trebuie să deseneze o hartă.
Utilizând aceste 10 cuvinte ca puncte de referinţă, participantele vor desena o hartă care
ilustrează o serie de elemente ale acestora, scoţând în evidenţă legăturile dintre ele sau mai
multe aspecte care explică sau clarifică anumite caracteristici. Este prezentat şi un exemplu.
Când toate femeile şi‐au terminat harta, le agaţă pe perete, iar facilitatorul poate prezenta
conceptul de competenţe ca o combinaţie între atitudini, cunoştinţe şi abilităţi, din moment ce
aceste elemete pot să fi apărut pe hărţile lor.
În încheierea sesiunii, facilitatorul le poate spune participantelor să se gândească ce elemente
ale activităţii pot fi transferate în portofoliu. Astfel, participantele, identifică, colectează şi apoi
notează elementele ce pot fi utilizate în portofoliu.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea.
Competenţe personale: Încrederea în sine, iniţiativa, cunoaşterea de sine, perseverenţă şi
rezistenţă, managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Stabilirea de relaţii benefice.
Metacompetenţe: Interpretarea şi situaţionarea în context, a învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Aspectele ce pot fi evaluate sunt abilităţile de
comunicare şi creativitatea.
13

Poate fi de asemenea aplicat individual.

Fişa 1. Hartă de auto‐descriere
Nume
__________________________________________Data__________
Hărţile sunt reprezentări grafice care ne ajută să observăm mai bine
relaţiile dintre diferite trăsături ale unei anumite realităţi. Ne ajută de
asemenea să ne organizăm cunoştinţele, să conştientizăm mai uşor ceea
ce există în jurul nostru şi ne facilitează comunicarea cu cei din jur.
Să încercăm să realizăm o hartă.

Enumeraţi 10 cuvinte (cuvinte sau expresii scurte) pe care le consideraţi
potrivite să vă descrie.
1. ________________________ 6. ________________________
2. ________________________ 7. ________________________
3. ________________________ 8. ________________________
4. ________________________ 9. ________________________
5. ________________________ 10. ________________________
Utilizând aceste cuvinte ca puncte de referinţă, încercaţi să desenaţi o
hartă care să ilustreze caracteristicile dumneavoastră, accentuând orice
legături dintre acestea sau alte aspecte care explică sau clarifică o anumită
caracteristică.

Exemplu de hartă

Cu prieteni
Cu un coleg
atent
Caut
experienţe

curios

noi

Gata pentru noi
experienţe

Sunt
Joc
Bine‐făcut

baschet

atletic
Merg cu bicicleta

INSTRUMENTUL 15

Chestionarul Forward şi harta de
competenţe

MATERIALE ŞI RESURSE

Femei migrante
Facilitatorul
Aproximativ 5 – 8 ore. Se poate efectua pe parcursul a mai
multor sesiuni.
Fişe tipărite, pixuri, creioane colorate, hârtii.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare.
SECŢIUNEA 1. To move from personal resources to competences.

PARTICIPANŢI
DURATA SUGERATĂ

OBIECTIVE
 Oferirea de instrumente pentru auto‐evaluarea femeilor migrante şi sistematizarea
competenţelor lor într‐un mod evident.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Notă importantă: Pentru a înţelege contextul în care chestionarul poate fi utilizat, citţi
secţiunile 3.2 (Prezentarea chestionarului) şi 4.4 (Lucrul cu chestionarul Forward şi harta de
competenţe) din broşură. În paralel, împreună cu fişele împărţite participantelor, facilitatorul
trevuie să citească şi să utilizeze materialul suport pentru facilitatori "Elementele
competenţelor evaluate în fiecare întrebare" (ataşat la finalul descrierii instrumentului), care
descrie elementele competenţelor ca fiind evaluate, iar opţiunile fiecărei întrebări din cadrul
chestionarului legându‐le de nivelul de competenţă corespunzător.
Facilitatorul explică participantelor că acesta este un instrument de auto‐evaluare.
Fişa 1 (chestionarul) e distribuit participantelor care trebuie să răspundă individual la
chestionar14. Facilitatorul oferă sprijin femeilor dacă au întrebări sau îndoieli şi se poate baza
pe materialul mai‐sus menţionat.
Când deja toate femeile au răspuns la chestionar, facilitatorul distribuie fişa 2 (formulare
pentru participante) şi 3 (puncte pentru răspuns) şi explică modul de utilizare ale acestora:
 Participantele utilizează fişa 2. Ele notează răspunsul ales la fiecare întrebare (A, B sau C) în
a doua coloană, "răspuns (A, B sau C)”.
 Apoi, participantele utilizează fişa 3 pentru a verifica valoarea fiecărui răspuns. În
continuare, pun punctele corespunzătoare răspunsului ales în coloana 3 din fişa 2.
Dacă facilitatorul consideră necesar, poate împărţi apoi fişa 4 (tabel sumar pentru
participante) pentru ca participantele să poate calcula punctajul mediu al răspunsurilor lor.

14

Dacă femeile nu ştiu să citească şi să scrie, această activitate poate avea loc în cadrul unei sesiuni
individuale între facilitator in an individual interview session between the facilitator and the woman.
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Facilitatorul le oferă sprijin individual. Fişa 5 (reguli de calcul pentru facilitatori) este special
realizată pentru a ajuta facilitatorul în ceea ce priveşte calculele şi sprijinul.
În mod alternativ, facilitatorul poate calcula şi apoi înmâna rezultatele fiecărei femei.
În final, se distribuie fişa 6, iar fiecare femeie desenează o hartă a competenţelor sale pe baza
rezutatelor.
Prin intermediul hărţii, fiecare femeie poate reflecta asupra acestora şi poate scrie apoi
concluziile şi întrebări ajutătoare cum ar fi:
 Care sunt competenţele dumneavoastră forte?
 Sunt predominant sociale, de bază sau metacompetenţe?
 Ce competenţă ar trebui îmbunătăţită?
Facilitatorul întreabă dacă este cineva care doreşte să împărtăşească harta cu restul grupului,
iar apoi poate avea loc o dezbatere.
Fiecare femeie îşi păstrează harta de competenţe, aceasta fiind un instrument ce va fi utilizat şi
la sfârşitul workshop‐ului, ca instrument de comparaţie.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa matematică.
Competenţe personale: Încrederea în sine, acţionarea autonomă, cunoaşterea de sine,
iniţiativa, responsabilitatea, perseverenţa şi rezistenţa, organizarea şi managementul.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: A învăţa să înveţi.

EVALUAREA
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii.
Următoarele aspecte pot fi aspecte:
 Participarea activă
 Iniţiativa
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Fişa 1 – Chestionar pentru participante
Alegeţi răspunsul care vi se potriveşte cel mai mult. Cum aţi reacţiona
dumneavoastră într‐o situaţie similară?
1. Când trebuie să oferiţi sfaturi unui prieten aflat într‐o situaţie delicată, cum abordaţi situaţia
respectivă?
A) Îl/o ascult şi apoi îi dau sfatul ce l‐a primit eu în aceeaşi situaţie.
B) Îi evaluez situaţia, o compare cu alte situaţii similar şi sugerez o idee nouă.
C) Încerc să înţeleg punctul său de vedere şi să îi sugerez ceva adecvat situaţiei.
2. Dacă aveţi contact cu două culturi, de exmplu dacă vă vizitaţi rudele în ţara gazda, vă
adaptaţi uşor mediului social actual?
A) Mă identific cu UNA dintre cele două culturi, dar pot să mă comport conform normelor
celeilalte (în funcţie de locul în care mă aflu).
B) Simt că aparţin AMBELOR culturi şi mă pot adapta uşor.
C) Sunt conştientă de diferenţele dintre ţara gazdă şi ţara mea de origine, dar sufăr din
cauza contradicţiilor.
3. Dacă trebuie să plănuiţi un eveniment important (cum ar fi emigrarea), ce faceţi?
A) Enumăr toate lucrurile care trebuie rezolvate, le prioritizez şi fac paşii necesari către
rezolvarea acestora.
B) De îndată ce am luat decizia, efectuez paşii necesari pentru realizarea ei, rezolvând
problemele pe măsură ce apar.
C) Pregătesc lucrurile necesare, căutând informaţiile necesare.
4. Când vă aflaţi în faţa unui potenţial conflict (şi aveţi interese diferite faţă de ceilalţi), ce
faceţi?
A) Îmi susţin punctul de vedere şi încerc să îmi impun opinia.
B) Accept punctele de vedere ale celorlalţi şi încerc să mă adaptez.
C) Încerc să găsesc soluţie echilibrată între punctual meu de vedere şi al celorlalţi.
5. Imaginaţi‐vă că ceva în viaţa dumneavoastră nu decurge cum aţi plănuit, cum ar fi o întâlnire
cu cineva important sau diverse probleme la locul de muncă. Cum vă comportaţi din punct de
vedere emoţional?
A) Identific problema şi reacţionez. Dacă am nevoie de timp de gândire, mă gândesc
B) Când mă confrunt cu situaţii dificile, încerc să plănuiesc cum să le previn.
C) Încerc să depăşesc situaţia dificilă cel puţin pentru moment şi datorită ajutorului din
partea persoanelor care mă sprijină.

6. Când realizaţi că unele persoane acţionează în mod rasist sau discriminator faţă de
dumneavoastră, cum evitaţi să vă simţiţi rănit?
A) Am învăţat să depăşesc aceste moment fără să mă simt rănit şi nu mă gândesc prea
mult la acest lucru.
B) Mă gândesc la o explicaţie pentru acest comportament.
C) Încerc să înţeleg contextul deoarece în acest fel îmi e mai uşor să evaluez oamenii,
cuvintele lor şi diverse situaţii specifice.
7. Când vă confruntaţi cu o provocare sau o problemă, cum acţionaţi?
A) Sper să treacă repede şi să se rezolve de la sine.
B) Abordez probIema în mod activ făcând planuri pentru soluţionarea acesteia.
C) Cer ajutor sau las baltă situaţia.
8. Când întâlniţi persoane din alte culture sau care vorbesc alte limbi…
A) Zâmbesc şi încerc să vorbesc rar în limba mea sau în alte limbi pe care le cunosc.
B) Le vorbesc în limba mea.
C) Încerc să văd dacă ne putem înţelege şi totodată mă străduiesc să găsesc cea mai bună
soluţie de a comunica, utilizând comunicarea verbal dacă este necesar.
9. Când doriţi să achiziţionaţi noi cunoştinţe sau abilităţi, reuşiţi să vă organizaţi timpul pentru
a învăţa?
A) Fac un program de învăţat şi nu permit ca nimic să mă distragă de la acest proces.
B) Îmi rezerv timp pentru a învăţa şi dacă nu este altceva de făcut în momentul
respective, învăţ.
C) Aştept până nu mai am nimic de făcut şi folosesc acest timp pentru a învăţa.
10. Cum formaţi relaţii cu persoane din ţara gazdă, de exemplu relaţii de servici?
A) Stabilesc relaţii bune şi de lungă durată cu oamenii pe care îi întâInesc n viaţă şi la
servici.
B) Încerc întotdeauna să iau legătura cu cineva care mă poate ajuta în soluţionarea unei
problem, direct sau indirect (prin intermediul altcuiva care mă cunoaşte).
C) Iau legătura cu reţeaua de prieteni a unei persoane care deja a locuit aici.
11. Dacă vă confruntaţi cu credinţe diferite sau contradictorii (în două culturi), cum
reacţionaţi?
A) Pot tolera cu uşurinţă contradicţiile şi pot considera ambele puncte de vedere ca fiind
la fel de pertinente şi egale.
B) Încerc să decid care dintre cele două puncte de vedere e corect.
C) Mă gândesc că ambele puncte de vedere pot fi la fel de corecte, dar îmi e greu să mă
împac cu acest gând.
12. Imaginaţi‐vă că trebuie să organizaţi o petrecere cu un grup de vecini. Cei ce vin la
petrecere decid să pregătească un tip tradiţional de mâncare, dar dumneavoastră nu sunteţi
de acord cu această decizie. Care este comportamentul dumneavoastră?
A) Ajut la pregătirea mesei respective, dar nu mă străduiesc prea tare.
B) Ajut la pregătirea mesei respective pentru că a fost decizia grupului.
C) Nu ajut, dar gătesc altceva în loc.

13. Cum procedaţi când cineva vă roagă să îl ajutaţi şi deşi vreţi, aveţi deja alte planuri?
A) Fac o listă cu lucruri de făcut şi mă organizez.
B) Îmi reorganizez ziua pentru a avea timp pentru toate.
C) Fac totul mai repede pentru a avea timp şi pentru solicitarea respectivă.
14. Cum obţineţi informaţiile necesare dacă trebuie să rezolvaţi o chestiune administrativă,
cum ar fi înregistrarea unui copil la şcoală?
A) Culeg informaţii de la persoanele care sunt cel mai aproape de mine.
B) Mă informez de pe Internet, ascult mai mulţi oameni şi apoi decid ce să fac.
C) Strâng cât mai multe detalii şi încrucişez toate informaţiile pentru a nu pierde timp.
15. Cum reacţionaţi în faţa unui eveniment dificil, de exemplu, o concediere bruscă?
A) Decid care primul lucru ce trebuie făcut şi fac ce este necesar, chiar dacă îmi place sau
nu.
B) Reacţionez imediat într‐un mod constructiv.
C) Mă descurc într‐un fel sau altul.
16. Când sunteţi parte dintr‐un proiect comun sau o sarcină de grup ( migrarea unei familii sau
munca în echipă), cum vă comportaţi?
A) Mă gândesc la propriile nevoie, precum şi la nevoile altor persoane şi reacţionez în
funcţie de obiectivele întregului proiect.
B) Reacţionez în funcţie de nevoile mele.
C) Iau în considerare propriile mele nevoie, precum şi regulile şi reacţionez în
conformitate.
17. Dacă vă aflaţi într‐un mediu nou şi cineva vă cere să efectuaţi o sarcină stresantă şi dificilă
pentru dumneavoastră, cum reacţionaţi?
A) Din moment ce mă aflu într‐un mediu nou, comunic limitele mele cu prudenţă, însă
încerc să realizez sarcina.
B) Întotdeauna comunic şi acţionez în conformitate cu limitele mele, indiferent de locul în
care mă aflu.
C) Încerc să îmi ascund limitele şi să îndeplinesc aşteptările altora.
18. Când vreţi să faceţi o schimbare în viaţa dumneavoastră, în majoritatea cazurilor…
A) …tindeţi să vă bazaţi pe părerile şi sprijinul altor persoane.
B) …vă gândiţi la ce vreţi să faceţi şi cum vreţi să faceţi acele lucruri.
C) …aveţi îndoieli referitoare la ce trebuie să faceţi, iar acestea vă împiedică să acţionaţi.
19. Un prieten migrant nou venit vă întreabă despre drepturile migranţilor la educaţie ( sau
sănătate, de exemplu); ce faceţi?
A) Îi dau multe informaţii şi detalii despre cum să procedeze deoarece am trecut şi eu
prin asta.
B) Nu îi pot da multe informaţii pentru că nici eu nu sunt sigură.
C) Îi spun câteva chestiuni generale, dar nu îi pot dda detalii pentru că eu nu am avut
legătură cu aceste lucruri.

20. Dacă aveţi contact cu persoane care vorbesc o limbă străină (nu limba dumneavoastră sau
limba din ţara gazdă), puteţi purta o scurtă conversaţie cu acestea?
A) Pot comunica cu acestea prin gesturi sau prin intermediul unei a treia limbi comune
B) Pot purta o scurtă conversaţie cu aceste persoane utilizând altă limbă (străină).
C) Pot purta o conversaţie fluent în altă limbă (străină).
21. Cum vă descurcaţi cu limba şi comunicarea în această ţară?
A) Pot comunica cu aproape orice persoană, înţeleg limba scrisă şi cea vorbită, dar nu
înţeleg toate expresiile. Pot să citesc cu uşurinţă numai reviste ilustrate.
B) Încă am dificultăţi în a comunica, vocabularul meu este limitat. Înţeleg limba vorbită.
C) Înţeleg, citesc şi scriu în limba ţării gazdă. Am abilităţi bune de comunicare; Pot vedea
filme şi pot citi cărţi.
22. Trebuie să scrieţi o scrisoare în limba dumneavoastră.
A) Pot scrie câteva cuvinte şi propoziţii, însă nu multe.
B) Pot scrie bine în limba mea.
C) Cer ajutor unei femei din ţară pentru că îmi este greu să scriu în limba mamă.
23. Aflaţi că în cartierul dumneavoastră va avea loc o consultare publică cu privire la viitorul
unui anumit loc. Cum participaţi?
A) Caut informaţii despre eveniment, citesc despre el, reflectez asupra opţiunilor şi
votului şi îmi exprim opinia.
B) Nu cred că are vreun sens să îmi exprim opinia.
C) Caut mai multe informaţii pentru a mă putea hotărî dacă să particip sau nu.
24. Când staţi la rând într‐o bancă sau sunteţi într‐un autobuz aglomerat şi vreţi să daţi un
telefon personal, cum abordaţi situaţia?
A) Recunosc că nu mai pot face nimic acum.
B) Încerc să gestionez situaţia într‐un mod cât mai potrivit.
C) Iau în considerare dacă circumstanţele îmi pot afecta scopul şi decid în funcţie de asta.
25. Când aveţi nevoie de abilităţi pe care nu le‐aţi învăţat la şcoală sau la vreun curs (cum este
Internetul), cum încercaţi să le învăţaţi?
A) Admit că nu am avut ocazia să învăţ aceste lucruri la şcoală şi că îmi este foarte greu să
le învăţ acum.
B) Rog alte persoane să mă ajute şi după ce învăţ lucrurile respective, ştiu că voi fi capabil
să rezolv probleme similare.
C) Profit de persoanele care ştiu să facă chestiunile respective şi îi rog să mă ajute.

26. Vreţi să vă mutaţi într‐un apartament nou şi mergeţi la o agenţie imobiliară. Vi se dă o listă
cu apartamente disponibile în limba pe care o înţelegeţi cel mai bine (poate fi limba mamă sau
alta). Cum analizaţi informaţiile?
A) Arunc o privire de ansamblu şi îmi dau seama dacă există un apartament potrivit
B) Îl citesc cu atenţie şi notez cele mai interesante apartamente care corespund nevoilor
mele.
C) Fiind prea multă informaţie pentru mine, dau lista unei femei din ţara gazdă să mă
ajute să identific apartamente disponibile.
27. Dacă vreţi să învăţaţi o nouă limbă, faceţi acest lucru fără un curs specilizat?
A) Pot achiziţiona abilităţi de bază ascultând oamenii şi presa, purtând conversaţii şi citind
ziare sau cărţi.
B) Am nevoie de un curs pentru a învăţa o limbă străină.
C) Pot învăţa o limbă străină ascultând, vorbind şi citind (ziare, TV şi aşa mai departe).
28. Imaginaţi‐vă că fiul/fiica dumneavoastră vă întreabă despre un poster al unei campanii de
alegeri pe care îl/o vede pe stradă. Cât de pregătită suntetţi să răspundeţi unei întrebări de
acest gen?
A) Nu spun nimic sau spun că nu este important pentru că nu ştiu nimic despre acest
lucru şi schimb subiectul.
B) Îi explic pentru că am destule informaţii despre acest subiect şi am propriile mele
păreri.
C) Fac un scurt comentariu pentru că nu sunt foarte stăpân pe acest subiect.
29. Cât de mult şi cum utilizaţi tehnologia, PC‐ul, Skype‐ul, etc.?
A) Învăţ alte persoane cum să utilizeze programele (sau diferite caracteristici) pentru a
îmbunătăţi şi pentru a face mai rapidă comunicarea.
B) De obicei caut pe Internet informaţii sau vorbesc cu surorile mele sau alte persoane.
C) Utilizez rar Internetul şi calculatorul.
30. Imaginaţi‐vă prima zi la un nou loc de muncă. Vă cunoaşteţi şefa, iar ea vă explică sarcinile.
Totul este nou şi lucrurile par dificile. Cum abordaţi situaţia?
A) Cred că, din moment, ce vreau să îmi păstrez locul de muncă, trebuie să învăţ lucruri
noi. Îi pun şefei nişte întrebări pentru a îmi clarifica îndoielile.
B) Cred că aceasta este o bună oportunitate de a învăţa lucruri noi care mă pot ajuta în
viaţă.
C) Cred că dacă lucrurile sunt foarte diferite faţă de cele cu care sunt obişnuită, locul de
muncă nu este pentru mine şi ar trebui să demisionez.
31. Dacă vă aflaţi într‐un mediu nou (ex. sosiţi în ţara gazdă sau începeţi lucrul într‐un loc nou),
puteţi să vă susţineţi nevoile şi planurile de viitor?
A) Într‐un mediu nou îmi comunic nevoile şi planurile cu prudenţă.
B) Comunic şi îmi urmăresc nevoile şi planurile în mod active chiar şi într‐un mediu nou.
C) Într‐un mediu nou, mă concentrez mai mult pe nevoile şi planurile altora(ex. familia
sau femeile de aici).

32. Dacă trebuie să vă mutaţi într‐o casă nouă, cum procedaţi?
A) Încerc să mă organizez şi cer ajutor şi altora.
B) Fac planuri şi organizez totul pentru a mă încadra în program.
C) Fac un plan de lucru care îmi permite să fac lucrurile repede şi să reduc
inconvenienţele.
33. Lucraţi într‐o echipă pentru a pregări mâncareapentru o petrecere. Cum cooperaţi cu
ceilalţi?
A) Pregătesc câteva feluri de mâncare pentru că aşa mi‐au spus ceilalţi.
B) Pregătesc mesele pentru că mă simt mai bine aşa.
C) Îi încurajez pe ceilalţi membri să organizeze şi să distribuie sarcinile în mod eficient.
34. Puteţi evalua, administra şi planifica banii pe care îi aveţi (economii şi cheltuieli
responsabile)?
A) Ştiu câţi bani am (sau câţi are familia mea) disponibili în fiecare lună.
B) Pot planifica, aloca şi cheltui banii disponibili în funcţie de nevoile mele.
C) Ştiu ce înseamnă bani mulţi/puţini vizavi de circumstanţe şi nevoile mele.
35. Când întâlniţi persoane noi, cum procedaţi?
A) Nu îmi place să vorbesc prea mult cu persoane necunoscute. Mai bine îmi văd de
treaba mea.
B) Îmi place să vorbesc cu persoane necunoscute, dar nu mă aştept la prea multe când
vorbesc cu ei.
C) Îmi place să vorbesc cu persoane necunoscute, să schimbăm opinii şi să învăţ lucruri
noi de la ele.
36. Când vă regăsiţi într‐o situaţie nouă şi surprinzătoare, cât de pregătită sunteţi să faceţi noi
descoperiri?
A) Tind să fiu prudent şi să mă protejez de potenţialele pericole.
B) Tind să fiu optimistă şi curioasă vizavi de oportunităţile ascunse.
C) Tind să fiu prudent, dar în acelaşi timp sunt curioasă.
37. Persoanele care vă cunosc sau cele cu care lucraţi vă cunosc abilităţile?
A) Da. De fiecare dată, îmi exprim şi îmi arăt potenţialul.
B) Încerc să explic alte lucruri pe care le cunosc sau le pot face, dar îmi e greu să vorbesc
pe larg despre ele.
C) Nu prea. Le spun acestora doar ceea ce este necesar pentru anumite situaţii.
38. Imaginaţi‐vă că cineva are probleme şi vă povesteşte despre ceea ce simte, cum ascultaţi
persoana respectivă?
A) Ascult cu atenţie şi mă concentrez asupra persoanei, întrerupând‐o numai dacă este
necesar.
B) Încerc să adaug punctuI meu de vedere cât de repede posibil.
C) Ascult cu atenţie până când înţeleg punctual de vedere al persoanei şi îi arăt că înţeleg.
39. Când ajungeţi într‐un mediu nou,
A) Îmi e extreme de greu să înţeleg diferenţă culturi.
B) Compar ofertele celor două culturi şi evaluez ce pot păstra şi ce pot învăţa.

C) Văd că există lucruri în comun şi diferenţe între cele două culture, dar nu sunt sigură ce
să fac vizavi de acest lucru.
40. Dacă lucraţi sau urmaţi un curs cu persoane care au valori foarte diferite de ale
dumneavoastră, cum reacţionaţi?
A) Încerc să limitez oportunităţile de comparaţie.
B) Accept punctele de vedere diferite fără dificultăţi.
C) Înţeleg motivele valorilor lor şi îmi place să le compar cu ale mele.
41. Dacă vă aflaţi într‐un magazin şi cumpăraţi ceva la kilogram, puteţi calcula cât trebuie să
plătiţi?
A) Nu, mă bazez pe vânzător.
B) Cu un cântar disponibil, pot aproxima costul.
C) Cu un cântar disponibil, pot calcula exact costul (în cap sau utilizând calculatorul sau
mobilul).
42. Imagina‐ţi vă că utilizaţi în mod normal limba mamă doar pentru a vorbi cu familia
dumneavoastră, dar acum trebuie să vorbiţi cu funcţionari din ţara de origine despre o
problem important. Cum procedaţi?
A) Încerc să utilizez alte cuvinte sau expresii.
B) Pot folosi aceleaşi cuvinte şi expresii pe care le folosesc când vorbesc cu familia mea.
C) Mă gândesc care sunt cuvintele şi expresiile adecvate situaţiei şi le folosesc.
43. Cânt trebuie să găsiţi un nou loc de muncă, cum procedaţi?
A) Încerc să găsesc cele mai relevante informaţii pentru scopul meu şi să încerc în mod
activ să îl ating
B) Adun informaţii întrebând persoanele pe care le cunosc
C) Caut informaţii în mai multe locuri, prieteni, Internet etc.
44. Organizaţi o petrecere de ziua copilului dumneavoastră şi pregătiţi mâncare. Un prieten
de‐al copilului dumneavoastră vă cere un anumit sandvici de care nu aţi auzit niciodată. Ce
faceţi?
A) Îi spun că nu am acest sandvici, însă îi spun despre celelalte feluri pe care le am.
B) O între cum e acest sandvici şi încerc să îl fac.
C) Nu ştiu ce vrea! Îi dau unul din sanviciurile pe care el am. Poate nu îşi dă seama!
45. Cum vă descurcaţi din punct de vedere emoţional când vi se spune ceva foarte personal?
A) Înţeleg natura sentimentelor şi încerc să susţin persoana respectivă ca să îşi poată
exprima sentimentele într‐o atmosferă de încredere.
B) Înţeleg sentimentele persoanei resepective chiar dacă aceasta încearcă se la ascundă şi
reţin situaţia.
C) Înţeleg ce simte persoana respectivă chiar dacă sentimentele îi sunt diferite de ale
mele.
46. Dacă sunteţi prezentat cuiva, cum faceţi un contact eficient?
A) Mă prezint repede şi apoi ascult ce are de spus persoana respectivă
B) Încerc să găsesc un punct comun şi încerc să cunosc persoana respectivă
C) Întreb ceea ce mă interesează şi încerc să leg o nouă prietenie.

47. Când încercaţi să achiziţionaţi noi cunoştinţe şi abilităţi, cum procedaţi?
A) Utilizez strategii personale pentru a memora noi informaţii şi achiziţiona abilităţi noi
(desene, naraţiuni, teste practice etc.).
B) Utilizez strategii de învăţare tipice sugerate de un professor sau un grup.
C) Utilizez strategii de învăţare de la alte persoane şi adaug elemente personale pentru a
memora mai uşor lucrurile noi.
48. Când putaţi o convesaţie şi ar trebui să ascultaţi ce spune cealaltă persoană…
A) Ascult ce spune cealaltă persoană dacă e ceva interesant, dacă nu încerc să schimb
subiectul cât de repede.
B) Încerc să ascult interlocutorul, dar nu îi accord atenţie deplină tot timpul.
C) Încerc să ascult cu atenţie, să arăt că sunt interesat şi pun întrebări.
49. Vă plimbaţi şi pe strada de lângă casa dumnneavoastră vedeţi un grup de femei ce
colectează alimente pentru oamenii nevoiaşi. Ce faceţi?
A) Le întreb ce fac şi le dau o sticlă de lapte.
B) Mă gândesc că poate strâng alimente pentru săraci şi îmi continui plimbarea.
C) Le întreb ce fac. Cred că e o idee bună şi le întreb cum pot ajuta (pregătind cutii etc.).
50. Care este relaţia dumneavoastră cu inovaţiile tehnologice?
A) Îmi place să fiu la current tot timpul.
B) Uneori rog alte persoane să îmi arate lucruri noi.
C) Sunt puţin interesat.
51. Mai multe persoane v‐au spus că nu vă pricepeţi la un anumit lucru. Ce faceţi?
A) Cred că se înşeală şi ignor comentariul.
B) Cred că au dreptate parţial şi încerc să mă gândesc la ce pot face în această privinţă.
C) Cred că pot avea dreptate în mare parte, însă nu vreau să mă gândesc la asta.
52. Dacă vreţi să schimbaţi ceva în viaţa dumneavoastră, cum reacţionaţi vizavi de riscurilece
pot să apară?
A) Încerc să anticipez principalele riscuri şi să le evaluez.
B) Încerc să explorez principalele riscuri până mă obişnuiesc cu ele şi apoi le înfrunt
C) Încerc să nu mă gândesc la riscuri.
53. Când aveţi un interviu cu un potenţial angajator, înspre ce vă îndreptaţi atenţia?
A) Îmcerc să mă concentrez la principalele elemente ale propunerii angajatorului.
B) Reţin numai informaţiile ce îmi pot afecta alegerea.
C) Recunosc potenţialul a ceea ce îmi spune angajatorul şi încerc să identific potenţialele
beneficii.
54. Dacă căutaţi oportunităţi noi şi daţi de o oportunitate surprinzătoare, cum reacţionaţi?
A) Profit de situaţie şi le spun celorlalţi că vreau să particip.
B) Creez propria mea propunere pentru a adapta oportunitatea la interesele mele şi apoi
particip.
C) Observ că oportunitatea se potriveşte intereselor mele şi sper ca ceilalţi să mă invite să
particip.

55. Când experimentaţi emoţii negative într‐o relaţie, cât de pregătit sunteţi să rămâneţi în
acea relaţie?
A) Rămân în acea relaţie şi comunic cu atenţie, fiind conştient de nevoile ambelor
persoane.
B) Cer o pauză pentru a reflecta şi decidem când să ne întâlnim din nou.
C) Întrerup legătura.
56. Vă gândiţi la dumneavoastră în viitor?
A) Uneori mă gândesc cum va fi viaţa mea în viitor, dar e greu să dau detalii.
B) Nu mă gândesc la cum voi fi în viitor.
C) Mă gândesc deseori la viitor şi îmi imaginez viaţa mea, familia mea, locul meu de
muncă, mediul meu …
57. Dacă aveţi contact cu persoane care vorbesc o limbă diferită, faceţi eforturi pentru a o
învăţa?
A) Încerc să îmi dau seama de diferenţă şi fac eforturi active de a învăţa cealaltă limbă.
B) Încerc să evit comunicare sau să comunic prin gesturi.
C) Observ diferenţa şi încerc să conversez cu ajutorul unor cuvinte sau expresii.
58. Aveţi adresa unui centru de informaţii (de educaţie de exemplu) la care vreţi să mergeţi.
Cum vă pregătiţi pentru situaţia respectivă?
A) Pur şi simplu merg să văd ce se întâmplă acolo.
B) Merg să văd ce ar fi bun pentru mine pentru că am îndoieli.
C) Mă gândesc dinainte la ceea ce vreau şi la ce am nevoie pentru ca să am un răspuns şi
să pot pune întrebări.
59. Ajungeţi în altă ţară şi vreţi să găsiţi un nou loc de muncă, dar vă confruntaţi cu o situaţie
neaşteptată (de exemplu viza dumneavoastră nu vă permite să lucraţi); ce faceţi?
A) Creez noi strategii pentru a îmi atinge obiectivul în această situaţie.
B) Accept ceea ce îmi spun alţii.
C) Profit de noua situaţie şi de oportunităţi.
60. Aveţi o întâlnire cu cumnata dumneavoastră pentru a pregăti o petrecere surpriză pentru
un prieten sau membru al familiei care părăseşte ţara. Cumnata nu apare, iar petrecerea este
mâine după‐masă. Ce faceţi?
A) Fac o listă cu ceea ce cred că trebuie cumpărat şi o sun pe cumnata mea să îmi dea
acordul asupra cumpărăturilor.
B) O sun pentru că nu pot decide eu totul.
C) Îmi imaginez cum va fi petrecerea şi în funcţie de acest lucru, fac o listă cu lucrurile ce
trebuie făcute şi organizez totul să fie gata pentru ziua petrecerii. Îmi place să planific
evenimente!
61. Dacă purtaţi o discuţie aprinsă cu persoane foarte apropiate dumneavoastră, cum vă
controlaţi emoţiile?
A) Îmi pot controla emoţiile şi îmi păstrez calmul.
B) Îmi controlez emoţiile şi încerc să le scot la suprafaţă doar pe cele care îi ajută pe
ceilalţi să îmi înţeleagă punctual de vedere.
C) Mă las condusă de emoţii.

62. Când observaţi un comportament nefavorabil din partea unei persoane apropiate de
dumneavoastră (de exemplu, acasă, în familie), cum îi spuneţi acelei persoane despre acest
lucru?
A) Îi spun persoanei despre ce am observant, precum şi sentimentele şi dorinţele mele şi
mă asigur că nu se simte învinovăţită.
B) Îi spun persoanei ceea ce am observat, precum şi sentimentele mele vizavi de acest
comportament.
C) Îi spun persoanei părerea mea astfel încât să nu o rănesc.
63. Sosiţi într‐o ţară nouă şi o săptămână mai târziu vedeţi pe străzi numai persoane îmbrăcate
în galben. Cum reacţionaţi?
A) Cred că sunt nebuni şi nu îi bag în seamă.
B) Observ ce fac şi ce spun. Când sărbătoarea e gata, întreb pe cineva ce sărbătoresc, iar
când ajung acasă, caut mai multe informaţii pe Internet.
C) Îmi imaginez că poate fi vorba despre o sărbătoare locală, un obicei şi poate întreb pe
cineva despre asta.
64. Dacă ajungeţi într‐o ţară nouă şi vreţi să mergeţi la doctor pentru că vă simţiţi obosită,
cum procedaţi?
A) Merg la un centru de informaţii din oraş pentru a afla unde să merg şi ce trebuie să fac.
B) Îmi întreb vecina unde pot găsi ajutor.
C) Caut informaţii despre doctoral la care trebuie să merg şi fac o vizită.
65. Ce instrumente utilizaţi pentru a răspunde la oferte de muncă sau să aplicaţi pentru un loc
de muncă?
A) Merg la companies au la agenţia care oferă locul de muncă sau trimit un CV.
B) Evaluez cererea şi adaptez sau personalizez prezentarea.
C) Mă informez asupra locului de muncă şi abia apoi îmi actualizez CV‐ul.
66. Dacă vă aflaţi într‐un mediu nou (şi de exemplu, vă gândiţi la un loc nou de muncă), vă mai
puteţi gândi la doreinţele dumneavoastră?
A) Pot vorbi despre ceea ce vreau să fac.
B) Am o idee despre cee ace vreau să fac.
C) Pot să acţionez pentru ceea ce vreau.
67. Petrecerea pe care aţi organizat‐o s‐a încheiat. Este foarte târziu, iar strada este plină de
mizerie şi resturi. Ce faceţi?
A) Fac singură curat pentru că nu mă pot baza pe prietenele mele.
B) Le spun prietenelor să mă ajute să fac curat. Va fi mai rapid dacă facem asta împreună.
C) Le sugerez prietenelor să facem curat împărţindu‐ne sarcinile (tomberoane, măturat,
resturi …).
68. Dacă doriţi să mergeţi la o agenţie a forţelor de muncă, cum vă pregătiţi?
A) Înainte, încerc să înţeleg ce fel de persoane utilizează serviciul şi care sunt serviciile
exact pe care le oferă.
B) Încerc să identific serviciile de angajare care sunt mai interesante pentru mine şi mă
gândesc dacă sunt potrivite pentru mine.
C) Caut adresa şi orele de lucru cu publicul.

69. Dacă mergeţi la un interviu pentru un loc de muncă în ţara în care vă aflaţi în acest
moment, cât de încrezătoare vă simţiţi?
A) Vorbesc în detaliu despre punctele mele forte, în special despre cele care pot fi
aplicate la acest loc de muncă pentru că cred că sunt o bună candidată.
B) Sunt nervoasă şi nu cred că am competenţele necesare.
C) Cred că pot face faţă acestei slujbe deoarece în trecut am avut una similară.
70. Când sunteţi parte dintr‐un proiect comun (cum ar fi viaţa de familie), cât de mult vă
gândiţi la dumneavoastră?
A) Devin conştientă de nevoile mele când sunt sătulă de a mă gândi la ceilalţi.
B) Sunt conştientă de nevoile mele în marea parte a timpului şi vreau să le satisfac de
îndată ce sarcinile comune sunt îndeplinite.
C) Sunt tot timpul conştientă de nevoile şi dorinţele mele şi încerc (comunic şi negociez)
să le îndeplinesc tot timpul.
71. Când întâlniţi o nouă sarcină care vă aminteşte de ceva ce aţi experimentat în alt context,
cum procedaţi?
A) Compar situaţiile şi contextele, iar apoi mă gândesc la similarităţi şi diferenţe. Apoi
decid ce strategie să adopt în noua situaţie.
B) Încerc să utilizez strategia ce a funcţionat în trecut şi sper să funcţioneze şi de data
aceasta.
C) Încerc să rezolv noua sarcină independent de experienţa din trecut.
72. Dacă schimbaţi mediul social, cum vă adaptaţi?
A) Văd cele două medii sociale diferite ca fiind egale, dar nu mă pot conforma
amândurora.
B) Mă conformez unui mediu social, simţindu‐l ciudat pe celălalt.
C) Sunt la fel de familiarizat cu ambele medii şi mă conformez amândurora, în funcţie de
locul în care mă aflu.
73. Se întâmplă ceva neaşteptat şi trebuie să luaţi o decizie referitoare la acest lucru; cum
procedaţi?
A) Mă blochez şi nu ştiu cum să reacţionez
B) Mă gândesc mai târziu.
C) Mă gândesc şi iau o decizie cât mai repede.
74. Trebuie să scrieţi o scrisoare într‐o limbă străină (nu în limba mamă, dar nici în limba ţării
gazdă).
A) Pot scrie câteva cuvinte şi propoziţii, dar nu multe.
B) Pot scrie bine în această limbă.
C) Cer ajutorul unei colege pentru că îmi e greu să scriu în această limbă.

Material suport pentru facilitatori: Elemente ale competenţelor evaluate în fiecare întrebare
Următorul tabel descrie elementele competenţelor evaluate în fiecare întrebare, făcând
legătura între opţiunile întrebărilor şi nivelele de competenţe corespunzătoare. Acesta are
rolul de a face chestionarul mai transparent pentru facilitatori şi, dacă e necesar, pentru
utilizatori. Poate de asemenea facilita înţelegerea întrebărilor, interpretarea rezultatelor şi
poate da utilizări alternative chestionarului.

1. COMUNICAREA
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
Disponibilitatea
de a dezvolta
ascultarea
activă
ATITUDINI

ABILITĂŢI

NIVELE
Scăzut
Indisponibilitate.

Comunicarea
orală în limba
mamă, limba
ţării gazdă şi
alte limbi, în
situaţii variate,
cu migranţi şi
non‐migranţi în
ţara de origine
sau ţara gazdă
şi cu diferite
obiective,
adaptând
utilizarea limbii
la o situaţie
comunicativă
într‐un anumit
context.

Parţial
disponibil.

48
A

Motivarea de a
învăţa limbi
diferite.

Mediu

57

42

21

Evitarea
comunicării sau a
eforturilor de
învăţare.

Disponibil
pentru
angajarea în
ascultarea
activă.
C

Încercarea de a
schimb cuvinte
şi fraze.

Realizarea unui
efort activ.

B

C

A

Inabilitatea de a se
adapta la un
registru diferit în
limba mamă.

Cu abilităţi de a
se adapta
parţial la un
registru diferit
în limba mamă,
nesigur.

Cu abilităţi de a
realiza strategii
şi de a aplica un
registru diferit
în limba mamă.

B

A

C

Cu abilităţi de a
comunica în
limba ţării
gazdă, atât oral,
cât şi în scris.

Cu abilităţi de a
comunica bine în
limba ţării gazdă ,
oral şi în scris,
făcând uz
extensive de
producţii
culturale.

B

A

C

Doar cu abilităţi de
a comunica cu
persoane care
vorbesc altă limbă
(nu limba mamă
sau limba ţării)
gazdă gesticulând
sau utilizând o a
treia limbă
comună.

Cu abilităţi de a
comunica
chestiuni de
bază cu ajutorul
unei alte limbi
(străine) (nu
limba mamă sau
limba ţării).

Cu abilităţi de a
comunica oral
fluent în altă
limbă (străină)
(nu limba
mamă sau
limba ţării).

A

B

C

Cu abilităţi de a
purta conversaţii
orale de bază în
limba ţării gazdă.

(incluzând
aici
comunicarea
orală şi scrisă
în şimba ţării
gazdă)

20

B

Înalt

61

Comunicarea în
scris în limba
mamă, limba
ţării gazdă şi
alte limbi , în
situaţii variate,
cu migranţi şi
non‐migranţi,
acasă şi în ţara
gazdă, cu
diferite scopuri,
adaptând
limbajul unei
situaţii
comunicative
dintr‐un anume
context.

22

Fără abilităţi de a
scrie în limba
mamă.
C

74

21

Fără abilităţi de a
scrie într‐o limbă
străină (nu limba
mamă, nici limba
ţării gazdă).

Tratarea
celorlalţi cu
respect şi
promovarea
încrederii şi a
schimbului de
idei.
Utilizarea
învăţării
informale
pentru
îmbunătăţirea
competenţelor
de limbă.

Cu abilităţi
parţiale de a
scrie într‐o
limbă străină(nu
limba mamă,
nici limba ţării
gazdă).

B
Cu bune
abilităţi de a
scrie într‐o
limbă
străină(nu
limba mamă,
nici limba ţării
gazdă).

A

B

Cu abilităţi de a
purta o conversaţie
în limba ţării gazdă.

Cu abilităţi de a
comunica în
mod adecvat în
lima ţării
gazdă.atât oral,
cât şi în scris.

Cu abilităţi de a
comunica
eficient în limba
ţării gazdă, oral
şi în scris,
făcând uz
extensive de
producţii
culturale.

B

A

C

Fără abilităţi de a
citi şi identifica
informaţii relevante
în limba în care e
cea mai fluentă.

Cu abilităţi de a
citi şi de a
detecta mesaje
importante în
limba în care e
cea mai fluentă.

Demonstrarea
unei bune
stăpâniri a
limbii în care e
cea mai fluentă
şi dezvoltarea
unei strategii
proprii de a
utiliza
informaţia.

C

A

B

Abilitate scăzută de
a promova
schimbul de idei.

Abilitate medie
de a promova
schimbul de
idei.

Abilitate înaltă
de a promova
schimbul de
idei.

A

B

C

Cu abilităţi de a
învăţa o nouă limbă
numai prin
participarea la
cursuri.

Cu abilităţi de a
achiziţiona
chestiuni de
limbă ascultând
diverse
persoane,
presa, vorbind
cu diferite
persoane şi
citind ziare sau

Cu abilităţi de a
învăţa o limbă
complet nouă
ascultând,
vorbind şi citind
(ziare, TV şi ala
mai departe).

26

35

27

A

Cu bune
abilităţi de a
scrie în limba
mamă.

C

(incluzând
aici
comunicarea
scrisă şi cea
orală în limba
ţării gazdă)

Căutarea şi
procesarea
informaţiei scris
şi organizarea
acesteia într‐un
discurs versal
şi/sau scris
coerent.

Cu abilităţi
parţiale de a
scrie în limba
mamă.

62

cărţi.
B

A

C

2. COMPETENŢA MATEMATICĂ
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

Înţelegerea
numerelor şi
măsurilor şi
aplicarea operaţiilor
de bază.
ABILITĂŢI

ÎNTREBARE

41

Administrarea
banilor în viaţa de zi
cu zi.
34

NIVELE
Scăzut

Mediu

Înalt

Fără abilităţi
de a calcula
cu regula de
trei simplă.

Fără abilităţi de a
face estimări.

A

B

C

Cu abilităţi
de a îşi
estima
venitul (sau
al familiei
sale).

Cu abilităţi de a îşi
evalua resursele
financiare în
funcţie de situaţia
şi de nevoile sale.

Cu abilităţi de a
administra, aloca
şi cheltui banii în
funcţie de nevoi.

A

C

B

Cu abilităţi de a
calcula aplicând
regula de trei
simplă.

3. COMPETENŢA DIGITALĂ
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

Scăzut

Curiozitate,
deschidere către
schimbare
ATITUDINI

NIVELE

50

Puţină
curiozitate
pentru noutăţile
din domeniul
ICT.
C

ABILITĂŢI

Identificarea
instrumentului
ICT potrivit şi
utilizarea pentru
propriile
obiective.

Deloc sau foarte
puţin uz al
instrumentelor
ICT.

Mediu
Acceptarea
noutăţilor din
domeniul ICT
ca fiind
evenimente
inevitabile.
B
Căutarea de
informaţii
pentru uz
personal.

29

C

B

Înalt
Aflarea noutăţilor
din domeniul ICT
şi aplicarea lor în
viaţa de zi cu zi.

A
Transferarea
cunoştinţelor şi
integrarea ICT‐ului
în viaţa de zi cu zi
pentru a optimiza
timpul şi
rezultatele.
A

63

4. CONŞTIENTIZAREA MEDIULUI ŢĂRII GAZDĂ ŞI UTILIZAREA SERVICIILOR
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
IdentifIicarea
informaţiei
necesare în
funcţie de situaţia
specifică din ţara
gazdă.

ABILITĂŢI

Scăzut

Mediu

Înalt

Cu abilităţi de a
identifica
informaţia, dar
nu de a o căuta.

Cu abilităţi de a
identifica şi de a
căuta informaţoa
necesară.

Cu abilităţi de a
identifica şi
căuta informaţia,
precum şi de a
localiza resursele
necesare.

B

A

C

Fără abilităţi de
a define
nevoile
personale în
timpul utilizării
serviciilor.

Prezentând
nesiguranţă în
definirea nevoilor
personale în
timpul utilizării
serviciilor.

Cu abilităţi de a
analiza nevoile
personale înainte
de utilizarea
serviciilor.

A

B

C

64

Căutarea
informaţiilor şi a
serviciilor
necesare.
Utilizarea
serviciilor în
funcţie de nevoile
personale.

NIVELE

58

5. LOCUL DE MUNCĂ ŞI CĂUTAREA INFORMAŢIILOR
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
Utilizarea
instrumentelor
potrivite.

NIVELE
Scăzut

65

Utilizarea
unui singur
instrument.
A

ABILITĂŢI

Înţelegerea
legăturii dintre
informaţii şi
prioritizare.

Evaluarea
informaţiilor şi
luarea de decizii
legate de viaţă sau
de locul de muncă.

68

Mediu
Utilizarea
frecventă a
instrumentelor
actualizate.

Înalt
Realizarea şi
utilizarea
instrumentelor
personalizate.

C

B

Înţelegerea
conexiunilor
dintre informaţii.

Accentuarea
informaţiilor cheie
şi înţelegerea
utilităţii generale.

C

A

B

Utilizarea
informaţiilor.

Căutarea şi
actualizarea
informaţiilor şi a
cunoştinţelor.

B

C

Căutarea
informaţiilor
de bază.

43

Căutarea
informaţiilor şi
evaluarea
eficienţei şi
relevanţei pentru
obiective.
A

64

6. COMPETENŢA CIVICĂ
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

CUNOŞTINŢE

Cunoştinţe de
bază
referitoare la
sistemul
politic,
instituţii şi
moduri de
participare
publică
relevante
situaţiei
individuale.
Cunoştinţe
referitoare la
drepturi,
libertăţi şi
obligaţii în ţara
gazdă.

Scăzut
Fără
cunoştinţe
referitoare la
politica ţării
gazdă.

19

Implicarea în
cadrul
comunităţii
locale,
tinderea către

Cunoştinţe puţine
şi neclare
referitoare la
politica ţării
gazdă.

Înalt
Bune cunoştinţe
despre politica
ţării gazdă.

A

C

B

Fără
cunoştinţe sau
cu foarte puţin
cunoştinţe
despre
drepturile sale.

Nişte cunoştinţe
despre drepturile
sale, dar fără
abilităţi de a le
pune în aplicare.

Cunoştinţe solide
despre drepturile
sale, precum şi
abilităţi de a le
pune în aplicare.

B

C

A

Identificarea
obiectivului social
şi o oarecare
participare în
acţiunea
comunităţii, dând
dovadă de
solidaritate.

Identificarea
obiectivului social
şi implicarea
activă,
respectând idea
activităţii şi dând
dovadă de
solidaritate.

A

C

Identificarea
obiectivului
social al
activităţii
comunităţii,
dar fără
implicare.

Implicarea,
împreună cu
ceilalţi în
domeniul
public, dintr‐o
perspectivă de
solidaritate şi
respect.
ABILITĂŢI

Mediu

28

Profitarea de
propriile
drepturi.

Implicarea în
cadrul
comunităţii
locale,
...............
înspre
obiectivul
comun şi
încercarea de
a îmbunătăţi
lucrurile.

NIVELE

49

B

23

Dând dovadă
de puţină
încredere în
mecanismele
democratice.

Recunoaşterea şi
respectarea
principiului
democratic, dar
nu dedicat şi
implicat direct.

Respectarea
mecanismelor
democratice şi
participarea
pentru
îmbunătăţirea

65

obiectivul
comun şi
încercarea de
a îmbunătăţi
lucrurile.

mecanismelor
democratice şi a
comunităţii
locale.
B

C

A

66

7.MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

NIVELE

COMPETENŢĂ
Generarea strategiilor de
adaptare: abilitatea de a
modifica modele şi
adaptarea
comportamentului la noi
context şi situaţii în
schimbare.

ABILITĂŢI

59

Fără prejudecăţi,
toleranţă faţă de ceilalţi:
abilitatea de a stabili
diferite relaţii de
cunoaştere, abilitatea de
a pune întrebări noi şi de
a da răspunsuri
originale.

Scăzut

Mediu

Înalt

Acceptarea
strategiilor
celorlalţi fără
a ţine cont
de poziţia sa

Luarea în
considerare a
opţiunilor
disponibile şi
alegerea uneia
în mod activ.

Dezvoltarea
strategiilor
proprii conform
obiectivelor.

B

C

A

Atitudine
negativă faţă
de schimbare
şi faţă de
ideile
celorlalţi.

Admiterea
nevoii de
schimbare.
Ezitarea faţă
de schimbare,
acceptarea
acesteia.

Atitudine
pozitivă faţă de
schimbare:
schimbarea
văzută ca
oportunitate.

C

A

B

30

Evaluarea situaţiei noi,
admiterea nevoii de
schimbare şi evaluarea
răspunsurilor posibile
vizavi de noua situaţie.

8. ÎNCREDEREA ÎN SINE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
Identificarea
propriilor abilităţi
şi resurse, acestea
fiind utilizate într‐o
varietate de
contexte şi în ţara
de origine.

ABILITĂŢI

Înfruntarea
propriilor
slăbiciuni.
Acceptarea
criticilor într‐un
mod constructiv.
Realizarea de
strategii pentru
punerea în aplicare
a propriilor abilităţi

NIVELE
Scăzut

69

51

44

Mediu

Înalt

Identificarea în
rare ori a
abilităţilor
proprii
dezvoltate în
trecut.

Valorificarea
abilităţilor proprii,
însă cu dificultăţi
de exprimare a
acestora.

Identificarea şi
utilizarea
propriilor
abilităţi pentru
a‐şi atinge
scopul.

B

C

A

Refuzul de a
înfrunta
propriile
slăbiciuni.

Ezitare în a‐şi
recunoaşte
propriile
slăbiciuni.

A

C

Rezolvarea
situaţiilor cu un
răspuns de
bază

Înfruntarea
situaţiei, rezolvarea
acesteia cu
resursele
disponibile şi cu un
anumit nivel de

Abilitatea de
aîşi recunoaşte
propriile
slăbiciuni şi de a
acţiona.
B
Înfruntarea
situaţiei noi cu
ajutorul
abilităţilor şi
motivaţie de a
învăţa.

67

încredere în sine.

în situaţii noi.
C

A

B

9. ACŢIONAREA CU AUTONOMIE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

NIVELE

COMPETENŢĂ
Acţionează cu
determinare şi
siguranţă pe cont
propriu.

Scăzut
Se bazează pe
opiniile altor
persoane când
acţionează.

18

Mediu

Înalt

Dă dovadă de
nesiguranţă când
acţionează pe
cont propriu.

Abilitate bună
de a acţiona pe
cont propriu.

C

B

A
ABILITĂŢI

Dificultate de a
lua decizii pe
cont propriu.

Luare deciziilor în
mod individual.
73

Amânarea unei
decizii.

A

B

Abilitate de a
accepta că
trebuie să ia o
decizie şi luarea
deciziei.
C

10. CUNOAŞTEREA DE SINE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ATITUDINI

Conştientizarea şi
aprecierea valorilor
şi dorinţelor
personale.

Abilitatea de a
discuta despre
punctele forte şi
limitările proprii.

ABILITĂŢI

Abilitatea de a
discuta despre
propriile nevoi şi
planuri de viitor.

NIVELE
Scăzut

Mediu

Înalt

Cu un sentiment
vag despre ce îşi
doreşte.

Ştie ce vrea şi
vorbeşte
despre acest
lucru.

Luptă pentru
ce doreşte şi
înceracă să
realizeze
aceste lucruri.

B

A

C

Îşi ascunde
limitele şi încearcă
să atingă
aşteptările
celorlalţi.

Îşi arată
limitele într‐
un nou mediu
cu prudenţă.

C

A

B

Îşi comunică
interesele cu
prudenţă într‐
un mediu
nou.

Îşi comunică
interesele şi le
urmăreşte într‐
un mod activ.

A

B

66

17

31

Se concentrează
pe nevoile şi
planurile altora
într‐un mediu
nou.
C

Îşi comunică
limitele, chiar
şi într‐un
mediu nou.

68

11. INIŢIATIVĂ
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
Abilitatea de a
risca.

NIVELE
Scăzut

Mediu

Încearcă să
ignore riscurile.

Încearcă să
anticipeze unele
riscuri şi decide în
funcţie de acestea.

C

A

B

Dă dovadă de
pasivitate, dar cere
ajutorul altora sau
abandonează
situaţia.

Abordează
problema într‐
un mod actic şi
sistematic.

C

B

În cadrul unui
proiect , deţine
abilitatea de a lua
decizii, dar aşteaptă
să fie aprobată de
alte persoane.

În cadrul unui
proiect, deţine
abilitatea de a
lua decizii pe
cont propriu

A

C

52

ATITUDINI

Atitudine pro‐
activă în faţa
provocărilor.
7

Dă dovadă de
pasivitate şi
aşteaptă o
soluţie fără a
acţiona.
A

ABILITĂŢI

Dezvoltarea
acţiunii sau a
unui proiect de
orice tip pentru a
atinge
obiectivele.

60

În cadrul unui
proiect, ia
decizii pe cont
propriu cu
foarte mare
dificultate

Luarea deciziilor
pe cont propriu.

B

Înalt
Realizează o
analiză
detaliată a
riscurilor şi le
suportă.

12. RESPONSABILITATE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI

Implicare
activă pentru
nevoile şi
dezvoltarea
personal (în
funcţie de
scopul şi
energia
persoanei în
cauză).
Acţionând cu
încredere în
proiectele
comune.

NIVELE
Scăzut

70

Conştientizarea
nevoilor
personale numai
când are
probleme.
A

16

Îşi pune nevoile
pe primul plan
fără să îi ia în
considerare pe
ceilalţi.
B

Mediu
Conştientizarea
nevoilor
personale, dar
neprioritizarea
lor.

Înalt
Conştientizarea
nevoilor personale
şi angajarea în mod
activ către
atingerea lor.

B

C

Îşi pune nevoile
pe primul plan şi
acţionează în
mod responsabil
în funcţie de
reguli.

Îşi asumă
responsabilitatea
pentru nevoile
sale, la fel şi pentru
întreg proiectul.

C

A

69

13. PERSEVERENŢĂ ŞI REZISTENŢĂ
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

NIVELE

COMPETENŢĂ

Scăzut

Dorinţă de învăţare
în toate formele şi
contextele.

Mediu

Învaţă din
experienţele
proprii.

Analizează
în detaliu
experienţe
ale altora.

6

ATITUDINI

A

ABILITĂŢI

Mobilizarea
propriilor factori de
protective
(capabilităţi
cognitive,
personalitate,
mediul de acasă,
familia, agenţii şi
organizaţii).

Înalt
Transformă un
eveniment/o
experienţă într‐
un proces de
învăţare.

B

Înfruntă
evenimentele
experimentându‐
le.

Alege cele
mai
potrivite
acţiuni.

C
Activează o
reacţie pozitivă
pentru a atinge
obiectivul.

15

C

A

B

14. ANALIZAREA ŞI SINTETIZAREA INFORMAŢIILOR
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

NIVELE
Scăzut

Adunarea
informaţiilor.
14

Adunarea
informaţiilor
dintr‐un context
informal.

Mediu
Adunarea de
informaţii şi
experienţe
diferite.

A
ABILITĂŢI

Distingerea
elementelor şi
sintetizarea celor
mai relevante
informaţii.

53

Concentrarea
asupra
elementelor
principale ale
unui discurs,
document etc.

Înalt
Adunarea şi
alegerea dintr‐un
set complex de
informaţii.

B

C

Sintetizarea
informaţiilor
pentru un scop
anume

Recunoaşterea
elementelor
implicite şi a valorii
potenţiale a
informaţiilor.

B

C

A

15. ORGANIZARE ŞI MANAGEMENT
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ

ÎNTREBARE

NIVELE
Scăzut

Mediu

Înalt

70

Munca cu
resursele
disponibile.

Planificarea
activităţilor în
avans cu
respectarea
termenelor limită.

Planificarea şi
organizarea
termenelor
limită în avans.

32

ATITUDINI

A
Gestionarea
timpului în mod
eficient.

B

Realizarea
unui plan de
lucru.

13

C

Atingerea
rapidă a unui
scop.

A

Coordonarea
activităţilor şi
realizarea unui plan
pentru optimizarea
rezultatului.

C

Rearanjarea
sarcinilor în funcţie
de noul obiectiv.
B

16. MANAGEMENTUL EMOŢIILOR
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

NIVELE

COMPETENŢĂ
Controlarea
gestionarea
emoţiilor

Scăzut
şi

Reacţia la stres

Abilitate de a
recunoaşte
propriile
emoţii, dar nu
de a le
controla.

61

5

ATITUDINI

Controlarea
emoţiilor.

Înalt
Gestionarea şi
utilizarea emoţiilor
în funcţie de un
anumit scop.

C

A

B

Abilitatea de a
identifica o
situaţie
critică.

Recunoaşterea
unei situaţii dificile
şi realizarea unei
strategii pe termen
scurt, chiar dacă nu
pe cont propriu.

Înfruntareaunei
situaţii dificile şi
planificarea unei
strategii pe termen
mediu şi lung.

A

C

B

Perceperea
emoţiilor
altora.

45

Perceperea şi
recunoaşterea
emoţiilor
altora.

Mediu

Recunoaşterea
emoţiilor chiar
dacă sunt ascunse.

C

B

Sprijinirea altor
persoane în
gestionarea
emoţiilor.
A

17. MUNCA ÎN ECHIPĂ ŞI COOPERAREA
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ATITUDINI

Disponibilitatea De a
accepta ţelul comun
al grupului şi de a
contribui pentru
atingerea acestuia.

NIVELE
Scăzut
Nu e dispus
să accepte un
ţel comun.

12

Mediu
Ezită dacă
trebuie să
accepte un ţel
comun şi are o
atitudine
ambivalentă.

Înalt
Dispus să
accepte un ţel
comun şi
colaborează
pentru
atingerea
acestuia.

71

Distribuirea
responsabilităţilor şi a
sarcinilor între
membrii grupului şi
asumarea unei părţi
din ele.

67

C

A

Asumarea
tuturor
sarcinilor fără
dorinţa de a
le distribui

Cultivarea
cooperării, dar
fără o strategie
de acţiune sau
de distribuire a
sarcinilor.

A

B

B
Cu abilităţi de
distribuire a
sarcinilor între
membrii grupului
pentru atingerea
eficientă a ţelului
comun.

ABILITĂŢI
Cultivarea acţiunilor
de
cooperare
în
cadrul echipei pentru
a
atinge
ţelurile
comune.

33

Evită
cooperarea

Dispus să
coopereze.

B

A

C
Dispus să
cultive
cooperarea.
C

18. PROFITAREA DE OPORTUNITĂŢI
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI

NIVELE
Scăzut

Profitarea de o
oportunitate
neprevăzută (cum
ar fi o informaţie
surprinzătoare, un
eveniment sau o
persoană).

54

Concentrarea
asupra unui
potenţial în loc de
ameninţări.

36

Mediu

Înalt

Observă
oportunităţile ţi
încearcă se se
adapteze în
funcţie de
acestea.

Observă
oportunitatea şi
încearcă să o
adapteze în
funcţie de nevoile
şi dorinţele sale.

C

A

B

Dă dovadă de
prudenţă şi se
concentrează pe
potenţialele
ameninţări.

Dă dovadă de
prudenţă, dar şi
de curiozitate.

Dă dovadă de
optimism şi se
concentrează
asupra şanselor şi
oportunităţilor.

A

C

B

Observă
oportunităţile,
dar lasă
consecinţe pe
seama altora.

19. NEGOCIEREA ŞI MANAGEMENTUL CONFLICTULUI
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI

Ascultă
emoţiile,
nevoile şi
cerinţele
celorlalţi în
mod empatic.

NIVELE
Scăzut
Se concentrează
pe propria
persoană.

Mediu
Se concentrează
pe cealaltă
persoană.

38

B

A

Înalt
Se concentrează
pe cealaltă
persoană şi se
asigură că
respectiva
persoană se simte
înţeleasă.

C

72

Dă feedback
conctructiv.
62

Gestionează
interesele
diferite într‐un
mod echilibrat

Suportarea
stresului
temporar şi
susţinerea
contactului

Spune altor
persoane ce crede
despre ea (nu evită
acuzaţiile sau
generalizările).

Vorbeşte despre
observaţii
concrete şi
despre emoţiile
sale fără a
generaliza.

C

B

Acceptă poziţia
celorlalţi fără a
ţine cont de
propriile interese.

Luptă pentru
interesele sale
fără a ţine cont
de poziţia altora.

B

A

4

Intreruperea
contactului pentru
a ieşi din situaţia
respectivă
55

Străduindu‐se
pentru un acord
pentru a îşi găsi
locul fără să se
simtă copleşită.

C

B

Vorbeşte despre
observaţii
concrete şi despre
emoţiile sale,
dorind şi căutând
relaţii viitoare.

A
Ţine cont de
interesele sale,
precum şi de
poziţia altora,
căutând o
soluţie
echilibrată.
C
Rămâne în
situaţia actuală
şi comunică cu
atenţie,
respectând
nevoile
partenerilor
A

20. STABILIREA RELAŢIILOR BENEFICE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
Conversează şi
îşi ascultă cu
atenţei
interlocutorii.

ABILITĂŢI

Cultivă şi
promovează
relaţii
folositoare.

NIVELE
Scăzut

Mediu

Îi ascultă pe
ceilalţi.

Activează o
conversaţie.

Înalt
Activează o relaţie
comunicativă.

46
A

C

B

Menţine chiar şi
contacte
informale.

Stabileşte relaţii
benefice în
cadrul şi în afara
grupului.

Îmbunătăţirea
relaţiilor care astfel
ajută la crearea de
noi şi mai bune
oportunităţi.

C

A

B

Ştie cum să
prezinte o serie
de elemente
legate de ocazia
respectivă.

Dă dovadă de o
abilitate
moderată de a îi
informa pe
ceilalţi despre
capacităţile sale.

Cu abilităţi de a îşi
exprima
potenţialul în orice
context.

C

B

A

10

Ştie să se
prezinte.
37

73

21. CAPABILITATEA DE A PLANIFICA
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

NIVELE
Scăzut

Îmaginarea viitorului în
diverse domenii
(personal, familie,
viaţă socială, servici).

56

Fără abilităţi
de a se
imagina în
viitor.

Mediu
Cu abilităţi
limitate de a
se imagina în
viitor.

B
ABILITĂŢI

Prezentarea acţiunilor,
a programului şi a
resurselor pentru
atingerea obiectivelor
şi intereselor
personale

3

Acţionează
fără a
planifica.

Înalt
Cu abilităţi de a
se imagina în
viitor.

A

C

Acţionează
planificând
parţial

B

Identifică cu
atenţie sarcinile
şi paşii ce
trebuie
întreprinşi şi
urmaţi.

C

A

22. COMPETENŢA INTERCULTURALĂ
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

NIVELE
Scăzut

Interpretarea
diverselor coduri
culturale, în special a
celor din ţara gazdă.
63

Nu cunoaşte
identitatea
cultural a ţării
gazdă şi nu
prezintă
curiozitate de a
învăţa despre
aceasta.
A

ABILITĂŢI

Analizarea, evaluarea
şi compararea
propriei culturi cu
cea/cele ale ţării
gazdă.

Fără abilităţi de a
analiza, evalua şi
compara culturi.
39
A

Utilizarea strategiilor
adecvate pentru
stabilirea contactelor
şi pentru comunicarea
constructivă cu
persoane din ţara
gazdă şi din alte
culture

8

Cu abilităţi
scăzute de a
utiliza strategii
adecvate de
comunicare.

B

Mediu
Identifică
diferenţele
culturale şi
pune întrebări
legate de ele.

C
Cu abilităţi
parţiale de a
compara
culturi.

C
Cu abilităţi de a
utilza o serie de
strategii de
comunicare.

A

Înalt
Dezvoltă
strategii
proprii
pentru a
cunoaşte
codurile
culturale.
B
Cu abilităţi
de a analiza,
evalua şi
compara
culturi.
B
Cu abilităţi
de a crea
strategii.

C

74

23. MANAGEMENTUL IDENTITĂŢII BICULTURALE
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

NIVELE

COMPETENŢĂ

Scăzut

Mediu

Observă
diferenţele, dar
suferă din cauza
contradicţiilor.

Migrarea între
diferite sisteme
culturale şi adaptarea
percepţiilor proprii,
precum şi a
comportamentului în
funcţie de acestea.

2

Integrarea punctelor
de vedere şi a
viziunilor diferite
(toleranţă faţă
contradicţii).

Adaptarea la medii
sociale diferite.

Simte că
aparţine
ambelor
culture şi că
ambele sunt
parte din
dânsa.

C

A

B

Simte nevoie de
a considera unul
dintre puncte de
vedere ca fiind
cel corect

Cu abilităţi de
a considera
ambele puncte
de vedere ca
fiind egale,
însă fiindu‐i
greu să
tolereze acest
lucru.

Tolerează cu
uşurinţă
contradicţiile şi
adminte
ambele puncte
de vedere ca
fiind egale.

B

C

A

Se conformează
numai unui
mediu social.

Consideră
ambele medii
sociale ca fiind
egale, dar nu
poate să fe
conformeze
amândurora în
mod egal.

B

A

11

ABILITĂŢI

Observă
diferenţele şi
se identifică
numai cu una
dintre culturi

Înalt

72

La fel de
familiar cu
ambele medii
social şi se
conformează
ambelor.

C

24. A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI

Aplicarea
strategiilor de
învăţare
preferate.

47

NIVELE
Scăzut

Mediu

Înalt

Utilizează
strategiile de
învăţare sugerate
fără a face
adaptări
personale.

Utilizează
strategiile
sugerate făcând
o serie de
adaptări
personale.

Utilizează strategii
proprii pentru o
învăţare de
succes.

B

C

A

75

Dedicarea
timpului învăţării
cu auto‐
disciplina
necesară.

Învaţă de la alte
persoane într‐un
mod informal şi
sustenabil.

Aplicarea
cunoştinţelor şi a
abilităţilor într‐
un context nou.

9

25

71

Aşteaptă
momentele când
nu are altceva de
făcut pentru a
învăţa.

Îşi rezervă timp
pentru a învăţa,
dar îl utilizează
numai dacă nu
are altceva de
făcut.

C

B

A

Acceptă cerinţele
învăţării fără să
le schimbe.

Încearcă să
înveţe de la alte
persoane.

Dezvoltă strategii
noi pentru sarcini
similare

A

C

B

Nu face legături
între noua
sarcină şi
experienţele
anterioare.

C

Încearcă să
copieze
strategia
anterioară în
noul context
fără a face
schimbări.
B

Îşi programează
timpul pentru a
învăţa şi evită
distragerile.

Planificarea în
mod raţional a
transferului
strategiei
anterioare în noul
context.
A

76

25. INTERPRETAREA ŞI SITUAŢIONAREA ÎN CONTEXT
ELEMENTE DE

ÎNTREBARE

COMPETENŢĂ
ABILITĂŢI

NIVELE
Scăzut

Emiterea de
judecăţi.
40

Păstrează
distanţa,
limitează
oportunităţile
de schimb şi
comparaţii.
A

Acceptarea şi
propunerea
mai multor
interpretări
diferite.

1

Aplicarea
teoriilor şi a
experienţelor
cunoscute.

A
Potrivirea
evenimentelor
într‐un anumit
spaţiu şi timp.

24

Recunoaşterea
situaţiilor şi
contextelor
diferite.
A

Mediu
Acceptă
puncte de
vedere
diferite.

Înalt
Contextualizarea şi
schimbul de opinii fără
a judeca

B

C

Înţelegerea/
utilizarea
informaţiilor,
teoriilor şi a
experienţelor
în funcţie de
context.

Evaluarea/implementar
ea informaţiilor,
teoriilor şi a
experienţelor pentru a
le transforma în ceva
noi şi diferit.

C

B

Gestionarea
diferitelor
context şi
situaţii.

Gestionarea unei nevoi
într‐o anumită situaţie
într‐un mod atent.

B

C

77

Fişă de lucru 2. Formular pentru participanţi
Completaţi prima coloană, “răspuns”. Utilizaţi apoi fişa de lucru 3 – puncte pentru răspuns
pentru a complete a treia coloană, “rezultat”.
Întrebare

Răspuns
(A, B sau
C)

Rezultat
(număr de
puncte)

Întrebare

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

25

54

26

55

27

56

28

57

29

58

Răspuns
(A, B sau
C)

Rezultat
(număr de
puncte)

Întrebare
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Răspuns
(A, B sau C)

Rezultat
(număr de puncte)

Fişa de lucru 3. Puncte pentru fiecare răspuns
Întrebare A

B

C

Competenţă

Elemente de competenţă

Interpretarea
şi
situaţionarea în context
Managementul identităţii
biculturale

Acceptarea şi propunerea diferitelor
interpretări

1

1

3

2

2

2

3

1

3

3

1

2

Capabilitatea
planifica

4

2

1

3

5

1

3

2

Negocierea
şi Gestionarea intereselor diferite într‐un
mod echilibrat
managementul
conflictului
Managementul emoţiilor Răspunsul la stres.

6

1

2

3

7

1

3

2

8

2

1

9

3

10

de

a

Migrarea între diferite sisteme culturale şi
adaptarea percepţiilor proprii, precum şi a
comportamentului în funcţie de acestea.
Prezentarea acţiunilor, a programului şi a
resurselor pentru atingerea obiectivelor şi
intereselor personale

Perseverenţă
rezistenţă
Iniţiativă

şi Dorinţa de a învăţa în toate formele şi
contextele.
Atitudine pro‐activă în faţa provocărilor.

3

Competenţă
interculturală

2

1

A învăţa să înveţi

2

3

1

11

3

1

2

12

2

3

1

13

1

3

2

Utilizarea strategiilor adecvate pentru
stabilirea de contacte şi comunicări
constructive cu persoanele din ţara
gazdă şi din alte culturi.
Dedicarea timpului pentru a învăţa cu
auto‐disciplina necesară.
Cultivarea şi promovarea relaţiilor
benefice.
Integrarea diferitelor valori şi puncte de
vedere (toleranţă faţă de contradicţii).
Acceptarea ţelului comun al grupului şi
contribuirea la atingerea acestuia.
Gestionarea în mod eficient a timpului

14

1

2

3

15

2

3

1

16

3

1

2

17

2

3

1

18

1

3

2

Stabilirea
relaţiilor
benefice
Managementul identităţii
biculturale
Munca în echipă şi
cooperarea
Organizarea
şi
managementul
Analizarea şi sintetizarea Adunarea informaţiilor
informaţiilor
Perseverenţă
şi Mobilizarea propriilor factori de
rezistenţă
protecţie (capabilităţi cognitive,
personalitatea, mediul de acasă, familia,
agenţii şi organizaţii).
Responsabilitate
Comportament responsabil în cadrul
proiectelor comune
Cunoaşterea de sine
Discutarea despre punctele forte ţi
limitările proprii.
Acţionarea autonomă
Acţionarea cu determinare şi siguranţă
de sine.

Întrebare A B C Competenţă

Elemente de competenţă
Cunoştinţe despre drepturi, libertăţi şi obligaţii în
ţara gazdă.
Profitarea de propriile drepturi
Comunicarea orală în alte limbi (nu limba mamă,
nici limba ţării gazdă), într‐o varietate de situaţii,
cu migranţi şi non‐migranţi în ţara gazdă şi în cea
de origine, adaptând utilizarea limbii la situaţii
comunicative în contexte specifice.
Comunicarea orală şi în scris în limba ţării gazdă,
într‐o varietate de situaţii, cu migranţi şi non‐
migranţi în ţara gazdă şi în cea de origine cu
scopuri diferite, adaptând utilizarea limbii
situaţiilor comunicative în contexte specifice.
Comunicarea în scris în limba mamă, într‐o
varietate de situaţii, cu migranţi şi non‐migranţi în
ţara gazdă şi în cea de origine cu scopuri diferite,
adaptând utilizarea limbii situaţiilor comunicative
în contexte specifice.
Implicarea şi acţionarea în cadrul comunităţii
locale, atitudinea critică, căutarea bunului comun
şi încercarea de a îmbunătăţi lucrurile.
şi Potrivirea evenimentelor într‐un anumit spaţiu şi
în spaţiu.

19

3

1

2 Competenţa
civică

20

1

2

3 Comunicarea

21

2

1

3 Comunicarea

22

2

3

1 Comunicarea

23

3

1

2 Competenţa
civică

24

1

2

25

1

3

3 Interpretarea
situaţionarea
context
2 A învăţa să înveţi

26

2

3

1 Comunicarea

27

2

1

3 Comunicarea

28

1

3

2 Competenţa
civică

29

3

2

30

2

3

1 Competenţa
digitală
1 Managementul
schimbării

A învăţa de la alte persoane într‐un mod sustenabil
şi informal.
Căutarea şi procesarea informaţiilor scrise şi
organizarea într‐un discurs coerent verbal sau/şi
scris.
Utilizarea învăţării informale pentru îmbunătăţirea
competenţelor unui individ într‐o limbă.
Cunoştinţe de bază referitoare la sistemele
politice, instituţii şi moduri de participare publică
relevante situaţiei.
Identificarea instrumentului ICT adecvat şi
utilizarea acestuia pentru ţelurile proprii.
Fără prejudecăţi, toleranţă faţă de alte idei:
abilitatea de a stabili relaţii între informaţii, de a
pune întrebări noi şi de a da răspunsuri originale.
Evaluarea noii situaţii, admiterea nevoii de
schimbare şi evaluarea posibilelor răspunsuri
legate de noua situaţie.

Întrebare A

B C Competenţă

Elemente de competenţă
Discutarea despre nevoi şi planuri de viitor.

31

2

3

1

Cunoaşterea de
sine
Organizare
şi
management
Munca în echipă
şi cooperarea
Competenţa
matematică
Comunicarea

32

1

2

3

33

2

1

3

34

1

3

2

35

1

2

3

36

1

3

2

37

3

2

1

38

2

1

3

39

1

3

2

40

1

2

3

41

1

2

3

42

2

1

3

43

3

1

2

44

2

3

1

45

3

2

1

46

1

3

2

47

3

1

2

Înţelegerea numerelor şi a măsurilor şi aplicarea
operaţiilor de bază
Comunicarea orală în limba mamă într‐o varietate
de situaţii, cu migranţi şi non‐migranţi în ţara
gazdă şi în cea de origine cu scopuri diferite,
adaptând utilizarea limbii situaţiilor comunicative
în contexte specifice.
Locul de muncă Evaluarea informaţiilor şi luarea deciziilor legate de
şi
căutarea viaţă sau de serviciu.
informaţiilor
Încrederea
în Generarea strategiilor pentru a aplica abilităţile în
sine
situaţii noi.
Perceperea şi recunoaşterea emoţiilor celorlalţi.
Managementul
emoţiilor
Conversarea şi ascultarea cu atenţie a celorlalţi.
Stabilirea
relaţiilor
benefice
A învăţa să înveţi Aplicarea strategiilor de învăţare preferate.

48

1

2

3

Comunicarea

Planificarea activităţilor în avans cu respectarea
termenelor limită şi în funcţie de program.
Cultivarea acţiunilor cooperative în cadrul echipei
pentru atingerea ţelurilor comune
Gestionarea banilor în viaţa de zi cu zi.

Tratarea celorlalţi cu respect şi promovarea
încrederii şi a schimbului de idei.
de Concentrarea asupra potenţialului şi nu asupra
ameninţărilor.
Abilitatea de a se prezenta

Profitarea
oportunităţi
Stabilirea
relaţiilor
benefice
Managementul
negocierii şi al
conflictului
Competenţă
interculturală
Interpretarea şi
situaţionarea în
context
Competenţa
matematică
Comunicarea

Ascultarea în mod empatic a emoţiilor, nevoilor şi
a cerinţelor celorlalţi.
Analizarea, evaluarea şi compararea propriei
culture cu cea/cele ale ţării gazdă.
Emiterea de judecăţi

Dorinţa de a dezvolta ascultarea activă.

Întrebare

A B

C

Competence

Element of competence

49

2 1

3

Competenţa civică

Implicarea împreună cu alte persoane pe
domeniul public din solidaritate şi respect.

50

3 2

1

Competenţa digitală

Implicarea şi acţionarea în cadrul comunităţii
locale, atitudinea critică, căutarea bunului
comun şi încercarea de a îmbunătăţi lucrurile.
Curiozitate, disponibilitate de schimbare.

51

1 3

2

Încrederea în sine

Înfruntarea propriilor slăbiciuni.
Acceptarea criticilor într‐un mod constructiv.
Disponibilitatea de a risca.

52

2 3

1

Iniţiativa

53

1 2

3

54

2 3

1

Analizarea
sintetizarea
informaţiilor
Profitarea
oportunităţi

55

3 2

1

56

2 1

3

57

3 1

2

58

1 2

3

59

3 1

2

60

2 1

3

61

2 3

1

62

3 2

1

63

1 3

2

64

2 1

3

65

1 3

2

Negocierea
managementul
conflictului
Capabilitatea de
planifica
Comunicarea

şi Distingerea elementelor şi sintetizarea celor
mai relevante informaţii.
de Profitarea de o şansă neaşteptată (cum ar fi o
informaţie surprinzătoare, un eveniment sau
un contact).
şi Suportarea stresului temporar şi susţinerea
contactului

a Imaginarea viitorului în diverse domenii
(personal, familie, viaţa socială, muncă).
Motivaţia de a învăţa una sau mai multe limbi
diferite.
Conştientizarea
Utilizarea serviciilor în funcţie de nevoile
mediului ţării gazdă şi personale.
utilizarea serviciilor
Managementul
Generarea strategiilor de adaptare: abilitatea
schimbării
de a modifica modele şi de a îşi adapta
comportamentul la noi context şi situaţii în
schimbare.
Iniţiativa
Dezvoltarea unei acţiuni sau a unui proiect de
diverse tipuri pentru atingerea obiectivelor.
Luarea deciziilor pe cont propriu.
Controlarea şi gestionarea emoţiilor.

Managementul
emoţiilor
Negocierea
şi Exprimarea feedbackului în mod constructiv.
managementul
conflictului
Competenţa
Interpretarea diverselor coduri culturale, în
interculturală
special a celor din societatea gazdă.
Identificarea informaţiilor necesare în funcţie
Conştientizarea
mediului ţării gazdă şi de fiecare situaţie specifică în ţara gazdă.
Căutarea informaţiilor şi a serviciilor
utilizarea serviciilor
necesare.
Locul de muncă şi Utilizarea instrumentelor adecvate
căutarea informaţiilor

Întrebare

A B

C

Competenţă

Elemente de competenţă

66

2 1

3

Cunoaşterea de sine

67

1 2

3

68

2 3

1

69

3 1

2

70

1 2

3

71

3 2

1

72

2 1

3

73

1 2

3

Conştientizarea şi aprecierea valorilor şi
dorinţelor altor persoane.
Munca în echipă şi Distribuirea responsabilităţilor şi a sarcinilor
cooperarea
între membrii grupului şi asumarea unora
dintre ele.
Serviciul şi căutarea Înţelegerea legăturilor dintre informaţii şi
informaţiilor
prioritizarea.
Încrederea în sine
Identificarea propriilor abilităţi şi resurse,
acetea fiind folosite într‐o varietate de
context, precum şi în ţara de origine.
Responsabilitatea
Implicarea activă pentru nevoile şi
dezvoltarea proprie (în funcţie de scop şi
energie).
A învăţa să înveţi
Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în
context noi.
Managementul
Adaptarea la diferite medii sociale.
identităţii biculturale
Acţionarea autonomă Luarea de decizii pe cont propriu.

74

2 3

1

Comunicarea

Comunicarea în scris în alte limbi (nu limba
mamă, nici limba ţării gazdă) într‐o varietate
de situaţii, cu migranţi şi non‐migranţi în ţara
gazdă şi în cea de origine cu scopuri diferite,
adaptând utilizarea limbii situaţiilor
comunicative în contexte specifice.

Fişa de lucru 4. Tabel sumar pentru participante
Competenţă

Adunaţi rezultatele
obţinute la fiecare
din aceste întrebări

Calculaţi media
(împărţiţi numărul
întrebării la fiecare
competenţă, care este …)

Comunicarea

20, 21, 22, 74, 26,
27, 35, 42, 48 şi 57

10

Competenţa matematică
Competenţa digitală
Conştientizarea
mediului
ţării gazdă şi utilizarea
serviciilor
Locul de muncă şi căutarea
informaţiilor
Competenţa civică
Managementul schimbării
Încrederea în sine
Acţionarea autonomă
Cunoaşterea de sine
Iniţiativa
Responsabilitatea
Perseverenţa şi rezistenţa
Analizarea şi sintetizarea
informaţiilor
Organizarea şi
managementul
Managementul emoţiilor
Munca în echipă şi
cooperarea
Profitarea de oportunităţi
Negocierea şi
managementul conflictului
Stabilirea relaţiilor benefice
Capabilitatea de a planifica
Competenţa interculturală
Managementul identităţii
biculturale
A învăţa să înveţi
Interpretarea şi
situaţionarea în context

34 şi 41
29 şi 50
64 şi 58

2
2
2

43, 68 şi 65

3

49, 23, 19 şi 28
59 şi 30
69, 51 şi 44
18 şi 73
66, 17 şi 31
60, 52 şi 7
16 şi 70
15 şi 6
14 şi 53

4
2
3
2
3
3
2
2
2

32 şi 13

2

5, 61 şi 45
12, 33 şi 67

3
3

54 şi 36
4, 62, 38 şi 55

2
4

10, 46 şi 37
3 şi 56
63, 39 şi 8
2, 11 şi 72

3
2
3
3

25, 47, 9 şi 71
1, 24 şi 40

4
3

REZULTAT

FINAL:
NUMĂR
DE
PUNCTE

Fişa de lucru 5. Reguli de calcul pentru facilitatori
Pentru a calcula rezultatul fiecărei competenţe, în cazul în care e utilizată mai mult de
întrebare, trebuie făcută media dintre răspunsuri şi numărul de întrebări:
Rezultatul pentru fiecare competenţă = Suma punctelor pentru foecare întrebare/ număr de
întrebări
Astfel, rezultatul va avea tot timpul valoarea între 1 şi 3.
Un exemplu poate fi găsit în tabelul de mai jos marcat cu galben:
Competenţă
Comunicarea

Competenţa matematică
Competenţa digital
Conştientizarea mediului ţării gazdă şi
utilizarea serviciilor
Locul de muncă şi căutarea informaţiilor

Competenţa civică

Managementul schimbării
Încrederea în sine

Acţionarea autonomă
Cunoaşterea de sine

Iniţiativa

Responsabilitatea

Întrebare
20
21
22
26
27
35
42
48
57
74
34
41
29
50
64
58
43
68
65
49
23
19
28
59
30
69
51
44
18
73
66
17
31
60
52
7
16

A
1
2
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
3
3
2
1
3
2
1
2
3
3
1
3
2
3
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
3

B
2
1
3
3
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
1
2
1
3
3
1
1
1
3
1
3
1
3
3
3
2
1
3
3
1
3
3
1

C
3
3
1
1
3
3
3
3
2
1
2
3
1
1
3
3
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
3
1
1
3
1
2
2

Rezultat/medie

(2+3+2+1) / 4 =
8/4 = 2

Perseverenţa şi rezistenţa
Analizarea şi sintetizarea informaţiilor
Organizarea şi managementul
Managementul emoţiilor

Munca în echipă şi cooperare

Profitarea de oportunităţi
Negocierea şi managementul conflictului

Stabilirea relaţiilor benefice

Capabilitatea de a planifica
Competenţa intercultural

Managementul identităţii biculturale

A învăţa să înveţi

Interpretarea şi situaţionarea în context

70
15
6
14
53
32
13
5
61
45
12
33
67
54
36
4
62
38
55
10
46
37
3
56
63
39
8
2
11
72
25
47
9
71
1
24
40

1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
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Fişa de lucru 6. Harta competenţelor
Interpretarea şi situaţionarea în context
Comunicarea

A învăţa să înveţi

Competenţa matematică

Managementul
identităţii biculturale
Competenţa
interculturală

Competenţa digitală

Capabilitatea de a
planifica

Conştientizarea mediului ţării gazdă
şi utilizarea serviciilor

Stabilirea relaţiilor benefice
Locul de muncă şi căutarea informa
Managementul
negocierii şi al
conflictului

Competenţa civică

Profitarea de
oportunităţi
Managementul schimbării

Munca în echipă şi
cooperarea

Încrederea în sine

Managementul emoţiilor

Organizarea şi managementul
Analizarea şi
sintetizarea
informaţiilor

Acţionarea autonomă

Perseverenţa şi
rezistenţă

Iniţiativa
Responsibilitatea

Cunoaşterea de
sine

INSTRUMENTUL 16

Copacul reuşitelor15
TIMP ALOCAT

Femeile migrante
Facilitatorul
3 ‐ 3,5 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Carton, pixuri, creioane colorate, post‐it‐uri, tablă.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Valorificarea experienţelor femeilor migrante în context formale, non‐formale şi informale.
 Identificarea competenţelor (cunoaştere, cum să fii, cum să te comporţi) din experienţele
participantelor.
 Recunoaşterea elementelor de competenţă (cunoştinşe, atitudini şi abilităţi).
 Învăţarea modului de etichetare a competenţelor
 Etichetarea activităţilor ca reuşite proprii născute din capacităţile şi punctele lor forte.
 Identificarea competenţelor repetate în cazul fiecărei participante ca fiind competenţele
cheie ale acestora.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate poate fi derulată individual sau în grup după cum va fi explicat mai jos.
Obiectul activităţii este de a produce un efect de oglindă şi de a stimula motivaţia prin
intermediul experienţelor împărtăşite. Similaritatea acestor experienţe printre participante
este relevantă deoarece participantele le vor percepe ca fiind fapte importante.
Activitatea are trei părţi: participantele vor reflecta asupra termenului succes, vor complete
fişa Copacul reuşitelor, iar apoi vor discuta despre fişe şi îşi vor împărtăşi experienţele.

PRIMA PARTE (15 minute)
La începutul activităţii, participantele stau în forma unui U şi discută despre ceea ce înseamnă
succesul pentru ele. Pentru a le sprijini, facilitatorul poate utiliza material suport cum sunt
filmueţele (de ex. un filmuleţ ce ilustrează succesul unei echipe sau succesul individual în orice
domeniu: timp liber, casă, sport, muncă).
Apoi, participantele sunt rugate să rostească câteva cuvinte care cred ele că defines succesul,
iar facilitatorul le scrie pe tablă. Dacă cuvinte precum realizare personală, împlinire, scop,
provocare, efort etc. nu au fost incluse facilitatorul le va adăuga el pe tablă. Procesul de
migrare va fi de asemenea inclus în definiţie.

A DOUA PARTE (2 ore)
Participantele vor fi rugate să îşi amintească 3‐4 experienţe de succes din viaţa lor şi din
procesul de migrare. Astfel de întâmplări pot include: începutul călătoriei, organizarea
15

Poate fi de asemenea aplicat individual.
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acesteia, părăsirea ţării de origine şi sosirea şi stabilirea în ţara gazdă. Se pot de asemenea
include orice domenii ale vieţii cuum sunt familia, comunitatea, sănătatea, aspecte legale,
integrarea, munca, viaţa social etc. Este mai degrabă o chestiune referitoare la cât de
mulţimută e fiecare dintre participante de sine şi nu contează faptul că a primit un punctaj sau
un premiu pentru acestea.
Participantele vor alege trei experienţe de succes care se potrivesc cu afirmaţia “Am realizat
ceva important pentru mine”.
În continuare, participantele îşi vor desena “Copacul reuşitelor”. Pentru a uşura procesul,
facilitatorul va desena pe tablă un copac ca model. Crengile reprezintă reuşitele. Fructele de
pe crengi vor ilustra beneficiile obţinute cu experienţa, iar trunchiul va reprezenta abilităţile
care au contribuit la obţinerea succesului. Rădăcinile reprezintă ceea ce era absolut necesar
legat de cunoştinţe şi atitudini pentru obţinerea reuşitei.
Copacul poate fi desenat liber, dar trebuie să aibă 3‐5 crengi, fiecare dintre acetsea
reprezentând o reuşită.
Facilitatorul va sprijini participantele să îşi dezvolte şi să îşi organizeze ideile de‐a lungul
procesului.

3RD PART (1 hour)
De îndată ce participantele şi‐au terminat “Copacul reuşitelor”, fiecare va avea la dispoziţie 5
minute pentru a îl prezenta grupului. Facilitatorul va explica că aceşti copaci sunt vii şi că ei
cresc, fiind hrăniţi de noi experienţe.
Grupul poate pune întrebări legate de copaci. Acesta va trebui să fie atent la abilităţile şi
cunoştinţele menţionate în fiecare povestire (punct de vedere: Ce ar trebui să poată face o
femeie pentru ca această femeie să poată experimenta această povestire?). Femeia care
primeşte feedback ascultă cu atenţie şi nu respinge niciun comentariu pozitiv referitor la
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile sale. Poate utiliza acest feedback pentru a decide care
puncte forte vor fi parte descriptivă a identităţii şi auto‐descrierii sale.
Facilitatorul va abilita participantele explicându‐le că unele abilităţi, cunoştinţe şi competenţe
apar de mai multe ori într‐un anumit copac; acest lucru înseamnă că aceste elemente
reprezintă "ancora" femeii, elementele ce o vor ajuta să îşi dezvolte competenţele.
La finalul activităţii, participantele vor alege una, două sau trei experinţe de succes şi vor scrie
pe o hârtie "Competenţele mele pentru a reuşi sunt ...". În mijlocul hârtiei vor include
experienţele de succes, iar în jurul lor vor adăuga competenţele asociate cu reuşita. Aceste
hârtii vor fi păstrate la dosar.
În paralel, facilitatorul va ruga participantele să îşi amintească ce elemente ale copacului pot fi
transferate în portofoliu. Astfel, participantele identifică, colectează şi scriu elementele care
pot fi folositoare în portofoliu.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţA civică.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, încrederea în sine, perseverenţa şi rezistenţa,
organizarea şi managementul, managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului.
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Metacompetenţe: Competenţa interculturală, a învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte vor fi evaluate.






Abilitatea de a reflecta
Comunicarea
Acţionarea autonomă
Competenţa interculturală
Participarea activă

INSTRUMENTUL 17

Fapt sau Ficţiune
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră

MATERIALE ŞI RESURSE

Fişă de lucru cu imagini tipărite, tablă, pixuri, hârtie.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Promovarea înţelegerii şi a toleranţei faţă de alte puncte de vedere.
 Creşterea gradului de conştientizare referitor la atitudini respectuoase vizavi de diferenţe
şi comunicarea respectuoasă.
 Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare.
DESCRIPTION / METHODOLOGY

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acest instrument include o activitate pentru a dezvolta abilităţile de comunicare a femeilor
migrante, precum şi pentru a promova respectul faţă de opiniile diferite, ca mod de a reflecta
şi a dezvolta competenţa interculturală.
Participantele stau într‐un cerc şi li se dau fişele cu imaginea unei femei (imaginea 1). Imaginea
este aceeaşi pentru fiecare, însă fiecare dintre participante poate vedea lucruri diferite.
Acestea sunt rugate să scrie ce văd şi apoi vor forma grupuri de 3 persoane, în care 2
participante vor avea puncte de vedere diferite, iar a treia va fi observatorul.
În fiecare grup, cele 2 participante vor dezbate punctul de vedere al fiecăreia. Observatorul va
avea rolul cheie, acesta înregistrând dezbaterea şi observând cum are loc procesul de
comunicare.
După 10 minute, observatorii vor împărtăşi punctele lor de vedere, explicând punctele forte şi
slăbiciunile grupului, pentru ca participanţii să poată ajunge la un acord referitor la bazele
comunicării.
În continuare, facilitatorul va înmâna un desen (imaginea 2) şi participantele vor reflecta şi
dezbate personajul şi acţiunile sale în grupuri mici. Apoi grupurile vor împărtăşi interpretările
povestirii. În acest timp, facilitatorul va observa dacă diferenţele cultural apar în interpretările
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povestirii. În discuţii, participantele vor ţine cont de bazele unei dezbateri reuşite, baze ce le‐
au fost prezentate anterior.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civică.
Competenţe personale: Încrederea în sine, managementul schimbării, iniţiativa, analizarea şi
sintetizarea informaţiilor, managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului, munca în echipă şi cooperarea.
Metacompetenţe: Interpretarea şi situaţionarea în context, competenţa interculturală, a
învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participarea activă
 Abilităţi de comunicare
 Abilităţi de negociere
 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de gen, interculturalitate
şi egalitatea şanselor.
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FIŞA ‐ IMAGINEA 1

FIŞA – IMAGINEA 2

Sursa: “Research and Testing Nonformal Education Materials: a Multi‐media Extension Project
in Botswana” by M. Byram and C. Garforth, 1980, Educational Broadcasting International, 13,
p. 190. Copyright 1980 by Peter Peregrinus
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INSTRUMENTUL 18

Kermesse16
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
2,5‐ 3 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Toate tipurile de instrumente culminate, 20 euro per grup, hârtie
albă, pixuri şi creioane colorate.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE









Valorificarea experienţelor femeilor în context formale, non‐formale şi informale.
Identificarea competenţelor din experienţele femeilor.
Recunoaşterea elementelor de competenţă (cunoştinţe, atitudini, abilităţi).
Învăţarea modului de etichetare a competenţelor
Exercitarea competenţelor de lucru în echipă.
Dezvoltarea competenţelor de muncă în echipă şi de comunicare în limba ţării gazdă.
Exercitarea metacompetenţei interculturale.
Identificarea experienţelor proprii ca succese, ţinând cont de propriile abilităţi şi puncte
forte.
 Identificarea competenţelor repetate în cazul fiecărei participante ca fiind competenţele
lor cheie.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Participantele vor fi împărţite în grupuri de 3‐5 persoane de diferite origini; grupurile vor
prepara câte o masă rece reprezentativă pentru o anumită ţară de origine, pentru acest lucru
având la dispoziţie câte două ore. Fiecare grup va cădea de acord asupra unei mese, va
cumpăra produsele, vor pregăti masa, o vor degusta şi o vor împărţi cu resul grupurilor,
explicând caracteristicile, originea şi reţeta.
Pentru desfăşurarea activităţii, grupurile vor trebui să facă planificări, să identifice magazinele
unde pot fi găsite produsele de care au nevoie, precum şi instrumentele necesare pentru
pregătirea mesei. Preţul mesei nu poate depăşi 10 sau 20 euro (după cum s‐a stabilit iniţial).
După ce grupurile au planificat mesele, facilitatorul le va înmâna banii. Nu toţi membrii
grupului vor fi responsabili de achiziţionarea produselor: ei pot îmbunătăţi abilităţile de lucru
în echipă despărţind grupul. O parte din grup se va ocupa de cumpărături, iar cealaltă parte va
aranja instrumentele.
După ce au terminat masa, o vor prezenta grupului. Prezentările vor include:
 Numele felului de mâncare şi originea sa.
16

Kermesse (din olandeză kerkmis, kerk biserică and mis slujbă, sărbătoare bisericească) este numele dat
în Spania şi în alte ţări petrecerilor, în special celor de cartier, care au uneori rolul de a strânge fonduri
pentru proiecte caritabile sau acţiuni sociale.

95

 Motivele pentru care au ales acest fel.
 Nevoile care au apărut în timpul preparării felului.
 Cum s‐au organizat pentru a îndeplini nevoile.
Toate participantele vor gusta din felurile de mâncare, iar apoi îşi vor exprima părerea şi vor da
o notă.
În final, participantele se vor gândi dacă acestea pot fi adăugate în portofoliu. Dacă da, acestea
vor fi colectate şi puse în portofoliu.
Notă: Dacă nu este posibil să se gătească în clasă, această activitate poate fi înlocuită cu un
dans, incluzând aici dansuri tipice din diferite ţări.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civică.
Competenţe personale: Încrederea în sine, managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Munca în echipă şi cooperarea, negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: Competenţa interculturală

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte vor fi evaluate.





Comunicarea
Participarea activă
Munca în echipă şi cooperarea
Competenţa interculturală

INSTRUMENTUL 19

Licitaţia drepturilor
PARTICIPANŢI
TIMP ALOCAT

Femeile migrante
Facilitatorul
3,5‐ 4,5 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Coli albe, pixuri, computer, telefona,e imprimantă, acces la
Internet. Bancnote false reprezentând 6.000€ pentru fiecare
grup.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

OBIECTIVE
 Conştientizarea drepturilor omului şi a importanţei de a trăi într‐un stat democrat care le
respectă.
 Cunoaşterea drepturilor migranţilor.
 Cunoaşterea resurselor şi a serviciilor ţării gazdă şi dezvoltarea competenţei civice.
 Reflectarea şi conştientizarea asupra condiţiei fără de apărare în care trăiesc migranţii fără
documente.
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DESCRIERE/METODOLOGIE
Ţinând cont de faptul că cetăţenii Uniunii Europene sunt protejaţi din punct de vedere legal şi
social, dar că migranţii fără documente nu au aceleaşi facilităţi, facilitatorul prezintă următorul
citat al lui Martin Luther King “Istoria va consemna faptul că cea mai mare tragedie a acestei
perioade de tranziţie socială nu a fost urletul puternic al celor răi, ci tăcerea de neiertat a celor
buni”.
Apoi, facilitatorul vorbeşte despre nevoia de a rosti ceea ce migranţii fără apărare nu pot
spune, conştientizând drepturile umane ca fiind drepturi ce trebuie protejate şi asigurate
pentru toată lumea.
În continuare, grupul este împărţit în trei grupuri mai mici. Fiecare grup va primi mai multe
bucăţi de carton cu drepturile scrise pe ele şi alte două bucăţi goale:









Dreptul al educaţie
Dreptul la muncă
Dreptul la libertatea de migrare şi rezidenţă
Dreptul la libertatea de opinie, exprimare şi asociere
Dreptul la sănătate
Dreptul la libertatea de gândire
Dreptul la adăpost
Dreptul de a trăi în siguranţă şi fără violenţă

Dacă lipseşte un drept considerat important, grupurile îl vor scrie pe bucăţile de carton goale.
Apoi fiecare grup va alege trei drepturi pe care le consideră indispensabile şi esenţiale.
Celelalte drepturi vor fi clasificate în ordinea relevanţei.
În continuare, bancnotele false vor fi împărţite fiecărui grup, iar drepturile vor fi licitate.
Fiecare drept va avea un preţ de plecare de 100 euro şi fiecare grup va participa la licitaţie cu
scopul de a obţine drepturile alese. Dacă nu reuşesc, vor încerca să le obţină pe celelalte în
ordinea relevanţei lor. Grupul câştigător va fi cel ce reuşeşte să câştige drepturile alese.
În final, fiecare grup va trebui să explice de ce au ales respectivele trei drepturi. În dezbatere,
din cauza diferenţelor culturale poate părea că unele femei prioritizează unele drepturi în mod
diferit faţă de altele, din cauza vieţii şi a experienţelor culturale.
În a doua parte a activităţii, fiecare grup va realiza o broşură informativă despre cum pot fi
garantate şi asigurate acele drepturi. Pentru realizarea broşurii, fiecare grup va avea
următoarele informaţii şi resurse:
 Informaţii tipărite referitoare la legi legate de migrare
 Listă de resurse publice şi private
 Acces la Internet pentru a consulta resursele web
 Acces la un telefon pentru a cere informaţii despre resurse
După obţinerea informaţiilor necesare, participantele vor avea o oră pentru realizarea broşurii.
Evaluarea broşurii va avea în vedere următoarele:
 Claritatea informaţiilor
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 Informaţii detaliate şi de încredere
 Adaptarea informaţiilor la publicul ţintă
Grupul, cu ajutorul facilitatorului, va decide care broşură va fi distribuită indivizilor şi
asociaţiilor.

COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa digitală, conştientizarea mediului ţării gazdă
şi utilizărea serviciilor, competenţa civică.
Competenţe personale: Cunoaştere de sine, analizarea şi sintetizarea informaţiilor, încrederea
în sine, organizarea şi managementul, acţionarea autonomă, perseverenţa şi rezistenţa,
iniţiativa.
Competenţe sociale: Munca în echipă şi cooperarea, negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: Competenţa interculturală, interpretarea şi situaţionarea în context, a
învăţa să înveţi

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte vor fi evaluate.







Abilităţi de comunicare
Participarea activă
Munca în echipă şi cooperarea
Reflectarea
Competenţa interculturală
Competenţa digitală

INSTRUMENTUL 20

Amintindu‐ne ce ne‐au învățat mamele și
bunicile
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 1’5 ‐ 2 ore

MATERIALE ŞI RESURSE

Hârtii, pixuri şi tablă.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe.

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Sensibilizarea faţă de importanţa grijii purtate de femei faţă de sustenabilitatea vieţii şi
competenţele dezvoltate în context informal
 Reflecţia asupra schimbărilor rolurilor de gen în ultimii ani şi diferenţele în diferite ţări.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Participantele formează grupuri de 4 persoane şi se gândesc la mamele şi bunicile lor, mai
exact la următoarele aspecte:
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 Vă amimtiţi ce au făcut mamele şi bunicile dumneavoastră acasă?
 Gândiţi‐vă la trei lucruri pe carele‐aţi învăţat de la mama/bunica/mătuşa/sora
dumneavoastră
 Cum aţi învăţat aceste lucruri?
 În ce context credeţi poate avea loc învăţarea?
Grupurile pot nota ideile principale ale discuţiei.
Apoi grupurile împărtăşesc reflecţiile lor cu restul participantelor. Cele mai multe lucruri
învăţate vor fi scrise pe tablă de către facilitator. Din moment ce mare parte dintre acestea
sunt legate de sfera domestică, facilitatorul poate pune următoare întrebare pentru a iniţia o
dezbatere de grup:
 Ce credeţi că înseamnă expresia ‘administrarea gospodăriei’?
După aceasta participantele vor trebui să numească abilităţile de care are nevoie cineva pentru
a administra gospodăria şi facilitatorul le scrie pe tablă.
Ultima parte va fi dedicată reflecţiei asupra rolurilor de gen. Următoarele întrebări pot fi puse
pentru a genera dezbaterea:
 Credeţi că oricine (bărbat sau femeie) poate avea aceste abilităţi?
 Ce învăţau fetele şi băieţii acasă în trecut?
 Credeţi că s‐a schimbat ceva? Este ceva diferit în ţara dumneavoastră de origine? S‐au
schimbat lucrurile în ţara dumneavoastră de origine?
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COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civică.
Competenţe personale: Cunoaşterea de sine, analizarea şi sintetizarea informaţiilor,
managementul emoţiilor.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului.
Metacompetenţe: Interpretarea şi situaţionarea în context, competenţa interculturală, a
învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participarea activă
 Menţinerea atenţiei
 Abilităţi de comunicare
 Observarea critic ă detaliilor
 Abilităţi de negociere
 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor de gen, interculturalitate şi
egalitate şanselor

INSTRUMENTUL 21

Factori structurali, personali și legați de
competențe care afectează incluziunea
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 2 ore.

MATERIALE ŞI RESURSE

Tablă, pixuri, hârtii, carioci.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECŢIUNEA 1. De la resurse personale la competenţe

PARTICIPANŢI

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în înţelegerea diferenţelor dintre factorii structurali, personali şi de
competenţe.
 Creşterea gradului de conştientizare a existenţei factorilor structurali care restricţionează
oportunităţile femeilor migrante.
 Asistarea femeilor în identificarea factorilor structurali, personali şi de competenţe care le
afectează situaţia individuală
 Creşterea gradului de conştientizare asupra problemelor comune, precum şi a strategiilor
femeilor migrante.



Consolidarea iniţiativei individuale şi colective şi asistarea femeilor migrante

DESCRIERE/METODOLOGIE

100

Facilitatorul le spune femeilor să se gândească la lucrurile pe care vor să le facă în viaţă (de
exemplu să aibă un loc de muncă, a casă, copii etc.). Fiecare va face o listă cu dorinţele sale.
În continuare ele se vor gândi la posibilele obstacole care se regăsesc în calea împlinirii acestor
dorinţe (de exemplu nu pot găsi un loc de muncă pentru că pe piaţa muncii există o foarte
mare competivitate în acest moment).
După ce fiecare a reflectat asupra acestor aspecte, participantele împărtăşesc gândurile lor cu
clasa, iar facilitatorul notează ideile în următorul tabel:
Ce vrem să facem

Ce ne împiedică să facem acel lucru

Acest lucru le permite femeilor să observe că mare parte dintre dorinţele şi dificultăţile lor se
regăsesc printre cele ale altor participante.
Facilitatorul va organiza obstacolele în trei grupe: factori personali, factori structurali şi factori
de competenţe (a se observa tabelul nr 1). Facilitatorul explică cele trei tipuri de elemente în
termeni de bază:
 Factori structurali: lucruri pe care o mare parte din noi le împărtăşim şi nu le putem
schimba singuri, însă care pot fi schimbate de‐a lungul timpului cu acţiuni colective.
Facilitatorul poate adăuga că este foarte comun ca să nu putem întotdeauna obţine
ceea ce ne dorim.
 Factori personali: lucruri specifice situaţiei individuale şi pe care le putem schimba sau
nu. Acestea pot fi de asemenea legate de factorii structurali.
 Factori de competenţe: lucruri care vorbesc despre cunoştinţele, abilităţile şi
atitudinile individuale pe care ele putem schimba.
Acest lucru va ajuta femeile să înţeleagă că pot face schimbări în viaţa lor. Dintr‐o perspectivă
de gen şi una interculturală, se pune accent în special pe inegalităţile legate de gen şi de
originea discriminării care limitează oportunităţile de dezvoltare personal a femeilor. Această
analiză e folositoare pentru evaluarea angajabilităţii, a oportunităţilor şi a limitărilor în
învăţarea de‐a lungul vieţii, a dezvoltării personale, a incluziunii sociale şi multitudinii de
context şi situaţii.
După ce au fost identificaţi toţi factorii, facilitatorul deschide o discuţie despre ce pot face
participantele pentru a depăşi diferitele obstacole enumerate şi realizează o listă pe tablă
(după cum se poate vedea în tabelul 2). Acest lucru va ermite participantelor să vadă
obiectivele individuale în strânsă legătură cu proiectul personaş. Va ajuta de asemenea
participantele să vizualizeze dificultăţile structurale care pot fi compensate cu dezvoltarea
competenţelor individuale, precum şi ce tipuri de acţiuni colective pot ajuta la reducerea
inegalităţilor structurale.
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COMPETENŢE DEZVOLTATE INFORMAL
Competenţe de bază: Comunicarea, competenţa civică, conştientizarea mediului ţării gazdă şi
a utilizării de servicii.
Competenţe personale: Managementul schimbării, cunoaştere de sine, iniţiativa, încrederea în
sine, perseverenţa şi rezistenţă, analizarea şi sintetizarea informaţiilor, managementul
emoţiilor.
Competenţe sociale: Negocierea şi managementul conflictului, munca în echipă şi cooperarea,
stabilirea relaţiilor benefice, profitarea de oportunităţi.
Metacompetenţe: A învăţa să înveţi.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activităţii. Următoarele aspecte pot fi evaluate:






Participarea activă
Abilităţile de comunicare
Organizarea gândurilor şi reflecţia
Capacitate de auto‐analiză
Cooperare cu grupul
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EXEMPLE
TABEL 1.FACTORI STRUCTURALI, PERSONALI ŞI DE COMPETENŢĂ
Factori structurali
Criza economică

Factori personali
Factori de competenţă
Trei copii în îngrijire , Fără abilităţi de a folosi un
neavând sprijin.
computer

TABEL 2. CE TREBUIE FĂCUT VIZAVI DE DIFERIŢII FACTORI
Factor
Criza economică

TIpul de factor
Structural

Ce trebuie făcut
Mă informez despre situaţie,
împărtăşesc grijile şi a
strategiile de sprijin cu alte
persoane ...

Trei copii în îngrijire, Personal
neavând sprijin.

Rog un prieten să îmi
îmgrijească copii din când în
când...

Fără abilităţi de a folosi De competenţă
un computer

Încerc să găsesc un curs de
calculatoare gratis, o rog pe
fiica mea să mă înveţe...
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INSTRUMENTUL 22

Îngrijirea acasă și în străinătate17
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
3‐4 ore
DVD player, fișă de lucru, hârtie, pixuri.
FAZA 2. Derulare.
SECȚIUNEA 1. Trecerea de la resursele personale la competențe.

OBIECTIVE
 Încurajarea femeilor migrante pentru a identifica sarcinile de îngrijire pe care le au de
îndeplinit și competențele asociate cu acestea
 Introducerea problemei lipsei de distribuție a sarcinilor de îngrijire în familie și în societate
 Ridicarea nivelului de conștientizare a factorilor structurali care determină inegalități
legate de gen, prigine, rasă, ce le afectează pe femeile migrante
 Ridicarea nivelului de conștientizare asupra lanțurilor de îngrijire la nivel mondial și asupra
rolului femeii migrante în dezvoltarea țării natale și a țării gazdă
 Reflecția asupra aspectelor comune din viața femeilor migrante din perspectiva femeilor
participante la grup
 Ridicarea nivelului de conștientizare asupra discriminării
 Încurajarea participării civice din partea femeilor migrante

DESCRIERE/METODOLOGIE
1. CINE ÎNGRIJEȘTE?
Facilitatorul cere participantelor să facă un brainstorming despre diferitele sarcini de îngrijire:
treburi în casă (gătit, cusut, spălatul vaselor, spălatul hainelor etc), îngrijirea persoanelor (copii,
persoane în vârstă). Facilitatorul scrie toate sarcinile pe tablă.
Apoi prima fișă de lucru este distribuită. Participantele comentează pe baza imaginilor: cine
este acea femeie? Cine sunt copii din imagine?
Facilitatorul cere participantelor să completeze tabelul de pe fișa de lucru 1 (individual sau în
grup). Coloana din stânga include lista sarcinilor ce au apărut pe parcursul brainstormin‐ului.
Primul tabel se referă la sarcinile prestate de femei și de restul familiei sau de persoane
apropiate.
După ce au completat tabelul, participantele și facilitatorul comentează asupra similarităților și
diferențelor dintre femeile din acest grup. Poate fi de ajutor ca facilitatorul să folosească
această oportunitate pentru a comenta asupra factorilor structurali ce determină viața
femeilor migrante. De exemplu, următoarele trei elemente pot fi comentate, care sunt legate
de inegalități privind genul, cultura, originea sau rasa:

17

Poate fi aplicat și individual.
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 Diviziunea în muncă după gen: femeilor li se atribuie, în mod social, responsabilitatea unor
sarcini de îngrijire neplătite în sfera privată (acasă), în timp ce bărbații au în principal slujbe
plătite în sfera publică.
 Prezența dublă: femeile au în responsabilitate și slujbe plătite și sarcini de îngrijire
neplătite acasă (îngrijirea copiilor, treburi în casă etc)
 Segregarea muncii între femei și femeile migrante: femeile, în special cele migrante,
lucrează în sectoare (îngrijire, muncă domestică) ce au condiții mai rele de muncă (salarii
mai mici, ore suplimentare, mai puține provizii sociale etc).
Apoi, facilitatorul cere participantelor să completeze tabelul de pe fișa de lucru 2 (sarcini și
competențe), luând în considerare lista competențelor Forward. Participantele trebuie să se
gândească individual sau în perechi la competențele care sunt asociate diverselor sarcini.
Tabelul include un exemplu pentru a demara discuția. Când toate tabelele sunt completate,
facilitatorul scrie rezultatele pe tablă și grupul reflectă asupra lor.
După ce competențele au fost discutate, facilitatorul întreabă participantele: care competențe
din listă pot fi aplicate la locul de muncă?
Ca o concluzie, facilitatorul le poate cere participantelor să păstreze acele elemente din
activitate ce pot fi transferate în portofoliu. Astfel, participantele identifică, selectează și scriu
elementele folositoare pentru portofoliu.

2. LANȚURILE DE ÎNGRIJIRE LA NIVEL MONDIAL
Participantele vizionează un film despre fenomenul lanțurilor de îngrijire la nivel mondial.
Video‐uri sugerate:
 Maternidades globalizadas ‐ Empleadas del cariño (în spaniolă)
http://blip.tv/mau/empleadas‐del‐cari‐o‐fragmento‐107015
 Mammouth (Lukas Moodyson, 2006) – trailer sau filmul întreg
 Lanțuri de îngrijire la nivel mondial: http://www.youtube.com/watch?v=SkHq_XlzfO0
Apoi conceptul de lanț de îngrijire la nivel mondial este introdus de către facilitator. În funcție
de nivelul grupului, se pot oferi mai multe informații.
Idei pentru dezbatere:
 Ce ți‐a plăcut la film/video? Relaționezi cu experiențele prezentate?
 „Lumea s‐ar opri fără noi”. Acesta este sloganul unei organizații a muncitorilor
domestici migranți din Madrid (Territorio Doméstico). Ce înseamnă acest slogan
pentru tine? S‐ar opri lumea fără femeile migrante? Care sunt contribuțiile lor?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicare, competența civică.
Competențe personale: Încrederea în sine, acționarea autonomă, cunoașterea de sine,
managementul schimbării, inițiativa, responsabilitate, analiza și sintetizarea informației,
perseverență și rezistență, organizare și management.
Competențe sociale: Negociere și managementul conflictului, lucrul în echipă și cooperarea,
stabilirea de relații benefice.
Meta‐competențe: Interpretarea și situaționarea în context, competența interculturală.

EVALUARE
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Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participare
activă, abilități de comunicare,conștientizarea problemelor de gen, interculturalitate și
egalitate de șanse.

FIȘA DE LUCRU 1 – CINE ÎNGRIJEȘTE?

“Experiența de lucru?”
“Femeia, mamă, imigrantă, fără acte”
WHAT I DO
SARCINI

ACASĂ

LA MUNCĂ

ÎN
ȚARA
NATALĂ,
ÎNAINTE
SĂ
AJUNG AICI

ÎN
ȚARA
NATALĂ,
ÎN
TIMPUL ȘEDERII
AICI

Gătit
Spălat haine
Spălat vase
Dus copiii
școală

la

CE FAC ALTE PERSOANE DIN VIAȚA MEA
SARCINI

ACASĂ

Gătit

ÎN
ȚARA
NATALĂ,
ÎNAINTE
SĂ
AJUNG AICI
I

Spălat haine
Spălat vase
Dus copiii
școală

LA MUNCĂ

la

ÎN
ȚARA
NATALĂ,
ÎN
TIMPUL ȘEDERII
AICI

FIȘA DE LUCRU 2 – SARCINI ȘI COMPETENȚE
Atunci când...

Acționez...

Denumirea competenței

Duc copiii la scoala în fiecare
zi

Responsabil

Responsabilitate

INSTRUMENTUL 23

Între două lumi18
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
4 ‐ 5 ore

MATERIALE ȘI RESURSE

DVD player sau computer, fișă de lucru, coli albe, pixuri.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 1. Trecerea de la resursele personale la competențe.

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Reflecția asupra identității biculturale și cum poate fi aceasta gestionată în viața de zi cu zi
 Reflecția asupra procesului de învățare și a competențelor necesare în managementul
identității biculturale
 Reflecția asupra contrucției de gen în context intercultural

DESCRIERE/METODOLOGIE
Participantele vizionează filmul Bend it like Beckham (Gurinder Chadha, 2002), regizat de o
femeie britanică ce provine dintr‐o familie din Punjab, India.

1. ÎNAINTE DE VIZIONAREA FILMULUI
Înainte de vizionarea filmului, facilitatorul distribuie participantelor o fișă de lucru și le explică
pe scurt despre ce e vorba în film:
Jess este o fată de origine pakistaneză a cărei familie o presează să continue tradiția și să își
găsească un soț bun. Dar ea visează să devină o strălucită jucătoare de fotbal. Cu sprijinul
prietenei sale, Jules, ea va reuși să intre într‐o echipă de fete și să joace în competiții. Acest
lucru va genera un conflict puternic în familia sa deoarece părinții fetei consider că o fată Sikh
nu trebuie să joace acest sport.
Apoi, facilitatorul roagă participantele să compare afișele filmului apărute în Spania, respectiv
în Statele Unite, prezentate în fișa de lucru. Primul afiș arată două fete euforice îmbrăcate în
echipament de fotbal, iar cel de‐al doilea înfățișează spatele unei femei îmbrăcate într‐un sari
ascunzând o pereche de crampoane de fotbal. Ce informație oferă fiecare dintre aceste
imagini? Ce se evidențiază în acestea? Ce au în comun?

2. DUPĂ VIZIONAREA FILMULUI
La început, facilitatorul le cere participantelor să împărtășească impresiile lor despre film cu
grupul sau în grupuri mai mici. Următoarele întrebări pot fi puse:


18

Bazat pe ghidul lui Meritxell Esquirol (Drac Màgic): http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/wp‐
content/uploads/2007/11/quiero‐ser‐com‐beckham_xtec‐1.pdf
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 Explicați impresiile voastre despre film. V‐ați așteptat ca povestea să se desfășoare astfel?
Ce părere aveți despre aceasta?
 Filmul prezintă atitudini rasiste, sexiste și homofobice din societatea britanică. Ce
experiențe au protagoniștii legate de homosexualitate, discriminare rasială și construcția
de gen?
 Observați cum cele două culture sunt portretizate prin familia Sikh a lui Jess și cea britanică
a lui Jules (îmbrăcăminte, locuință etc). În ce mod sunt acestea diferite? Ce au în comun?
 Care sunt principalele dificultăți pe care le înfruntă protagonistele? Faceți o listă cu toate
lucrurile pe care Jess le învață și le depășește de‐a lungul filmului.
 Sunt ele legate de problem de gen? De ce?
 Sunt ele legate de șocul cultural? De ce?
 (Vezi ghidul facilitatorului de mai jos pentru ajutor în medierea dezbaterii despre probleme
de gen și șoc cultural).


Ce strategii aplică Jess pentru a depăși dificultățile/conflictele mai sus menționate?
Formulați‐le ca abilități, deprinderi și atitudini.

 Ce competențe importante considerați că are Jess în film? Și Jules?

Pe timpul dezbaterii, facilitatorul poate introduce idei și elemente din competența
„Managementul identității biculturale” precum și probleme de gen (vezi ghidul de mai jos).
Odată ce participantele au identificat strategiile și competențele utilizate de către Jess in film,
facilitatorul oferă fiecăruia o coală albă și le cere să scrie individual răspunsul la următoarea
întrebare: „Îți vin în minte experiențe personale legate de tema filmului? Alege o situație
similară cu care te‐ai confruntat și descrie‐o pe scurt în scris. Menționează când și unde a avut
loc, care au fost persoanele implicare și care a fost conflictul.” Apoi facilitatorul le roagă să
reflecteze asupra strategiilor pe care le‐au folosit în confruntarea acelei situații și ce anume au
învățat din ea.
După aceasta, participantele își pot împărtăși experiențele cu grupul pentru a face vizibile
formele pe care le poate lua competența de „management a identității biculturale”. Ca o
concluzie, facilitatorul poate ruga participantele să rețină acele elemente ale activității care ar
putea fi transferate în portofoliu. Astfel, ele vor identifica, selecta și scrie elementele
folositoare la portofoliu.

ALTE DISCUȚII ȘI DEZBATERI:
Informații adiționale și sugestii pentru facilitatori pentru contextualizarea filmului și
ghidarea discuției:
Filmul prezintă multe aspecte legate de intersecția identităților de gen, culturale și sexuale,
precum și de egalitatea de șanse și discriminare.
Această activitate se concentrează pe reflecția modului în care participantele pot gestiona
identitatea biculturală, dar informațiile următoare pot fi de asemenea folositoare în a ghida
dezbaterea și a consolida sensibilizarea.
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a) Șocul cultural și managementul identității biculturale. Filmul arată comunitățile asiatică și
britanică coexistând în Marea Britanie de multă vreme. Posibilul șoc cultural dintre aceste
două culturi nu se regăsește în jurul imposibilității existenței unei relații dintre o femeie
indiancă și un bărbat irlandez (situație prezentată ca nemaifiind o problemă), ci în jurul
contradicțiilor interne legate de integrarea în stilul de viață britanic a diferitelor generații din
comunitatea Punjab ce practică religia Sikh.
Alte întrebări ce pot fi adresate pe parcursul dezbaterii:
 Credeți că filmul reflectă cu precizie anumite situații care s‐ar putea întampla? Vă vin în
minte experiențe personale legate de ceea ce prezintă filmul?
 Sunt aceste „contradicții interne” dificil de gestionat? Cum credeți că pot fi ele gestionate,
ce strategii puteți folosi?
 Sunt implicate și probleme de generație? Puteți relaționa cu aceste conflicte ale copiilor?
 Luați în considerare faptul că regizorul este o femeie născutp în Marea Britanie, într‐o
familie indiană. Credeți că ea a avut parte de conflicte de identitate similare cu cee ale lui
Jess?
 Ar trebui menținute obiceiurile din țara‐mamă și în țara‐gazdă? Ar trebui ca fii și fiicele
familiior migrante să respecte obiceiurile din țara natală a părinților lor sau să le asimileze
pe cele ale țării‐gazdă?
b) Gen. Filmul prezintă și modele de feminitate pe care toate societățile patriarhale le atribuie
femeilor. Atât Jess cât și Jules vor să scape de sub dominația acestor modele și nu le acceptă
chiar dacă familiile lor le presează.
Protagonistele sunt fete inteligente și responsabile, cu o atitudine antreprenorială, dar ele
refuză să se conformeze așteptărilor externe ce le limitează împlinirile personale. Deciziile și
determinarea lor le va convinge și familiile.
Alte întrebări ce pot fi puse:
 Gândiți‐vă la construcția de gen din film. Mama lui Jess nu vrea ca fiica ei să joace fotbal în
pantaloni scurți „dezvelindu‐și picioarele în fața băieților”, iar mama lui Jules este convinsă
că gusturile ei sunt „prea masculine” și că îi determină orientarea sexuală. Ce modele de
feminitate și masculinitate sunt prezente în film? Sunt ele reprezentate în ambele
familii/culturi? Cum anume?
 Din ce motiv este considerat fotbalul un sport pentru bărbați? De ce se pare că nu există
loc pentru fetele care vor să joace fotbal? Credeți că obstacolele pe care le înfruntă fetele
sunt ușor sau greu de depășit? Vă vine în minte numele vreunei jucătoare de fotbal? Sau al
unei regizoare de film?
 Prietenia dintre cele două fete le permite să își împărtășească obstacolele pe care le au de
trecut ca femei și să dezvolte împreună strategii de depășire a acestor? Cum anume?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: competențe civice și de comunicare.
Competențe personale: încrederea în sine, managementul schimbării, cunoașterea de sine,
perseverența și rezistența, analizarea și sintetizarea informațiilor, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictelor.
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Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, competență interculturală,
competența de a învăța să înveți, managementul identității biculturale.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul unei activități. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participare
activă, menținerea atenției, abilități de comunicare, observarea critică a detaliilor, abilități de
negociere, gradul mare de conștientizare a problemelor legate de gen, interculturalitate și
egalitate de șanse.
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FIȘĂ DE LUCRU: BEND IT LIKE BECKHAM
TITLU: Bend it like Beckham (Marea Britanie, 2002).
DURATA: 112 minute
REGIZOR: Gurinder Chadha
ACTORI: Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys‐Meyers, Anupam Kher, Archie
Panjabi, Shaznay Lexis, Frank Harper
SCENARIU: Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Guljit Bindra
PRODUCȚIE: Deepak Nayar, Gurinder Chadha.
MUZICA: Craig Pruess
CINEMATOGRAFIE: Jong Lin

AFIȘELE FILMULUI

Afișul din Spania

Afișul din SUA
REGIZOR: GURINDER CHADHA

(sursa mini‐biografiei: http://www.imdb.com/name/nm0149446/bio)
Data nașterii: 10 January 1960
Gurinder Chadha s‐a născut în Kenya și a crescut în Southall,
(Londra, Anglia). și‐a început cariera ca reporter de știri pentru
radio BBC, a regizat mai multe documentare pentru BBC pentru
care a luat și numeroase premii și a încheiat un parteneriat cu
Institutul de Film Britanic și cu Channel Four. În 1990 Chadha și‐
a înființat propria companie de film: Umbi Films.
S‐a căsătorit cu un american cu origini japoneze cu care a avut
doi gemeni la 47 de ani (primii doi copii).
I s‐a acordat titlul de Officer of the Order of the British Empire
în 2006 pentru serviciile aduse industriei filmului britanic.

FAZA 2, SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și
promovarea reflecției asupra problemelor de gen, migrare,
interculturalitate și diversitate

INSTRUMENTUL 24

Migrarea: să vorbim despre ea!
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 2 ore

MATERIALE ȘI RESURSE

Tablă, cretă, hârtie, markere.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Reflecția asupra motivelor ce stau la baza procesului de migrare și asupra procesului de
migrare în sine dintr‐o perspectivă biografică și socială.
 Evidențierea așteptărilor și a primelor impresii pe care procesul de migrare le‐a generat.
 Reflecția asupra dificultăților pe care le‐au întalnit și asupra modurilor în care le‐au
depășit, ca mijloc de recunoaștere a propriilor resurse, de întărire a propriei persoane și de
indentificare a competențelor.
 Generarea unei atmosfere de încredere și de încurajare între femei.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Pentru a contextualiza și a conduce activitatea, este important să aveți în vedere următoarele
idei:
 Obiectivul acestei activități este acela de a analiza procesul de migrare pentru ca femeile
să identifice modul în care l‐au parcurs și ce au dobândit.
 Este important să țineți minte că procesul de migrare este, de cele mai multe ori, unul greu
ce implică pierderi, schimbări și nevoia de adaptare la o cu totul altă realitate. Cu toate
acestea, ar trebui să presupună și posibilitatea câștigului de șanse. Dacă nu este așa,
procesul de migrare ar putea avea costuri emoționale enorme. Ideea nu este de a substitui
tot ceea ce s‐a pierdut pe parcursul procesului de migrare, ci mai degrabă de a găsi
echilibrul între ceea ce s‐a lăsat în urmă și ceea ce s‐a câștigat sau urmează să se câștige.
 Procesul de migrare aduce cu sine numeroase așteptări, atât pentru femeia migrantă cât și
pentru familia ei care rămâne în țara de origine. Neîndeplinirea acestor așteptări poate
duce la sentimentul de eșec. Totuși, este importantă nu numai valorificarea rezultatului
final ci și cea a întregului proces: dificultățile și obstacolele de pe parcurs, precum și

diferitele strategii dezvoltate pentru a trece de acestea și a merge mai departe. Trebuie
avut în vedere că există factori structurali care influențează procesul de stabilire și care
sunt imposibil de modificat individual.
 Este important să facilitați acest spațiu de reflecție pentru a ajuta femeile să privească
procesul lor de migrare dintr‐o perspectivă pozitivă. Mai mult, împărtășirea și schimbul de
experiențe reprezintă un proces pozitiv de împuternicire personală.
 Este de asemenea important să folosiți discuțiile ca pe un mijloc de a sensibiliza cu privire
la factorii structurali/sociali care le afectează pe femei.
Activitatea se desfășoară astfel:
În primul rând, facilitatorul le cere femeilor să răspundă individual la următoarele întrebări:
 De ce ai hotărât să pleci din țara ta?
 Ce te‐ai așteptat să găsești aici?
 Ce ai găsit cu adevărat?
 Ce strategii ai dezvoltat?
După aceea, facilitatorul le cere femeilor să lucreze pe perechi și să schimbe informațiile între
ele. Apoi, fiecare femeie explică grupului răspunsurile partenerei sale de echipă.
Bazându‐se pe elementele comune din răspunsurile femeilor, facilitatorul promovează
reflecția asupra factorilor sociali care influențează experiențele femeilor migrante.
La sfârșit, facilitatorul pune o întrebare de reflecție pentru întregul grup și le roagă pe cele care
doresc să dea răspunsul cu voce tare: Ce am lăsat pe drum și cum am compensat pentru acel
lucru?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea.
Competențe personale: încrederea în sine, cunoașterea de sine, perseverența și rezistența,
analizarea și sintetizarea informațiilor, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictului, lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: competența interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc pe timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:







Participare activă
Abilități de comunicare
Organizarea gândurilor și a reflecției
Cooperarea cu grupul
Implicarea în activități
Atitudinea în grup
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INSTRUMENTUL 25

Proiectul „Ochiul Ager” (Sharp Eye)
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 5 ore (2 ore pentru poze, 1 oră pentru pregătirea
expoziției și 2 ore pentru discuții și raportări).
Două sau trei camere digitale, bandă adezivă, computere și
imprimante.
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Introducerea și impulsionarea reflecției asupra problemelor de gen și de migrare
 Ridicarea nivelului de conștientizare a acestor probleme bazându‐ne pe aspecte prezente
în mediul imediat înconjurător al participanților
DESCRIPTION / METHODOLOGY

DESCRIERE/METODOLOGIE
Participanții formează grupuri mici și își iau câte o cameră digitală în fiecare grup. Activitatea
constă într‐o plimbare prin cartier și fotografierea unor aspecte legate de gen și migrare.
Aceasta este o activitate creativă.
Pentru a ghida procesul de fotografiere, pot fi formulate niște întrebări, ca de exemplu:








Cum vedeți bărbații? Cum vedeți bărbații migranți? Cum vedeți bărbații non‐migranți?
Cum vedeți femeile? Cum vedeți femeile migrante? Cum vedeți femeile non‐migrante?
Ce diferențe și asemănări vedeți în diferitele grupuri etnice/migrante?
Unde se găsesc mai mulți bărbați? Unde se găsesc mai multe femei?
Cum vedeți bărbații (migranți și non‐migranți) care lucrează?
Cum vedeți femeile (migrante și non‐migrante) care lucrează?
Cum vedeți bărbații și femeile lucrând împreună?

După ce au făcut câteva fotografii (maxim 10 per grup), participantele organizează o expoziție
a acestora iar facilitatorul le analizează împreună cu ele. Participantele pot întocmi un raport
despre rezultatele analizelor. Atât pozele cât și raportul se pot afișa pe un perete în sala de
clasă.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea, competența digitală.
Competențe personale: analiza și sintetizarea informației.
Competențe sociale: lucrul în echipă și cooperarea, negocierea și managementul conflictului
Meta‐competențe: competența interculturală, de a învăța să înveți.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:








Luarea în considerare a contextului atunci când se fotografiază
Participare dinamică la activitate
Abilități de comunicare
Cooperare
Organizare
Gândire critică/creativă
Conștientizarea diversității
INSTRUMENTUL 26

Firul roșu din experiența migrării19
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
1,5 ‐2 ore

MATERIALE ȘI RESURSE

Coli, pixuri, tablă.

FAZA PROCESULUI
FORWARD

FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în recunoașterea propriilor competențe, în special a celor dobândite în
experiența migrării
 Dezvoltarea competențelor de încredere în sine și cunoaștere de sine
 Asistarea femeilor în identificarea și recunoașterea propriilor forțe și puncte slabe dintr‐o
perspectivă reflectivă și biografică
 Introducerea conceptului de competență

DESCRIERE/METODOLOGIE
La începutul ședinței, facilitatorul le cere participantelor să se gândească la și să rostească un
cuvânt pe care îl asociază cu experiența lor de migrare. Facilitatorul scrie cuvintele pe tablă.
Pentru a crea o atmosferă plăcută și de siguranță, se poate pune muzică relaxantă în fundal.
Apoi, participantelor li se dă o foaie cu următoarele întrebări:
 Ce sentimente trăiești atunci când îți reevaluezi procesul de migrare (pregătire, ajungere la
destinație, primele luni în țara gazdă)?
 Încearcă să identifici trei puncte tari care te fac să te simți mândră de experiența migrării.
Au fost aceste puncte tari folositoare și pentru alte lucruri în țara gazdă?
19

Se poate aplica și individual. Această activitate poate fi aplicată împreună cu aceea de „Ce înseamnă
să fii o femeie migrantă?”
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 Încearcă să te gândești la trei elemente critice. Sunt ele încă critice în viața ta? De ce?
După ce toate participantele au terminat, facilitatorul le poate ruga să împărtășească
informația între ele pentru că elementele comune și mai ales competențele‐cheie comune din
procesul de migrare pot fi de mare ajutor.
Ca o concluzie a ședinței, facilitatorul poate ruga participantele să rețină acele elemente ale
activității care ar putea fi transferate în portofoliu. Astfel, ele vor identifica, selecta și scrie
elementele folositoare la portofoliu.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: competențe civice și de comunicare.
Competențe personale: încrederea în sine, cunoașterea de sine, perseverența și rezistența,
managementul emoțiilor.
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictelor.
Meta‐competențe: competență interculturală, competența de a învăța să înveți

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Abilități de comunicare
 Participare
 Managementul identității culturale

INSTRUMENTUL 27

Ce înseamnă să fii o femeie migrantă?20
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
2 ore
Coli, pixuri, fișe de lucru.
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Facilitarea identificării punctelor comune între femeile migrnate
 Identificarea și demontarea stereotipurilor de gen și culturale
 Asistarea participantelor în a identifica competențele asociate cu gestionarea
stereotipurilor și a identității.

20

Sugestie: aplicarea acestei activități împreună cu sau imediat după cea precedentă (Firul roșu din
experiența migrării).

DESCRIERE/METODOLOGIE
La începutul activității, facilitatorul explică obiectivul ședinței și anume acela de a discuta
despre conceptul de „femeie migrantă”, despre stereotipurile care se desprind din acesta și
despre modurile în care le putem face față.
Participantele lucrează în perechi sau în grupuri mici. Pentru început facilitatorul scrie pe tablă
întrebarea: „Ce înseamnă pentru mine să fiu o femeie migrantă?”.
Li se distribuie participantelor prima fișă (Ce înseamnă pentru mine să fiu o femeie migrantă).
Ele scriu țara gazdă în care locuiesc și data ședinței. Apoi scriu în interiorul bulelor cuvinte care
le vin în minte atunci când se gândesc la ele însele ca fiind femei migrante. Facilitatorul le
poate sugera să se gândească la viața, activitățile, dorințele și grijile lor etc. După ce au
terminat, ele împărtășesc cu grupul cuvintele alese iar facilitatorul le scrie pe tablă.
Apoi, facilitatorul scrie pe tablă o altă propoziție: „Cum le vede lumea pe femeile migrante?”. Li
se distribuie participantelor a doua fișă de lucru (Cum crede lumea că este o femeie migrantă?)
iar facilitatorul le cere să se gândească la cum sunt văzute femeile migrante și să scrie
cuvintele în bulele de pe fișa de lucru. Participantele se pot gândi la posibilele stereotipuri pe
care le întâlnesc în țara gazdă. Din nou, facilitatorul scrie lista pe tablă. Cuvintele pot fi grupate
după stereotipuri de gen și culturale.
În cele din urmă, participantele trebuie să se gândească la strategiile pe care le au la îndemână
pentru a face față stereotipurilor existente și să facă o listă pe care să o împărtășească
grupului.
Facilitatorul poate folosi această activitate pentru a ajuta participantele să își identifice
competențele utilizând fișa de lucru 3 (Ce fac eu în privința stereotipurilor) și să își relaționeze
reacțiile și strategiile cu competențele.
Ca o concluzie a ședinței, facilitatorul poate ruga participantele să rețină acele elemente ale
activității care ar putea fi transferate în portofoliu. Astfel, ele vor identifica, selecta și scrie
elementele folositoare la portofoliu.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicare, competență civică, conștientizarea mediului și a serviciilor
oferite de țara gazdă
Competențe personale: încredere în sine, acționare autonomă, analiza și sintetizarea
informației, managementul emoțiilor
Competențe sociale: stabilirea competențelor utile, a lucrului în echipă și a cooperării.
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, a învăța să înveți, competență
interculturală, managementul identității biculturale.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participare activă
 Abilități de comunicare
 Lucrul în echipă și cooperare
 Organizare
 Reflecție
 Conștientizarea problemelor de gen, interculturalitate și egalitate de șansă
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FIȘĂ DE LUCRU: Ce înseamnă pentru mine să fiu o femeie
migrantă?

Eu ca
femeie
migrantă

FIȘĂ DE LUCRU: Cum crede lumea că e o femeie migrantă?

Cum vede
lumea o
femeie
migrantă
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Fișă de lucru – Ce fac eu în privința stereotipurilor
Atunci când întâlnesc un
stereotip...

Eu...

Etichetarea competențelor

Oamenii spun ca femeile
migrante nu sunt educate

Demonstrez ca stiu sa fac
multe lucruri

Comunicare
Încredere în sine

INSTRUMENTUL 28

Departamentul de planificare urbană
Femeile migrante
Facilitatorul
3 ore

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Niciuna
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Sensibilizarea cu privire la impactul politicilor de planificare urbană aspura vieților femeilor
și bărbaților (migranți)
 Dezvoltarea competenței civice, promovarea participării civice a femeilor migrante și
dezvoltarea de strategii pentru promovarea egalității de șansă.
 Experimentarea unor roluri pe care nu le au în mod obișnuit.
 Promovarea luării de decizii
 Dezvoltarea competențelor de purtare a unei discuții
 Experiementarea practică a ideii de egalitate de șansă.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul explică povestea unei zone urbane dens populate în care se planifică să se
construiască un mall în viitorul apropriat.
Zona are foarte puține spații verzi iar magazinele de pe cea mai apropiată stradă comercială,
unele dintre ele deținute de migranți, întâmpină dificultăți economice.
În mall vor fi numai magazine de îmbrăcăminte, în timp ce pe strada comercială sunt și
magazine cu mâncare și o gradiniță.
Participantele trebuie să distribuie rolurile de politicieni, planificatori urbani și cetățeni. Dacă
doresc pot lua și roluri de bărbați.
Fiecare grup trebuie să își apere rolul activ. Scopul este să se ajungă la o înțelegere și la o
soluție.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicare, competența civică.
Competențe personale: încrederea în sine, managementul schimbării, inițiativă, acționarea
autonomă, analiza și sintetizarea informației, organizare și management, managementul
emoțiilor.
Competențe sociale: negociere și managementul conflictului, lucrul în echipă, cooperare
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Meta‐competențe: interpretare și situaționare în context, competență interculturală,
abilitatea de a proiecta

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participare
activă, asumarea și apărarea rolurilor, abilități de comunicare, abilități de negociere,
conștientizarea problemelor de gen, interculturalitate și egalitate de șanse.

INSTRUMENTUL 29

Discriminare, umilire și opresiune
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1‐1,5 ore
Niciuna
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Ridicarea nivelului de conștientizare a problemei discriminării
 Identificarea proceselor de discriminare, umilire sau opresiune, care pot trece neobservate
de către multe participante
 Promovarea bunei înțelegeri și a empatiei în rândul participantelor prin împărtășirea
experiențelor personale.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Întregul grup este situat într‐o parte a încăperii, în tăcere, evitându‐se contactul fizic între
participante. Facilitatorul adresează mai multe întrebări grupului (de la cele de bază până la
unele mai complexe), iar femeile se vor deplasa spre cealaltă parte a încăperii dacă răspunsul
lor este afirmativ.
Apoi facilitatorul exprimă următoarea cerință: „Toate cele care au suferit de pe urma
discriminării, umilirii sau opresiunii legate de... (și menționează un aspect de fiecare dată)
 aspectul fizic (înalt/scund, ochelari, gras etc)
 vârstă
 religie
 dizabilitate
 gen (pentru că e femeie, însărcinată etc)
 origine
 orientare sexuală
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 cultură
 ...
Să meargă în celălalt capăt al încăperii”.
După ce fiecare dintre situații este menționată, participantele care se identifică cu una dintre
acestea merg în capătul respectiv al încăperii.
Prin observarea mișcării participantelor, acestea devin conștiente de discriminarea suferită de
grup.
La final participantele pot mărturisi experiențele lor de discriminare, dacă doresc. În cazul
acesta, se promovează schimbul reciproc de experiențe în rândul participantelor și se creează
un proces al grupului prin împărtășirea de experiențe într‐o atmosferă de siguranță prin aceea
că se regăsesc experiențe proprii în cele ale altor persoane.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea.
Competențe personale: cunoașterea de sine, încrederea în sine, perseverența și rezistența,
managementul emoțiilor
Meta‐competențe: competența interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:






Participare activă la activitate
Abilitate de comunicare
Cooperare
Reflecție
Conștientizarea diversității și a discriminării
INSTRUMENTUL 30

Extratereștri pe Pământ
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
2‐3 ore
Coli albe și colorate, creioane colorate, CD player, CD‐uri
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Facilitarea identificării stereotipurilor de gen și analiza diferențelor de gen în educație

DESCRIERE/METODOLOGIE
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Facilitatorul informează grupul că este așteptată o vizită de la o comisie de extratereștri de pe
Jupiter sau Marte. Extratereștri sunt interesați să cunoască locuitorii Pământului devreme ce
sunt atât de numeroși și de diferiți.
Prima vizită a extratereștrilor este în această țară deoarece ei știu că aici este o societate
multiculturală. Ei știu de asemenea că oamenii pot fi bărbați sau femei, dar nu știu cum să îi
diferențieze.
De aceea, participantele trebuie să le dea niște indicii extratereștrilor pentru ca aceștia să
poată să facă diferența între bărbați, femei și copii.
Grupul e împărțit în două: prima echipă are în vedere diferențele dintre copiii de sex masculin
și cei de sex feminin, iar a doua dintre băieți și fete. Facilitatorul sugerează unii indicatori,
precum: trăsături fizice, mod de a se îmbrăca, jucăriile cu care se joacă, cum relaționează
adulții cu ei, ce anume le place să facă sau cum să se joace, comportamente comune (la școală,
acasă, în grupul părinților...).
Fiecare echipă are o dezbatere internă și pregătește o prezentare cu rezultate pentru comisia
de extratereștri. Pentru a face aceasta, fiecare echipă elaborează o hartă cu indicii într‐un mod
cât mai original (desene, picturi, reprezentări, dansuri, muzică etc) și împărtășesc concluziile cu
grupul.
Pentru a îmbogăți discuția, facilitatorul adresează întrebări‐cheie, precum:
 A fost ușor să găsiți diferențe între educația fetelor și cea a băieților? Ce diferențe
culturale ați găsit?
 Ce consecințe are educația copiilor atunci când ei devin adulți?
 Faptul de a fi femeie sau bărbat depinde de biologia corpului sau de educația primită?
 Cum sunt băieții educați? Ce li se spune?
 Dar în cazul fetelor?
 Există diferențe între modul cum sunt educați băieții și fetele aici și în țările voastre de
origine?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicare, competență civică, conștientizarea mediului și a serviciilor
oferite de țara gazdă (din sfera educației)
Competențe personale: încredere în sine, inițiativă, acționare autonomă, analiza și sintetizarea
informației, organizare și management
Competențe sociale: lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, competență interculturală,
managementul identității biculturale.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Conștientizarea problemelor de gen, interculturalitate și egalitate de șansă
 Participare activă
 Abilități de comunicare
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INSTRUMENTUL 31

Găsiți diferențele
Femeile migrante
Facilitatorul
0,5 ‐ 1 oră

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ȘI RESURSE

FAZA PROCESULUI
FORWARD

Hărți xeroxate pentru fiecare grup, pixuri. Hărțile pot fi
descărcate de la adresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
http://www.petersmap.com
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Ridicarea nivelului de conștientizare a interculturalității și a diversității
 Reflecția asupra etnocentrismului civilizației occidentale și a efectului acestuia asupra
modului în care percepem lumea

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul împarte participantele în grupuri și le oferă două hărți ale lumii. Participantele au
la dispoziție 5 minute pentru a identifica diferențele dintre cele două hărți și motivul existenței
acelor diferențe. Apoi ideile se împărtășesc cu întreaga clasă.
Întrebări pentru promovarea reflecției și a dezbaterii:
 Unde este punctul central al fiecărei hărți? Pe ce continent?
 De ce credeți că ambele hărți arată așa de diferit?
 Ce mesaj transmit aceste hărți? Credeți că modul în care arată hărțile ne influențează
percepția asupra lumii? De ce?
 Ce este etnocentrismul? Dați câteva exemple de etnocentrism și eurocentrism.
 Credeți că eurocentrismul poate preveni recunoașterea culturilor non‐europene?
Notă: facilitatorul trebuie să citească următoarele informații cu atenție înainte de această
activitate:
http://www.petersmap.com

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicare, competențe civice
Competențe personale: analizarea și sintetizarea informației
Competențe sociale: lucrul în echipă și cooperarea
Meta‐competențe: competența interculturală, managementul identității biculturale

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participare activă
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 Abilități de comunicare
 Ridicarea nivelului de conștientizare a problemelor de gen și interculturalitate
INSTRUMENTUL 32

Spargerea stereotipurilor
Femeile migrante
Facilitatorul
Aproximativ 1 oră

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Tablă, cretă, hârtie, markere, bandă adezivă
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Identificarea și deconstrucția stereotipurilor din diverse culturi
 Reflecția asupra consecințelor pe care le au stereotipurile negative și generalizările aspura
incluziunii sociale ale indivizilor și ale comunităților culturale.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate ar trebui să se desfășoare astfel:
 Participantele de aceeași origine vor forma un grup iar fiecărui grup i se va da două coli de
hârtie.
 Facilitatorul cere fiecărui grup să scrie pe prima foaie care sunt principalele caracteristici
considerate definitorii pentru cultura lor, iar pe cea de‐a doua foaie caracteristici definitorii
pentru celelalte culturi prezente în sala de curs.
 Apoi, facilitatorul prezintă rezultatele grupate pe culturi (vazute de cele aparținând
respectivei culturi și de celelalte) și începe discuția.
Întrebări pentru promovarea reflecției și a dezbaterii
 Cum ne vedem pe noi și cum îi vedem pe alții?
 Ce trăsături există în comun?
 Cunoaștem oameni din acele țări? Știm pe cineva care nu se integrează în ceea ce noi
am numit trăsături definitorii ale acelei țări?
 De ce tindem, în general, să generalizăm? Este acesta un lucru corect sau greșit?
 Ce ar spune cineva despre noi dacă nu ne cunoaște și ne vede doar din afară (cineva
care vorbește o limbă diferită și provine dintr‐o cultură diferită de a noastră? Cum ne‐
am simți noi atunci?
 Ce este un stereotip? Folosiți des stereotipurile în viața de zi cu zi? (exemple)
 Cum întărește media stereotipurile despre o cultură sau alta?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: cunoașterea de sine, încrederea în sine
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictului, lucrul în echipă, cooperarea
Meta‐competențe: Competența interculturală.
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EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participare
activă, abilități de comunicare, organizarea gândurilor și a reflecției, cooperarea cu grupul,
implicarea în sarcini, atitudinea față de grup.

INSTRUMENTUL 33

Pot veni și sta la tine? „Cafeneaua
internațională”
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ȘI RESURSE

FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante (cel puțin 6)
Facilitatorul
Aproximativ 1,5 ore. Prima fază, 30 de minute; a doua fază, 20
de minute; a treia fază, 30 de minute.
Hârtie, markere, fișe de lucru, flip‐chart, fețe de masă acoperite
de altele din hârtie, flori, creioane colorate, lumânări, muzică în
surdină, băuturi răcoritoare.
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Dezbaterea aspura diferitelor percepții și atitudini față de imigrare
 Dezvoltarea gândirii critice
 Demonstrarea existenței diferitelor percepții și atitudini față de imigrare
 Descoperirea că într‐un stat democratic legile pot fi insuficiente pentru fenomenul
imigrării
 Provocarea la schimbare a atitudinilor oamenilor

DESCRIERE/METODOLOGIE
Activitatea:
Lucrul în grup – sunt incluse 3 grupuri de lucru
1 gazdă pentru fiecare grup de lucru – preferabil un observator dintr‐o comunitate de migranți
Instrucțiunile:
Împarte clasa în trei grupuri și organizează o „Cafenea internațională” pentru discuția asupra a
3 teme prestabilite.
Rolul gazdei – el/ea însuși/însăși un/o imigrant/ă este rolul cheie pentru discuție. Precizează
gazdei să fie atent/ă la elementele cheie ce ar trebui să apară în timpul conversației.
Procedura:
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Metodologia versiunii simplificate a activității „Cafeneaua internațională”: se pregătește
spațiul ca să semene cu o cafenea (mese pentru patru‐cinci persoane, fețe de mese, flori,
creioane colorate, dacă e posibil lumânări, muzică în surdină și băuturi răcoritoare. Dacă nu
aveți așa ceva, folosiți mobila din sala de curs. Persoanele stau câte patru‐cinci la masă și au
conversații de până la 20 de minute despre întrebările de mai jos. După scurgerea timpului
alocat, întreg grupul se adună pentru a împărtăși temele emergente, observațiile și
comentariile, ce sunt transpuse pe flip‐chart sau pe orice alt mijloc care să facă inteligența
colectivă vizibilă tuturor, astfel încât participantele să reflecteze asupra a ceea ce se desfășoară
în sala de curs. Cafeneaua se poate opri aici sau se pot începe alte runde de conversație.

Cafeneaua internațională – teme pentru discuție
Grupa 1: ce părere aveți despre dreptul oamenilor de a migra așa cum este el descris în Art. 13
a Declarației Universale a Drepturilor Omului care recunoaște „dreptul fiecărei perspane de a‐
și părăsi țara de origine”?
Grupa 2: ce dificultăți și provocări are de înfruntat o persoană imigrantă atunci când ajunge
într‐o țară nouă, unde el/ea aparține unei minorități?
Grupa 3: diversitatea culturală este o realitate, care credeți că este modul cel mai eficient de a
o gestiona?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea, competența civică.
Competențe personale: lucrul în echipă și cooperarea, analiza și sintetizarea informației,
managementul emoțiilor.
Competențe sociale: interpretarea și situaționarea în context, negocierea și managementul
conflictului
Meta‐competențe: competența interculturală.

EVALUARE
Reacție și comportament
Evaluarea va avea în vedere: cunoștințele anterioare ale participanților, îndeplinirea
activităților și a obiectivelor sugerate,motivarea participanților, cooperarea internă în grup.
Conținutul activității și învățămintele
Grupa 1 – elemente cheie de observație:
 Care sunt îndatoririle țărilor care acceptă imigranți?
 Conceptul de „fără granițe” este o realitate sau o utopie?
 Ce motive pot avea indivizii pentru a‐și părăsi țara de origine?
Grupa 2 – elemente cheie de observație:
 Evidențierea provocărilor mentale (singurătatea, frustrarea, diferența de obiceiuri, de
climă, integrarea în țară, stereotipuri leagte de rasă, culoare, religie etc) și a celor
practice( limba, rezidența, documentele de identitate, studii nerecunoscute).
 Este legislația ajustată nevoilor reale ale imigranților?
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 Ce așteptări legale poate avea o țară‐gazdă cu privire la imigranții ei?
Grupa 3 – elemente cheie de observație:
 Este diversitatea culturală o responsabilitate individuală sau o problemă instituțională
și în ce măsură?
 Poate fi diversitatea culturală subiectul pentru participare, cetățenie activă, curriculum
și media?
 Ce putem câștiga sau pierde prin diversitate culturală?
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INSTRUMENTUL 34

Grafice circulare
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
3‐4 ore
Coli albe, pixuri
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Identificarea situațiilor de discriminare față de femei, în special față de femeile migrante
 Identificare relațiilor de putere preucm și intensitatea acestora în cazul femeilor migrante
 Recunoașterea faptului că factorii de discriminare variază în diferite conetxte (geografice,
culturale, sociale și individuale)
 Facilitarea definiției identității individuale și de grup
 Dezvoltarea competenței civice și a instrumentelor de promovare a abilitării

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate este împărțită în trei părți: analiza relațiilor participantelor cu rudele lor, cu
comunitatea din care fac parte și cu societate (de la relații mai apropriate la cele mai distante).
Trebuie luat în considerare faptul că această activitate presupune un subiect sensibil, delicat și
privat. De aceea, instrumentul de lucru nu trebuie aplicat până când în grup nu se stabilește un
nivel ridicat de încredere reciprocă.
Deoarece această activitate presupune probleme de relații de putere, facilitatorul trebuie să
aibă o bună pregătire și bune abilități de moderare.

RELAȚIILE DE PUTERE ÎN FAMILIE (1 oră)
Participantele sunt rugate să deseneze individual un grafic al relațiilor de putere din familiile
lor din perioada când erau copii. Conceptele de putere și de autoritate pot fi introduse pentru
a facilita procesul, precum și acela de diferențe de gen între puterea masculină în sfera publică
și autoritatea feminină în sfera privată.
Fiecare membru al familiei este reprezentat de un cerc, inclusiv participanta. Puterea
respectivului membru va fi exprimată de mărimea cercului. Distanța dintre cercuri va
determina relația dintre membri care va fi exprimată prin linii conectoare. După ce
participantele au desenat graficele, ele trebuie să deseneze un altul în care să arate relațiile
familiale din prezent.
După ce au terminat și al doilea grafic, facilitatorul promovează dialogul între participante,
dialog în care ar trebui să apară factori precum cultura țării de origine, schimbări de mediu,
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mobilitatea grografică, noi situații familiale. Participantele pot găsi asemănări între poveștile
lor de viață și poate apărea și discriminarea de gen.

INFLUENȚA ÎN COMUNITATE (1 oră)
Grupul este împărțit în alte grupe mai mici, de 4‐5 persoane. Fiecare grupă va desena un grafic
colectiv, începând de la un cerc mare ce reprezintă comunitatea‐gazdă. Apoi vor desena alte
crcuri de mărimi diferite care reprezintă relevanța grupurilor în acea comunitate (bărbați,
femei, bărbați marocani, femei marocane, bărbați latini, femei larine etc. – cu cât mai multe
grupuri, cu atât mai bine). Din nou, fiecare grupă va marca relevanța fiecărui cerc și distanța
dintre ele, arătând astfel intensitatea relațiilor.
O discuție despre importanța genului și a originii poate avea loc, luând în considerare
importanța culturii țării de origine.
Graficele vor fi afișate tuturor iar paticipantele se vor pune de acord aspura rolului femeilor în
relațiile de putere, luând în considerare genul și originea ca factori de discriminare, elementele
care ajută la perpetuarea discriminării și factorii care ar putea aduce schimbări în aceste roluri.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea, competența civică
Competențe personale: cunoașterea de sine, încrederea în sine, perseverența și rezistența,
managementul emoțiilor.
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictului
Meta‐competențe: competența interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate:
 Cunoașterea de sine
 Comunicarea
 Inițiativa
 Organizarea
 Lucrul în echipă și cooperarea
 Competența interculturală
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INSTRUMENTUL 35

Migrantă, femeie, muncitoare domestică:
triplă discriminare
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ȘI RESURSE

FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1,5 ‐2 ore
Sursa informațiilor din video (în spaniolă):
“Ser mujer, inmigrante y trabajadora del hogar es sinónimo de
una triple discriminación”
http://www.youtube.com/watch?v=FlXiqUPxo78
FAZA 2. Derulare
SECȚIUNEA 2. Ridicarea nivelului de conștientizare și promovarea
reflecției asupra problemelor de gen, migrare, interculturalitate și
diversitate.

OBIECTIVE
 Identificarea situațiilor de discriminare trăite de femei și în special de femeile migrante
 Identificarea rolurilor femeilor și în special ale femeilor migrante
 Observarea schimbării factorilor de discriminare în funcție de context (geografic, cultural,
social, individual)
 Facilitarea definiției identității individuale și de grup și recunoașterea elementelor ce sunt
impuse femeilor

 Dezvoltarea competenței civice și a instrumentelor de promovare a abilitării/împuternicirii
DESCRIERE/METODOLOGIE
O femeie migrantă din afara grupului este invitată să explice cum a experimentat ea procesul
de migrare și motivele pentru care a ajuns în acea țară gazdă. De asemenea, ea va include în
povestire și experiențele ei legate de viața în noua țară și își va explica poziția actuală pe piața
muncii precum și ca individ social. Discursul ei trebuie să acopere și modul în care a ajuns să își
cunoască drepturile și să le aplice, precum și drepturile pe care le‐ar dori recunoscute în viitor.
Participantelor li se poate acorda câtva timp pentru a pune întrebări și a‐și împărtăși viziunea
lor asupra acestei realități.
Dacă nu e posibil să se găsească o femeie migrantă care să le vorbească celor din grup, această
activitate se poate face în felul următor:
 Vizionați un filmuleț legat de acest subiect (www.youtube.com sau documentare ONG)
 Vizionați un interviu cu o femeie migrantă care lucrează ca muncitoare în casă,
participă la o organizație civică și luptă pentru recunoașterea drepturilor femeilor
migrante.
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Dezbaterea de după discuție (sau după vizionarea filmulețului) ar trebui să atingă următoarele
elemente:
 Părăsirea familiei și a culturii de origine
 Șocul cultural
 Pasarea unor sarcini de muncă neplătite altor persoane (plătite sau neplătite) din țara
de origine
 Izolare legată de munca domestică – izolare socială și nerecunoașterea drepturilor
sociale și de muncă
 Boli legate de munca domestică (depresie, izolare)
 Sindicate sau asociații pentru dezvoltare, grupuri de susținere
După dezbatere se poate oferi fișa de lucru Reflecțiile mele. Femeile pot scrie în perechi
reflecțiile, ce pot fi apoi împărtășite grupului, mai ales cele cu privire la ultima parte (propuneri
de acțiuni pentru a îmbunătăți situația actuală).

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicare, conștientizarea mediului și serviciilor din țara gazdă,
competență civică
Competențe personale: cunoașterea de sine, încrederea în sine, perseverența și rezistența,
managementul emoțiilor
Competențe sociale: negocierea și managementul conflictului
Meta‐competențe: competența interculturală.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate:
 Reflecția
 Participarea activă
 Relații interpersonale
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Reflecțiile mele
Munca domestică în țara mea

Munca domestică în țara gazdă

O prestam în sfera
publică și/sau
privată

O prestez în sfera
publică și/sau
privată

Ce drepturi aveam
pentru a o presta?

Ce drepturi am
pentru a o presta?

Cum mi‐a afectat
sănătatea?

Cum îmi afectează
sănătatea?

Cum mi‐a afectat
familia?

Cum îmi afectează
familia?

Participarea mea
socială; relația cu
vecinii, prietenii,
organizațiile
sociale și școlile de
training?

Participarea mea
socială; relația cu
vecinii, prietenii,
organizațiile
sociale și școlile de
training?

Sunt mulțumită de legile actuale și de percepția socială a muncitorilor domestici?
Da

Nu

Ce pot face să îmi îmbunătățesc situația actuală?
Există vreun aspect care să contribuie la îmbunătățirea situației actuale?
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FAZA 2, SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal
INSTRUMENTUL 36

Roata vieții21
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
2‐3 ore

MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Tablă, cretă, fișa de lucru „Roata vieții”
FAZA 2. Dezvoltarea.
SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Ridicarea nivelului de conștientizare a diferitelor sfere de viață ale participantelor (muncă,
familie, sănătate etc) și înțelegerea faptului că împlinirea în fiecare sferă este un lucru
important
 Promovarea identificării fațetelor vieții ce se doresc a fi îmbunătățite, ca parte a procesului
de abilitare
 Promovarea implicării active a participantelor în planificarea și schimbarea vieții lor.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate este bazată pe ideea că oamenii își cunosc de fapt, în sinea lor, soluția la
problemele pe care le au; de aceea, activitatea creează un spațiu în care aceste cunoștințe să
iasă la suprafață astfel încât participantele să le conștiențizeze.
Fișa de lucru 1 este distribuită participantelor; o foaie pe care se află desenat un cerc împărțit
în opt secțiuni este oferită fiecărei participante. Fiecare secțiune a cercului este marcată de o
sferă a vieții (familie, muncă, partener, prieteni, educație, timp liber, sănătate etc). O secțiune
poate fi lăsată goală astfel încât fiecare participantă să scrie sfera pe care o consideră mai
relevantă în viața sa.
Fiecare femie acordă un punctaj fiecărei secțiuni, de la 1 la 10, măsurând gradul actual de
satisfacție față de fiecare sferă a vieții. Apoi desenează parte din secțiune în funcție de
punctajul acordat: de exemplu, dacă au acordat nota 7 unei secțiuni, vor desena 70% din acea
secțiune.
După ce au terminat cu acordarea punctajelor și umplerea secțiunilor, facilitatorul le adresează
următoarele întrebări:
 Dacă acel cerc ar fi o roată, s‐ar putea întoarce?
 S‐ar întoarce fin sau violent?
Scopul acestor întrebări este de a vizualiza într‐un mod relaxat și amuzant sferele care le
dezechilibrează viața, din diferite motive.
21

Poate fi aplicat și individual.
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După aceasta, ele sunt întrebate: „De ce ai avea nevoie pentru a acorda punctajul maxim
fiecărei secțiuni?” Pentru a reflecta asupra aspectelor ce trebuie îmbunătățite, participantele
vor avea nevoie de puțin timp.
La final, li se cere să se gândească la valorile pe care le consideră cele mai importante în viața
unei femei.
După ce e gata lista, li se adresează următoarele întrebări: „În ce sfere pui cel mai mult preț pe
valori? În ce sfere nu le acorzi o prea mare importanță? Ce poți face astfel încât să îți trăiești
viața (cu toate secțiunile ei) în concordanță cu valorile importante pentru tine?”

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Această activitate promovează în special dezvoltarea competențelor personale, dar toate
celelalte competențe sunt și ele dezvoltate într‐o mai mică sau mai mare măsură:
Competențe de bază: comunicarea, competența matematică
Competențe personale: Cunoașterea de sine, analiza și sintetizarea informației, organizare li
management, managementul emoțiilor, acționarea autonomă
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: a învăța să înveți, interpretarea și situaționarea în context, abilitatea de a
proiecta.

EVALUARE
Activitatea va fi evaluată pe măsură ce se desfășoară.
Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Abilitatea de comunicare
 Organizarea gândurilor și a reflecției
 Cooperarea cu grupul
 Implicarea în activități
 Managementul emoțiilor
 Motivație și adâncimea auto‐analizei
 Abilități de rezolvarea problemelor
 Atitudinea față de grup
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Fișa de lucru 1 „Roata vieții”
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INSTRUMENTUL 37

Sănătatea: dezbatere și schimb de păreri
cu profesioniști din sfera medicală
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
Profesioniști și experți din sfera medicală
Între 4 și 16 ore, în funcție de numărul de resurse din sfera
medicală
Tablă, cretă, fișa de lucru „Roata vieții” a fiecărei participante
FAZA 2. Dezvoltarea.
SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal

OBIECTIVE
 Identificarea nivelului de satisfacție privind sănătatea personală
 Identificarea problemelor de sănătate comune femeilor migrante
 Ridicarea nivelului de conștientizare a importanței grijii față de sănătate în viața de zi cu zi
 Generarea unor activități orientate spre prevenirea degradării sănătății

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul introduce prima sesiune printr‐o prezentare despre probleme generale de
sănătate, cu accent pe importanța activităților de prevenire a degradării sănătății. Restul
sesiunii este folosit pentru a discuta despre modul cum este percepută sănătatea de către
participante. În această fază, facilitatorul le cere participantelor să reflecteze asupra sănătății și
să încerce să facă un desen al accesteia având în vedere ce înseamnă sănătatea în viața lor.
Apoi fiecare participantă arată grupului desenul ei. Facilitatorul mediază o dezbatere folosind
părererile și contribuțiile participantelor.
Facilitatorul poate conduce dezbaterea introducând următoarele idei:
 Se schimbă percepția asupra/conceptualizarea sănătății de‐a lungul procesului de
migrare?
 Cât de diferită sau asemănătoare le este percepția/conceptualizarea sănătății aici față
de țara de origine?
În acest punct, facilitatorul folosește fișa „Roata vieții” completată de fiecare participantă.
Facilitatorul le cere să observe ce punctaj au acordat fiecărei sfere a vieții. Apoi le întreabă ce
au răspuns la întrebarea „de ce ai avea nevoie ca să acorzi acestei sfere punctajul maxim?” din
răspunsurile pe care le vor da femeile, facilitatorul va obține informații despre ce știu ele
despre sănătate, despre resursele care ar putea fi folositoare și interesante etc. Luând în
considerare toate răspunsurile femeilor, facilitatorul pregătește următoarele sesiuni.
Facilitatorul poate oferi informații despre resurse specifice, organiza vizite la centre de
sănătate sau la orice alte resurse relevante etc. Exemple de resurse posibile:
 Centre de sănătate de tip „planificare familială”
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Centre publice de sănătate
Centre publice de sănătate specializare pe sănătatea mintală și interculturalitate
Centre pentru femei
Servicii pentru migranți și asociații specializate pe probleme de sănătate
Servicii comunitare specializate pe probleme de sănătate

Scopul pentru care se prezintă și se vizitează aceste resurse (sau altele) este acela de a le face
cunoscute femeilor migrante.
O altă activitate posibilă din acest domeniu ar fi organizarea de lecturi și dezbateri informale
cu profesioniști și experți din sfera medicală. De exemplu, profesioniști și experți pe sănătatea
mintală și procesele de migrare ar putea conduce o sesiune despre bolile (și alte probleme de
sănătate) care ar putea afecta femeile migrante, precum: mâhnirea cauzată de migrare,
anxietate, stres și depresie din cauza procesului de migrare etc.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, inițiativa, analiza și
sintetizarea informației, managementul emoțiilor
Competențe sociale: negociere și managementul conflcitului
Meta‐competențe: competența interculturală

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:







Participare activă
Abilitatea de a comunica
Organizarea gândurilor și a reflecției
Cooperarea cu grupul
Implicarea în activități
Atitudinea în cadrul grupului
INSTRUMENTUL 38

Cum ne folosim timpul?22
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
3 ore pentru prima parte, 1,5 ore pentru cea de‐a doua

MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Tablă, fișe de lucru, creioane colorate, hârtie
FAZA 2. Dezvoltarea.
SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Asistarea participantelor în a identifica modul în care își petrec timpul în sferele‐cheie ale
vieții lor (socială, personală, de muncă, în familie).
22

Poate fi aplicat și individual.
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 Evidențierea diferențele de utilizare a timpului în ceea ce privește genul, originea, cultura
 Asistarea femeilor migrante în identificarea propriilor competențe
 Ridicarea nivelului de conștientizare a nevoii de timp liber personal.

DESCRIERE/METODOLOGIE
PARTEA 1
Facilitatorul divide grupul în perechi sau în subgrupe mai mici, distribuindu‐le fișa de lucru 1.
Facilitatorul explică faptul că putem împărți sferele vieții în patru și roagă participantele să
reflecteze asupra activităților pe care le fac în fiecare sferă și cum își petrec timpul din sfera
respectivă. Ele vor scrie o listă de cuvinte‐cheie asociate cu aceste activități. Câteva idei ce ar
putea apărea:
 Socială: prieteni, biserică, asociații
 Personală: sănătate, educație, cultură, timp liber, informare
 Muncă: activități productive și plătite
 Familie: îngrijirea casei, a copiilor
Fiecărei sferă a vieții îi este atribuită o culoare, potrivit fișei 1. Apoi fișa 2 este distribuită
fiecărei femei. Aceasta reprezintă un orar săptămânal și fiecare participantă va colora sfera
căreia îi dedică cel mai mult timp pe zile (de luni până duminică) și pe intervale de timp
(dimineata, după masa, seara): de exemplu, „luni dimineața este colorată în verde pentru că
reprezintă timpul liber personal, atunci când fac un training; luni după masa este colorată în
negru pentru că am grijă de copii”).
Apoi, pe baza fișei 1 completate și a celei colorate, fiecare femei își împărtășește experiențele
și relflecțiile, sferă cu sferă, iar facilitatorul le întreabă:
 Îți dedici cea mai mare perioadă de timp unei sfere? De ce? Are aceasta o consecință
asupra vieții tale?
 Consideri că îți dedici destul timp ție? Ce este timpul personal pentru tine și de ce
activități este legat?
Pentru a dezbate diferențele de gen și pe cele culturale, facilitatorul poate introduce noi
elemente de analiză:
 Membrii familiei tale sau persoanele cu care locuiești dedică aceeași perioadă de timp
fiecărei sfere?
 Femeile și bărbații migranți au o situație similară? Au aceeași libertate?
 De ce? (gen, cultură, etnie, religie etc)
 Are cultura țării de origine un impact direct asupra activităților din fiecare sferă?
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PARTEA 2
După discuțiile anterioare, fiecare grup reflectă asupra strategiilor și resurselor personale de
pus în practică pentru a minimiza dificultățile pe care le‐au identificat în folosirea timpului.
Ideea este să vorbească despre competențe.
Participantelor li se oferă cea de‐a doua fișă de lucru pentru a scrie diferitele dificultăți
întâlnite, strategiile de a le face față acestora și competențele asociate cu acestea.
Ca o concluzie a sesiunii, facilitatorul le poate cere participantelor să mențină acele elemente
din activitate care pot fi transferate în portofoliu. Astfel, ele identifică, colectează și scriu în
Jurnalul de Învățare care au fost competențele identificate ce le vor fi de folos la portofoliu.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, managementul schimbării,
perseverență și rezistență, organizare și management, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: Interpretarea și situaționarea în context, competența interculturală,
abilitatea de a proiecta.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participare activă
 Abilități de comunicare
 Dorință și abilitate de a analiza propria viață
 Lucrul în echipă și cooperarea
 Ridicarea nivelului de conștientizare asupra problemelor de gen, interculturalitate
și egalitate de șanse
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FIȘA DE LUCRU 1 – SFERELE VIEȚII
Socială

Personală

Muncă

Familie

FIȘA DE LUCRU 2 – ORARUL SĂPTĂMÂNAL
LU

MA

MI

JO

VI

SA

DU

Dimineața

Dupămasa

Seara

FIȘA DE LUCRU 3 – DIFICULTĂȚI ÎN FOLOSIREA TIMPULUI ȘI STRATEGII
Sfera

Dificultăți întâlnite

Family

No time to pick up
children from school
because...

Strategii

Competența
Organisation and
management
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INSTRUMENTUL 39

Activități în cuplu23
DURATA SUGERATĂ

Femeile migrante
Facilitatorul
1,5 ore

MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Tablă, hârtie, pixuri
FAZA 2. Dezvoltarea.
SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal

PARTICIPANȚI

OBIECTIVE
 Reflecția asupra și înțelegerea conceptelor de muncă (plătită) și ocupație (neplătită).
 Discutarea și identificarea competențelor prin exemple practice din activitățile zilnice ale
femeilor migrante
 Reflecția asupra propriilor activități

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul distribuie fișa de lucru cu texul „Activități în cuplu” și o și citește cu voce tare. Apoi
acesta pune următoarele întrebări grupului:
 Credeți că această poveste este oarecum asemănătoare cu realitatea din viața voastră? O
vedeți ca poveste reală sau ficțiune?
 Ce profesii apar în text?
 De ce sunt considerate ele profesii?
 Ce fac ele? Unde pot fi făcute?
 De ce ai nevoie ca să faci aceste activități?
 Ce este munca pentru tine? Ce nu este ea?
Aceste întrebări pot fi discutate în grupuri mai mici și apoi împărtășite întregului grup.
După discuție facilitatorul adresează următoarea întrebare la care fiecare femeie trebuie să
răspundă individual: în acest moment ce fel de muncă prestezi?
Apoi participantele își pot împărtăși răspunsurile.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea
Competențe personale: încrederea în sine, cunoașterea de sine, analiza și sintetizarea
informației
Competențe sociale: lucrul în echipă și cooperarea
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, managementul identității
biculturale

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: reflecția,
participare activă, lucrul în echipă, abilități de comunicare.
23

Poate fi aplicat și individual.
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FIȘA DE LUCRU 1. ACTIVITĂȚI ÎN CUPLU
Ea verifică radiatorul, care nu merge cum trebuie, folosind trusa de unelte cu virtuozitatea unui
tehnician de întreținere.
El pregătește cina, mânuind alimentele și instrumentele de bucătărie la fel de bine ca pe cele
dintr‐un restaurant faimos din cartier.
De obicei, el își petrece timpul având grijă de plantele de acasă; cultivă mentă și rozmarin cu
atâta pricepere încât s‐ar zicce că e angajat la centrul de grădinărit din zonă.
După masa, după ce își iau copiii de la școală, merg împreună cu aceștia la plimbare în parc, iar
apoi, odată ajunși acasă, amândoi își ajută fetele la teme ca și când ar fi profesori.
Seara, înainte de cină, din cauza diferenței de fus orar, merg cu toții la un internet cafe pentru
a vorbi prin Skype (sau doar audio) cu familia rămasă în țara de origine. Se pricep atât de bine
încât ai zice că lucrează în domeniu.
Apoi se întorc acasă, le fac duș fetelor, iau cina, le duc la culcare pe fete, le citesc o poveste și
le pupă de noapte bună.
Cu toate acestea, în fiecare joi aceste sarcini sunt îndeplinite de o tânără vecină latino‐
americană care face babysitting pentru o sumă modică. În timpul acesta, ea merge la lecții de
dans la o asociație din cartier iar el învață să cânte la chitară cu niște prieteni.
În weekend, ea pregătește de obicei un text religios înainte să meargă la centrul cultural, iar el
cântă cântece din țara lor de origine împreună cu fiica lor, încercând să își facă nod la cravată.
Când se întorc acasă, pregătesc masa împreună, ascultând CD‐ul preferat, fiecare având de
făcut sarcini în concordanță cu vârsta și abilitățile lor.
Sâmbătă seara colaborează cu un ONG pentru ajutorul persoanelor nedocumentate, oferindu‐
și propria experiență de migrant ca exemplu, îi ascultă și încurajează pe cei nou‐veniți ca și cum
ar fi psihologi.
Ea, care lucrează ca asistentă de birou, se distrează desfăcând câteva panouri electrice de
acasă și le repară. El, asistent medical, uită de problemele de la centrul de geriatrie
costumându‐se ca bucătar și pregătind mese cât mai variate în fiecare zi. Amândurora le place
să se uite la plantele ce cresc încet în micul lor balcon. Își adoră copiii, le place să facă dragoste
și se simt bine când cântă sau dansează.
Cu asemenea activități se mențin ocupați atunci când sunt în afara locului de muncă iar după
ce orele de program se îndeletnicesc cu alte activități care fac parte din diverse profesii:
tehnicianul ce repară radioatoare la serviciul de întreținere, bucătarul restaurantului,
gradinarul de la serviciul de grădinărit al orașului, profesorul care are grijă de copii, politicianul
care ține discursuri, profesorul de muzică, psihologul...
Acum, încercați să explicați în propoziții simple unui grup de necunoscători (vă puteți imagina
extratereștri) cum anume putem distinge activitățile de muncă de cele non‐muncă. Cu alte
cuvinte, încercați să diferențiați Munca cu M mare de alte activități care sunt asemănătoare,
dar nu chiar la fel.
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INSTRUMENTUL 40

Râul vieții:
Concluziile obiectivelor vitale24
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ȘI RESURSE

FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră pentru fiecare sferă
Tablă, hârtie, pixuri, fișa „Roata vieții”, fișa „Râul vieții”
(opțional), laptop, hârtie colorată pentru cercuri.
Acest video este bazat pe un text scris de Paulo Coelho, iar
muzica este a lui Dario G. (în spaniolă):
http://www.youtube.com/watch?v=trhcFluEinw
FAZA 2. Dezvoltarea.
SECȚIUNEA 3. Definirea unui proiect personal

OBIECTIVE
 Reflecția asupra diferitelor sfere din viața unei femei
 Asistarea femeilor migrante în identificarea și planificarea atingeriii obiectivelor vitale prin
procese de luare de decizii și acțiuni
 Motivarea și angajarea femeilor migrante în a acționa

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul le cere participantelor să deseneze un râu reprezentând viața lor în viitor (vezi
exemplul atașat).
Râul va avea mai mulți afluenți, fiecare reprezentând o sferă a vieții. Ca o sugestie, patru sfere
ale vieții pot fi incluse (personală, socială, familială și munca), dar femeile sunt libere să includă
ce sfere doresc.
Facilitatorul le explică faptul că ele trebuie să se gândească la modul cum doresc să arate viața
lor în viitor, pe termen lung, iar apoi , progresiv, să reducă timpul acordar vizualizării.
Următoarele întrebări pot fi folosite:






Cum te vezi peste 10 ani, cu privire la (educație, muncă etc)? (Vei avea XX ani)
Cum te vezi peste 5 ani, cu privire la (educație, muncă etc)? (Vei avea XX ani)
Cum te vezi peste 3 ani, cu privire la (educație, muncă etc)? (Vei avea XX ani)
Cum te vezi peste 1 an, cu privire la (educație, muncă etc)? (Vei avea XX ani)
Ce trebuie să faci ACUM pentru a‐ți atinge obiectivele pe care ți le‐ai planificat pentru
un an?

Fiecare afluent al râului vieții este împărțit prin semne care arată perioadele de 1, 3, 5 și 10 ani.
Participantele primesc hârtie de mai multe culori și taie cercuri pentru a marca diferite
elemente în fiecare afluent:

24

It can also be applied individually.

146






Rezultatele dorite – cercuri roșii
Obstacolele posibilie – cercuri albastre
Timpul acordat fiecărui proiect – cercuri verzi
Sprijinul primit – cercuri lila

După ce toate femeile și‐au desenat râul și s‐au gândit la viitorul lor, facilitatorul le poate ajuta
să facă o listă (individuală sau pe grupe) cu pașii pe care va trebui să îi facă în fiecare sferă.
Informația poate fi organizată într‐un tabel pentru fiecare sferă, având următoarele coloane:






Obiective de atins anul viitor, dar și la mijlocul perioadei
Acțiuni necesare pentru a atinge obiectivele
Timpul necesar pentru a atinge obiectivele
Resursele necesare (interne sau externe)
Recunoașterea atingerii obiectivelor

În plus, participantele pot să rezume aceste informații și să prioritizeze evenimentele în tabelul
din fișa de lucru 1.
Facilitatorul explică faptul că participantele trebuie să introducă evenimentele pe care le‐au
identificat anterior în tabelul din fișa de lucru 1 pentru fiecare sferă și apoi să evalueze nivelul
de importanță al fiecărui eveniment.
Pentru evaluare, femeile pot folosi o scară de la 1 la 5, unde:
5 = extrem de important
4 = foarte important
3 = destul de important
2 = puțin important
1 = fără importanță
Acest ultim exercițiu va ajuta femeile să prioritizeze care acțiune și sferă sunt mai importante.
Hârtiile fiecărei participante vor fi xeroxate. Originalele vor rămâne la ele, iar copia se va păstra
în dosarul fiecăreia.
La sfârșitul sesiunii, facilittaorul întreabă participantele ce simt în legătură cu provocările vitale
pe care le‐au planificat și face comentarii în legătură cu procesul de îndeplinire a acestora (care
poate fi lung, complicat, frustrant la un moment dat etc). În pararel, următorul video este
arătat (în spaniolă): http://www.youtube.com/watch?v=trhcFluEinw
Aceasta este o oportunitate bună pentru a încheia sesiunea pe un ton optimist și pentru a
vorbi despre competențele ce pot fi de folos în procesul de atingere a obiectivelor stabilite.
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COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicare
Competențe personale: încrederea în sine, managementul schimbării, simțul inițiativei,
acționarea autonomă, analiza și sintetizarea informației, perseverența și rezistența,
organizarea și managementul, responsabilitate, managementul emoțiilor
Competențe sociale: profitarea de oportunități
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, competența interculturală,
managementul identității biculturale, abilitatea de a proiecta.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participare activă
 Abilități de comunicare
 Ridicarea nivelului de conștientizare asupra problemelor de gen, interculturlitate și
egalitate de șanse
 Reflecția
 Acționarea autonomă și cunoașterea de sine

Râul vieții ‐ exemplu

Familie

Personal
Bani
Curs de
calculator

Muncă
Social
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Fișa de lucru 1
Acest eveniment/acțiune ar trebui să aibă loc în următoarea
perioadă de timp:
6 luni

GRAD DE
IMPORTANȚĂ

1 an

GRAD DE
IMPORTANȚĂ

2 ani sau
mai mult

GRAD DE
IMPORTANȚĂ

Schema de reclasificare a perspectivei temporale

Importanța
temporală

deloc

puțin

destul

mult

extrem

În 5 luni

Într‐un an

În doi ani
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FAZA 3. Portofoliu final
INSTRUMENTUL 41

Pregătirea portofoliului individual
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ

MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
5 – 10 ore
Modele de elemente ale portofoliului cu îndrumări, foaia de
auto‐evaluare lingvistică, hârtie, pixuri, computere, modelul
electronic al portofoliului.
FAZA 3. Portofoliul final

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în elaborarea portofoliului individual (în special în ceea ce privește
competențele acestora)

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate poate fi făcută în mai multe sesiuni, la mijlocul și la finalul cursului.
Facilitatorul începe sesiunea prin a înmâna participantelor o copie xeroxată a portofoliului (Fișa
de lucru 1: Portofoliul de competențe) și le explică ce reprezintă acel portofoliu. Astfel,
facilitatorul poate evidenția că obiectivul portofoliului este de a aduna într‐un singur dosar și
într‐un mod organizat cele mai semnificative experiențe și competențe ale femeilor, împreună
cu dovezi pentru acestea. Trebuie avut în vedere că un portofoliu de competențe nu este un
CV care poate fi folosit atunci când aplicăm la un job, ci un instrument de reflecție pentru ca
femeile să identifice și să își adune experiențele, competențele și dovezile pentru acestea.
Facilitatorul descrie structura portofoliului pentru a le familiariza pe femei cu acesta înainte de
completare. Principalele secțiuni ale portofoliului sunt: informații personale, experiență
(inclusiv plătită și neplătită), educație și formare, competențe, limbi străine și dovezi pentru
acestea.
Apoi, fiecare femeie începe să își completeze portofoliu, cu sprijin din partea facilitatorului,
care ar trebui să le clarifice orice întrebări și să le ghideze în procesul de reflecție. Jurnalul de
învățare poate fi o bună sursă, deoarece în el femeile deja au menționat competențe și dovezi.
La completarea secțiunii 5 a portofoliului, trebuie distribuit Pașaportul Lingvistic și fișa de lucru
2 (foaia de auto‐evaluare lingvistică).
Facilitatorul sprijină femeile în sistematizarea informației și colectarea dovezilor.
Ca material de ajutor pentru facilitator și pentru participante, un exemplu de portofoliu
completat este atașat la finalul Ghidului, precum și fișele de lucru.
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În ghid există un set de îndrumări pentru facilitator folositoare atunci când ajută femeile la
completarea portofoliului.
Prima data femeile completează portofoliul de mână (pe cel xeroxat oferit de facilitator). În
această etapă ele pot folosi limba maternă și doar apoi să traducă în limba țării gazdă. După ce
portofoliile au fost completate, femeile completează și varianta electronică (pe modelul oferit
pe site‐ul Forward http://www.forwardproject.eu ) dacă sunt disponibile computere.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicare, competență digitală
Competențe personale: încrederea în sine, cunoașterea de sine, simțul inițiativei, acționarea
autonomă, analiza și sintetizarea informației, organizarea și managementul, responsabilitate,
managementul emoțiilor.
Competențe sociale: profitarea de oportunități
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, a învăța să înveți.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Participare activă
 Organizare
 Acționare autonomă
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PORTOFOLIU DE COMPETENȚE:
PREGĂTIREA VARIANTEI DE LUCRU
Cu ce te va ajuta un portofoliu personal?
 Scopul acestui portofoliu este de a pune în scris experiența și competențele tale astfel
încât să ai informația organizată.
 Acest portofoliu nu este adresat unui angajator în vederea obținerii unei slujbe. Pentru
aceasta va trebui să îți scrii un CV. Totuși, acest portofoliu te va ajuta să ai un index al
experienței și competențelor tale, urmând ca, atunci când vrei să aplici pentru o slujbă, să
îți fie mult mai ușor să îți scrii CV‐ul, doar alegând din experiența și competențele cele mai
relevante pentru slujba respectivă.
 Formatul acestui portofoliu este bazat pe Europass, care este un tip specific de CV
recomandat în Uniunea Europeană și este folositor la căutarea unei slujbe în Europa.
După completarea acestui portofoliu vei fi mult mai pregătită să îți scrii CV‐ul Europass.

Cum poți completa acest portofoliu?
 Recomandăm să îți începi completarea portofoliului cu o variantă de lucru. Nu te teme să
scrii mai multe variante. Când vei avea una de care să fii mulțumită, vei transfera
informația în fișierul electronic pe care îl poți mai apoi actualiza.
 Portofoliu are 8 secțiuni ce acoperă diverse aspecte ale vieții:
 Informații personale
 Experiență (inclusiv plătită și neplătită)
 Educație și formare
 Competențe
 Limbi străine
 Dovezi
 Informații adiționale
 Anexe
 În fiecare secțiune vei găsi instrucțiuni detaliate și indicii care să te ajute. Dacă ai
nelămuriri, întreabă facilitatorul.
Înainte de a începe să completezi portofoliul, fii atentă la următoarele aspecte importante:


Acordă importanță prezentării

 Folosește propoziții simple și clare
 Acordă atenție detaliilor relevante, atât din punct de vedere al conținutului cât și al
prezentării și evită greșelile de ortografie sau de punctuație. Întreabă facilitatorul dacă ai
vreun dubiu.
 Concentrează‐te pe esențial:
 Încearcă să te exprimi scurt. Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități cu privire la
ce anume să prioritizezi.
 Dacă deja te gândești la o slujbă anume sau un obiectiv clar, experiența de muncă
sau de formare care nu este relevantă pentru acea slujbă sau acel obiectiv poate
fi omisă.
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SECȚIUNEA 1 – Informații personale
Nume
Prenume

 În diverse țări numele sunt exprimate în mod diferit, de exemplu:
 Smith, Anna (Nume, Prenume)
Maria García Pérez (Prenume, Nume)
 Scrie‐ți numele în formatul cel mai des folosit în țara în care vei folosi portofoliul.
Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.

Adresă (e)

 Scrie adresa la care vei fi cel mai ușor de găsit. Specifică orașul, iar dacă aplici pentru
slujbe la nivel internațional, scrie și țara.

Telefon
 Scrie numărul de telefon la care poți fi de găsit
 Dacă aplici pentru slujbe la nivel internațional, adaugă și prefixul țării

E‐mail
 Poți folosi o adresă de e‐mail special pentru aplicări la slujbe.

Naționalitate
Data nașterii
Gen
 Naționalitatea, data nașterii și genul sunt informații confidențiale, dar angajatorii le‐
ar putea lua în considerare atunci când aplici pentru o slujbă. Întreabă facilitatorul
pentru mai multe detalii.
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SECȚIUNEA 2 – Experiența
 Această secțiune include toată experiența pe care ai dobândit‐o în orice țară și nu
numai cea plătită. De exemplu, muncă voluntară sau în folosul comunității, munca
depusă în timpul unui training, munca depusă în mediul casnic și în ingrijirea copiilor,
experiența migrării, toate acestea sunt experiențe de inclus în această secțiune.
 Nu te axa prea mult pe experiența în țara gazdă. Include și experiența din țara natală
sau din alte țări în care au trăit.
 Începe cu experiența cea mai recentă.

Perioada
 Scrie perioada în care ai desfășurat experiența respectivă. Indică luna și anul în care a
început și luna și anul în care a încetat.
Exemplu: din martie 1994 până în decembrie 1999.

Funcția sau poziția
ocupată
 Scrie cum s‐a numit slujba pe care ai deținut‐o sau natura ocupației tale
Exemplu: coafeză, profesoară, îngrijitoare, antreprenor, avocat etc.

Principalele activități și
responsabilități

 Scrie principalele activități și responsabilități, cum ar fi: organizarea și cântărirea
ingredientelor, desemnarea și supravegherea duratei de gătit.
 Dacă este necesar, cuantifică‐ți responsabilitățile (procente de timp, durata alocată
fiecărei activități etc). Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.

Numele și adresa
angajatorului

 Scrie numele și adresa angajatorului
Exemplu: Anderson and Dobbs Ltd., 12 Highland Road, Edinburgh EH3 4AB, United
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Kingdom.
 Dacă nu a existat un angajator (de exemplu, dacă experiența ta este de îngrijitoare în
familia ta), poți sccrie numele tău și locul unde ai făcut aceste activități). Întreabă
facilitatorul dacă ai neclarități.
 Adaugă orice altă informație relevantă legată de angajator (telefon, e‐mail, website‐
ul companiei).

Tipul de afacere sau de
sector de activitate
 Scrie natura afacerii sau sectorului de activitate a angajatorului tău
Examplu: îngrijire persoane, catering etc.

 Scrie mai jos toate celelalte ocupații sau experiențe pe care le consideri relevante.
Întreabă facilitatorul dacă nu știi pe care să le alegi.
 Folosește câte pagini ai nevoie. Cere‐i facilitatorului mai multe, dacă ai nevoie.

Perioada
Funcția sau poziția
ocupată

Principalele activități și
responsabilități

Numele și adresa
angajatorului

Tipul de afacere sau de
sector de activitate
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Perioada
Funcția sau poziția
ocupată

Principalele activități și
responsabilități

Numele și adresa
angajatorului

Tipul de afacere sau de
sector de activitate
Perioada
Funcția sau poziția
ocupată

Principalele activități și
responsabilități

Numele și adresa
angajatorului

Tipul de afacere sau de
sector de activitate
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SECȚIUNEA 3 – Educație și formare
 Această secțiune include toată educația formală și cursurile de formare pe care le‐ai
parcurs în orice țară. Include aici nu numai ce ai învățat la școală, dar și alte cursuri
mai lungi sau mai scurte pe care le‐ai făcut, chiar dacă nu ai o diplomă.
 Începe cu cel mai recent stagiu.

Perioada
 Scrie perioada în care urmat cursul respectiv. Indică luna și anul în care a început și
luna și anul în care s‐a terminat.

Calificarea obținută

 Scrie calificarea exactă obținută în urma cursului așa cum este ea scrisă pe diplomă
(dacă aceasta există). Dacă aceasta include abrevieri, evită să le folosești doar pe
acestea.
Exemplu: National Vocational Qualification (NVQ) Level 2: Bakery Service (Calificare
națională vocațională, nivel 2: servicii de brutărie)

Principalele domenii
sau abilități parcurse

 Rezumă principalele subiecte sau abilități dezvoltate în timpul cursului, grupându‐le
dacă este necesar sau pentru a fi succint. Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
Exemple:
Limbi străine: engleză, spaniolă
Competențe digitale: Word, Excel
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Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
 Scrie numele și tipul de instituție sub egida căreia ai urmat cursul respectiv.
Exemplu: Wales Technical College (Colegiul Tehnic Wales)

Nivelul de clasificare
național sau
internațional
 Dacă nivelul calificării corespunde unui sistem național sau internațional (de exemplu,
ISCED), scrie care este acela. Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
Exemplu: ISCED 2

 Scrie mai jos toate celelalte cursuri pe care le consideri relevante. Întreabă
facilitatorul dacă nu știi pe care să le alegi.
 Folosește câte pagini ai nevoie. Cere‐i facilitatorului mai multe, dacă ai nevoie.

Perioada

Calificarea obținută

Principalele domenii
sau abilități parcurse

Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
Nivelul de clasificare
național sau
internațional

PORTOFOLIUL DE COMPETENȚE – PREGĂTIREA VARIANTEI DE LUCRU – PAGINA 7

Perioada

Calificarea obținută

Principalele domenii
sau abilități parcurse

Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
Nivelul de clasificare
național sau
internațional
Perioada

Calificarea obținută

Principalele domenii
sau abilități parcurse
Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
Nivelul de clasificare
național sau
internațional
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SECȚIUNEA 4 – Competențe
 Această secțiune este dedicată competențelor pe care le‐ai dobândit de‐a lungul vieții
participând la diverse activități (muncă, formare, activități în familie, timp liber, munca
pentru comunitate etc.) Acestea includ și experiența migrării, cu toate fazele ei (plecare,
drum, stabilire).
 Capurile de tabel descriu tipurile de competență din clasificarea Forward: Competențe de
bază, Competențe personale, Competențe sociale și Meta‐competențe. Întreabă
facilitatorul pentru mai multe detalii despre definirea fiecărei competențe.
 Sunt și rânduri goale în tabele pentru a putea adăuga orice alte competențe pe care le
consideri relevante și care nu sunt incluse în clasificarea Forward. Facilitatorul te va ajuta
dacă ai neclarități cu privire la relevanța lor.
 Coloana din dreapta („Contextul în care a fost dobândită”) este un spațiu unde poți să
explici circumstanțele în care ai dobândit fiecare competență de‐a lungul vieții, adică
locul exact și activitățile ce au condus la dobândirea competenței.
Exemplu
Competența
Competența
digitală

Contextul în care a fost dobândită
Când trăiam în Italia foloseam regulat computerul
pentru a comunica cu familia din țara natală
(Venezuela).

 Șterge orice secțiune sau competență dacă nu ai nimic relevant de adăugat despre ea.
Totuși, nu te subestima! Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
 Folosește câte pagini ai nevoie. Cere‐i facilitatorului mai multe, dacă ai nevoie
 În ceea ce privește competența „comunicare”, nu intra în prea multe detalii despre
cunoștințele și abilitățile tale din diferite limbi (limba maternă, limba țării gazde, alte
limbi) deoarece secțiunea 5 a portofoliului este dedicată acestora. Axează‐te mai degrabă
pe abilitățile generale de comunicare (de exemplu, ascultare activă, comunicare non‐
verbală). Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.

Competențe de bază
Competența

Contextul în care a fost dobândită

Comunicare

Competență
matematică
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Competență
digitală

Conștientizarea
mediului și a
serviciilor din țara
gazdă

Căutarea unei
sllujbe și a
informațiilor

Competența civică

Competențe personale
Competența

Contextul în care a fost dobândită
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Managementul
schimbării

Încrederea în sine

Acționarea
autonomă

Cunoașterea de
sine

Inițiativa

Responsabilitatea

Perseverența și
rezistența

Analiza și
sintetizarea
informației
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Organizarea și
managementul

Managementul
emoțiilor
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Competențe sociale
Competența

Contextul în care a fost dobândită

Lucrul în echipă și
cooperarea

Profitarea de
oportunități

Negocierea și
managementul
conflictului

Stabilirea de relații
benefice
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Meta‐competențe
Competența

Contextul în care a fost dobândită

Abilitatea de a
proiecta

Competența
interculturală

Managementul
identității
biculturale

A învăța să înveți

Interpretarea și
situaționarea în
context
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SECȚIUNEA 5 – Pașaportul lingvistic25
 Această secțiune oferă spațiul pentru adăugarea competențelor pe care le ai în limba
maternă și în cea a țării în care stai, precum și în alte limbi pe care le cunoști.
 Atunci când completezi această secțiune, ia în considerare atât experiența din țara
natală cât și pe cea dobândită din experiența migrării.

Limba maternă
 Scrie numele limbii materne

Auto‐evaluarea competențelor lingvistice:
Limba maternă ____________
Înțelegere
Ascultare

Vorbit
Citire

Participare la
conversație

Scriere

Discurs oral

 Tabelul de mai sus este folosit pentru a‐ți prezenta nivelul de competențe lingvistice
folosind o clasificare a nivelurilor comună în Europa și utilă pentru aplicarea la diverse
slujbe.
 Anexa „Auto‐evaluarea lingvistică” oferă exemple și informații detaliate despre
fiecare nivel. Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
Exemplu:
Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba maternă: spaniola
Înțelegere
Ascultare
C2

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversație
Utilizator
C2
experimentat

Scriere

Discurs oral
C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

25

Bazat pe Pașaportul Lingvistic European © Uniunea Europeană și Consiliul Europei
(http://europass.cedefop.europa.eu și http://www.coe.int/portfolio).
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Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Data

Nivelul european
(dacă este specificat)

 Scrie care sunt diplomele sau certificatele lingvistice obținute care atestă nivelul tău
în limba respectivă
 Scrie titlul diplomei în limba în care scrii portofoliul. Ar putea fi util să adaugi și titlul în
limba originală. Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
Exemplu: Diploma pentru limba spaniolă ca limbă străină (DELE) (Nivel intermediar/
nivel intermedio).
 În ultima coloană scrie nivelul din Cadrul European Comun de Referință pentru limbi
străine (CEF) dacă acesta este specificat pe certificatul sau diploma original/ă.
Exemplu: B2
 Dacă ai mai multe certificare, scrie‐l pe acela care atestă cel mai înalt nivel. Dacă
totuși acestea sunt complementare, scrie‐le pe toate, adăugând mai multe rânduri.
Întreabă facilitatorul dacă ai neclarități.
 Include o copie a fiecărei diplome ca anexe ale portofoliului.

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

 În acest tabel poți experiențele unde ai dobândit competențele de ascultare, citire,
vorbire și scriere în limba respectivă: unde și când ai folosit sau folosești în continuare
această limbă.
 Asigură‐te că descrierea se potrivește cu nivelul pe care l‐ai scris în tabel. Descrierea
nivelelor, precum și facilitatorul îți vor fi de folos.

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

Am învățat să scriu și să citesc la școală în Venezuela.

1992

2002

Actualmente vorbesc, citesc și scriu cu familia mea și comunitatea
migrantă din Spania.
2011

currently
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 Repetă procesul cu toate limbile pe care le cunoști. Dacă vrei să mai adaugi limbi
străine, cere‐i facilitatorului încă o copie a tabelului.
 Asigură‐te că ai inclus și limba țării gazdă.

Limba
Auto‐evaluarea competențelor lingvistice:
limba ____________
Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere

Discurs oral

Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Nivelul european
(dacă este specificat)

Data

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

Limba
Auto‐evaluarea competențelor lingvistice:
limba ____________
Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Scriere

Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Data

Nivelul european
(dacă este specificat)
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Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

Limba
Auto‐evaluarea competențelor lingvistice:
limba ____________
Înțelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversație

Scriere

Discurs oral

Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Data

Nivelul european
(dacă este specificat)

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în
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SECȚIUNEA 6 ‐ Dovezile
 Această secțiune reprezintă lista tuturor documentelor care atestă competențele tale
specifice menționate anterior. Documentele trebuie anexate portofoliului.
 Pentru fiecare dovadă trebuie specificate titlul documentului și o scurtă descriere a
conținutului acestuia, precum și ce competență atestă.
 Facilitatorul te va ajuta să identifici documentele cele mai în măsură să îți dovedească
competențele.
Examplu:

Titlu
Scrisoare de
recomandare
Manuel
Pérez
Titlu

Scurtă descriere
Scrisoare de
recomandare scrisă de
un fost profesor din
liceu

Scurtă descriere

Competențe
Lucrul în echipă,
responsabilitate,
competență
matematică, a învăța să
înveți
Competențe
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SECȚIUNEA 7 – Informații adiționale
Această secțiune îți permite să incuzi orice altă informație relevantă care nu a fost menționată
în alte secțiuni ale portofoliului ( alte ceritificare, carnet de conducere, publicații sau studii de
cercetare, calitatea de membru în organizații profesionale etc).






SECȚIUNEA 8 ‐ Anexe
 Această secțiune de la sfârșitul portofoliului conține copii xerox ale diplomelor și
certificatelor precum și ale altor documente pe care le‐ai menționat în portofoliu.
 Scrie o listă a tuturor documentelor pe care le atașezi. Asigură‐te că titlul
documentelor este vizibil și că este același cu cel menționat în secțiunea 6 (dovezile).

 Anexa 1: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexa 2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexa 3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexa 4. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexa 5. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Anexa 6. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
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AI TERMINAT!
Acum ai un dosar care include toate lucrurile pe care le știi și ești capabil să le
faci.

Și acum?
 Acum scrie varianta finală a portofoliului de competențe în format electronic.
 Transferă toate informațiile în fișierul Word prestabilit „Model digital de
Portofoliul Competențelor”. Poți adăuga sau șterge secțiuni după cum ți se
cere în fișier.
 Vei avea astfel toată informația pregătită. Atunci când vei dori să aplici pentru
o slujbă sau pentru o formare viitoare, selectează cele mai relevante
experiențe și competențe în concordanță cu cerințele respectivei slujbe sau
formări.
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Fișa de lucru 2

FOAIA DE AUTO‐EVALUARE LINGVISTICĂ
 Această fișă te va ajuta să completezi corect tabelul de auto‐evaluare lingvistică fin
portofoliul de competențe
Ce este tabelul de auto‐evaluare lingvistică?
 Tabelul de auto‐evaluare lingvistică descrie nivelul de competență în limbile străine
cunoscute de tine
 Pentru fiecare limbă, tabelul descrie nivelul tău de:
 Înțelegere (ce include ascultare și citire)
 Vorbire (ce include participare la conversație și discurs oral)
 scriere
Câte nivele există?
 Acest tabel folosește cele șase nivele din Cadrul European Comun de referință pentru
limbi străine dezvoltat de Consiliul Europei. Această scală este frecvent folosită și este
foarte utilă în căutarea de slujbe în Europa.
 Tabelul constă în trei mari nivele:




Utilizator de bază (nivelel A1 și A2);
Utilizator independent (nivelele B1 și B2);
Utilizator experimentat (nivelele C1 și C2).

Ce nivel am eu?
 Pentru a‐ți evalua nivelul, citește descrierile de mai jos și scrie‐ți nivelul relevant (de
exemplu, C2 – Utilizator experimentat) în căsuța potrivită din portofoliu (Ascultare,
Citire, Participare la conversație, Discurs oral, Scriere).
Example:
Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba maternă: spaniola
Înțelegere
Ascultare
C2

Vorbire
Citire

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversație
Utilizator
C2
experimentat

Scriere

Discurs oral
C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba: engleză
Înțelegere
Ascultare
B1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
independent

Participare la
conversație
Utilizator de
A2
bază

Scriere

Discurs oral
A2

Utilizator de
bază

A2

Utilizator de
bază

Descrierea nivelelor
Înțelegere
Ascultare
Utilizator de bază
A1
Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi
la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate.
A2
Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată
pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături,
zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri
şi mesaje scurte, simple şi clare.

Utilizator independent
B1
Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la
activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală
din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau
profesional, dacă sunt prezentate într‐o manieră relativ clară şi lentă.
B2
Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare
complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV
de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj
standard.

Utilizator experimentat
C1
Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai
implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără
prea mare efort.
C2
Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre
comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al
vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent.

Citire
Utilizator de bază
A1
Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din
anunţuri, afişe sau cataloage.
A2
Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în
diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg
scrisori personale scurte şi simple.

Utilizator independent
B1
Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într‐un limbaj uzual sau referitor la activitatea
mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a
urărilor din scrisori personale.
B2
Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite
atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană.

Utilizator experimentat
C1
Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să
înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la
domeniul meu.
C2
Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de
vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere
literare.

Vorbire
Participare la conversație
Utilizator de bază
A1
Pot să comunic într‐o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să
repete sau să reformuleze frazele sale într‐un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea
ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate
imediată şi să răspund la asemenea întrebări.

A2
Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi
direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar
dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie.

Utilizator independent
B1
Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr‐o
regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe
teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiană (de ex. familie,
petrecerea timpului liber, călătoriile, activitatea profesională şi actualităţi).
B2
Pot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluentă care fac posibilă participarea
normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în
situaţii familiare, exprimându‐mi şi susţinându‐mi opiniile.

Utilizator experimentat
C1
Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să‐mi caut cuvintele în mod prea vizibil.
Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot
să‐mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să‐mi conectez intervenţiile bine
de cele ale interlocutorilor mei.
C2
Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile
idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de
sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi să‐mi restructurez formularea cu abilitate, în
aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

Discurs oral
Utilizator de bază
A1
Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi
cunosc.
A2
Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor
persoane, a condiţiilor de viată, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau
recente.

Utilizator independent
B1
Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într‐o manieră simplă pentru a descrie
experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi
argumentez şi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să

relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să‐mi exprim reacţiile.
B2
Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într‐o gamă vastă de subiecte legate de domeniul
meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând
avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni.

Utilizator experimentat
C1
Pot să prezent descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele,
dezvoltând anumite puncte şi terminându‐mi intervenţia cu o concluzie adecvată.
C2
Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluentă, într‐un un stil adaptat
contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să retină
punctele semnificative.

Scriere
Utilizator de bază
A1
Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să
completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa
mea pe un formular de hotel.
A2
Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de
exemplu, de mulţumire.

Utilizator independent
B1
Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu
scrisori personale descriind experienţe şi impresii.
B2
Pot să scriu texte clare şi detaliate într‐o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu
de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în
favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe
care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor.

Utilizator experimentat
C1
Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să
tratez subiecte complexe într‐o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe
care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului.

C2
Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori,
rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să‐l ajute pe cititor să
sesizeze şi să retină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor
lucrări de specialitate sau opere literare.

Material suport: Exemplu de Portofoliu de Competențe Forward

COMPETENCE PORTFOLIO
SECȚIUNEA 1 – Informații personale
Nume
Prenume

GONZÁLEZ, Ester

123, strada Via Laietana, 08010, Barcelona, Catalonia, Spain.

Adresă (e)
Telefon
E‐mail

Fix: 93 333 33 33
Mobil: 666 666 666
forward@gmail.com
Venezueleană

Naționalitate
25.11.1975

Data nașterii
Feminin

Gen

SECȚIUNEA 2 –Experiența
Perioada
Funcția sau poziția
ocupată
Principalele activități
și responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
Tipul de afacere sau
de sector de activitate

Din mai 2011 până în prezent
Asistent de îngrijire gerontologică
Îngrijire de bază pentru persoane în vârstă și cu
dizabilități: igienă, medicamentație, nutriție etc.
Casa de bătrâni. Barcelona
Sănătate și îngrijire

Perioada
Funcția sau poziția
ocupată
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
Tipul de afacere sau de
sector de activitate
Perioada
Funcția sau poziția
ocupată
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
Tipul de afacere sau de
sector de activitate
Perioada
Funcția sau poziția
ocupată
Principalele activități și
responsabilități
Numele și adresa
angajatorului
Tipul de afacere sau de
sector de activitate
Perioada
Funcția sau poziția
ocupată
Principalele activități și
responsabilități

Din decembrie 2005 până în februarie 2009
Asistent personal de îngrijire
Îngrijire de bază pentru o femeie în vârstă: igienă,
medicamentație, nutriție etc.
Casă privată. Barcelona
Sănătate și îngrijire
Din februarie 2003 până în februarie 2005
Asistent educațional
Asistarea profesorilor în atingerea nevoilor
educaționale ale copiilor dintr‐o școală primară
Școala primară Soarele și Luna. Caracas
Educație

Din 2004
Îngrijitor a celor doi copii personali (de 1 an, respectiv
de 3 ani)
Bunăstarea generală a celor doi copii: pregătirea mesei
în concordanță cu vârsta, controlul igienic, stimularea
vorbirii, mișcare, cunoștințe legate de copii.
Propriul angajat
Îngrijire
Din 2011
Organizator în comunitate
Organizarea de activități culturale în cartier, stabilirea
de contacte cu alte organizații ale migranților

Numele și adresa
angajatorului
Tipul de afacere sau de
sector de activitate

Organizație interculturală din Barcelona
Cultură

SECȚIUNEA 3 – Educație și formare
Perioada
Calificarea obținută

Principalele domenii
sau abilități parcurse
Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
Nivelul de clasificare
național sau
internațional
Perioada
Calificarea obținută
Principalele domenii
sau abilități parcurse
Numele și tipul de
instituție de
învățământ (sau
organizație)
Nivelul de clasificare
național sau
internațional

Din septembrie 2009 până în iunie 2010
Asistentă de îngrijire gerontologică, nivelul de servicii: 7
Sănătate și îngrijire
Limba națională (spaniola și catalana)
Îngrijirea persoanelor cu dizabilități
Igienă
Medicamentație
Nutriție
Îngrijire de bază

General Fast Service Company, S.A

ISCED 3
1990‐1995
Al doilea stadiu al educației de bază
Competențe necesare pentru învățarea pe tot parcursul
vieții.

Institutul din Caracas

ISCED 2

SECȚIUNEA 4 – Competențe
Competențe de bază
Competența

Contextul în care a fost dobândită

Comunicare

Ascultare activă a pacienților geriatrici precum și a copiilor,
ca educator.

Competența
digitală

Uz regulat al calculatorului pentru a comunica cu familia din
țara natală.

Conștientizarea
mediului și a
serviciilor din țara
gazdă
Căutarea de
informații și a unei
slujbe

Înscrierea copiilor la școală, uz continuu al serviciilor de
sănătate, cardul de transport, contacte cu și vizite la
asociații locale ale migranților.

Competența civică

Voluntariat la biserică și în organizații interculturale.

Căutare activă de oportunități prin birourile locale de forță
a muncii, alte organizații, presă, internet și contacte.

Competențe personale
Competența
Managementul
schimbării
Acționarea
autonomă

Contextul în care a fost dobândită
Experiența migrării: stabilirea într‐o țară necunoscută;
lucrul într‐o poziție nouă și inferioară; învățarea unei limbi
străine și a normelor culturale.
Stabilirea într‐o țară gazdă: viața într‐un context nou
Decizia înscrierii la un curs de formare
Rezolvarea problemelor apărute la muncă.

Cunoașterea de
sine

În timpul luării deciziei de a migra, atunci când am realizat
că vreau și că pot migra într‐o altă țară și atunci când m‐am
lovit de tot felul de obstacole în acest proces.

Responsabilitate

Ca mamă, îngrijirea copiilor; de asemenea, oferirea de
sprijin financiar și emoțional pentru membrii familiei din
țara natală.

Decizia de a migra

Simțul de inițiativă
Perseverența și
rezistența
Organizare și
management
Managementul
emoțiilor

Abilitatea de a găsi o slujbă stabilă pe o piață de lucru
formală.
Abilitatea de a îndura situații dificile și de a trece peste tot
felul de obstacole.
La muncă trebuie să organizez îndatoririle în concordanță
cu prioritățile.
Atunci când am planificat procesul de migrare.
A trebuit să depășesc durerea separării.

Competențe sociale
Competența
Lucrul în echipă și
cooperarea

Contextul în care a fost dobândită
Dezvoltată mai ales la serviciu și în participarea la
activitățile comunității

Profitarea de
oportunități

Căutarea unui loc de muncă, întâlnirea de oameni noi în
mod constant.

Creativitate

Strategii de căutare a unei slujbe, precum și managementul
casnic în situația unui venit insuficient.

Meta‐competențe
Competența
Abilitatea de a
proiecta
Competența
interculturală
Managementul
identității
biculturale
A învăța să înveți

Contextul în care a fost dobândită
Procesul de migrare
Întâlnirea și interacțiunea cu oameni din sfera culturală a
țării gazdă
Călătorii în țara natală

Participarea la cursuri de formare și de limbă.
Toate experiențele sunt oportunități de învățare.

SECȚIUNEA 5 – Pașaportul lingvistic
Limba maternă

Spaniola

Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba maternă: spaniola
Înțelegere
Ascultare
C1

Vorbire
Citire

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversație
Utilizator
C1
experimentat

Scriere

Discurs oral
C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Nivelul european
(dacă este specificat)

Data

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până
în

Școala în țara natală

1992

2000

Comunicare continuă în țara gazdă și cu familia și prietenii din țara natală dar
și din cea gazdă.

actualmente

Limba

Catalană

Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba: catalană
Înțelegere
Ascultare
B1

Utilizator
Independent

Vorbire
Citire

B1

Utilizator
Independent

Participare la
conversație
Utilizator
A2
Independent

Scriere

Discurs oral
A2

Utilizator de
bază

A2

Utilizator de
bază

Diploma (ele) sau certificatul(ele)
Titlul diplomei (elor)
sau al certificatului
(elor)

Instituția emitentă

Certificat de nivel Generalitat
elementar
A
(A Catalunya
Elemental)

de 2013

Data

Nivelul european
(dacă este specificat)
B1

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

Catalană: cursuri continue în țara gazdă și comunicare cu vecinii

2010

2013

Limba

Engleză

Auto‐evaluarea competențelor lingvistice
Limba: engleză
Înțelegere
Ascultare
B1

Vorbire
Citire

Utilizator
Independent

B1

Utilizator
Independent

Participare la
conversație
Utilizator
A2
Independent

Scriere

Discurs oral
A2

Utilizator de
bază

A2

Utilizator de
bază

Experiența (ele) lingvistică (e)
Descriere

Din

Până în

Engleza: studiu la școala din țara natală

1998

2000

SECȚIUNEA 6 ‐ Dovezi
Titlu

Scurtă descriere

Certificat de
nivel
elementar A
(A Elemental)

Certificat oficial acordat de
Generalitat of Catalonia echivalent
cu nivelul B1 din Cadrul European
Comun de referință pentru limbi
străine

Scrisoare de
recomandare

Scrisoare de recomandare scrisă
de fostul angajator

Competențe
Limba catalană: ascultare, citire,
vorbire, scriere
Comunicare
Competența interculturală

Lucrul în echipă,
responsabilitate

SECȚIUNEA 7 ‐ Informații adiționale
 Carnet de conducere în Spania
 Membru al organizației Interculturale din Barcelona

organizare,

SECȚIUNEA 8 ‐ Anexe
 Anexa 1: Certificat de nivel elementar A (A Elemental)
 Anexa 2. Scrisoare de recomandare
____________________________________________________________

INSTRUMENTUL 42

Pregătirea prezentării portofoliului final
Femeile migrante
Facilitatorul
5 – 15 ore

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

hârtie, articole de birou, computere, cameră digitală
3.Portofoliul final

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în prezentarea portofoliului (în special cu privire la competențe)
 Dezvoltarea competenței de comunicare

DESCRIERE/METODOLOGIE
Această activitate trebuie făcută după ce participantele au terminat de elaborat portofoliul (cu
tot cu dovezi) și după ce l‐au discutat cu facilitatorul.
Facilitatorul le explică cum că în această activitate ele vor pregăti o prezentare individuală a
portofoliului în fața întregului grup. Prezentarea este un mijloc prin care femeile își vor expune
competențele pe baza informațiilor din portofoliu.
Pentru aceasta, înainte de toate, fiecare femeie trebuie să se gândească la și să se decidă la
formatul pe care îl va folosi. Pot fi date câteva exemple:
 CV‐uri video creative: http://www.youtube.com/watch?v=rqr90bugePs (engleză),
http://www.youtube.com/watch?v=z5nbqwynsyI
(spaniolă)
și
http://www.youtube.com/watch?v=70iSEMNVE_M
 CV video: http://www.youtube.com/watch?v=7iWhCOjTjvg&feature=watch‐vrec
 Prezentare amuzanta: : http://www.makebeliefscomix.com/
 Prezentare orală
 Prezentare în imagini (poze)
 …
Apoi, femeile își pregătesc prezentarea, care poate dura până la 15 minute. În funcție de
format, pregătirea prezentării poate dura mai multe ore/sesiuni. Facilitatorul va oferi sprijin
femeilor în ceea ce privește decizia și pregătirea portofoliului.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicare, competență digitală, căutarea de informații și a unei slujbe.
Competențe personale: Încrederea în sine, cunoașterea de sine, simțul de inițiativă, acționarea
autonomă, analiza și sintetizarea informației, organizare și management, responsabilitate,
managementul emoțiilor.
Competențe sociale: profitarea de oportunități.
Meta‐competențe: Interpretarea și situaționarea în context, a învăța să înveți
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EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: participare
activă, abilități de comunicare, creativitate, inițiativă, organizare, acționarea autonomă.
INSTRUMENTUL 43

Validarea portofoliului
Femeile migrante
Facilitatorul
Comisia de experți externi
3‐5 ore

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

hârtie, pixuri
3.Portofoliul final

OBIECTIVE
 Asistarea femeilor în prezentarea portofoliului
 Dezvoltarea competenței de comunicare
 Obținerea validării portofoliilor participantelor de către o comisie de experți externi

DESCRIERE/METODOLOGIE
Aceasta este activitatea workshop‐ului Forward. Este continuarea celui de dinainte deoarece
reprezintă prezentarea portofoliilor de către femei.
În această sesiune o comise de experți externi va fi invitată (membri NSAG).
Fiecare femeie va face prezentarea în maximum 15 minute, către celelalte participante și
comisiei de experți.
La sfârșitul sesiunii experții vor da un scurt feedback și vor face recomandări tuturor femeilor,
plus un feedback individual anterior validării portofoliilor.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: comunicarea
Competențe personale: încrederea în sine, inițiativa, analiza și sintetizarea informației,
organizare și management.
Competențe sociale: profitarea de oportunități, stabilirea de relații benefice.
Meta‐competențe: interpretarea și situaționarea în context, a învăța să înveți.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate: abilități de
comunicare, creativitate, organizare.
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4. Set de instrumente individuale
INSTRUMENTUL 44

Interviul inițial
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră
hârtie, pixuri, computere, dosarul personal al fiecărei femei
pentru a avea acces la informațiile relevante
1. Introducere

OBIECTIVE
 Cunoașterea cererii fiecărei femei
 Identificarea situației curente a fiecărei femei
 Asistarea în identificarea nevoilor
 Asistarea în elaborarea cererii

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acesta este un interviu inițial cu femeile migrante ce poate fi folosit pentru a cunoaște situația
fiecărei femei și/sau pentru a le selecta pentru un program. Două alternative sunt propuse:
prima este un ghid de interviu inițial propriu‐zis; a doua este un formular alternativ care va fi
completat de femei cu ajutorul facilitatorului în cadrul unui grup și a unei sesiuni cumm ar fi
cea de informare despre programul respectiv.
Ghidul interviului inițial este cel de mai jos:
PRIMA PARTE
Descriere
Prezentarea organizației, a intervievatorului,
descrierea contactelor anterioare, durata și
scopul acestui interviu.

Prezentarea femeii

Itemi
 Numele intervievatorului
 Descriere scurtă a activității principale a
organizatorului
 Scurtă descriere a ceea ce
intervievatorul cunoaște despre
respectiva femeie, dacă se aplică (de
exemplu dacă a fost recomandată de o
altă organizație sau profesionist)
 Durata și scopul interviului
 Numele femeii. Numele de adresare
(dacă este diferit de cel oficial)
 Vârsta
 Cum a ajuns femeia în organizație
 Posibile dificultăți în a găsi locația
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organizației.
 Scurtă descriere a programelor oferite
de către organizație care ar putea fi
adecvate pentru femeie (de exemplu
integrare
ocupațională,
incluziune,
programe de consiliere).

Clarificarea scopului serviciului
Clarifying the aim of the service.

 Confirmarea că femeie crede că
programele oferite se încadrează cu
cererea ei și asistarea acesteia în a‐și
clarifica acest lucru dacă el este vag
exprimat.

Reafirmarea interesului femeii

 Asigurarea că femeia înțelege pe deplin
programul și oferirea de informații
suplimentare dacă este cazul.
A DOUA PARTE
(Dacă femeia este interesată):
Cunoașterea istoricului procesului de migrare
al femeii, a responsabilităților ei familiale, cu
accent pe autonomia ei actuală.

 Locul de origine
 Locul actual de reședință și persoanele
cu care locuiește.
 Familia (din țara gazdă și din cea de
origine)
 Durata șederii în țara gazdă
 Motivul de migrare
 Cum au fost obținute documentele
necesare
 Validitatea documentelor

Identificarea experienței de muncă și de
formare, a venitului, a participării sociale și a
rețelelor de sprijin.

 Slujbe deținute anterior în țara natală:
tipul, durata, formarea necesară
 Slujbe deținute anterior în țara gazdă:
tipul, durata, formarea necesară
 Validarea oficială a
calificărilor/competențelor în țara gazdă
 Ce s‐a mai petrecut de la aceste
experiențe?
 Locurile în care a apelat la sprijin
 Mijloace de trai actuale
 Sprijinul disponibil (persoane, rețele)

Abilitatea de a identifica și analiza propria
situație

 Motivele pentru care femeia consideră
că nu poate să își găsească o slujbă / să
depășească alte obstacole din viața sa.
 Auto‐conștientizarea a ceea ce are
nevoie
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 Auto‐conștientizarea a ceea ce este
capabilă să facă (cunoașterea propriilor
competențe)
 Identificarea nu numai a obstacolelor
structurale, dar și a oportunităților
 Nivelul de conștientizare a ceea ce
trebuie să facă
 Curajul de a face pașii necesari.
A TREIA PARTE
Reformularea
informației
oferite
verbalizarea cererii în termeni specifici

și

 Reformularea de către trainer a situației
și nevoilor femeii
 Răspunsul pe care femeia îl consideră
propice pentru nevoile sale

Articularea unui răspuns la cerere

 Identificarea opțiunilor disponibile
 Identificarea sprijinului disponibil și a
drepturilor la sprijin
 Măsuri luate care să presupună anumite
schimbări față de situația actuală.
În cadrul unui format de grup inițial/informativ, un formular (a se vedea modelul din paginile
următoare) poate fi distribuit femeilor pentru a fi completat și astfel pentru a se obține
informații de bază (socio‐demografice și cu privire la forța de muncă) formularul poate fi
completat de femei cu ajutorul trainerului.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, analiza și sintetizarea
informației, perseverența și rezisența, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: A învăța să înveți, interpretarea și situaționarea în context.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Abilități de comunicare
 Analiza și sintetizarea informației
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INFORMAȚII PERSONALE
Nume și
prenume
Adresa

Gen:

Cod poștal

M

F

Oraș

Telefon

E‐mail

DATA NAȘTERII
Data nașterii
Țara natală

DOCUMENTE DE IDENTITATE ȘI STATUSUL ADMINISTRATIV
NAȚIONALITATE
PERMIS DE ȘEDERE ȘI DE MUNCĂ
PERMIS DE REZIDENȚĂ
PERMIS UE

Document
număr:

PERMIS DE STUDENT
PAȘAPORT
CERERE DE AZIL
Altele:
Data sosirii în această țară

Ai ajuns prin

Reunirea familiei?
DA

NU

CASA
Copii?

Da

Număr

Nu

Nu

Ai grijă și de alți aparținători?

Da

În această țară? Da

Număr

Relația cu aparținătorii

Număr

Locuiesc cu tine?
Da

Număr

Nu

În această țară? Da

Număr

Nu

Nu

Cu cine locuiești?
Partener de viață

Părinți

Rude

Singură

Alte persoane (nu
rude)

CURRICULUM DE FORMARE
STUDII
FĂRĂ STUDII
ȘCOALĂ PRIMARĂ

În această țară?

În țara natală?

GIMNAZIU ȘI LICEU

În această țară?

În țara natală?

În această țară?

În țara natală?

STUDII UNIVERSITARE

Acreditată

DA
NU

ALTE CURSURI DE FORMARE

În
această
țară

În
țara
natală

CUNOȘTINȚE DIGITALE
Fără

Puține

Medii

Avansate

LIMBI STRĂINE
Limba maternă
Alte limbi:

Nivel

Nu înțeleg

(1)

(2)

(3)

(4)

Înțelegere

Vorbire

Citire

Scriere

EXPERIENȚA ÎN MUNCĂ
SITUAȚIA ACTUALĂ
Lucrezi?

Da

Cu contract?

Nu

Da
Nu

Slujba actuală
Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

EXPERIENȚA DE MUNCĂ ÎN ACEASTĂ ȚARĂ
Ultimele 3 slujbe
1. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Cu contract?
Da

2. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Nu
Cu contract?
Da

3. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Nu
Cu contract?
Da
Nu

EXPERIENȚA DE MUNCĂ ÎN ȚARA NATALĂ
Ultimele 3 slujbe
1. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Cu contract?
Da

2. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Nu
Cu contract?
Da

3. Compania

Poziția

Sectorul

Perioada

Nu
Cu contract?
Da
Nu
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Analiza trecutului personal și profesional ‐
Husson I
Femeile migrante
Facilitatorul
2 ore

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

hârtie, pixuri, dosarul de reflecție
1. Dezvoltare

OBIECTIVE
 Promovarea unei reconstrucții comune a experienței de muncă și a biografiei educaționale

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acesta este un interviu care permite femeii să reflecteze asupra experienței anterioare în
muncă și formare, precum și asupra factorilor structurali care au influențat‐o și asupra
evaluării întregului proces. Poate fi folosit la un stadiu timpuriu al cursului pentru a iniția
procesul de auto‐analiză.
În interviu, operatorul trebuie să evidențieze răspunsurile.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, analiza și sintetizarea informației, perseverență
și rezistență, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: A învăța să înveți, interpretarea și situaționarea în context .

EVALUARE
Evaluarea profilului femeii. O primă analiză a femeii, a competențelor și a biografiei acesteia.
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ÎNDRUMĂRI PENTRU INTERVIU
1. DATE
1.1. Care este educația (sau formarea) de bază pe care ai dobândit‐o? Concret, care sunt...
1.1.1. Studiile pe care le‐ai efectuat în educația inițială?
1.1.2. Cursuri suplimentare pe care le‐ai făcut mai apoi?
1.1.3. Nivelul studiilor pe care l‐ai dobândit până acum, de la începutul vieții sau în timpul vieții
profesionale (nivelul de educație superioară, secundară sau primară)
1.2. care au fost pașii cei mai importanți în viața ta profesională? Descrie cele mai importante
momente ale carierei tale de până acum, luând în considerare:
1.2.1. Companiile pentru care ai lucrat
1.2.2. funcțiile în care ai fost încadrată (durata, specializarea, nivelul de interes din partea ta,
progresul sau stagnarea la nivel personal și material etc.)
1.2.3. Motivele pentru care ai făcut schimbarea
1.2.4. Evaluarea globală a acestei traiectorii în ceea ce privește mobilitatea (prea mobilă, nu
destul etc), succesul profesional, satisfacția personală.
Scrie‐ți răspunsurile pe pagina următoare
2. ORIGINEA ACESTOR DATE: CE ANUME A INFLUENȚAT DEZVOLTAREA TA PROFESIONALĂ ȘI
PERSONALĂ DE PÂNĂ ACUM?
2.1. Slujba actuală: cum ai ajuns să o ai? Ai ales‐o tu sau a fost rezultatul unor circumstanțe?
2.2. Te mulțumește?
2.3. Ce factori externi te‐au influențat mai mult în alegerile profesionale?
2.3.1. Situația familială (de exemplu profesia exercitată de tata, mama, frați sau surori, alte
rude)?
2.3.2. Situația socială sau culturală?
2.3.3. Situația economică. Ai întâmpinat dificultăți financiare, de exemplu pentru a‐ți completa
studiile sau pentru a deschide o afacere?
2.3.4. Locația geografică a originii (rurală, urbană, străină): ce anume te‐a putut influența în
acest caz?
2.4. Au existat diferențe între specializarea pe care ai dorit‐o (sau vocația pe care ai crezut că o
ai) și slujba sau funcția pe care ai avut‐o? Dacă da, consideri că a fost în detrimentul succesului
tău sau dimpotrivă?
2.5. Având cunoștințele de acum, dacă ai putea alege o profesie, ai alege‐o tot pe aceasta?
2.6. Care sunt evenimentele, persoanele sau situațiile care ți‐au marcat viața, au făcut‐o să
evolueze sau să fluctueze semnificativ și care au o influență predominantă asupra ta?
2.7. Care sunt cele două lucruri pe care ai vrea să le acorzi mai mult copiilor tăi și pe de care tu

nu ai avut parte, din cauza circumstanțelor de viață, de situație familială sau de educația
primită?
3. EVALUAREA DATELOR
3.1. Care au fost cele mai importante momente pentru tine din această colecție? Dar cel mai
semnificativ?
3.1.1. Pentru interesul personal și profesional
3.1.2. Pentru că au fost momente cheie ale vieții tale profesionale
3.1.3. Pentru alte motive (oferă detalii)
o

Care sunt câștigurile personale ce îți rămân de la această activitate profesională care îți pot
justifica satisfacția personală („Eu am făcut asta”) sau care pot constitui o referință
importantă de angajare (sau chiar ambele cazuri)?

3.3. Care sunt acele cunoștințe acumulate pe parcursul studiilor sau a formării continue ce ți‐
au fost de mare ajutor în viața personală și profesională? Dar cele care nu ți‐au servit niciodată
la nimic? Cele care au fost de ajutor uneori?
3.4. Care sunt cele trei tipuri de cunoștințe sau abilități pe care le‐ai folosit cu cea mai mare
plăcere în cariera ta de până acum?
3.5. Care a fost expertiza ta de după debut? Ai fost mai degrabă (fie pentru că așa ai ales fie
datorită circumstanțelor):










Un „ghid”?
Un „tehnician” (sau chiar unul „științific”)?
Un „generalist”?
Un „specialist” (in ce domeniu?)
Un „operator”?
Un „cercetător”, un „inovator”?
Un „lider”, un „animator”?
Un „creator”?
Un „organizator”?

3.6. Cum ți‐ai putea defini în câteva cuvinte „identitatea profesională” actuală? Sau, cu alte
cuvinte, care este slujba ta „reală” din acest moment?
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Interviu de reflecție asupra propriilor
competențe
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră
hârtie, pixuri, dosarul de reflecție
2. Dezvoltare

OBIECTIVE
 Oferirea de oportunități femeilor de a reflecta asupra propriilor competențe și de a le
exprima în cuvintele lor.

DESCRIERE/METODOLOGIE
Aceasta este o activitate individuală pentru a sprijini femeile în auto‐analiza și descrierea
propriilor abilități, cunoștințe și atitudini, precum și a punctelor slabe și tari.
În această parte a procesului femeia migrantă va fi încurajată să se gândească la și să noteze,
folosind cuvintele ei, modul în care se raportează la o anumită competență. Întrebările sunt
menite să ghideze femeia migrantă spre reflecția asupra modului în care ea s‐a dezvoltat în
relație cu lista de competențe; totuși, femeile ar putea avea nevoie de explicații adiționale și
de exemple pentru a putea extrage informațiile necesare pentru a completa pe deplin fiecare
răspuns. De aceea, în funcție de profilul femeii, dosarul de reflecție poate fi completat
individual de către femeie (cu ajutor din partea facilitatorului) sau împreună cu facilitatorul
într‐un cadru tip interviu.
Interviul trebuie realizat după ce femeia migrantă înțelege sensul termenului „competență” și
după ce a făcut mai multe activități din faza 2, secțiunea 1 a activităților de grup („progresul de
la resurse personale la competențe”).
Descriere
Facilitatorul îi cere femeii să se gândească la experiența ei relevantă în relație cu competențele
de bază, personale, sociale și meta și să dea exemple concrete pentru acele domenii.
Apoi, femeia alege două sau trei competențe din lista competențelor Forward. Dacă este timp
suficient, pot fi alese două sau trei competențe din fiecare tip (de bază, personale, sociale și
meta).
Pentru a ghida reflecția femeii, facilitatorul poate sugera ca ea să reflecteze asupra
următoarelor elemente:
 Situația în care sunt necesare diverse competențe
 Cerința din fiecare situație
 Pașii urmăriți
 Rezultatele
 Evaluarea modului în care a încercat să rezolve situația și evaluarea globală a abordării
folosite
 Reflecția asupra a ceea ce a învățat din acele situații, ce este capabilă să facă și care sunt
principalele direcții în care vrea să se dezvolte

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, analiza și sintetizarea
informației, perseverență și rezistență, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: Abilitatea de a proiecta, a învăța, interpretarea și situaționarea în context.

EVALUARE
1 Evaluarea analizei puncte tari‐puncte slabe în ceea ce privește aria de competențe: de
bază, personale, sociale și meta
Evaluează fiecare analiză puncte tari‐puncte slabe în concordanță cu următoarele criterii:
În general: consecvență în descrierea punctelor tari și slabe cu privire la competențe
Evaluate each strength‐weakness analysis in respect to the following criteria:
Notare:
 Superior: exemple concrete despre domeniul în care femeia dorește să se dezvolte în ceea
ce privește competențele, inclusiv modul în care o va face; exemple concrete de dezvoltări
anterioare ale competențelor
 De mijloc +: exemple concrete despre domeniul în care femeia dorește să se dezvolte în
ceea ce privește competențele, dar fără modul în care o va face; exemple concrete de
dezvoltări anterioare ale competențelor
 De mijloc: puține puncte de dezvoltare pentru viitor (sau chiar deloc), puține exemple
concrete de dezvoltări anterioare ale competențelor
 De mijloc – : niciun exemplu concret de dezvoltare anterioară sau pentru viitor a
competențelor
 Inferior: niciun exemplu de dezvoltare anterioară sau pentru viitor a competențelor
2 Evaluarea descrierilor detaliate ale competențelor
‐ discutați dacă numărul necesar de descrieri este atins (mai multe? mai puține?)
În ceea ce privește descrierea fiecărei competențe:
 Sunt toate cele 6 elemente (pași) atinse?*
 Este exemplul dat destul de concret ori este vag?
 Arată exemplul dat abilitatea de a reflecta asupra acțiunilor proprii? Sunt menționate zone
de creștere/dezvoltare?
 Poate fi dedusă o posibilitate de generalizare a competenței pentru alte situații?
 Se poate concluziona în mod logic că acea competență a fost dobândită?
 Sunt exemplele consistente cu informațiile despre competențe din analiza puncte tari‐
puncte slabe și cum acele competențe bifate (sau nu) în chestionarul de auto‐evaluare?
* Cei șase pași ai descrierii sunt:
 Momentul inițial când femeia a vut nevoie de competența respectivă
 Sarcina pe care a avut‐o de îndeplinit în situația dată
 Acțiunile pe care le‐a întreprins
 Rezultatul
 Evaluarea făcută de femeie asupra modului în care a acționat în situația dată și evaluarea
rezultatului de către facilitator
 Reflecția ei asupra a ceea ce este deja capabilă să facă și a direcției în care vrea să se
dezvolte

FIȘA DE LUCRU Interviu de reflecție asupra propriilor competențe

Dosar de reflecție
Nume:
Reflecții
În acestă secțiune ești invitată să discuți despre experiența ta relevantă în relație cu
competențele de bază, personale, sociale și meta.
Gândește‐te la și detaliază‐ți experiențele cu privire la acest aspect. Oferă exemple concrete
care să fie relevante domeniilor respective.
Îndrumări
a)Prezintă în cuvintele tale experiențele legate de competențele de bază, pe care dintre
acestea consideri că le ai și pe care dorești să le dezvolți. Oferă exemple concrete.
b)Alege două sau trei competențe din listă și oferă exemple de situații care să arate cum
anume ai aplicat acele competențe. Poți evalua mai multe competențe și să extinzi numărul lor
folosind exemple.
Atunci când prezinți diferitele tipuri de experiențe, descrie:
 Situația în care ai avut nevoie de o competență diferită
 Sarcinile pe care a trebuit să le îndeplinești în acea situație
 Principalii pași pe care i‐ai urmat
 Rezultatele
 Evaluarea modului în care ai încercat să rezolvi situația și evaluarea globală a abordării pe
care ai avut‐o
 Reflecția asupra a ceea ce ai învățat din acele situații, a ceea ce ești deja capabilă să faci și
a principalelor direcții în care vrei să te dezvolți
Discuții
1. Alege o activitate sau o situație care a presupus o competență specifică și încearcă să o
descrii. Ce s‐a întâmplat la momentul respectiv?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ce problemă ai rezolvat și cum? Care a fost sarcina de îndeplinit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Care erau sentimentele tale în acele momente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Care au fost principalii pași (activități) pe care i‐ai urmărit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ce crezi acum despre acea situație? Ai face altceva acum, altfel? Explică motivul.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Care au fost rezultatele acțiunilor tale și cum le evaluezi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Cum ai schimba abordarea?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ce ai învățat din acea situație?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Există altceva ce ți‐ar plăcea să înveți?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Ai mai folosit ce ai învățat la momentul respectiv într‐un alt context sau într‐o altă situație?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Testul de abilități și deprinderi
Femeile migrante
Facilitatorul
30 de minute

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

hârtie, pixuri, fișa de lucru
3. Dezvoltare

OBIECTIVE
 Dezvoltarea competențelor femeilor
 Idetificarea zonelor de competență (ceea ce este capabilă femeia să facă) conectate la
posibila dezvoltare ulterioară, personală sau profesională
 Identificarea mai multor zone de competență pentru o îndrumare care să se îndepărteze
cât mai mult de zonele identificate ca neplăcute sau nepracticate vreodată (cu zero
motivație sau experiență)
 Identificarea nivelului de rezistență la muncă: munca plăcută sau frustrantă

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul explică faptul că această activitate are scopul ca ea (femeia migrantă) să reflecteze
asupra deprinderilor și abilităților sale.
Facilitatorul îi oferă fișa de lucru atașată și îi explică faptul că trebuie să se gândească la
lucrurile pe care le face cu plăcere și la cele pe care nu le agreează, apoi la cele pe care știe și
cele pe care nu le știe să le facă, aranjându‐le în cele patru pătrate ale tabelului de pe fișa de
lucru.
Abilitățile femeii trebuie evidențiate și exprimate prin verbe de acțiune (eventual la participiu):
călcat, gătit, cusut, făcut curățenie, îngrijit, ...
Scopul este de a avea liste cât mai lungi și mai detaliate, fără a fi redundante.
Cele patru pătrate ale tabelului trebuie interpretate după cum urmează:
 „A” – enumeră cunoștințele și abilitățile ca un întreg, reprezentând punctele forte,
pentru că implică și plăcerea de a face acele lucruri (abilități dublate de motivație)
 „B” – este folosit pentru a evidenția totalitatea cunoștințelor femeii. Faptul că este
capabilă să facă multe lucruri ce nu îi plac neapărat înseamnă: abilitate de auto‐
motivare, abilitatea de a rezista frustrării, managementul schimbării, ...
 „C” – enumeră abilitățile ce pot fi dezvoltate mai ușor deoarece femeia începe de la un
fond motivațional puternic.
 „D” – identifică spectrul activităților pe care femeia le va face doar în circumstanțe
extreme

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, analiza și sintetizarea informației, perseverență
și rezistență.
Meta‐competențe: Abilitatea de a proiecta, interpretarea și situaționarea în context.
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EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul interviului și poate fi bazată pe următoarele elemente:
 Competența de auto‐analiză
 Conștientizare crescândă a cunoștințelor și abilităților proprii (ce este capabilă să facă)
 Conștientizarea propriei motivații în relație cu diversele zone de cunoștințe, abilități
(ce este capabilă să facă)
 Pregătirea terenului pentru posibilele activități ale proiectului
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FIȘA DE LUCRU TESTUL DE ABILITĂȚI
Ce îmi place să fac

Ce nu îmi place să fac

Ce știu să fac

Ce nu știu să
fac

A

B

C

D
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Test de auto‐analiză pe comunicare
Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră

PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

hârtie, pixuri, fișa de lucru
2. Dezvoltare

OBIECTIVE
 Dezvoltarea capacității de auto‐examinare cu privire la zona de comunicare în limba țării
gazdă și la competențe de comunicare și de relaționare în general.
 Identificarea competențelor relevante proiectului de dezvoltare personală a femeii și
posibilele elemente de îmbunătățire, dezvoltare etc (sau chiar refacere a proiectului)

DESCRIERE/METODOLOGIE
Facilitatorul oferă femeii chestionarul de auto‐evaluare și îi explică acesteia conținutul. Trebuie
să facă aceasta în mod foarte clar, să descrie exact înțelesul fiecărui verb sau al fiecărei acțiuni
aparent similare și să clarifice sensul unor cuvinte care pot fi dificil de înțeles atunci când
femeia nu are un nivel avansat al limbii țării gazdă (de exemplu: apreciere, compliment).
Acest instrument poate fi folosit cu femeile migrante pentru a reflecta despre competența de
comunicare în limba țării gazdă, dar poate duce și la o reflecție asupra competenței în limba
maternă și în alte limbi.
Acest instrument poate fi folosit în special atunci când proiectul de dezvoltare personală a
femeii este localizat în arii profesionale în care competențele de comunicare și de relaționare
sunt extrem de importante.

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Inițiativa, încrederea în sine, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Negocierea și managementul conflictului, profitarea de oportunități.
Meta‐competențe: Competența interculturală.

EVALUARE
Facilitatorul trebuie să țină cont de faptul că nu există răspuns corect sau greșit și că poate
evalua distribuția răspunsurilor pe scara de evaluare: dacă femeia își centrează răspunsul pe o
valoare (de exemplu „suficient”), aceasta poate arăta o abilitate scăzută de auto‐analiză și
auto‐evaluare, în timp ce o altă femeie care își diferențiază răspunsurile demonstrează a bună
capacitate de auto‐analiză și auto‐evaluare.
Facilitatorul trebuie de asemenea să întrebe participanta despre motivul și motivația din
spatele răspunsurilor cu valori extreme (de exemplu 1 sau 5 sau chiar și 4).

TEST DE AUTO‐ANALIZĂ
Există mai multe capacități/abilități/deprinderi pe care trebuie să le folosim zi de zi pentru a
interacționa cu ceilalți și a ne simți comfortabil în preajma lor. Aceste
capacități/abilități/deprinderi sunt importante.
Este de ajutor să înțelegem
capacități/abilități/deprinderi.

nivelul

nostru

de

control

asupra

acestor

Mai jos este o listă a capacităților/abilităților/deprinderilor. Citește‐le cu atenție și indică în
cazul fiecăruia un număr care să reprezinte nivelul tău de control asupra acestora
1. fără control
2. control puțin
3. control suficient
4. control bun
5. control excelent

Încearcă să îți auto‐analizezi capacitățile/abilitățile/deprinderile. Dacă nu înțelegi anumite
cuvinte sau nu ești sigură de înțelesul unei descrieri, cere explicații facilitatorului.
Nu există răspunsuri corecte sau greșite, acesta este doar un test pentru determinarea
percepției tale asupra capacităților/abilităților/deprinderilor pe care consideri ca le ai (sau nu).

1. ÎNCEPUTUL UNEI CONVERSAȚII: când vorbești cu cineva provocând o mică discuție în
contradictoriu, apoi treci mai departe la teme mai serioase și mai provocatoare.
12345
2. CONTINUAREA UNEI CONVERSAȚII: când începi să vorbești despre tema centrală a
conversației, reflectezi asupra ei și răspunzi la reacția celeilalte persoane.
12345
3. FINALUL UNEI CONVERSAȚII: demonstrezi celeilalte persoane că ai fost atentă pe parcursul
interviului printr‐un final adecvat al acestuia.
12345
4. ASCULTARE: ești atentă la persoana care vorbește, încercând să o înțelegi și să îi
demonstrezi că ai ascultat‐o
12345
5. EXPRIMAREA UNUI COMPLIMENT: demonstrezi cuiva că îți place ceva la el/ea sau că îți place
ceea ce a făcut.
12345

6. EXPRIMAREA APRECIERII: demonstrezi cuiva că ești recunoscător pentru ceea ce a făcut
pentru tine
12345
7. EXPRIMAREA ÎNCURAJĂRII: spui cuiva că ar trebui să încerce să facă ceva chiar dacă el/ea nu
este sigur/ă că poate să o facă
12345
8. CEREREA DE AJUTOR: ceri cuiva calificat să te ajute într‐o situație dificilă pe care nu o poți
rezolva singură
12345
9. OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI: explici clar cuiva cum ai vrea să se desfășoare o anumită
sarcină.
12345
10. EXPRIMAREA AFECTIVITĂȚII: demonstrezi cuiva că ții mult la el/ea
12345
11. ADRESAREA UNEI PLÂNGERI: spui cuiva că tu consideri că el/ea este responsabil/ă pentru o
anumită problemă și încerci să găsești o soluție
12345
12. CONVINGEREA UNEI PERSOANE: încerci să convingi o persoană că ideile tale sunt mai bune
decât ale lor și că pot aduce rezultate mai bune
12345
13. EXPRIMAREA FURIEI: îți exprimi sentimentele de furie într‐un mod direct
12345
14. REACȚIONAREA LA LAUDE: demonstrezi oamenilor că ești bucuroasă de laudele lor
12345
15. RĂSPUNSUL LA SENTIMENTELE CELORLALȚI: încerci să înțelegi ce simte celălalt și îi spui că îi
înțelegi starea
12345
16. CEREREA SCUZELOR: spui cuiva că îți pare sincer rău pentru că ai făcut ceva care i‐a cauzat
suferință
12345

17. URMĂRIREA INSTRUCȚIUNILOR: reușești să duci la bun sfârșit o sarcină, urmând directivele
care ți‐au fost date în mod competent
12345
18. REACȚIA LA CEI CARE ÎNCEARCĂ SĂ TE CONVINGĂ: iei în considerare părerile celeilalte
persoane și te decizi asupra ideii care îți va fi cel mai de folos pe termen lung
12345
19. REACȚIA LA EȘEC: înțelegi ce nu a mers și ce poți face data viitoare pentru a avea un
rezultat mai bun
12345
20. REACȚIA LA MESAJE CONTRADICTORII: observi confuzia care apare atunci când o persoană
îți spune ceva dar face sau mai spune altceva, indicând faptul că a avut o intenție diferită.
12345
21. REACȚIA LA O PLÂNGERE: răspunzi onest unei persoane care se plânge de o situație pe care
ți‐o atribuie
12345
22. REACȚIA LA FURIE: încerci să înțelegi furia celeilalte persoane și îi spui că încerci să îți dai
seama de motiv
12345
23. STABILIREA UNUI SCOP: decizi ce anume vrei să obții și dacă planul tău e realist
12345
24. OBȚINEREA DE INFORMAȚII: decizi de ce informații ai nevoie și întrebi oamenii avizați
12345
25. CONCENTRAREA PE O ANUMITĂ SARCINĂ: te pregătești pentru un mod corect și eficient de
a duce la bun sfârșit o anumită sarcină.
12345
26. EVALUAREA CAPACITĂȚII: examinezi în mod onest rezultatele pe care le‐ai obținut pentru
a‐ți evalua nivelul de expertiză dintr‐o anumită zonă
12345

27. PREGĂTIREA PENTRU O CONVERSAȚIE DIFICILĂ: te pregătești dinainte despre modul în
care îți vei prezenta punctul de vedere într‐o conversație care poate fi provocatoare.

12345
28. IDENTIFICAREA PRIORITĂȚILOR: decizi care problemă este mai urgentă și care trebuie
rezolvată imediat
12345
29. LUAREA DE DECIZII: decizi posibile acțiuni pe care le consideri folositoare
12345
30. IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA EMOȚIILOR: îți recunoști corect emoțiile/sentimentele
12345
31. DETERMINAREA RESPONSABILITĂȚILOR: îți dai seama dacă un eveniment a fost cauzat de
acțiunile tale sau de cele ale altor persoane
12345
32. CERERI: ceri persoanei potrivite exact ce ai nevoie
12345
33. RELAXARE: știi cum să te calmezi când ești tensionată
12345
34. AUTO‐CONTROL: știi cum să te controlezi înainte ca lucrurile să iasă de sub control
12345
35. NEGOCIEREA: știi cum să ajungi la o înțelegere care să fie satisfăcătoare pentru tine și
pentru cei care au un alt punct de vedere
12345
36. AJUTORUL DAT CELORLALȚI: îi ajuți pe cei care trec printr‐o situație dificilă
12345
37. ASERTIVITATEA: îți susții poziția prin aceea că faci cunoscut celeilalte persoane ceea ce îți
dorești și ce gândești
12345
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Interviul de la jumătatea cursului
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră
hârtie, pixuri, dosarul personal al fiecărei femei pentru a avea
acces la informații relevante
2.Dezvoltare

OBIECTIVE
 Asistarea femeii în a‐și identifica competențele
 Asistarea femeii în a‐și completa portofoliul
 Clarificarea conceptelor și rezolvarea neclarităților

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acesta este un interviu de la jumătatea cursului ce poate fi folosit ca o continuare a procesului
de întocmire a portofoliului și reprezintă o oportunitate pentru a oferi femeilor sprijinul
necesar.
Ghidul interviului este oferit mai jos.
PRIMA PARTE
Descriere

Itemi

 Parcurgeți împreună fișierul „Jurnal de
 Asistă femeia pentru a‐și putea
învățare” pe care femeia l‐a completat în
identifica:
timpul cursului
 Competențele
 Clarifică definițiile competențelor și orice
 Experiențele ce au condus la
alte neclarități
dezvoltarea competențelor
 Experiențele în care și‐a pus în
practică acele competențe
dobândite altundeva
 Competențele dezvoltate în
acest curs
 Dovezile (documentele) pe care
le poate oferi ca să‐și
demonstreze competențele
A DOUA PARTE
Descriere

Itemi

 Asistă femeia în completarea
portofoliului

 Clarifică orice problemă legată de
conținutul portofoliului sau de formatul
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acestuia

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicare
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, analiza și sintetizarea
informației, perseverență și rezistență, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Lucrul în echipă și cooperarea.
Meta‐competențe: A învăța să înveți, interpretarea și situaționarea în context, abilitatea de a
proiecta.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Abilități de comunicare
 Analiza și sintetizarea informației
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Interviul final
PARTICIPANȚI
DURATA SUGERATĂ
MATERIALE ȘI RESURSE
FAZA PROCESULUI
FORWARD

Femeile migrante
Facilitatorul
1 oră
hârtie, pixuri, dosarul personal al fiecărei femei pentru a avea
acces la informații relevante
3. Portofoliul final

OBIECTIVE
 Asistarea femeii în identificarea competențelor pe care ar dori să le dezvolte ulterior
 Asistarea femeii în completarea portofoliului
 Asistarea femeii în definirea obiectivelor și a proiectului personal

DESCRIERE/METODOLOGIE
Acesta este interviul final cu femeia migrantă care poate fi folosit la definitivarea portofoliului
și la oferirea de asistență pe viitor.
Ghidul interviului este oferit mai jos.
PRIMA PARTE
Descriere

Itemi

 Asistența finală acordată femeii pentru
a‐și completa portofoliul

Revizuirea portofoliului, rezolvarea oricăror
neclarități, procesul de evaluare
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 Evaluarea procesului de întocmire a
portofoliului, inclusiv validarea acestuia
A DOUA PARTE
Descriere

Itemi

 Asistarea femeii pentru a‐și identifica:
 Obiectivele personale
 Obstacolele
 Perioada de timp și ajutorul de
care are nevoie pentru proiectul
său
 Pașii de urmat

 Parcurgeți concluziile activității de grup
„Râul vieții: concluziile obiectivelor
vitale”
 Sistematizarea în tabelul de mai jos

Următorul tabel poate fi folositor pentru a identifica pașii de urmat pentru fiecare femeie:
TABEL: OBIECTIVE ȘI ACȚIUNI
Obiectiv

Acțiune

Timp necesar

Resurse necesare

Cum voi ști că am
atins obiectivul?

COMPETENȚE DEZVOLTATE INFORMAL
Competențe de bază: Comunicarea
Competențe personale: Cunoașterea de sine, încrederea în sine, analiza și sintetizarea
informației, perseverență și rezistență, managementul emoțiilor.
Competențe sociale: Negocierea și managementul conflictului
Meta‐competențe: A învăța să înveți, interpretarea și situaționarea în context, abilitatea de a
proiecta.

EVALUARE
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte pot fi evaluate:
 Abilități de comunicare
 Analiza și sintetizarea informației
 Abilitatea de a proiecta
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SURT, Women’s Foundation.
Private Foundation, Spania.
Frauenservice Graz, Austria.
Monika – Multicultural
Women’s Association, Finlanda.
People, S.r.l., Italia.
Women’s Issues Information
Centre (WIIC), Lituania.
Institutul Român de Educație a
a Adulților (IREA), Romania.

LLP‐ Proiect Multilateral Grundtvig
FORWARD. Portofoliu de competențe și instrumente pedagogice de identificare, recunoaștere,
validare și îmbunătățire a competențelor dobândite de femeile migrante în context de învățare
formale, non‐formale și informale.
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