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IInnttrroodduucceerree  
Integrarea persoanelor care migrează către alte ţări ridică o problemă aparte: ea este o sarcină 
complexă şi de lungă durată. Toţi cei care se declară în favoarea migraţiei ar trebui să depună 
eforturi pentru încurajarea unei integrări reuşite a migranţilor care trăiesc deja în ţările lor adoptive, 
precum şi a noilor migranţi. Una din categoriile aflate foarte aproape de migranţi este cea a pro-
fesorilor, instructorilor şi a altor membri ai personalului didactic, care au contact nemijlocit cu ei, în 
cadrul vieţii lor profesionale cotidiene. 

Conform raportului Parlamentului European şi al Consiliului, un rol important al educaţiei îl consti-
tuie întărirea coeziunii sociale şi facilitarea accesului persoanelor la o viaţă profesională activă. 
Mai mult, "educaţia contribuie la păstrarea şi înnoirea contextului cultural comun în cadrul societă-
ţii, precum şi la învăţarea valorilor sociale şi civice esenţiale, cum ar fi îndatoririle cetăţeneşti, 
egalitatea, toleranţa şi respectul, ea fiind deosebit de importantă în acest moment în care toate 
Statele Membre sunt preocupate de problematica unei tot mai mari diversităţi sociale şi culturale"1 
În realitate însă, probabilitatea de a lua parte la cursuri de formare pentru adulţi este mai mică în 
cazul migranţilor decât în cel al populaţiei native. Instructorii, profesorii şi personalul didactic pot 
juca rolul unei punţi de legătură între lumea migranţilor sau a minorităţilor etnice şi lumea ţării 
gazdă, a majorităţii, însă acest rol solicită competenţe speciale de predare dintr-o perspectivă mul-
ticulturală. Pentru a stimula empatia şi înţelegerea situaţiei migrantului, este necesar ca profesorii 
şi instructorii să intre în "rolul" unui migrant. 

Este de asemenea un lucru bine cunoscut că învăţarea unei limbi străine reprezintă nu doar o altă 
modalitate sau posibilitate de a participa la comunicare, ci şi un proces de dobândire de cunoştinţe 
referitoare la alte culturi şi la viaţa, istoria şi tradiţiile unei alte societăţi.  

Studenţii trebuie să aibă posibilitatea de a învăţa “comunicarea intercultural”, adică abilitatea a 
două persoane provenite din culturi diferite de a se înţelege. Prin procesul de învăţare a unei limbi 
străine, o persoană are acces într-o lume cu totul nouă şi necunoscută. Studentul se poate famil-
iariza cu marile bogăţii spirituale ale naţiunii sau culturii respective, dar limba în sine, luată ca 
atare, nu oferă în mod implicit toate aceste informaţii. De aceea, învăţarea unei limbi străine tre-
buie conectată îndeaproape cu educaţia despre cultura, viaţa şi poporul care o vorbeşte zilnic ca 
limbă maternă.  

Prin urmare, în procesul de învăţare este importantă dobândirea de competenţe nu doar lingvis-
tice, pragmatice şi funcţionale, ci şi sociolingvistice.  

Parteneriatul "FLAM", ce reuneşte diverse instituţii de învăţământ din Austria, Germania, Franţa, 
Marea Britanie, România, Spania şi Elveţia, şi-a asumat misiunea de a  dezvolta şi implementa 
conceptul de abordare multiculturală în procesul de instruire, ca o nouă strategie şi metodă de 
predare, prin realizarea de ateliere de lucru pentru instructori, profesori şi alţi membri ai personalu-
lui didactic. Pe lângă aceasta, acest parteneriat european şi-a propus să promoveze conştientiza-
rea importanţei diversităţii culturale şi lingvistice în Europa, precum şi înţelegerea contextelor cul-
turale şi oferirea de teme de reflecţie pentru creşterea toleranţei şi diminuarea prejudecăţilor şi a 
xenofobiei. 

Punctul de pornire în dezvoltarea conceptului unei abordări multiculturale în procesul de instruire l-
a constituit o cercetare a politicilor educaţionale şi a programelor existente actualmente în ţările 
partenerilor. Cercetarea a inclus atât anchete pe teren cât şi partea de studiu teoretic asupra 
procesului de integrare într-o nouă societate a studenţilor proveniţi dintr-un context de migraţie şi 
asupra furnizării de cursuri de formare de competenţe multiculturale pentru profesori, instructori şi 
alţi pedagogi, la locul de muncă. Principalele componente ale cercetării le-au constituit interviurile 
cu profesori şi instructori pe de o parte şi cu studenţi migranţi pe de altă parte. Fiecare interviu a 
început cu întrebarea: “Feel like a migrant  - A te simţi ca un migrant – ce înseamnă pentru dum-
neavoastră această propoziţie?”  

                                                           

1 RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 18 decembrie 2006, privind competenţele cheie pen-

tru educaţia continuă (2006/962/CE) 
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Iată răspunsurile pe care le-am obţinut în cadrul cercetării: 

Categoria 
generală a 
răspunsului 

Migranţi 
Profesori şi consilieri 
ai migranţilor 

Însingurare şi izolare "Izolare."  

"Ca migrant, îţi este dor de cei 
dragi şi de situaţiile cu care erai 
obişnuit în viaţa de dinainte." 

"Uneori, cred că a fi migrant 
înseamnă să te simţi singur şi 
izolat." 

A fi făcut să te simţi 
drept "celălalt". 

"E posibil să simţi discriminare." 

 
 
 
 
 
"A fi diferit." 

""Feel like a migrant" îmi sună 
de parcă aş fi într-o poziţie de 
inferioritate. Am pierdut ceva 
şi încă nu am obţinut 
recunoaşterea, cum ar fi 
cetăţenia noii ţări." 

"Neacceptat." 

[Profesor migrant] “A te simţi 
în minoritate, cu o identitate 
culturală diferită de a 
majorităţii, uneori un sentiment 
de inferioritate.”  

"A nu fi integrat." 

Gestionarea unei noi 
limbi şi adaptarea la un 
nou mod de viaţă 

"Limba poate reprezenta o difi-
cultate." 

 

 

"A trebui să faci faţă în mod 
efectiv şi să te adaptezi la viaţa 
de zi cu zi într-o ţară nouă şi 
străină." 

[Fost migrant] “Multe mi se 
păreau ciudate. La început m-
am simţit ca un străin.  Nimeni 
nu vorbea cu mine în 
germană..."  

"A trăi într-o ţară străină fără 
să-i vorbeşti limba şi uneori 
fără să-i cunoşti obiceiurile." 

Pierderea libertăţii şi 
independenţei 

"Depinzi de alţii, mai mult decât 
acasă." 

 

[Fost migrant] “Desigur că 
eram – spre deosebire de 
mulţi alţi migranţi – liber să 
plec oricând vroiam.” 

Derută şi incertitudine "Viaţa din jurul tău este 
derutantă." 

[Profesor migrant] “A simţi 
incertitudine, că lucrurile sunt 
provizorii.” 

"Migranţii trebuie să facă faţă 
unei multitudini de provocări la 
care nu se gândiseră înainte 
de a veni în noua lor ţară." 
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Negare în raport cu defi-
niţia tehnică 

[Mai mulţi migranţi stabiliţi] “Nu 
mă simt ca un migrant fiindcă 
sunt căsătorit(ă) - migranţii sunt 
acei oameni care îşi părăsesc 
ţara doar pentru bani sau pentru 
un loc de muncă. " 

"Mă mut din ţara mea în altă 
ţară pentru a face ceva ce îmi 
doresc să fac." 

[Imigrant de a doua generaţie] 
“Cineva care trăieşte într-o 
ţară străină.” 

Abordarea strategică: 
utilizarea empatiei pentru 
a înţelege situaţiile şi a 
putea ajuta la soluţion-
area problemelor mi-
granţilor." 

 "A te pune în pielea lor." 

"Imaginează-ţi că eşti un 
migrant într-o ţară străină - 
căror probleme şi provocări ar 
trebui să le faci faţă?" 

Mulţi profesori au ignorat această întrebare, dar cei care au abordat-o au oferit o gamă de 
răspunsuri care le reflectă într-o mare măsură pe cele ale migranţilor intervievaţi: izolare, 
discriminare, efortul de a face faţă vieţii într-o limbă străină, derută şi pierderea independenţei. 
Doi au fost capabili să răspundă din propria lor experienţă de migranţi. Nici unul, însă, nu a 
răspuns: "depinde de persoană şi de situaţia sa individuală." Pentru majoritatea profesorilor şi 
consilierilor, era evident că a fi migrant este dificiil; aceştia au demonstrat o percepţie, deşi 
înţelegătoare, totuşi stereotipă asupra migranţilor. Mai multe persoane care ar putea fi clasifi-
cate ca migranţi nu s-au perceput însă pe sine în acest fel: sursa lor primară de identitate era 
calitatea de student sau viaţa de familie.  

Doi profesori au interpretat întrebarea într-un mod strategic - adică s-au gândit ce trebuie să 
facă pentru a se simţi ca un migrant. Ambii au considerat că empatia şi imaginaţia - şi, am 
adăuga noi, reflecţia - sunt necesare pentru a-şi face bine datoria de profesori faţă de 
studenţii lor şi a-i ajuta să se acomodeze în noua ţară.  

Scopul acestui ghid este să pună la dispoziţia profesorilor, instructorilor şi consilierilor care 
lucrează cu migranţi, un material de bază referitor la abordarea multiculturală în procesul de 
instruire. Acest ghid cuprinde trei părţi: teorie, plan de studii şi materiale didactice. Ghidul, 
inclusiv planul de studii şi instrumentele, a fost testat în cadrul activităţilor pilot ale parteneria-
tului şi evaluat de experţi externi: toate recomandările de îmbunătăţire au fost incluse în versi-
unea finală a manualului. Prezentul ghid este destinat profesorilor, instructorilor, personalului 
didactic şi consilierilor care lucrează cu studenţi migranţi, sau în cadrul cursurilor de meserii, 
sau in programe de instruire pentru adulţi. Datorită structurii sale modulare, el poate fi folosit 
pentru o varietate de măsuri, cum ar fi formarea iniţială a profesorilor, cursuri de perfecţionare 
la locul de muncă, alte cursuri suplimentare pentru sporirea competenţelor şi abilităţilor didac-
tice, dar şi ca instrument autoeducativ pentru profesori, instructori şi alţi membri ai personalu-
lui didactic.  

Partea 1 a ghidului oferă o trecere teoretică în revistă a temelor referitoare la Europa şi diver-
sitatea sa culturală, concepţiile şi bazele filozofice ale unei abordări multiculturale, precum şi o 
privire de ansamblu asupra celor mai recente rezultate ale cercetărilor ştiinţifice din domeniul 
integrării prin educaţie şi îndrumare profesională. Ea descrie pe scurt noţiunea de comunicare 
interculturală şi impactul factorilor sociali, culturali şi familiali asupra comunicării interculturale. 
De asemenea, sunt incluse materiale de bază referitoare la caracteristicile educaţiei migranţi-
lor, motivaţia celor care învaţă şi aspectele sociale şi culturale în procesul de învăţare al mi-
granţilor. Ultima parte a suportului teoretic constă într-o descriere a abordării multiculturale în 
actul de predare şi implementarea acesteia în cadrul procesului de instruire a studenţilor 
proveniţi dintr-un context migraţionist. Apoi, sunt trecute în revistă competenţele multiculturale 
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ale profesorilor, instructorilor şi ale altor pedagogi, competenţe ce includ credinţe, atitudini, 
cunoştinţe şi abilităţi; contextul care stă la baza principiilor educaţiei centrate pe student, a 
principiilor educaţiei bazate pe conţinut şi, respectiv, a principiilor educaţiei orientate social.   

Partea a 2-a cuprinde planul de studii pentru profesori, instructori, consilieri şi alte persoane 
care lucrează cu studenţi proveniţi din contexte de migraţie. Cele patru module se bazează pe 
contextul teoretic oferit în partea 1 a ghidului. Fiecare modul cuprinde o scurtă privire de 
ansamblu asupra subiectelor, o descriere a obiectivelor modulului şi mijloace şi materiale aux-
iliare pentru studenţi sau pentru utilizatorii ghidului.  

Partea a 3-a a ghidului include instrumente referitoare la cele patru module. Există diverse 
instrumente, dintre care unele pot fi utilizate fie în cadrul unor cursuri de perfecţionare la locul 
de muncă pentru profesori, instructori şi alte cadre didactice, fie ca activităţi pentru reflecţie 
personal, fie ca teme scrise, fie ca subiecte de discuţie în timpul cursului de formare. Instru-
mentele din primele trei module sunt destinate instructorilor, profesorilor şi altor cadre didac-
tice, deşi - datorită structurii lor - ele pot fi cu uşurinţă folosite şi ca instrumente pentru 
studenţii migranţi, direct în procesul de instruire. Datorită abordării sale, numai modulul 4 din 
setul de instrumente include o separare a instrumentelor pentru ambele grupe: profesori, in-
structori şi alte cadre didactice, precum şi studenţi migranţi. 

  

DDeesscchhiiddeerreeaa  ccuurrssuulluuii  
Pentru a capta atenţia profesorilor în cadrul procesului de educaţiei iniţiale sau continue, 
recomandăm ca prima întrebare adresată pentru "spargerea gheţii" în sesiunea introductivă 
să fie similară întrebării noastre, însă ceva mai extinsă, şi anume: 

"Ce trebuie să faceţi pentru a vă simţi ca un migrant?" 

Aceasta poate fi urmată de un scurt exerciţiu practic în cadrul căruia participanţii la curs îşi 
imaginează că fac pentru prima oară drumul către facultate (folosirea transportului în comun, 
găsirea drumului spre facultate, localizarea sălii de curs ş.a.m.d.). Unii dintre participanţi ar 
putea juca rolul studenţilor migranţi, alţii pe cel al şoferilor de autobuz, al trecătorilor, secreta-
relor ş.a.m.d. Ce dificultăţi ar putea întâmpina studenţii? Ce le-ar fi de ajutor?  

Această deschidere va impune tonul cursului: toate exerciţiile care însoţesc modulele solicită, 
ca punct de plecare, aptitudini de reflecţie, imaginaţie şi empatie. 

  

CCuuvviinntteellee  ddee  îînncchheeiieerree  
Ghidul conceput în cadrul parteneriatului nostru se referă la cerinţele speciale ale migranţilor 
şi la diferite contexte culturale şi sociale. El oglindeşte situaţia reală a grupului-ţintă, migranţii 
şi include diferite abilităţi sociale şi de comunicare, concentrându-se asupra cerinţelor speci-
fice din mediul lor. Ghidul îşi propune de asemenea să sensibilizeze şi să ducă la înţelegerea 
aspectului învăţării în medii multiculturale. Prin intermediul ghidului "FLAM", obiectivul nostru 
este acela de a ajuta instructorii, profesorii şi alte cadre didactice să se pună în situaţia 
migranţilor, cu alte cuvinte, să se simtă ca un migrant. Credem cu tărie că acest concept 
poate avea un impact considerabil asupra unei mai bune conştientizări a coeziunii sociale, a 
dialogului intercultural şi a importanţei sporirii competenţelor multiculturale. 

  



 

 Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
5 

Cuprins 

Introducere ........................................................................................................ 1 

 Partea 1. Bazele teoretice şi pedagogice .................................................................. 7 

 Modulul 1   Europa şi diversitatea sa culturală ..................................................... 7 

1. Europa şi diversitatea sa culturală ................................................................. 7 

2. Fundamentele conceptuale şi filozofice ale unei abordări multiculturale ...... 10 

3.  Privire de ansamblu asupra celor mai recente rezultate ale cercetărilor  
ştiinţifice în domeniul integrării prin educaţie şi îndrumare profesională ...... 12 

 Modulul 2   Comunicarea interculturală ca provocare în lucrul cu migranţii ........ 23 

1.  Compentenţa .............................................................................................. 23 

2. Competenţa interculturală în învăţare .......................................................... 28 

3. Comunicarea interculturală .......................................................................... 39 

4. Principiile importante ale pedagogiei interculturale ...................................... 44 

5. Concluzie ..................................................................................................... 45 

6. Bibliografie ................................................................................................... 46 

 Modulul 3   Caracteristicile educaţiei migranţilor ................................................. 49 

1. Introducere .................................................................................................. 49 

2. Motivaţia de a învăţa .................................................................................... 49 

3.  Bariere în învăţare în cazul migranţilor ........................................................ 50 

4. Factori socio-culturali care inhibă învăţarea ................................................. 51 

5. Recomandările participanţilor pentru ameliorarea situaţiei ........................... 51 

6. Concluzie ..................................................................................................... 53 

7. Bibliografie ................................................................................................... 54 

 Modulul 4   Abordarea şi strategia multiculturală în procesul de instruire ........... 55 

1. Principiile educaţiei centrate pe student ....................................................... 55 

2. Principiile educaţiei bazate pe conţinut ........................................................ 59 

3. Principiile educaţiei orientate social ............................................................. 65 

4. Bibliografie ................................................................................................... 71 

Cazul 1 ............................................................................................................ 73 

Cazul 2 ............................................................................................................ 77 

Cazul 3 ............................................................................................................ 80 

Cazul 4: ........................................................................................................... 82 

Cazul 5 ............................................................................................................ 84 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 6 

 

 Partea 2 - Plan de studiu ........................................................................................ 89 

 Modulul 1 - Diversitatea culturală a Europei ....................................................... 89 

 Modulul 2 - Comunicarea interculturală ca provocare în lucrul cu migranţii ........ 91 

 Modulul 3 – “Caracteristicile educaţiei migranţilor” ............................................. 93 

 Modulul 4 - Abordarea şi strategia multiculturală în  procesul de instruire .......... 95 

 Partea 3 - Pachetul de instrumente şi exerciţii ...................................................... 101 

 Modulul 1 - Diversitatea culturală a Europei ..................................................... 101 

 Modulul 2 - Comunicarea interculturală ca provocare în lucrul cu migranţii ...... 109 

 Modulul 3 - Caracteristicile învăţării în cazul migranţilor ................................... 123 

 Modulul 4 - Abordarea şi strategia multiculturală în procesul de instruire ......... 131 

Instrumente pentru grupul ţintă: studenţi cu origini migraţioniste .................... 153 

Materiale de distribuit ..................................................................................... 167 

Model (şablon) pentru reflecţia personală ...................................................... 170 

  



 

 Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
7 

 Partea 1. Bazele teoretice şi pedagogice 

Acest modul cuprinde trei secţiuni: Europa şi diversitatea sa culturală, fundamentele 
conceptuale şi filozofice ale unei abordări multiculturale şi o trecere în revistă a celor mai 
recente rezultate ale cercetării ştiinţifice în domeniul integrării prin educaţie. Întrucât acesta 
este un modul teoretic, el diferă ca format de celelalte cu orientare mai practică, în special în 
ceea ce priveşte referinţele detaliate la literatura ştiinţifică; cu toate acestea, cuprinde şi 
exerciţii sub forma unor întrebări pentru reflecţie sau dezbatere. 

  MMoodduulluull  11..  EEuurrooppaa  şşii  ddiivveerrssiittaatteeaa  ssaa  ccuullttuurraallăă  

11..  EEuurrooppaa  şşii  ddiivveerrssiittaatteeaa  ssaa  ccuullttuurraallăă  
Istoria umanităţii este o istorie a migraţiilor şi a stabilirilor pe diverse teritorii, începând din 
vremurile primordiale când strămoşii noştri comuni au părăsit Africa, până în prezent. În ultimii 
500 de ani, naţiunile europene au contribuit în mod direct la mişcările migratorii mondiale, in-
clusiv prin comerţul cu sclavi, colonizarea Americilor, Asiei şi Australiei, refugierea din faţa 
sărăciei, foametei şi persecuţiilor şi transferul forţei de muncă angajate prin contract către ţări 
îndepărtate. În cadrul acestei lucrări ne vom concentra însă asupra perioadelor mai recente, 
asupra migraţiei înspre Europa şi între ţările europene. 

11..11  OOrriiggiinniillee  mmooddeerrnnee  aallee  ddiivveerrssiittăăţţiiii  EEuurrooppeeii    
Nu numai Europa în ansamblu este diversă din punct de vedere cultural, cu nenumăratele ei 
limbi, tradiţii, religii sau secte religioase, specialităţi culinare, istorii naţionale şi mituri, ci şi sta-
tele europene prezintă fiecare în interiorul său diferite grade de diversitate culturală. Nu există 
societăţi omogene. Această diversitate, rezultată în principal de pe urma migraţiei, are o isto-
rie îndelungată, însă ne vom limita la epoca actuală, adică perioada păstrată în memoria vie. 

În ultimele decenii, Europa a trecut prin mai multe valuri de migraţie internă şi de exil, in-
cluzând refugiaţii dinaintea, din timpul şi de după Cel de-al Doilea Război Mondial, anii '60, 
când "angajaţii străini" au fost invitaţi din sudul Europei în statele mai bogate, perioada de 
după căderea Cortinei de Fier şi cea a conflictului din fosta Iugoslavie. Pe lângă acestea, mulţi 
oameni au sosit în Europa din restul lumii, din motive asemănătoare celor care au generat 
migraţia internă, ca de exemplu: refugierea din calea războaielor, a pericolelor de moarte şi 
persecuţiilor, programe de reamplasări asistate, în căutarea de oportunităţi economice pentru 
o viaţă mai bună, din dorinţa de a obţine un nivel de educaţie superior, pentru a se alătura 
membrilor familiei care emigraseră anterior sau pentru căsătorie. Acestea pot fi rezumate în 
categoriile create de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (IOM) (1994): motive econo-
mice şi non-economice, migraţie în căutare de oportunităţi şi migraţie de supravieţuire. 
Migraţia de supravieţuire, de pildă, poate fi economică sau non-economică. 

11..22  SSiittuuaaţţiiaa  aaccttuuaallăă  rreeffeerriittooaarree  llaa  mmiiggrraaţţiiee  
Astăzi, ca şi înainte, migranţii din Europa cuprind: acele persoane care vin pentru a găsi de 
lucru sau a prelua posturi care le-au fost deja oferite; specialişti în căutarea unei experienţe 
profesionale care să prezinte o valoare ridicată la reîntoarcerea acasă; cei care fug din calea 
persecuţiilor şi a războaielor, adică refugiaţi şi solicitanţi de azil; studenţi din străinătate 
înscrişi la cursuri de lungă durată (din care o parte ar putea rămâne să lucreze); pensionari 
aflaţi în căutarea unui loc mai ieftin şi mai însorit în care să trăiască; studenţi şi alţi tineri care 
îndeplinesc munci sezoniere în alte ţări; lucrători au pair; persoane care migrează pentru 
reîntregirea familiei; şi mulţi, mulţi alţii, incluzând, în mod tragic şi acele persoane recrutate 
sau traficate pentru a fi exploatate ca mână de lucru ieftină sau pentru "industria" sexului. 

Acestea sunt doar câteva din motivele migraţiei: mai cunoaşteţi si altele?
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Astfel, natura temporală a migraţiei variază şi ea: o parte a migraţiei este menită să fie 
permanentă, alta temporară şi alta sezonieră. Pentru a deosebi migranţii de turişti sau de 
studenţii înscrişi la cursuri de scurtă durată, este utilă definiţia migrantului internaţional pe 
termen lung, dată de Naţiunile Unite (ONU): o persoană care transformă noua ţară în 
rezidenţa sa obişnuită pentru cel puţin un an de zile (OCDE 2004). Unii migranţi sunt în Euro-
pa de multe decenii, în vreme ce alţii au sosit doar recent.  

11..33  MMiiggrraannţţii,,  mmiinnoorriittăăţţii  eettnniiccee,,  ssttrrăăiinnii  
Se pune de asemenea şi problema cetăţeniei. Anumiţi migranţi îşi păstrează naţionalitatea 
iniţială (dacă au una), alţii sunt naturalizaţi. În anumite ţări, copiii migranţilor, născuţi în ţara de 
migraţie, păstrează naţionalitatea părinţilor (de pildă în Franţa şi Germania), în altele, o preiau 
pe cea a ţării în care s-au născut (de exemplu în Marea Britanie). Anumite ţări permit dubla 
cetăţenie, altele nu. Dintr-un anumit punct de vedere, termenul de "străin" ar trebui să fie cel 
mai simplu de definit, atunci când se referă la cetăţenia unei alte ţări, dar, în Germania de 
pildă, el se aplică şi persoanelor născute în Germania care au moştenit efectiv cetăţenia unei 
alte ţări pe care poate nici măcar n-au vizitat-o vreodată, sau a cărei limbă nici măcar n-o vor-
besc. 

Acest fapt duce la noţiunea de "minoritate etnică". Acest termen este şi mai controversat, într-
o bună măsură şi fiindcă definiţiile sale variază de la ţară la ţară. În Marea Britanie de exem-
plu, monitorizarea etnică se realizează la recensăminte şi în organizaţii şi există categorii care 
acoperă cele mai numeroase grupuri (restul se înscriu sub "alţii"). Minorităţile etnice includ 
atât prima generaţie cât şi generaţiile ulterioare de migranţi, precum şi membri ai altor state 
din Uniunea Europeană (UE). Sunt incluşi atât cetăţenii britanici cât şi cetăţenii altor ţări. Este 
permis refuzul de a fi înscris într-o anumită categorie.  În Germania, termenul utilizat este 
echivalent cu "persoane cu origini imigraţioniste" şi îi include atât pe cei născuţi în străinătate, 
copiii născuţi în Germania din părinţi străini, persoanele naturalizate, etnicii germani repatriaţi 
şi copiii cu cel puţin un părinte din categoriile de mai sus. Majoritatea "persoanelor cu origini 
imigraţioniste" s-au născut în Germania. În mod similar, în România, copiii migranţilor sunt 
clasificaţi ca imigranţi chiar dacă s-au născut în România. 

În Franţa pe de altă parte, colectarea de date statistice referitoare la ceea ce este denumit în 
mod liber "minorităţi etnice" în Marea Britanie este interzisă, pe motiv că fiecare cetăţean este 
egal şi nu trebuie deosebit în nici un fel. În schimb, populaţia migrantă este definită drept cei 
născuţi într-o ţară străină, indiferent de cetăţenia lor actuală, şi este diferită de noţiunea de 
străini, care include copiii născuţi în Franţa din părinţi străini care nu au obţinut cetăţenia 
franceză. Acest lucru nu înseamnă, desigur, că în Franţa nu există minorităţi etnice, atât în 
propria lor percepţie cât şi în percepţia celorlalţi. 

Situaţia este foarte diferită în alte ţări. În Austria de pildă, termenul "minoritate etnică" se 
referă la nativi austrieci din şase grupuri recunoscute de lege (sloveni, croaţi, romi, cehi şi 
slovaci), care, pe lângă limba germană îşi păstrează şi limba de origine. Mai mult, pentru a 
descrie persoanele născute în afara Austriei, sau născute din părinţi originari din afara 
Austriei, se foloseşte un termen echivalent cu "persoane cu origini străine", incluzând astfel 
atât migranţi cât şi non-migranţi. Aceştia e posibil - sau nu - să fi devenit cetăţeni austrieci. Şi 
în România există "minorităţi naţionale" care au trăit acolo timp de cel puţin un secol şi au ales 
să îşi păstreze o identitate separată. Asemenea grupuri sunt maghiarii, romii, germanii, sârbii, 
slovacii, ucrainienii, turcii, tătarii, ruşii, evreii, armenii, polonezii, croaţii, bulgarii bănăţeni şi 
grecii. 

Mai mult, anumite "minorităţi etnice" sunt vizibil diferite ca aspect, îmbrăcăminte, accent ş.a. 
de majoritatea locuitorilor iar şansele lor în viaţă pot fi reduse în comparaţie cu cele ale 
majorităţii sau chiar cu cele ale altor minorităţi etnice; în vreme ce altele par în totalitate 
identice cu majoritatea, iar copiii lor devin aproape de nedeosebit de populaţia locală stabilită 
cu mult timp în urmă.  
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 Care este statutul copiilor de migranţi născuţi în ţara dvs.? Când încetează persoanele 
să mai fie "migranţi" şi încep să fie percepute ca "cetăţeni obişnuiţi"? 

11..44  CCee  îînnsseeaammnnăă  ssăă  ttee  ssiimmţţii  ccaa  uunn  mmiiggrraanntt??  
Atunci când sunt întrebaţi despre dificultăţile majore pe care le întâmpină în viaţa lor de zi cu 
zi în Austria, toţi migranţii din studiul proiectului FLAM s-au referit la aspecte legate de găsirea 
unui loc de muncă (angajarea în sectoare specifice, traiul pe salarii mici, accesarea serviciilor 
de îngrijire a copiilor în timp ce lucrează) sau la integrarea socială (găsirea de prieteni, accep-
tarea de către localnici).  

Desigur, nu toţi migranţii simt la fel: unii îşi "găsesc locul" foarte rapid. Există însă dovezi am-
ple că, deşi migraţia soluţionează anumite probleme, ea poate crea altele. La intrarea în ţările 
europene, migranţii au în general destine diferite. În Marea Britanie de exemplu, refugiaţii au o 
rată ridicată a şomajului, indiferent de educaţia şi aptitudinile lor; migranţii femei au o probabi-
litate mai mare de a suferi o înrăutăţire a statutului lor social şi economic, a cărui revenire 
poate dura ani întregi sau chiar o viaţă, deşi ele declară că siguranţa lor personală şi şansele 
în viaţă ale copiilor lor sunt cu mult mai bune, mai ales în cazul refugiaţilor (Clayton 2005). 

Un termen utilizat foarte frecvent este "integrare", dar acesta poate fi dificil de definit. În anu-
mite cazuri, integrarea pare a însemna găsirea unui loc de muncă (deşi nu neapărat a unuia 
satisfăcător), în altele înseamnă a deveni parte dintr-o comunitate stabilă, coerentă şi a se 
conforma cu valorile sociale ale noii ţări. Un punct de vedere mai util - în special ţinând cont 
de faptul că unii migranţi nu sunt în situaţia de a putea efectua munci plătite sau au dificultăţi 
în a accesa locurile de muncă iar comunitatea gazdă nu este întotdeauna dispusă să-i inte-
greze - este cel exprimat de Greco et al (2009, p.9): 

Integrare înseamnă a te simţi în largul tău, în sensul înţelegerii noii ţări şi al capacităţii 
de a funcţiona eficient în cadrul ei. Există mulţi factori care afectează procesul 
integrării şi durata acestuia, inclusiv vârsta, sexul, starea de sănătate, accesul la reţele 
de sprijin, educaţia şi abilităţile, experienţa migraţiei, stăpânirea noii limbi, practicile 
discriminatorii din noua ţară şi tipul statutului de imigrant deţinut. O trăsătură comună a 
proceselor de integrare o constituie însă faptul că acestea implică învăţare şi deci 
schimbare. Are loc un anumit grad de aculturare, adică de ajustare culturală, care pre-
supune conflict şi eventuale perturbări psihologice. Integrarea nu este, aşadar, o cale 
uşoară. 

În cazul migranţilor nou-veniţi, principalul tip de învăţare realizat într-o primă instanţă este 
foarte probabil să fie limba noii ţări, în grupe de vorbitori de limbi străine. Unii studenţi pot fi şi 
rezidenţi stabiliţi de mai mult timp, care nu au avut până la momentul respectiv posibilitatea de 
a învăţa limba. Alte tipuri de învăţare includ abilităţile vocaţionale (profesionale) şi observarea 
din umbră a diverselor tipuri de ocupaţii (work shadowing). Persoanele cu origini migraţioniste, 
adică cele care au fost născute în ţara adoptivă, vor fi mai mult ca sigur vorbitori nativi ai limbii 
majoritare şi vor fi întâlniţi în curentul educaţional principal.   

Expresia "a te simţi ca un migrant" are un dublu sens: în primul rând, nu e neapărat necesar 
să fii migrant pentru a fi făcut să te simţi ca un migrant, în sens peiorativ, situaţie trăită de co-
piii migranţilor din anumite ţări europene; iar în al doilea rând, o abordare multiculturală, care 
dă dovadă de o profundă înţelegere a felului în care se simte un migrant, este necesară pen-
tru a le oferi studenţilor cea mai bună educaţie posibilă şi şanse optime în viaţă. 
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22  FFuunnddaammeenntteellee  ccoonncceeppttuuaallee  şşii  ffiilloozzooffiiccee  aallee  uunneeii  aabboorrddăărrii  
mmuullttiiccuullttuurraallee  

Aici luăm în considerare două dimensiuni ale abordării multiculturale: egalitate şi diversitate şi 
identificarea barierelor şi constrângerilor. 

22..11  EEggaalliittaattee  şşii  ddiivveerrssiittaattee  
Fundamentele conceptuale şi filozofice ale abordării multiculturale pot fi rezumate într-o 
singură propoziţie: egalitate şi diversitate. Aceasta înseamnă că fiecare individ are o valoare 
umană egală cu a celorlalţi, dar în acelaşi timp suntem cu toţii diferiţi, în sensul apartenenţei la 
cel puţin una dintr-o gamă de categorii sociale; iar aceste diferenţe trebuie respectate.   

Acestei filozofii i se pot urmări originile în trecutul istoric cel puţin până la perioada iluminismu-
lui, dar primul pas important către răspândirea acestei filozofii în întreaga lume este cel cu-
prins în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1948. Aceasta a fost urmată de Convenţia pentru Protecţia 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, adoptată de Consiliul Europei în 1950.2 În 
1966 a urmat Acordul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale al 
Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului3, intrat în vigoare în 1976. Preambulul 
Acordului stipulează: 

Idealul ca oamenii să trăiască eliberaţi de teamă şi lipsuri poate fi atins numai dacă se crează 
condiţiile ca fiecare să se bucure de drepturile sale economice, sociale şi culturale, precum şi 
de drepturile sale civile şi politice şi de libertate.  

Această abordare este cristalizată în diverse directive ale Uniunii Europene4, referitoare la 
vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilităţi, credinţă sau religie, originile naţionale sau etnice, 
inclusiv la populaţia de romi5, ţigani sau nomazi. Directivele cele mai relevante sunt Directiva 
privind Egalitatea Rasială 2000/43/CE6 şi Directiva privind Egalitatea la Angajare 
2000/78/CE7. Nu numai că discriminarea pe baza originii etnice sau rasiale a devenit astfel 
ilegală, dar Directiva privind Egalitatea Rasială "permite adoptarea de măsuri de acţiune 
pozitivă pentru a asigura în practică egalitatea deplină" (de menţionat că acţiunea pozitivă nu 
este acelaşi lucru cu discriminarea pozitivă - cea din urmă fiind adesea ilegală). 

  Ce exemple de acţiuni pozitive vă vin în minte, care ar putea asigura tratamentul egal 
în mediul educaţional? 

  

                                                           

2 Convenţia pentru Protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, Consiliul Europei 1950, vezi 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm (accesat 04.06.2009). 

3 Biroul Înaltei Comisii pentru Drepturile Omului (1966), Convenţia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului: Acordul 

privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Geneva.  

4 Legislaţia europeană, directive anti-discriminare: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en (accesat 

04.06.2009). 

5 Uniunea Europeană şi romii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en (accesat 04.06.2009). 

6 Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000, care implementează principiul tratamentului egal între persoane, in-

diferent de originea lor rasială sau etnică: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML (accesat 04.06.2009). 

7 Directiva Consiliului 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000, care stabilieşte cadrul general pentru tratamentul egal la angajarea 

şi ocuparea forţei de muncă: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML (accesat 

04.06.2009). 

 



 

 Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
11 

22..22  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  bbaarriieerreelloorr  şşii  ccoonnssttrrâânnggeerriilloorr  
Este totuşi important să continuăm să ne concentrăm asupra individului, adică să evităm ste-
reotipiile (cu alte cuvinte, să nu presupunem că toate persoanele dintr-un anume grup social 
au interese, nevoi sau idei identice etc.) şi să folosim o abordare holistică ce ţine cont de fac-
torii externi semnificativi în viaţa unui individ, precum şi de nevoile sale imediate - prin care se 
înţeleg, desigur, nevoile sale educaţionale.  

Rapoartele naţionale au relevat faptul că studenţii migranţi se confruntă cu bariere şi 
constrângeri atât de ordin personal cât şi de natură externă. Multe dintre acestea apar ca ur-
mare a situaţiei lor economice şi sociale. Unul din principalele motive pentru care anumiţi 
migranţi nu încearcă să acceseze programele de educaţia continuă îl reprezintă adesea re-
sursele lor financiare foarte limitate. Îngrijirea copiilor este o altă barieră: este dificil pentru 
părinţi, mai ales pentru cei prost plătiţi, să găsească soluţii de calitate pentru îngrijirea copiilor. 
Această problemă afectează în special femeile şi reprezintă un motiv important pentru 
renunţarea la cursuri. O altă problemă este cea a costurilor şi a accesibilităţii, mai ales în zo-
nele rurale şi se referă la dificultatea de a călători până la locul de desfăşurare a cursurilor. 
Nevoia de a munci inhibă adesea participarea. Odată ce migranţii au găsit un loc de muncă 
plătit, care este adesea de nivel scăzut şi poate presupune ore de lucru prelungite, antisociale 
sau imprevizibile, ei nu mai dispun nici de timpul nici de energia necesare pentru educaţia 
continuă. În anumite cazuri acţionează şi factori personali. Slabele aptitudini de bază în pro-
pria lor limbă maternă şi neîncrederea în sine generată de acestea pot fi un puternic factor de 
inhibiţie, după cum sunt şi lipsa de încredere, boala, inclusiv depresia şi dizabilităţile. Acestea 
sunt adesea cauzele renunţării la un curs. 

 Ce aţi putea face pentru a convinge un student să nu renunţe la un curs din cauza fac-
torilor personali? 

Factorii instituţionali sunt de asemenea importanţi. În Franţa şi Marea Britanie a fost raportată 
lipsa informaţiilor referitoare atât la cursurile de limbă, cât şi la cele de meserii. Listele lungi de 
aşteptare sau percepţia că va trebui să aştepte mult, reprezintă o barieră atât reală cât şi 
psihologică în calea participării. Cursurile disponibile s-ar putea situa la un nivel nepotrivit sau 
ar putea prezenta un interes mai scăzut decât cele de meserii, de pildă. Mulţi migranţi sunt 
interesaţi de tehnologia informaţiei şi comunicării (ICT) dar nu au abilităţile lingvistice cerute. 
Este în mod special demotivant pentru persoanele cu un nivel mai înalt de calificare obţinut în 
ţările lor de origine să nu poată accesa programe de instruire la un nivel adecvat abilităţilor şi 
cunoştinţelor lor existente8. În anumite cazuri, există o anumită confuzie în privinţa eligibilităţii. 
De exemplu, anumite colegii din Marea Britanie au oferit informaţii greşite referitoare la acce-
sarea cursurilor de meserii. 

 Ce fel de sprijin şi informaţii sunt necesare în mediul educaţional în care vă desfăşuraţi 
activitatea pentru a putea elimina barierele cauzate de factorii instituţionali? 

În mod evident, aceste bariere se aplică şi persoanelor care nu sunt migranţi, însă ele sunt 
exacerbate în cazul persoanelor care nu stăpânesc bine limba statului respectiv. Acest lucru 
este demonstrat de cercetările britanice care arată că participarea migranţilor la educaţie şi 
instruire este mai scăzută decât cea a aceloraşi minorităţi etnice care s-au născut în Regatul 
Unit. 

                                                           

8 Vezi, de exemplu, Clayton, P. (2005), "Blank slates or hidden treasure? (Tabula rasa sau comoară ascunsă? - n.tr.) Assessing 

and building on the experiential learning of migrant and refugee women in European countries”, International Journal of 

Lifelong Education 24 (3), pp 227-242; Lucio, M. M., Perrett, R., McBride, J. şi Craig, S. (2007) Migrant Workers in the Labour 

Market: the role of unions in the recognition of skills and qualifications, London, UnionLearn. 
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33    PPrriivviirree  ddee  aannssaammbblluu  aassuupprraa  cceelloorr  mmaaii  rreecceennttee  rreezzuullttaattee  aallee  
cceerrcceettăărriiii  şşttiiiinnţţiiffiiccee  îînn  ddoommeenniiuull  iinntteeggrrăărriiii  pprriinn  eedduuccaaţţiiee  şşii  
îînnddrruummaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  

Nu numai profesorilor, ci şi consilierilor şi altor cadre ale instituţiilor de învăţământ care au 
contact cu studenţii migranţi, li se recomandă să citească lucrările rezumate mai jos sau publi-
caţii similare. 

În 1987, OCDE a publicat o carte9 în limbile engleză şi franceză, pe tema educaţiei multicultu-
rale. Aceasta nu mai există în stoc dar ar trebui să fie disponibilă în biblioteci. Există însă şi 
publicaţii interesante mai recente care se ocupă cu problematica educaţiei şi consilierii multi-
culturale. Acestea sunt în limba engleză, dar câteva pasaje sunt prezentate aici. Există de 
asemenea şi puncte de vedere utile dintr-o teză de doctorat nepublicată. 

33..11  FFrraaggmmeennttee  eexxttrraassee  ddiinn  cceerrcceettăărriillee  rreelleevvaannttee  
Unele lucrări sunt disponibile de la autori sau parteneri chiar în cadrul proiectului "Feel like a 
Migrant". 

Clayton, Pamela (2005), ‘Blank slates or hidden treasure? Assessing and building on 
the experiential learning of migrant and refugee women in European countries’, Inter-
national Journal of Lifelong Education 24 (3), May-June, pag. 227-242. 

"De regulă, situaţia profesională a femeilor migrante sau refugiate cunoaşte o înrăutăţire 
considerabilă la sosirea în noua ţară, indiferent de calificările pe care acestea le au şi chiar 
după ce şi-au obţinut calificările acceptate. Obiectivele principale ale acestei cercetări au fost 
testarea ipotezei că femeile aduc în noile lor ţări abilităţi şi competenţe rezultate de pe urma 
educaţiei lor, a vieţii lor profesionale şi a experienţelor acumulate, pe lângă cele învăţate în 
procesul de adaptare la noul mod de viaţă, cum ar fi competenţe comunicative şi intercultu-
rale, şi dezvoltarea unei tipologii care ar facilita accesul acestora la educaţie şi instruire adec-
vate. Acest proces implică de asemenea, în mod esenţial, îndrumarea profesională şi consilie-
rea, pentru a ne asigura că femeile dezvoltă ţeluri atât realiste cât şi dezirabile pentru ele. În 
acest scop, după adaptarea la condiţiile locale, a fost conceput şi realizat un program de in-
terviuri cu 120 de femei din patru ţări: Danemarca, Germania, Republica Cehă şi Marea Brita-
nie. Această lucrare prezintă numai constatările detaliate ale cercetării efectuate în Marea 
Britanie. Principala valoare a informaţiilor colectate este de natură calitativă iar eşantioanele 
utilizate au fost nealeatorii, însă au rezultat anumite tipare care sunt descrise în prezenta lu-
crare. S-a concluzionat că în noua ţară a fost de obicei nevoie de educaţie şi instruire, dar că 
se cere o abordare mult mai bine gândită a înscrierii persoanelor în diverse cursuri. Lucrarea 
se încheie cu recomandări practice pentru instituţiile de educaţie permanentă şi cu studii de 
caz pentru clarificarea rezultatelor. Sunt anexate patru studii de caz." 

Clayton, P. M., Plant, P. şi Rohdin, I. (2008), European solutions for guidance and 
counselling for socially disadvantaged groups, Milan, Franco Angeli.  

"Această carte este destinată sectorului de îndrumare şi consiliere, în scopul sporirii 
cunoştinţelor şi înţelegerii referitoare la grupurile dezavantajate social şi astfel al creşterii 
participării acestora la educaţia continuă. Multe persoane se confruntă cu o varietate de ob-
stacole rezultate, de pildă, de pe urma dependenţei de alţii, a alegerilor limitate, a barierelor 
fizice şi sociale şi a prejudecăţilor. Lumea şcolilor de meserii nu face excepţie, deoarece furni-
zorii de programe educaţionale crează adesea, fără intenţie, bariere determinate de insufi-
cienta cunoaştere şi înţelegere a persoanelor dezavantajate. Rezultatul este că acestui grup i 
se refuză în mod efectiv accesul la educaţia continuă, situaţie care este în dezacord evident 
cu priorităţile stabilite în 2002 referitor la cetăţenia activă, includerea socială şi dezvoltarea 
                                                           

9 OECD (1987), Multicultural Education, Paris, OECD Publishing.  



 

 Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
13 

personală10, şi indică fără putere de tăgadă că este nevoie de furnizarea de consiliere mai 
eficientă11.... 

"Capitolul 5, "Migranţi, siliţi şi nesiliţi", de Pamela M. Clayton, Mar Camarasa, Pilar Quevedo, 
Ghislaine Tafforeau şi Andrew Shorey se bazează pe cercetările efectuate în Marea Britanie, 
Spania şi Franţa şi face deosebirea între refugiaţi şi migranţi economici, precum şi între 
bărbaţi şi femei, abordând în acelaşi timp teme comune pentru toţi. Acesta include opinia unui 
refugiat care a beneficiat de îndrumare profesională şi biografiile a patru femei care au partici-
pat la educaţia pentru adulţi dar au avut dificultăţi în a reveni la nivelul lor economic şi social 
iniţial, precum şi a uneia care şi-a ameliorat situaţia graţie sprijinului din exterior. Capitolul 
include şi femei de etnie romă, care în multe cazuri nu sunt migrante, dar care au şanse ex-
trem de slabe pe piaţa muncii. Sunt furnizate recomandări separate de acţiuni pentru femeile 
migrante şi cele de etnie romă precum şi pentru migranţii bărbaţi. 

"Capitolul 6, "Minorităţi etnice", de Pamela M. Clayton, Lorena Stoica şi Andrew Shorey, se 
bazează pe cercetările efectuate în Marea Britanie şi în România. Grupurile asupra cărora se 
concentrează acest capitol sunt femeile de culoare, cele aparţinând minorităţilor etnice şi tine-
rii asiatici de sex masculin din Marea Britanie, precum şi maghiari şi romi, tineri sau în vârstă 
din România. Mulţi dintre tinerii intervievaţi, în ciuda nivelului lor ridicat de educaţie, continuau 
să se confrunte cu probleme de discriminare pe piaţa muncii şi cu ideile părinţilor cu privire la 
ce înseamnă o angajare "adecvată" pentru copiii lor. Romii vârstnici din România, pe de altă 
parte, sufereau de pe urma analfabetismului sau a nivelului scăzut de educaţie, la fel ca feme-
ile pakistaneze din Marea Britanie. Un rezultat tulburător a fost acela că mulţi tineri britanici de 
origine asiatică fie au avut experienţe nesatisfăcătoare în ce priveşte îndrumarea, fie nu ştiau 
că ea este disponibilă şi după finalizarea studiilor. Consilierii şi îndrumătorii britanici, însă, 
erau perfect conştienţi de barierele cu care se confruntă acest grup, în vreme ce consilierii 
români au în continuare nevoie de un amplu program de instruire." 

Greco, S., Clayton, P. şi Spreizer, A. J. (2007), Migrants and Refugees in Europe: 
Models of integration and new challenges for vocational guidance, Milan, Franco Ange-
li.  

"Autorii acestei cărţi (...) nu consideră că răspunsul poate fi dat de modelul de asimilare - nu 
este vorba de a deveni o persoană diferită sau de a-ţi abandona propria cultură - ci despre a 
te simţi în largul tău, în sensul înţelegerii noii ţări şi a capacităţii de a funcţiona eficient în ea. 
Există mulţi factori care afectează procesul integrării şi durata acestuia, inclusiv vârsta, sexul, 
starea de sănătate, accesul la reţele de sprijin, educaţia şi abilităţile, experienţa migraţiei, 
stăpânirea noii limbi, practicile discriminatorii din noua ţară şi tipul statutului de imigrant deţin-
ut. O trăsătură comună a proceselor de integrare o constituie însă faptul că acestea implică 
învăţare şi deci schimbare. Are loc un anumit grad de aculturare, adică de ajustare culturală, 
care presupune conflict şi eventuale perturbări psihologice. Integrarea nu este, aşadar, o cale 
uşoară... 

"Funcţiile îndrumării holistice, aşa cum este ea conceptualizată actualmente, depăşesc simpla 
informare şi sfătuire. Pe scurt, acesta este un serviciu de îndrumare care se adresează per-
soanei ca întreg şi care ia în considerare toate aspectele vieţii sale prezente ori trecute care îi 
afectează bunăstarea şi abilitatea de a lua decizii. Un asemenea model a fost conceptualizat 
în cadrul studiului Eurocounsel referitor la îndrumarea adulţilor şi este încă în curs de extin-
dere.  În cadrul acestui model sunt propuse funcţii suplimentare ale serviciilor de îndrumare. 

                                                           

10 Aceste priorităţi au fost identificate în Rezoluţia privind educaţia continuă adoptată de Consiliul Uniunii Europene (Educa-

ţie şi Tineri) din 27 iunie 2002. 

11 Priorităţile identificate în proiectul de Rezoluţie al Consiliului şi al reprezentanţilor Statelor Membre reuniţi în cadrul Con-

siliului pentru Consolidarea Politicilor, Sistemelor şi Practicilor din Domeniul Îndrumării pe tot Parcursul Vieţii în Europa din 

14 mai 2004. 
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"Esenţială este, desigur, sprijinirea oamenilor să: interpreteze informaţia şi să ia decizii; să 
afle ce anume îşi doresc şi ce au nevoie şi să conceapă diverse moduri de a îşi satisface 
dorinţele şi nevoile; să fie capabili de a selecta oportunităţi potrivite dezvoltării lor personale, 
educaţionale şi profesionale.  

"Pe lângă aceasta, serviciul poate oferi experienţe educaţionale pentru a ajuta oamenii să 
dezvolte abilităţile necesare luării de decizii şi efectuării de tranziţii, cum ar fi tehnici de interviu 
şi cursuri de creştere a încrederii în sine. El ar putea de asemenea susţine oamenii în 
interacţiunile lor cu instituţiile educaţionale sau cu agenţiile de ocupare a forţei de muncă, într-
un mod care îi încurajează să se descurce singuri pe viitor. Până atunci, s-ar putea să fie ne-
voie de susţinere şi pledoarie în favoarea persoanelor respective: de exemplu, prin negocie-
rea cu instituţiile sau agenţiile în numele celui îndrumat... 

"Un model holistic de îndrumare înseamnă că sunt necesare foarte multe alte cunoştinţe pen-
tru a-i ajuta pe solicitanţii de îndrumare să îşi împlinească şi nevoile nelegate de meserie, care 
adesea sunt mai apăsătoare. Asemenea nevoi au desigur legătură cu nevoile profesionale, 
deoarece ele formează fundaţia pe baza căreia cel care caută îndrumare poate evolua în 
direcţia dorită. În esenţă, aceasta înseamnă o cunoaştere în detaliu a serviciilor locale, inclu-
siv a celor de asistenţă şi consiliere juridică, a serviciilor medicale, şcolilor şi serviciilor de 
consiliere în carieră pentru copiii solicitanţilor de îndrumare, a posibilităţilor de cazare, de pri-
mire a ajutoarelor sociale şi aşa mai departe. Aceste cunoştinţe includ, în cazul ideal, nu nu-
mai detaliile de contact ale acestor servicii, ci şi personalul aferent, astfel încât să existe posi-
bilitatea de a îndruma persoanele aflate în necesitate către acei angajaţi despre care se ştie 
că dispun de competenţe multiculturale. În situaţia în care solicitanţii de îndrumare sunt izolaţi 
de reţelele sociale - sau au un anumit motiv pentru a evita grupuri care le reprezintă în mod 
expres conaţionalii (de exemplu în cazul unor războaie civile) - consilierul le poate intermedia 
contactul cu grupuri, potenţiali prieteni, precum şi cu organizaţii de susţinere şi militante. 
Aceasta presupune cunoaşterea unor asemenea organizaţii. În aproape toate cazurile, asista-
rea solicitanţilor de îndrumare în satisfacerea nevoilor lor nelegate de profesie, presupune 
recomandarea lor către alte organizaţii, fapt ce necesită o practică organizaţională solidă, 
pentru a evita transmiterea aceloraşi date către agenţii diferite şi trimiterea "de la Ana la Caia-
fa", cum se întâmplă prea adesea.b 

"Atunci când îndrumarea satisface nevoile persoanelor provenite dintr-o varietate de contexte, 
o putem numi îndrumare multiculturală. Într-adevăr, Pedersen (1988) vede în multiculturalism 
o strategie pentru supravieţuirea profesiei de consilier într-o lume în care persoane provenind 
din culturi diferite îşi intersectează tot mai frecvent drumurile. Cecil Holden Patterson (2000), 
pe de altă parte, avertizează cu privire la pericolele scoaterii în evidenţă a diferenţelor în defa-
voarea similitudinilor. Este adevărat că suntem cu toţii fiinţe umane cu nevoi, speranţe şi te-
meri identice, însă, aşa cum am descris mai sus, barierele în calea împlinirii personale sunt 
mult mai mari pentru refugiaţi şi imigranţi decât pentru localnici. Mutarea dintr-un sistem com-
plex în altul necesită foarte multă învăţare practică şi culturală şi adaptare iar, pe lângă aces-
tea, în calea comunicării cu localnicii pot sta bariere lingvistice şi culturale... 

"Individul a fost conceptualizat prin simbolul "cepei", cu multe straturi care îi înconjoară perso-
nalitatea din centru, atât protejând-o cât şi modelând-o. Aceste straturi includ (de la interior 
către exterior), educaţia primită în cadrul familiei, tiparele din familie, religia, limba, obiceiurile 
culinare, îmbrăcămintea, locuinţa şi ocupaţia. Când cineva se mută într-o altă ţară, unele din-
tre aceste straturi pot dispărea, şi cu cât pierde mai multe straturi, cu atât persoana devine 
mai vulnerabilă (Saerkjaer 2004). Fără a emite vreo ipoteză legată de anumite culturi, un 
punct de pornire util în procesul de îndrumare este realizarea faptului că un solicitant de 
îndrumare care este imigrant sau refugiat se poate găsi în această stare psihologică. Îndruma-
rea multiculturală presupune însă mult mai mult. 

"Competenţele unui consilier competent din punct de vedere cultural au fost descrise drept 
conştientizarea propriilor prezumţii, valori şi preferinţe, înţelegerea perspectivei asupra lumii 
pe care o are un solicitant de îndrumare diferit din punct de vedere cultural şi abilitatea de a 
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dezvolta strategii şi tehnici adecvate. Credinţele şi atitudinile, cunoştinţele şi abilităţile 
formează temelia fiecăruia din aceste trei aspecte (Launikari, Puukari 2005)... 

"Toate culturile au în comun factori importanţi (de exemplu, ierarhia nevoilor, familiile, 
existenţa legilor şi normelor, metode de rezolvare a conflictelor) precum şi o varietate de deo-
sebiri (îndeosebi limba, dar şi religia, tabuurile şi legile privind căsătoria, moştenirea ş.a.m.d.). 
Este important să avem în vedere atât similitudinile cât şi deosebirile dintre diferitele culturi - şi 
de asemenea să fim conştienţi de propria cultură, care ne este atât de familiară încât s-ar pu-
tea să ne-o asumăm fără a o mai cerceta.  

"Astfel, competenţa multiculturală presupune o combinaţie de abilităţi bazate pe cunoştinţe, 
cunoaştere de sine, reflecţie, voinţă şi pricepere. Ea înseamnă să fim conştienţi de propriile 
sentimente şi reacţii, mai ales în faţa unor evenimente surprinzătoare sau tulburătoare din 
cadrul procesului de îndrumare şi să fim capabili să înţelegem că poate exista o întreagă 
gamă de explicaţii pentru comportamentul unui solicitant de îndrumare. Mai presus de orice, 
este necesar să dezvoltăm abilitatea de a comunica inteligibil cu persoanele a căror limbă 
maternă nu este cea a consilierului şi care au norme şi valori diferite. Comunicarea este întot-
deauna un proces complicat. Nu numai că ea presupune decodificarea limbajului trupului şi a 
intonaţiei pe lângă cea a cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor folosite, dar există şi factori - sau 
filtre - care se interpun în calea recepţionării unui mesaj exact aşa cum a fost el transmis. 
Asemenea factori includ prejudecăţile, părerile preconcepute, preocuparea cu probleme per-
sonale, anxietatea, teama - şi se aplică ambelor părţi. În cadrul unei comunicări multiculturale 
mai există şi filtrele suplimentare ale normelor şi aşteptărilor culturale, abilităţilor lingvistice şi 
în anumite cazuri, cele generate de prezenţa unui translator." 

Ladson-Billings, G. şi Gillborn, D. (2004), The RoutledgeFalmer Reader in Multicultural 
Education, London, Routledge (s-au omis referinţele). 

"Educaţia multiculturală recunoaşte valoarea şi importanţa diverselor culturi şi îşi propune să 
trateze în mod egal oamenii cu origini etnice şi culturale diferite. Educaţia multiculturală se 
întemeiază pe noţiunea conform căreia învăţarea şi înţelegerea unei varietăţi de culturi vor 
reduce prejudecăţile şi discriminarea persoanelor provenite dintr-un context etnic şi cultural 
diferit de etnia şi cultura dominantă. 

"În interiorul discursului privind educaţia multiculturală, a existat un punct de vedere conform 
căruia copiii de culoare şi cei ai minorităţilor etnice au suferit de o percepţie de sine scăzută 
din pricina programei analitice etnocentrice. Acest punct de vedere a avut tendinţa de a arun-
ca vina pentru rezultatele şcolare slabe asupra copiilor înşişi. Aceasta este una din criticile 
aduse educaţiei multiculturale. Un alt motiv a fost că, deşi e posibil să fi dus la o oarecare di-
versificare a programei, educaţia multiculturală a fost adesea utilizată doar simbolic, în con-
exiune cu festivaluri culturale, artefacte şi exotizarea tinerilor aparţinând grupelor etnice mino-
ritare. În acest fel, marginalizarea şi tratarea tinerilor drept "diferiţi" au fost exacerbate. Pe 
lângă acestea, educaţia multiculturală a fost criticată pentru eşecul în faţa rasismului." 

Launikari, M. şi Puukari, S. (eds) (2005), Multicultural Counselling – Theoretical Foun-
dations and Best Practices in Europe, Helsinki, Centre for International Mobility CIMO 
(Finland) şi Finnish National Board of Education. Fragmente. 

"Indiferent de împrejurări, imigranţii şi refugiaţii se confruntă cu nenumărate probleme de 
adaptare într-o nouă ţară iar procesul de integrare reprezintă o preocupare majoră pentru fur-
nizarea serviciilor profesionale...  Rolurile îndrumării şi consilierii evoluează pentru a veni în 
întâmpinarea nevoilor persoanelor ce trec dintr-o cultură în alta. Pregătirea migranţilor, a 
specialiştilor şi a cadrului de bază pentru educaţie şi ocupare în scopul incluziunii sociale a 
imigranţilor ridică multe probleme... Pe măsură ce graniţele comerciale, turistice şi cele privind 
ocuparea forţei de muncă se modifică în întreaga lume, specialiştii trebuie să reflecteze la 
propriile practici şi la modalităţi de îmbogăţire a competenţelor lor multiculturale... Această 
carte are o funcţie dublă. În primul rând, este un manual pentru consilierii de îndrumare care 
lucrează cu clienţi migranţi şi care au nevoie de informaţii şi sfaturi suplimentare privind teo-
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riile, metodele şi bunele practici ale consilierii multiculturale. În al doilea rând, ea se adresează 
formatorilor de consilieri, care pot aplica conţinutul şi exerciţiile manualului în programele lor 
de formare, pentru dezvoltarea conştiinţei şi abilităţilor multiculturale ale participanţilor la curs. 
Pe lângă acestea, de informaţiile cuprinse în carte poate beneficia şi personalul de resurse 
umane din organizaţiile multinaţionale şi multiculturale... 

"Considerăm orice îndrumare şi consiliere a fi multiculturală în sensul că îndrumătorii trebuie 
să admită că toţi clienţii lor îşi aduc în cadrul procesului de îndrumare şi consiliere propria isto-
rie personală unică şi propriile culturi (de ex., sexul, categoria socială, religia, limba, etc.). Cu 
toate acestea, în condiţiile actualelor provocări pe care imigraţia şi multiculturalismul le 
creează în Europa şi în alte regiuni din lume, principalul accent al cărţii cade pe modul de ab-
ordare a nevoilor minorităţilor culturale în procesul de îndrumare şi consiliere... 

"Poate cel mai bine cunoscut mod de a conceptualiza competenţele de consiliere 
multiculturală este cel dezvoltat de Sue şi alţii (1992; 1996). Aceştia împart competenţele mul-
ticulturale în trei caracteristici ale unui consilier competent din punct de vedere cultural: 1) 
conştientizarea propriilor prezumţii, valori şi preferinţe, 2) înţelegerea modului de a vedea lu-
mea al unui client diferit din punct de vedere cultural şi 3) capacitatea de a dezvolta strategii şi 
tehnici de intervenţie adecvate. Fiecare din aceste caracteristici includ următoarele trei dimen-
siuni: 1) credinţe şi atitudini, 2) cunoştinţe şi 3) abilităţi... 

"Diferenţele dintre contextele culturale ale consilierilor şi clienţilor trebuie abordate şi studiate 
din puncte de vedere multiple, aşa cum au sugerat de pildă Sundberg şi Sue (1989): este 
necesară o înţelegere reciprocă a scopului şi aşteptărilor procesului de consiliere; trebuie 
dezvoltate înţelegerea multiculturală şi abilităţile de comunicare ale consilierilor; trebuie dez-
voltate atitudini şi abilităţi interculturale; în cadrul procesului de consiliere, trebuie înţelese şi 
ţinut cont de mediile externe ale clienţilor; elementele universale şi cele specifice unei anumite 
culturi sunt diferenţiate şi înţelese de consilier în cadrul procesului de consiliere. 

"Trebuie să începem prin a deveni mai conştienţi de propria noastră istorie personală, de căile 
prin care am devenit ceea ce suntem acum; cultura sau, mai exact, culturile sunt elemente 
majore care ne influenţează dezvoltarea... Principiul promovării liberei circulaţii a cetăţenilor a 
fost înscris în politicile europene de educaţie. În plus, filosofia egalităţii în educaţie a fost 
inclusă în mod clar în legile privind educaţia ale celor mai multe ţări europene. Şi mai mult, la 
începutul secolului 21, ideile educaţiei continue au fost definite drept ţeluri ale îmbunătăţirii 
practicilor din cadrul sistemelor educaţionale. Acest lucru înseamnă că profesorii din întreaga 
Europă se întâlnesc din ce în ce mai mult cu studenţi de toate vârstele şi etniile şi care au 
contexte educaţionale, situaţii de viaţă şi experienţe profesionale diverse, având, prin urmare, 
nevoie de sprijin educaţional variat în interiorul cadrului educaţional. 

"Creşterea cererii de drepturi educaţionale egale pentru toţi întăreşte în mod inevitabil cererea 
pentru dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice şi consilierilor de a face faţă nevoilor indivi-
duale ale studenţilor, care iau naştere din diverse motive, şi de a-i consilia în mod 
corespunzător. Cu toată concentrarea asupra nevoilor diverşilor studenţi, nevoi ce reies din 
problematici precum imigrarea, vârsta, rasa, sexul, nevoi educaţionale speciale sau altele si-
milare, pare a exista totuşi o incertitudine cu privire la ce ar putea însemna dezvoltarea aces-
tor abilităţi pentru practicile mediilor educaţionale, ale profesorilor şi altor cadre şi, în 
consecinţă, pentru formarea de specialişti pentru mediul educaţional... 

"Imigranţii au adesea dificultăţi în a-şi găsi un loc de muncă potrivit educaţiei lor. În 
consecinţă, ei caută modalităţi alternative de a deveni membri cu drepturi depline ai societăţii, 
prin intermediul posibilităţilor educaţionale. Există deosebiri foarte mari între experienţele 
educaţionale ale imigranţilor adulţi. Sistemele de educaţie, gândirea privitoare la educaţie, 
rolurile profesorilor şi studenţilor, nivelul de utilizare a tehnologiei în educaţie sunt doar câteva 
exemple de deosebiri între ţări. Cultura educaţională, pe care imigranţii adulţi au învăţat-o, le 
afectează acţiunile într-un mediu nou. Socializarea anterioară a studenţilor referitoare la 
educaţie trebuie luată în considerare... 
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"S-a evidenţiat faptul că acele cadre didactice care lucrează cu imigranţi ar trebui să aibă o 
optică multiculturală. Ce înseamnă o optică multiculturală? Wurzel (1984) o defineşte drept 
înţelegerea critică şi meditativă a sinelui şi a altora în contexte istorice şi culturale, o 
conştientizare atât a deosebirilor cât şi a similitudinilor dintre oameni. Pentru cadrele didactice 
şi consilieri, ea înseamnă completarea practicii cu o conştiinţă a propriilor lor origini şi 
experienţe culturale şi personale, precum şi cu cele ale studenţilor sau clienţilor lor (Kerka, 
1992). Kerka a creat cinci strategii care sintetizează abordări ale educaţiei multiculturale, 
educaţiei pentru carieră şi dezvoltării profesionale, dintr-o serie de surse. Strategiile sunt le-
gate de atmosfera mediului educaţional, de planul de învăţământ, de bilingvism şi de limba 
folosită la predare, de metodele de predare şi consiliere şi de o viziune echilibrată asupra 
studenţilor ca indivizi şi ca membri ai grupurilor culturale. Suntem de acord cu Kerka în 
privinţa faptului că temele menţionate sunt relevante într-o educaţie multiculturală, dar dorim 
să accentuăm acele strategii pe care le-am identificat ca fiind esenţiale în educaţia pentru 
adulţi şi în lucrul cu imigranţi adulţi. 

“1. Cadrele didactice creează un climat de acceptare. Studenţii trebuie să poată fi ei înşişi în 
cadrul grupului. Predarea cu o optică multiculturală încurajează aprecierea şi înţelegerea altor 
culturi, precum şi pe a noastră proprie. 

“2. Este esenţială promovarea unei percepţii de sine pozitive. A-l considera pe fiecare student 
drept un individ unic, cu ceva de oferit, este o strategie importantă. Sentimentul progresului şi 
al succesului este unul din factorii de susţinere. 

“3. Grupul reprezintă o resursă educaţională pentru toţi. Adulţii cu origini foarte diverse contri-
buie la grup cu o multitudine de cunoştinţe, aptitudini şi puncte de vedere. Grupurile multicul-
turale de adulţi sunt combinaţii de diverse ocupaţii, competenţe, contexte culturale, limbi şi un 
spectru larg de experienţe de viaţă. Este important ca studenţii să înveţe să îşi împărtăşească 
competenţele şi experienţele. 

“4. Construirea de reţele sociale în timpul educaţiei este una dintre strategiile esenţiale care 
promovează stabilirea de relaţii cu mediul profesional şi cu colegii care lucrează în diferite 
organizaţii. Membrii unui grup de studenţi divers şi multicultural sunt parte a reţelei, putând 
face apel la aceasta în decursul educaţiei lor şi ulterior, după încheierea acesteia. Acest as-
pect este foarte important mai ales pentru studenţii imigranţi adulţi, cărora cel mai adesea le 
lipsesc contactele, prietenii sau relaţiile cu comunităţile încojurătoare şi cu mediul profesional. 

“5. Planul de studii reprezintă un gen de cadru pentru studenţi. El este flexibil şi permite 
abordarea tematicilor mai largi din punctele de vedere ale studenţilor, ceea ce e plin de 
însemnătate pentru fiecare dintre studenţii adulţi şi pentru dezvoltarea lor profesională. Este 
extrem de importantă conceperea unui plan de învăţământ care să abordeze experienţele 
trăite şi preocupările reale ale participanţilor la cursuri (Lee, 2001). Lee atrage de asemenea 
atenţia că ipoteza de bază este aceea că dacă planul de studii este relevant pentru 
participanţi şi le reflectă nevoile, aceştia vor fi mai motivaţi să participe. În opinia lui Gomez 
(1991), planul de învăţământ adecvat pentru înţelegerea diverselor culturi este unul multicul-
tural. Aceasta promovează recunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea diversităţii culturale şi a 
unicităţii individuale. Acest plan de învăţământ se bazează pe noţiuni cum ar fi: pluralism cul-
tural, înţelegere intergrup şi relaţii umane. Nu este limitat la un curs, set de abilităţi sau ano-
timp specific." 

Papageorgiou, I. (2006), Learning Beyond Words: The impact of second language 
adult education on migrants’ social involvement: a comparison between Scotland and 
Greece,  teză de doctorat nepublicată, University of Glasgow (citare cu amabila permi-
siune a autorului). Fragmente din Capitolul 12 (s-au omis referinţele): 

"Interviurile au arătat că grupul de studiu ("clasa") este un spaţiu crucial în viaţa socială a 
migranţilor. În toate situaţiile, şansa de a obţine abilităţi de comunicare mai bune a reprezentat 
o motivaţie majoră pentru angajarea în procesul de educaţie. Mai ales în Glasgow, un mare 
număr de intervievaţi s-au apucat de cursuri parţial pentru a întâlni oameni şi a lega prietenii... 
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pentru intervievaţii din Glasgow, intervalul dintre sosirea în oraş şi începerea cursului a fost 
considerabil mai scurt decât cel al omologilor lor din Atena... La fel de important este faptul că, 
spre deosebire de Glasgow, în Atena intervievaţii aveau un loc de muncă plătit, ceea ce 
înseamnă nu numai că e posibil să fi cunoscut alţi oameni la serviciu, ci şi că timpul lor liber 
era mult mai limitat. Cu toate acestea, în ciuda nevoii şi dorinţei arzătoare a studenţilor din 
Glasgow de a lega contacte sociale prin intermediul cursului, doar jumătate din ei au un con-
tact social cu colegii de curs în afara orelor şi aceasta se întâmplă mai ales la cursurile de 
sensibilizare oferite în cadrul comunităţii. Prin comparaţie, marea majoritate a studenţilor din 
Atena au cel puţin un contact minim cu colegii de curs... 

"Interviurile au demonstrat că, cu cât un cadru didactic acordă mai multă importanţă aspectu-
lui social al cursului, cu atât mai interesaţi sunt studenţii să devină cu adevărat implicaţi social. 
Acei profesori din Glasgow care consideră că încurajarea interacţiunii între studenţi face parte 
din funcţia lor au luat în calcul utilizarea de metode de predare informale, cum ar fi lucrul în 
grup, jocurile de învăţare şi conversaţia lejeră ca mijloace de a clădi reţele sociale care ar pu-
tea spori capitalul social al studenţilor. Este de aşteptat ca, la rândul său, capitalul social să 
promoveze implicarea socială a studenţilor. Această funcţie a metodelor de predare nu a fost 
realmente conştientizată de profesorii din Atena, deşi mulţi studenţi au sugerat că ar prefera 
ca lecţiile să aibă loc într-o atmosferă mai informală.  

"Cu toate acestea, profesorii din ambele oraşe au recunoscut importanţa oferirii de informaţii 
referitoare la evenimente din afara cursului, şi şi-au încurajat studenţii să ia parte la ele. Tre-
buie menţionat însă că, dacă profesorii înşişi nu participă la aceste evenimente, şi studenţii 
tind să renunţe la aceste oportunităţi. Funcţia unor activităţi extracurriculare organizate fie de 
instituţia de învăţământ, fie de profesorii înşişi este apreciată de asemenea de acele cadre 
didactice care percep încurajarea participării sociale a studenţilor lor ca pe un element al pro-
cesului de instruire. Aceste activităţi pot fi ori pur sociale, ori pot include un aspect 
educaţional. Majoritatea studenţilor iau parte la aceste activităţi în mod consecvent iar când 
profesorii - şi nu doar personalul administrativ - participă activ în pregătirea lor, studenţii înşişi 
încep să se dedice unor iniţiative similare. Pe de altă parte, acolo unde nu se organizează 
activităţi în afara programei, studenţii nu caută să provoace ei înşişi niciun contact social în 
afara cursului. Cu toate acestea, a fost recunoscut faptul că activităţile extracurriculare solicită 
o parte foarte mare din timpul profesorului, fiind astfel necesară o mare dedicare din partea 
acestuia pentru a încuraja pe deplin implicarea socială a studenţilor... 

"În efortul lor de a încuraja interacţiunea socială, acei profesori din Atena care vor să încura-
jeze implicarea socială folosesc planul de studii mai degrabă decât metodele de predare in-
formale. Temele sociale pot fi integrate ca subiecte ale activităţilor de comunicare. În acest fel, 
atunci când exersează abilităţile de exprimare orală, profesorul îi poate încuraja pe studenţi să 
discute chestiuni de ordin social în loc de subiecte mai triviale cum ar fi celebrităţi sau tendinţe 
culinare. În mod alternativ, temele sociale pot fi discutate separat, sub forma unei componente 
independente a cursului.  Evident, abilitatea lingvistică a unui grup de începători va limita 
posibilităţile de dialog pe teme care necesită o competenţă lingvistică substanţială. Cu toate 
acestea, ea nu îi împiedică pe anumiţi profesori să extindă planul de studii imediat ce este 
posibil. 

 "Deşi toţi profesorii dezbat într-o anumită măsură teme culturale şi sociale, profesorii din ca-
drul organizaţiilor de caritate şi militante din Atena îşi proclamă devotamentul pentru extinde-
rea conţinutului cursurilor predate în aşa fel încât acesta să includă subiecte de discuţie so-
ciale şi politice. Contrar celorlalţi profesori care îşi propun să transfere cunoştinţe pentru a îşi 
ajuta studenţii să înţeleagă comunitatea gazdă, profesorii din cadrul acestor două tipuri de 
organizaţii au intenţia de a îi face pe studenţi să se gândească la probleme de ordin social şi 
politic. Cu toate acestea, majoritatea profesorilor din Glasgow se opun acestei abordări, ei 
considerând că temele cu tentă politică sau religioasă nu constituie elemente potrivite pentru 
dezbaterile din interiorul clasei, cu atât mai mult atunci când studenţii din cursul respectiv se 
află în situaţia vulnerabilă de solicitare de azil.  
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"Din acest raţionament reies două preocupări. În afara argumentului că adoptarea unei poziţii 
politice neutre de către profesori a fost atacată ca imposibilă, faptul că profesorii sunt atât de 
grijulii încât să nu ameninţe sau ofenseze studenţii prin abordarea unor teme de discuţie so-
cio-politice arată că îşi percep studenţii ca fiind slabi, inferiori. Obsesia de a consolida stima 
de sine a studenţilor lor ca mod de luptă împotria excluderii sociale reflectă filosofia 
terapeutică care se manifestă tot mai dominant în societatea britanică. Fără a încerca să pu-
nem la îndoială gravitatea situaţiilor prin care migranţii pot trece - atât în ţara de origine, în 
timpul călătoriei, cât şi în ţara gazdă - a-i privi pur şi simplu ca victime neajutorate, supuse 
persecuţiilor şi nu ca actori sociali care chiar au ţinut piept împrejurărilor problematice cu care 
s-au confruntat este considerată o atitudine condescendentă.  

"În dorinţa de a identifica răspunsul studenţilor pe această temă, studenţii intervievaţi au fost 
întrebaţi dacă consideră dezbaterile privind societatea, cultura şi politica drept element al 
lecţiilor. A reieşit că răspunsurile studenţilor reflectau în totalitate viziunile profesorilor lor. Ast-
fel, toţi studenţii profesorilor care acordă importanţă şi timp discuţiilor pe asemenea teme con-
siderau societatea şi cultura ca parte integrantă a lecţiei. Pe de altă parte, acei studenţi ai 
căror profesori evitau discuţiile legate de politică, probleme sociale şi religie au considerat că 
asemenea elemente nu au un caracter oportun în cadrul cursului.  

"Studenţii din cele două organizaţii ateniene în care societatea şi politica făceau parte din pla-
nul de studiu nu numai că au pretins că le plăceau aceste discuţii, dar chiar şi-ar fi dorit mai 
multe. Dezbaterile sociale şi politice au fost percepute de acei studenţi ca satisfăcându-le atât 
pofta de cunoaştere cât şi bunăstarea emoţională. După cum era de aşteptat, acei subiecţi au 
avut o mult mai bună cunoaştere şi înţelegere şi au demonstrat un interes mai mare pentru a 
învăţa mai mult despre aspectele sociale şi politice ale ţării. Felul în care m-au perceput pe 
mine a fost de asemenea diferit. În loc să se simtă intervievaţi, întâlnirea noastră a decurs mai 
degrabă ca o ocazie socială. Era evident că se simţeau în largul lor interacţionând cu un nou 
membru al comunităţii gazdă şi, din spusele lor, cursul avusese un rol în aceasta.   

"Este evident că societatea nu poate fi eliminată din sala de curs iar problemele sociale legate 
de vieţile studenţilor vor apărea în discuţii în toate cursurile desfăşurate într-o limbă străină. 
Acolo unde profesorii sunt bucuroşi să discute teme sociale atâta timp cât nu sunt politizate, 
problemele sociale sunt tratate ca probleme personale mai degrabă decât colective. Deşi fe-
minismul a proclamat că tot ceea ce este personal este politic, acest lucru este valabil numai 
dacă problemele personale sunt împărtăşite şi dacă ele devin punctul de plecare pentru deli-
berare şi acţiune politică. Prin urmare, o descriere a problemelor personale în sine rămâne un 
proces terapeutic şi, deşi i-ar putea apropia pe oameni, prezintă posibilităţi limitate pentru 
consolidarea solidarităţii în cadrul unui grup.  

"Mai mult, retragerea aspectelor politice din cadrul cursurilor poate fi extrem de dăunătoare 
participării sociale a studenţilor. Au fost identificate trei condiţii de bază pentru învăţarea rolu-
lui cetăţenesc activ. Acestea sunt acţiunea socială, responsabilitatea şi identitatea. Prima se 
referă la dobândirea de către student a unui sentiment de putere de acţiune, cea de-a doua la 
asumarea responsabilităţii şi gestionarea chestiunilor de ordin social, iar cea din urmă la dez-
voltarea de convingeri, opinii şi idei care îl conectează pe student la ceilalţi. Din toate cele de 
mai sus putem deduce că toate aceste aspecte ale educaţiei studenţilor sunt serios subminate 
dacă profesorul nu este dispus să se angajeze în discuţii referitoare la probleme sociale şi 
teme politice... 

"Între tipurile de pedagogie practicate în Glasgow, respectiv Atena, există câteva deosebiri 
interesante. În primul rând, deşi răspunsurile profesorilor din Glasgow au fost foarte 
asemănătoare între ele, răspunsurile omologilor lor greci au reflectat în mod foarte clar 
diferenţele de filozofie dintre instituţiile de învăţământ. Astfel, de pildă, obiectivele profesorilor 
de colegiu din Atena au reflectat o abordare mai degrabă funcţionalistă a educaţiei pentru 
integrare socială şi profesională, în vreme ce profesorii din cadrul organizaţiei militante au 
avut o atitudine mult mai radicală. Explicaţia acestei disparităţi pare a fi larga răspândire în 
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Scoţia a unei anumite teorii a educaţiei, spre deosebire de Grecia, unde teoria politică are un 
impact mai semnificativ decât cea educaţională asupra abordării educaţiei.  

"Spre deosebire de lipsa unei tradiţii a educaţiei pentru adulţi în Grecia, în mediul educaţional 
scoţian a prevalat în mod istoric o educaţie pentru adulţi de tip liberal. Devotamentul faţă de 
educaţia liberală pentru adulţi s-a păstrat până astăzi, ceea ce explică parţial evitarea temelor 
politice discutate mai sus. Cu toate acestea, pedagogia practicată de profesorii din Glasgow 
demonstrează că dominant este un anumit tip al educaţiei liberale pentru adulţi: cel al 
educaţiei umaniste pentru adulţi. Ideile lui Rogers se bazează pe încrederea în capacitatea 
persoanelor de a fi fiinţe umane în esenţă competente şi pe punctul de vedere holistic con-
form căruia obiectivul educaţiei este dezvoltarea de indivizi împliniţi. Pentru a corespunde 
acestui obiectiv, cadrul didactic trebuie să se comporte ca un facilitator al învăţării, pe baza 
principiilor de a fi autentic, a-şi lăuda studenţii şi a manifesta o înţelegere empatică a nevoilor 
şi dorinţelor acestora. Trebuie menţionat totuşi că educaţia de tip liberal pentru adulţi, şi 
tradiţia umanistă în special, au fost criticate pentru individualismul lor şi mai exact pentru con-
centrarea asupra metodelor în defavoarea conţinutului educaţiei şi a rezultatelor ei sociale. 

"Empatia a fost menţionată de un segment vast al profesorilor intervievaţi în Glasgow drept 
motivaţie pentru munca lor. În interiorul clasei, întemeindu-se pe noţiunile de facilitare şi în 
efortul de a nu se comporta autoritar, profesorii îşi descriu funcţia drept una de ajutorare şi 
facilitare. În plus, profesorii din Glasgow afirmă absenţa relaţiilor de putere de la clasele lor, 
lucru pe care pretind că îl asigură prin caracterul lor prietenos şi prin metodologia informală. 
Pe de altă parte, profesorii din Atena au pretins că ei joacă de fapt un rol mult mai important, 
care ar putea deriva din ideile lor mai tradiţionaliste cu privire la rolul profesorului, şi deşi s-a 
pus accent pe importanţa tratării studenţilor ca adulţi, relaţia de putere dintre studenţi şi profe-
sor nu a fost analizată.  

"Totuşi, în educaţia umanistă, retragerea profesorului nu înseamnă abandonarea puterii. De 
fapt, Rogers şi-a folosit puterea ca pedagog pentru a permite studenţilor săi să şi-o exercite 
pe a lor.  În mod similar, din punctul de vedere al educaţiei cu scop social pentru adulţi, Freire 
vede cadrul didactic atât ca participant la învăţare alături de studenţii săi, cât şi ca o persoană 
care deţine autoritate în virtutea cunoştinţelor mai vaste privitoare la materia predată. Autorita-
tea implicită a poziţiei de profesor trebuie recunoscută deschis pentru a putea fi confruntată. 
De aceea, respectarea studenţilor şi tratarea lor ca egali nu înseamnă neapărat că ierarhiile 
vor dispărea. Când profesorii se abţin de la abordarea de tematici politice şi religioase, ei 
controlează implicit ordinea de zi. În ultimă instanţă, faptul că punctele de vedere ale 
studenţilor referitoare la planul de studiu le reflectau pe cele ale respectivilor lor profesori, pre-
cum şi efectul comportamentului profesorilor asupra implicării sociale mai largi a studenţilor lor 
sunt exemple ale puterii pe care pofesorii o deţin fără să ştie... 

"Rezultatele acestui studiu ar putea fi extinse şi asupra altor medii educaţionale. Având în 
vedere impactul experienţelor educaţionale asupra implicării sociale a studenţilor, cadrele di-
dactice ar trebui să reflecteze cu grijă la alegerile pe care le fac în plan pedagogic. Mai mult, 
încurajarea participării nu ar trebui văzută pur şi simplu ca un aspect marginal al lecţiei, ci ca o 
parte integrantă a activităţilor, metodelor şi conţinutului cursului. Rolul pedagogului, atât ca 
scop cât şi ca relaţie cu studenţii, nu trebuie doar prezumat. Cele mai bune intenţii nu aduc în 
mod necesar cele mai bune rezultate şi trebuie să avem deschiderea de a analiza modurile 
prin care se exercită puterea, înainte de a o putea contesta. În fine, ar fi interesant să 
investigăm suplimentar în ce fel teoria educaţională dominantă este afectată de cultura mai 
largă şi să căutăm modalităţi pentru ca tradiţiile teoretice mai puţin dominante, cum ar fi cea a 
utilităţii sociale, să depăşească graniţele mediului academic şi să intre în pedagogia aplicată." 
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33..22      OO  ssccuurrttăă  sseelleeccţţiiee  ddee  ppaaggiinnii  ddee  IInntteerrnneett  uuttiillee  îînn  aabboorrddaarreeaa  pprrooccee--
ssuulluuii  mmuullttiiccuullttuurraall  ddee  iinnssttrruuiirree  şşii  îînnddrruummaarree  

ÎÎnnddrruummaarree  şşii  ccoonnssiilliieerree  pprrooffeessiioonnaallăă  
Îndrumare profesională de masă pentru refugiaţi şi migranţi, www.gla.ac.uk/rg  

PPrreeddaarree  mmuullttiiccuullttuurraallăă  
CRLT: Predarea multiculturală, www.crlt.umich.edu/multiteaching/multiteaching.php  

Educaţie multiculturală: Reforma diversităţii profesorilor, 
www.edchange.org/multicultural/teachers.html  

Predarea cu optică multiculturală, www.ericdigests.org/1992-5/perspective.htm   

Pagini de Internet pentru resurse de predare multiculturală, 
e.csumb.edu/s/sleeterchristine/world/Websites/teacher_resources.html  

Educaţie multiculturală şi predare sensibilizată cultural - WISE,, 
www.ithaca.edu/wise/topics/multicultural.htm   

Resurse pentru predarea şi învăţarea multiculturală, 
http://www1.umn.edu/ohr/teachlearn/resources/multicultural/index.html  

Predare eficientă pentru clasele multiculturale , 
www.diversityweb.org/digest/F97/curriculum.html   

Instruirea pentru schimbare , www.teachingforchange.org   

Teze privind predarea multiculturală, www.academon.com/lib/paper/104819.html    

Prezentările formatorilor de profesori privitoare la educaţia multiculturală, anti-rasistă, 
www.umanitoba.ca/educ/westcast/proceedings/Teacher%20Educators%20Narratives%20of%
20Teaching.pdf    

Roata învăţării - Un instrument de predare multiculturală, 
www.wheelcouncil.org/LearningWheel.html   

Jocuri şi activităţi multiculturale, transculturale şi interculturale,, 
http://wilderdom.com/games/MulticulturalExperientialActivities.html   

Organizaţiile limbilor comunitare – CILT, http://www.cilt.org.uk/community_languages.aspx    

 

AAllffaabbeettiizzaarreeaa  aadduullţţiilloorr  
Resurse pentru adulţi cu nivele foarte scăzute de alfabetizare sau lipsiţi de educaţie formală 
http://www.literacytrust.org.uk/resources/practical_resources_info  

Talent - pregătirea adulţilor pentru alfabetizare, profesori ESOL şi de aritmetică, 
www.talent.ac.uk   

Baza naţională de date privind alfabetizarea adulţilor, http://www.nald.ca/index.htm 
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  MMoodduulluull  22..  CCoommuunniiccaarreeaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  ccaa  pprroovvooccaarree  îînn  
lluuccrruull  ccuu  mmiiggrraannţţiiii    

11..    CCoommppeetteennţţaa  

11..11  IInnttrroodduucceerree  
Am putea spune acelaşi lucru despre competenţă ca şi despre informaţie; şi anume că este 
un "cameleon conceptual". Până şi statutul său ca noţiune poate fi interpretat greşit: noţiunea 
de competenţă face parte din limbajul comun de multă vreme şi este utilizată zilnic de către 
persoane care nu îi pun la îndoială semnificaţia. Iată într-adevăr una din provocările pe care le 
ridică noţiunea de competenţă: este un termen familiar, uşor de confundat cu semnificaţia sa 
reală.  

Definiţia competenţei poate varia în funcţie de organizaţia sau situaţia profesională în care 
este utilizată. Prin urmare, nu ne putem limita la o singură definiţie: 

 După Levy-Leboyer, competenţa se referă la "o sumă de comportamente care permit 
persoanei să fie eficientă în orice situaţie dată"; 

 În opinia lui Tardif, competenţa este "un sistem condiţional şi procedural bazat pe 
cunoaştere, organizat într-un tipar structurat" care permite soluţionarea problemelor; 

 După Toupin, competenţa constă în "abilitatea de a pune laolaltă tot ceea ce se aplică 
unei situaţii, cum ar fi cunoştinţe, autoritate şi atitudini". 

Pentru scopurile acestui studiu vom utiliza însă definiţia lui Guy Le Boterf. Le Boterf (12) este 
autorul mai multor lucrări şi a oferit consultanţă pe tema competenţei pentru numeroase or-
ganizaţii. 

11..22  MMăăssuurraa  ccoommppeetteennţţeeii  
Putem privi competenţa ca evoluând - asemenea unui cursor - între doi poli: 

 Un pol îl reprezintă situaţiile de muncă repetitive şi rutiniere. 

 Celălalt pol este reprezentat de confruntare, preluarea iniţiativei, complexitate şi  
inovare. 

Atunci când cursorul se află mai aproape de primul pol, competenţa este definită drept "know-
how". Ea constă în îndeplinirea uneia sau mai multor instrucţiuni după directive fixe. O ase-
menea definiţie se pretează perfect situaţiilor de instruire care duc la certificare iar "know-how-
ul" poate fi considerat o componentă fundamentală a competenţei.  

Atunci când cursorul se situează mai aproape de al doilea pol, competenţa tinde să fie definită 
mai degrabă ca abilitatea de a şti cum să te comporţi şi să reacţionezi la situaţii diferite. În 
aceste condiţii, a fi competent înseamnă să ştii ce să faci şi când. Puşi faţă în faţă cu eveni-
mente neaşteptate sau procese complexe, profesioniştii ar trebui să ştie cum: 

  

                                                           

12
   Le Boterf, Guy (1994)  Of Competency (Despre competenţă - n.tr.): essay on a strange attraction, Paris: Editions 

d’Organisation; Le Boterf, Guy (1997) Competency and professional navigation (Competenţa şi orientarea profesională - n. 

tr.), Paris: Editions d’Organisation 
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 Să preia iniţiativa şi să ia decizii să-şi asume riscuri 

să negocieze şi arbitreze să reacţioneze la probleme 

să aleagă 
să inoveze zilnic şi să îşi asume 
responsabilităţi 

Pentru a fi recunoscuţi drept competenţi, nu mai este suficient să avem doar capacitatea de a 
respecta instrucţiuni. Trebuie să fim în stare să trecem dincolo sau mai presus de 
instrucţiuni. Trebuie însă menţionat faptul că profesioniştii se pot găsi atât în situaţii în care li 
se cere să gândească dincolo de instrucţiuni, cât şi în situaţii în care trebuie doar să urmeze 
instrucţiuni simple. Este greşit şi imprudent a dori să definim competenţa drept 
comportamentală în contextul sau situaţia în care sarcinile de executate sunt repetitive sau 
simple. În acelaşi timp însă, este greşit să reducem competenţa la simplul know-how în 
organizaţii care caută să încurajeze responsabilitatea, iniţiativa şi versatilitatea. 

În cazul în care competenţa trebuie întotdeauna definită prin prisma acţiunii (know-
how, a şti cum să te comporţi şi să reacţionezi...), această definiţie va fi mereu relativă, 
în funcţie de locul de muncă ce o solicită şi o face posibilă. 

11..33  SSăă  îînnţţeelleeggeemm  ddee  ccee  şşii  ccuumm  nnee  ccoommppoorrttăămm..  
Profesioniştii nu numai că sunt capabili să se comporte pertinent într-o anumită 
situaţie, dar şi înţeleg de ce şi cum se comportă.  

Conform lui Piaget, înţelegerea unei situaţii constă în construirea unei reprezentări concep-
tuale a ei, sau a unui "model operaţional". Această reprezentare ne permite să simulăm diver-
sele rezultate posibile şi să generăm cursuri ipotetice de acţiune. Pentru a-şi construi propriul 
model operaţional, profesioniştii au nevoie de abilitatea de a se distanţa de situaţie. Este 
nevoie să fie capabili de reflecţie şi să comunice foarte clar modul în care au ajuns la conclu-
zii. Trebuie de asemenea să fie capabili să aplice rezultatele reflecţiei lor la oricare alte situaţii 
din viaţa profesională care ar putea apărea. 
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Şi, cu toate acestea, ei trebuie să se şi poată detaşa de experienţă. Ei trebuie nu numai să 
observe şi să reţină din experienţele lor profesionale anterioare, ci şi să gândească şi să fie 
capabili de a-şi comunica experienţele. Comunicarea modului lor de lucru şi a abordării lor 
le va permite să le transfere la alte situaţii. Autorul descrie patru etape ale ciclului de 
învăţare pe bază de experienţe. 

1. În primul rând, momentul experienţei reale de viaţă corespunde acţiunii directe şl 
interacţiunii studentului cu diverse situaţii de învăţare. Dar această fază nu este suficientă 
pentru învăţare şi pentru a şti cum să transfere abilităţi. Într-adevăr, prin simplul com-
portament, adultul riscă să-şi creeze automatisme ce nu pot fi aplicate fără ajustări al-
tor situaţii de muncă.  

2. Cea de-a doua etapă a ciclului de învăţare coincide, în opinia lui Le Boterf, cu clarificarea 
şi stabilirea contextului experienţei. Ca atare, simpla observaţie şi reţinere nu sunt sufi-
ciente. Studenţii sunt ghidaţi să îşi înţeleagă acţiunile. "Aceasta înseamnă necesitatea 
de a descrie o înlănţuire de idei, a propune o versiune dinamică a faptelor, a înţelege care 
este situaţia jucătorilor, a înţelege etapele şi momentele cheie şi a raţiona în termeni de 
scenarii."13 Aşadar, pe lângă descrierea unei situaţii, este importantă organizarea elemen-
telor situaţiei. Autorul meditează prin urmare asupra dificultăţii de a descrie singur o 
experienţă. Din nou, un profesor sau orice altă persoană poate acţiona ca mediator sau 
ghid pentru student. 

3. Cea de-a treia etapă, conceptualizarea şi modelarea, ar trebui să se încheie cu con-
strucţia modelelor, permiţând o înţelegere a situaţiilor trăite în viaţa profesională. 
Studenţii îşi vor elabora deci teorii încercând să elimine contextul, generalizându-şi acţi-
unile şi construind un model aplicabil unor situaţii multiple. După părerea autorului, 
aceştia pot fi de pildă ghidaţi să cerceteze anumite invariabile, cum ar fi: 

 Tipurile de probleme 

 Tipurile de risc 

 Condiţiile de acţiune 

 Priorităţile şi succesiunile ce trebuie respectate 

 Sursele de informaţie de care trebuie ţinut cont etc.... 

4. În fine, cea de-a patra etapă constă în transfer şi în revenirea la situaţie şi punerea în 
practică a soluţiilor. Studenţii se comportă deci ţinând cont de lecţiile învăţate din 
experienţele trecute. Aceştia vor pune în practică modelele pe care le-au construit pe ba-
za fiecăreia din etapele anterioare. Poate avea loc "asimilarea" de informaţii noi - în vizi-
unea lui Piaget - dacă acel context diferă doar puţin de cele construite pe baza teoriilor şi 
a modalităţilor de acţiune. În cazul opus, studenţii vor proceda, dacă este necesar, la o 
"acomodare", prin modificarea acestor modalităţi de acţiune. Cu toate acestea, deoarece 
experienţa şi modalităţile de acţiune alese şi stabilite de participanţi sunt uneori insufi-
ciente pentru soluţionarea problemei, subiectul va trebui să apeleze şi la alte teorii ex-
terne pe care le-ar fi putut învăţa înainte de acest curs de formare. 

    

                                                           

13
   Le Boterf, G. (2000, pag.86)   
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11..44  RReellaaţţiiaa  ddiinnttrree  îînnvvăăţţaarree  şşii  ttrraannssffeerr  
Numeroase studii arată că transferul, în domeniul pedagogiei, poate suporta trei abordări dife-
rite, fiecare la niveluri diferite de complexitate: 

 Pe primul nivel, noţiunea de transfer poate fi definită ca aplicarea unui contact, 
unei competenţe sau expertize de la o situaţie la alta. Aceasta presupune că 
participanţii au identificat similarităţi între cele două situaţii în chestiune şi că încearcă 
să "decontextualizeze" ceea ce au învăţat dintr-o situaţie pentru a "recontextualiza" 
aspectul respectiv în altă parte. O asemenea abordare poate fi, de fapt, parte a instrui-
rii, profesorul asigurându-se că oferă în mod consecvent oportunităţi pentru ca studen-
tul să se gândească în viitor la modul în care aspectele învăţate în perioada instruirii ar 
putea fi aplicate. Acest lucru poate fi înlesnit încurajând studentul să se gândească la 
experienţele trecute atunci când încearcă să rezolve o problemă nouă. 

 La al doilea nivel, noţiunea de transfer poate fi definită drept o "creare de punţi", 
în sensul de punţi între discipline diferite, între mediul de învăţare şi cultura studentului 
sau între cunoştinţele academice şi experienţele din "lumea reală". Ca atare, luăm în 
considerare nu numai o "transpunere" sau un transport al unui mecanism dintr-o 
situaţie într-alta, ci cu atât mai mult o veritabilă reconstituire a unui şir de acţiuni în 
conformitate cu ceea ce s-a învăţat deja. Sunt luate în calcul de asemenea şi orice 
elemente noi pe care persoana le întâlneşte, pe baza mediului specific în care se 
găseşte, precum şi codurile sociale, obiceiurile şi istoria specifică a subiectului. Acesta 
este departe de primul nivel al transferului care izola, într-un mod destul de artificial, 
un segment raţional în mintea studentului, aplicând-ul foarte simplist şi fără context la 
un rezultat logic. Aici putem din nou vedea că instruirea poate favoriza acest tip de 
transfer, încurajând studenţii să modifice situaţiile angajării sociale lucrând asupra 
complexităţii a ce anume transferăm. 

 La un al treilea nivel, noţiunea de transfer poate fi definită drept integrarea 
cunoştinţelor personale "moarte" şi învăţarea din propriile acţiuni. Într-adevăr, 
aşa cum a demonstrat Bernard Rey, "nu este suficient ca studenţii să aibă competenţe 
cognitive care le permit să rezolve o problemă. Este de asemenea necesar ca ei să 
aibă o înţelegere suficientă a situaţiei, pentru a putea concepe în ce fel să utilizeze 
această competenţă." Este de ajuns să spunem că transferul, în această situaţie, nu 
este deloc "mecanic", ci este un proces sau o "intenţie", în opinia autorului, care 
analizează relaţia dintre conţinutul transferat şi identitatea individului. Ca principiu cu-
rent al practicilor pedagogice, transferul este considerat a reprezenta mecanismele 
prin care cunoştinţele pot fi asimilate de oameni şi contribui astfel la dezvoltarea lor 
individuală şi colectivă.   
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11..55  CCoommppeetteennţţee::  oo  ccoommbbiinnaaţţiiee  ddee  rreessuurrssee  ppeennttrruu  pprroodduucceerreeaa  uunnuuii  
rreezzuullttaatt  
O sarcină, prin urmare, este un obiectiv care trebuie atins în condiţii specifice. Cu cât 
sarcina devine mai complexă, cu atât este mai dificilă aplicarea unui proces precis. În 
cele din urmă, o sarcină devine "personală" prin aceea că este lăsată întrutotul la 
discreţia persoanei care o îndeplineşte. 

 Putem afirma cu certitudine următoarele: 

 Competenţa provine de la un individ sau o colectivitate într-o situaţie dată 

 Competenţa este recunoscută social; ea este validată de mediu  

 Competenţa corespunde unui număr de resurse mobilizate în acţiune: cunoştinţe, 
know-how şi aptitudini combinate într-un mod specific şi completate cu resursele de 
mediu mobilizate, având ca rezultat generarea unui rezultat predefinit 

Competenţa nu poate fi redusă pur şi simplu la o performanţă vizată şi nici nu poate fi 
defalcată în resursele necesare pentru producerea ei. Termenul reprezintă procesul care 
antrenează un rezultat. 

EExxeemmpplluu::  

Dacă sectorul profesional recunoaşte faptul că un profesor are capacitatea de a anima un 
curs (adică, o abilitate identificată), aceasta implică fără rezerve faptul că profesorul este ca-
pabil să combine un număr de abilităţi şi cunoştinţe, în acest caz cunoştinţe legate de materia 
predată şi abilitatea de a alege materiale de curs şi conţinuturi în funcţie atât de publicul ţintă 
cât şi de obiectivele vizate. Profesorul mai ştie de asemenea, în mod evident, şi cum să vor-
bească plin de încredere la clasă şi cum să le faciliteze subiecţilor o experienţă educaţională 
productivă.  

Sinergia acestor abilităţi îi permite profesorului să conducă o lecţie productivă. Am putea 
defalca acest lucru în know-how elementar, dar competenţa nu trebuie minimalizată astfel. 
Există o relaţie dinamică între toate aceste elemente. Competenţa este organizată ca un sis-
tem: trebuie să ne gândim la ea din punctul de vedere al conexiunilor şi nu al componentelor 
izolate sau al "ingredientelor fragmentate”. 

Pe baza definiţiei lui Guy Le Boterf, putem aşadar concluziona că: 

Recunoaştem că o persoană ştie cum să acţioneze competent dacă este dotată cu: 

 O cunoaştere a modului de a combina şi mobiliza un număr de resurse pertinente, 

 O abilitate de a da rezultate la nivelul standardelor profesionale în contextul unui cadru 
temporal predeterminat. 
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22..  CCoommppeetteennţţaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  îînn  îînnvvăăţţaarree  

22..11  NNooţţiiuunneeaa  ddee  ccuullttuurrăă  
Ca şi în cazul noţiunii de competenţă, cultura poate avea mai multe definiţii. În 1952, 
Kroeber şi Kluckholn au enumerat 164 de definiţii diferite. Nu se poate vorbi aşadar despre 
un consens referitor la definiţia culturii.  

În această secţiune, ne vom baza definiţiile referitoare la cultură pe un articol scris de 
Rakotomena Mialy Henriette14. Ea defineşte cultura în termeni largi, drept: 

Un sistem de semnificaţii învăţat şi împărtăşit de membrii unui grup 

Semnificaţiile sunt alcătuite din: 

 credinţe (elemente considerate a fi adevărate)  

 valori (preferinţe referitoare la universul propriu sau al celorlalţi) 

 standarde (un set de reguli create şi împărtăşite de un grup de oameni) 

 artefacte (acestea se referă la realităţi imediat observabile cum ar fi: comportament, 
îmbrăcăminte, obiceiuri culinare, statut etc., ce caracterizează un set de invidivizi. 
Acestea reflectă principala parte "explicită şi tangibilă" a culturii. Ca idee esenţială, cul-
tura este compusă dintr-o dimensiune implicită (mai profundă şi de aceea mai dificil 
de observat) şi o dimensiune explicită (observabilă imediat). 

 

  
  

    

                                                           

14
   Rakotomena Mialy Henriette (octombrie 2005), Individual resources for individual intercultural competency, Inter-

national Review on Work and Society 

Straturile Culturii, Trompenaars şi 

Hampden-Turner (1997)  
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22..22  CCuullttuurrăă  ==  SSiisstteemm  
Cultura este produsul unor componente ce interacţionează constant şi care alcătuiesc un 
întreg coerent (Cuche 2004). Ea este rezultatul unui proces de construcţie.  

Acest proces de construcţie este influenţat de numeroşi factori cum ar fi familia, limba şi 
comunicarea, religia, forma de guvernământ, sistemul politic, educaţional, tehnologia, so-
cietatea, clima, topografia şi sistemele economice (Baligh, 1994). Între mediu şi cultură există 
relaţii de influenţă reciprocă. Cultura poate, aşadar, să influenţeze şi ea factorii amintiţi mai 
sus.  

Există două noţiuni importante: 

1. Noţiunea de grup 

Cultura este împărtăşită de membrii unui grup. Acest grup poate fi o ţară (cultură naţională), o 
organizaţie (cultură organizaţională), o familie (cultură familială), o religie (cultură religioasă), 
un sport (cultură sportivă), o meserie, o generaţie, o regiune sau o categorie socio-
profesională. 

2. Aspectul dinamic 

Cultura nu este un concept fix. Ea evoluează şi se modifică prin interacţiune. Această evoluţie 
este însă lentă şi are loc numai prin intermediul influenţelor externe, cum ar fi forţele naturii 
(de ex. schimbările climatice) sau umanitatea (de ex. colonizare, cucerire, descoperire ştiin-
ţifică sau comerţ). 

Această transformare a programării mentale are loc prin schimbarea comportamentului 

22..33  CCaarraacctteerriissttiiccii  ccuullttuurraallee  
După cum am arătat mai sus, cultura este un sistem complex şi nu ar trebui redusă la descrie-
rea câtorva aspecte vizibile. Prin urmare, simpla enumerare a câtorva caracteristici ale anumi-
tor culturi duce la omiterea dimensiunii implicite, a faţetelor ascunse ale acestei noţiuni. Orice 
astfel de tentativă de enumerare ar ajunge să utilizeze stereotipuri şi generalizări care circulă 
în interiorul unei culturi cu referire la o alta. 

 

Noţiunea de "intercultural" implică ideea de interrelaţionare, de relaţii şi schimburi între diferite 
culturi. Într-o lume în care aceste culturi diferite interacţionează zilnic, pare necesar să ne 
distanţăm de definiţia culturii ca un set obiectiv şi rigid de informaţii şi să trecem la o 
înţelegere dinamică a culturii aflate în evoluţie permanentă. O cunoaştere teoretică şi 
inalterabilă a caracteristicilor câtorva culturi majore nu va oferi studentului resursele necesare 
pentru dezvoltarea de competenţe pentru situaţii interculturale. De fapt, nu culturile 
interacţionează, ci persoanele sau grupurile aparţinând unor culturi diferite. Nu procesul con-
gnitiv are prioritate, ci relaţiile interpersonale, capacitatea de a observa, descrie şi de a fi 
conştient de ce anume constituie o cultură, inclusiv cea proprie.  

 

În acest scop, în următoarea secţiune a acestui modul am decis să descriem câteva criterii 
care vor fi luate în considerare pentru a crea o listă, pe temeiul principiilor fundamentale din 
contextul unei situaţii interculturale şi nu al caracteristicilor specifice legate de anumite culturi.  
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22..44  RReellaaţţiiiillee  ddiinnttrree  ddiiffeerriittee  ccuullttuurrii  
Într-o situaţie interculturală, există o relaţie între culturi. O situaţie interculturală este un con-
text în care indivizii şi grupurile de origini diferite se întâlnesc şi interacţionează.  

NNooţţiiuunneeaa  ddee  ""şşoocc  ccuullttuurraall""  aa  lluuii  HHooffsstteeddee  
Şocul cultural este rezultatul diferenţei de valori sau opinii din secţiunea implicită a culturii. 
Şocul apare în timpul primei impresii asupra unei culturi şi poate fi accentuat de aparenţe. 

De pe urma acestui incident apar sentimentul de nesiguranţă, teama de necunoscut şi con-
ştientizarea caracterului diferit. Pentru trecerea într-o fază de adaptare, fără de care relaţia se 
poate sfârşi cu un eşec sau poate duce la judecăţi interpersonale şi concluzii pripite, este 
adesea necesară înţelegere reciprocă.  

Hofstede clasează "şocul cultural" în a doua fază a procesului de integrare culturală, care 
este un proces de adaptare reciprocă între culturi (Hofstede 1994). 

 

 

 Prima fază este cunoscută drept euforia descoperirii, în timpul căreia persoana 
descoperă partea explicită a culturii. Această fază nu dă încă naştere unui proces in-
teractiv de întâlnire şi, prin urmare, nu generează nicio problemă ca atare. 

 După faza de  şoc cultural, când ambele culturi fac eforturi să se înţeleagă una pe 
alta, urmează faza adaptării, în care toate părţile implicate încearcă să înţeleagă 
codurile de comunicare ale celorlalţi.  

În cele din urmă se atinge faza stabilităţii, în care toate părţile sunt capabile de a rea-
liza activităţi comune în ciuda diferenţelor. 

pozitive + 

negative  - 

sentimente 

Euforia 

descoperirii 
Şocul  Aculturarea 

 

Stabilitatea 

Curba aculturării (Hofstede, 1994) 
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Efortul de înţelegere în momentul confruntării cu deosebirile percepute ale unei alte 
culturi este un aspect esenţial al unei situaţii interculturale. Înţelegerea este esenţială, 
fiindcă fiecare parte este în general convinsă că dispune de o judecată solidă. După cum 
formulează Lainé (2004, pag. 55): indiferenţa este un răspuns negativ la deosebire, iar cultura 
este piatra de hotar a judecăţii noastre.  

NNooţţiiuunneeaa  ddee  iinntteerrccuullttuurraall    
Noţiunii de cultură i se pot anexa mai multe prefixe, cum ar fi "multi" sau "trans". Prefixurile 
"inter" sau "intra" sugerează o situaţie între două poziţii, în care pe de o parte există ideea 
unei conexiuni şi reciprocităţi iar pe de alta ideea unei separări şi disjuncţii (de ex. interdicţie). 
Aceste idei pot fi asociate cu termenul de intercultural.  

Putem aşadar defini termenul "intercultural" ca un proces relaţional ce ia naştere din 
interacţiunea dintre două grupuri culturale şi are ca rezultat relaţii complexe şi recip-
rocitatea schimbului.  

Toate formele relaţiilor umane pot fi considerate interculturale, deoarece toţi oamenii provin 
dintr-o cultură.  

Într-o situaţie interculturală trebuie luate în considerare mai multe abordări: 

 În primul rând, o abordare antropologică ce sugerează că toţi oamenii sunt universali, 
cu caracteristici comune (de ex., nevoile biologice). 

 În al doilea rând, o abordare psiho-culturală, care sugerează că o fiinţă umană 
aparţinând unui anumit grup împărtăşeşte anumite lucruri cu ceilalţi membri ai acestui 
grup (de ex. credinţa religioasă). 

 În fine, o abordare psihologică, ce sugerează că toate fiinţele umane au ceva unic 
(cum ar fi personalitatea) (Lainé, 2004). 

CCoonnfflliiccttuull  iinntteerrccuullttuurraall  ssaauu  rreezziisstteennţţaa  llaa  sscchhiimmbbaarree  
A interacţiona într-un mod semnificativ cu una sau mai multe persoane dintr-o cultură diferită 
de cea proprie este fascinant şi interesant, dificil, frustrant şi epuizant. În afara descoperirilor 
de suprafaţă (arhitectură, muzică, tradiţii, etc.) care ne îmbogăţesc de la bun început, într-o 
situaţie de comunicare interculturală, în sensul unei "negocieri de termeni comuni", aşa cum 
este ea definită de Stella Ting-Toomey (2007), descoperirile mai profunde (partea nevăzută a 
aisbergului) generează adesea o perioadă de nesiguranţă, angoase, rezistenţă şi destabili-
zare înainte de a fi percepute ca pozitive, interesante şi indispensabile unei noi dimensiuni, 
mai bogate, a propriei vieţi şi identităţi.  

Valorile, credinţele şi standardele noastre au generat în noi comportamente care ne permit să 
ne trăim identitatea culturală. Dacă, luând în considerare un scenariu cultural alternativ, sun-
tem făcuţi să credem că propriile noastre valori şi credinţe sunt inadecvate sau inacceptabile, 
atunci noua cultură va fi percepută ca o ameninţare la însăşi identitatea noastră, cea pe care 
ne întemeiem realitatea.  

Oamenii se opun oricărei schimbări care poate genera o asemenea amploare a incertitudinii. 
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Figura 115 

 

 

Contextul sociocultural al studentului contribuie fără îndoială foarte mult la părerea pe care 
acesta o va avea faţă de ţara în care învaţă limba. Putem trage următoarea concluzie: 

 Studentul şi-a forma deja propriile opinii referitoare la ţară înainte de a începe să-i în-
veţe limba. Odată ce profesorii i-au familiarizat pe studenţi cu conţinutul sociocultural 
al limbii, ei nu mai au în faţă "pagini albe": profesorii trebuie să ţină cont de cunoştin-
ţele studenţilor; 

 Studenţii vor apela la categorii şi modele de percepţie cunoscute pentru a încerca să 
interpreteze aspectele socioculturale ale ţării a cărei limbă încearcă să o înveţe; 

 Percepţiile studenţilor nu sunt imuabile şi pot deci fi schimbate. 

A te deschide faţă de altcineva nu necesită sacrificarea propriei identităţi şi absorbirea 
identităţii celuilalt. Dar când ne găsim în etapa de rezistenţă nu ştim încă acest lucru... sau l-am 
uitat. 
                                                           

15
  Gerhard Neuner, « Sociocultural competency in the apprenticeship and teaching of languages », articol ce studiază 

rolul competenţelor socioculturale în ucenicie şi predarea de limbi vii, 1998, paginile 45-108, Council of Europe Edition. 
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Următoarele reprezintă exemple de rezistenţă la schimbările culturale: 

 Insistenţa ca o persoană să ne ofere contact vizual la întâlnire, deşi persoana 
respectivă consideră evitarea contactului vizual un semn de respect. 

 Insistenţa ca în viitor studentul să decidă pentru sine însuşi, deşi acesta provine dintr-o 
familie în care viitorul comunităţii este mai important decât cel al individului. 

 Ducerea propriei fiice înapoi în ţara de origine pentru a o forţa să se căsătorească, 
deşi aceasta este fericită şi bine integrată în noua ţară în care studiază. 

Dacă schimbarea ne produce o asemenea stare de disconfort este din cauză că ea provoacă 
un sentiment al pierderii. Riscăm să pierdem: 

 certitudinea că modul în care alegem să trăim este normal, dacă nu chiar cel mai bun 

 certitudinea că tehnicile noastre de predare sunt normale, dacă nu chiar cele mai bune 

 certitudinea de a ne putea exprima şi a fi înţeleşi de ceilalţi 

 convingerea că practicile noastre medicale sunt cele mai bune. 

Secţiunea de mai jos, referitoare la "şocul cultural", atrage atenţia asupra faptului că pierderea 
sensului, a orientării şi a identităţii este parte a rutinei zilnice pe parcursul unei experienţe in-
terculturale prelungite.  

Atunci când nu mai vedem sensul lucrurilor şi când identitatea noastră este pusă sub semnul 
întrebării, rezistenţa la schimbare devine o strategie naturală de supravieţuire. Dacă fiinţele 
umane sunt prin natura lor conservatoare, ele dispun totuşi şi de capacitatea de adaptare; un 
proces de tranziţie bine gestionat permite depăşirea acestei rezistenţe, înţelegerea sentimen-
tului pierderii şi dezorientării şi reconstruirea treptată a unei noi direcţii şi a unei noi încrederi 
în sine. 

CCeellee  ttrreeii  ffaazzee  aallee  ttrraannzziiţţiieeii  
William Bridges (2006) evidenţiază diferenţa dintre schimbare (externă) şi tranziţie, un proces 
intern care permite persoanei să înţeleagă schimbarea. El propune trei faze ale tranziţiei: du-
rerea (doliul), senzaţia de vid şi noul început - trei faze recunoscute de milenii de popoarele 
tradiţionale care ritualizau toate schimbările importante din viaţă ca rituri de trecere.  

Tannenbaum şi Hanna (1985) sugerează faze foarte similare când vorbesc despre "agăţare - 
detaşare - mers înainte".  Înţelegerea faptului că tranziţia culturală este un proces treptat ne 
permite să considerăm rezistenţa la schimbare ca făcând parte dintr-un fenomen mult mai 
larg, permiţându-ne de asemenea să o gestionăm, pentru noi înşine şi pentru alţii, cu mai 
multă empatie. 

 Renunţarea/agăţarea: ne este tulburat acel ceva care dă sens vieţii noastre, identita-
tea ne este ameninţată şi ne opunem. Încercăm să ne agăţăm de lumea cu care eram 
familiarizaţi înainte, dar când acest lucru devine imposibil, renunţăm. Lumea pare de 
neînţeles şi ne retragem din ea.  

 Zona neutră/detaşarea: ne detaşăm, nu ne mai agăţăm de structurile sau identitatea 
noastră anterioară. Ne situăm între viaţa noastră de dinainte şi cea care va urma, nu 
ne aflăm nici în una, nici în cealaltă.  

 Noile începuturi/viaţa merge înainte: se stabilesc treptat structuri noi şi un nou sen-
timent al sinelui. Se construieşte o nouă identitate, care compune elemente ale identi-
tăţii anterioare 

Recunoaşterea pierderilor legate de schimbare este cea mai bună metodă de gestionare a 
rezistenţei la schimbare în sine şi în alţii. Ne putem astfel susţine singuri, personal şi reciproc, 
într-o manieră corespunzătoare, prin diversele faze ale procesului de tranziţie. 
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SSuussţţiinneerree  ccoorreessppuunnzzăăttooaarree//aaddeeccvvaattăă  ppeennttrruu  ffaazzeellee::  
 Renunţarea/agăţarea. Trebuie făcută deosebirea între schimbările superficiale şi cele 

profunde. Acestea din urmă sunt cele care ameninţă valorile fundamentale. Trebuie să 
admiteţi pierderea şi faptul că anxietatea, suferinţa şi rezistenţa vor fi prezente. Luaţi-
vă rămas bun de la modul anterior de viaţă şi speranţele anterioare. Realizaţi că acest 
proces va dura o anumită perioadă de timp. 

 Zona neutră/detaşarea. Admiteţi faptul că această perioadă este o potenţială sursă 
de învăţare considerabilă şi încercaţi să nu treceţi prea repede prin această fază. Fiţi 
conştienţi de acele părţi din reţeaua de susţinere care nu s-au schimbat şi de experţii 
care vă pot ajuta. Îndrăzniţi să intraţi în “gol” pentru a deveni conştienţi de imaginea de 
ansamblu şi sporiţi-vă aşteptările. Aveţi răbdare cu dumneavoastră înşivă şi cu ceilalţi. 

 Noile începuturi/viaţa merge înainte. Fiţi deschişi la posibilitatea de a vă îndeplini 
obiective diferite de cele pe care le-aţi fi îndeplinit în mod normal. Luaţi iniţiativa, încer-
caţi lucruri noi, implicaţi-vă şi identificaţi-vă în această nouă lumină. Rămâneţi flexibili 
şi buni cu dumneavoastră înşivă şi cu cei din jur. Fiţi conştienţi de continuităţile care 
există chiar în miezul schimbării. 

Este deci recomandabil să fiţi atenţi la conexiuni/legături, articulaţii, tranziţii subtile şi proiecţii 
care permit studenţilor să îşi clădească o poveste în mare parte imprevizibilă şi care îi trans-
formă în persoane ce învaţă cu adevărat.   

   

 
Figura 216 

 

                                                           

16
   Gerhard Neuner, idem 
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Înţelegerea reciprocă, toleranţa şi spiritul de cooperare, interesul faţă de alte stiluri de viaţă, 
acceptarea diferenţelor culturale şi toate acele alte "calificări" necesare pentru surmontarea 
barierelor de ordin politic, religios, etnic, social şi cultural: toate acestea sunt pur şi simplu 
imposibil de prescris. A învăţa să trăim atât ca cetăţeni cât şi ca membri ai unei comunităţi 
este un proces permanent - o lungă căutare a echilibrului dintre aspiraţiile personale şi 
responsabilităţile colective. 

Este important de menţionat că, în cadrul unui curs sau a oricărui alt schimb între indivizi, con-
flictele pot avea cauze multiple, chiar şi atunci când acestea implică persoane din culturi dife-
rite. Dimensiunea culturală nu este singura dimensiune implicată şi de multe ori ea nu este 
unica sursă a unui conflict. De aceea, adoptarea unui comportament care evită judecăţile de-
vine foarte importantă pentru rezolvarea unui conflict, indiferent de sursa acestuia. În opinia 
noastră, factorii familiali ar trebui trataţi în aceeaşi manieră. Aceştia pot fi legaţi de o situaţie 
interculturală, dar propunerea noastră este să îi includem într-un set mai larg de factori, pre-
cum factorii sociali.    

22..55  CCoommppeetteennţţaa  iinntteerrccuullttuurraallăă    
Noţiunea de competenţă interculturală a apărut acum aproximativ zece ani. Din câte ştim, au 
fost efectuate puţine studii pentru a arunca mai multă lumină asupra acestui concept. Ca ur-
mare a faptului că internaţionalizarea şi globalizarea necesită tot mai mulţi funcţionari şi ma-
nageri de mobilitate şi diversitate, competenţa interculturală este una dintre abilităţile comple-
mentare care trebuie dezvoltate în cazul expatriaţilor, a managerilor internaţionali sau a per-
soanelor responsabile cu gestionarea unor echipe multiculturale (Earley 1987; Schneider şi 
Barsoux 2003; Lainé 2004).  

Prin adoptarea unei abordări evaluative, Gersten (1992) a aruncat lumină asupra diferitelor 
sale dimensiuni. Au fost analizate trei abordări evaluative complementare: 

 După capacitatea de adaptare în cadrul unei culturi sau ţări 

 După trăsăturile de personalitate 

 După cunoştinţele oamenilor referitoare la caracteristicile unei culturi 

PPrriinn  uurrmmaarree,,  ccoommppeetteennţţaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  aarree  ccaa  rreezzuullttaatt  iinntteerraaccţţiiuunneeaa  
ddiinnttrree::  

 O dimensiune comunicativă (tot ce are legătură cu comunicarea verbală şi non-
verbală: limba, expresiile şi gesturile, de pildă), şi comportamentul (tot ce are legătură 
cu a şti cum să te manifeşti: respect, flexibilitate şi ascultare, de exemplu) 

 O dimensiune cognitivă (tot ce are legătură cu a avea o noţiune despre cultură: de 
exemplu, cultura altcuiva şi cultura proprie) 

 O dimensiune emoţională (tot ce are legătură cu sensibilitatea şi înţelegerea în rela-
ţia cu cealaltă cultură) (Gersten 1992; Iles 1995) 

 

Primul obiectiv în învăţarea unei limbi străine îl constituie competenţa comunicativă. Cei care 
se limitează numai la competenţa lingvistică sunt, cu toate acestea, în număr foarte mare. 
Abilitatea lingvistică este uneori suficientă pentru oferirea de informaţii simple. Nu este însă 
suficientă pentru comunicare.
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Comunicarea nu înseamnă numai ştiinţa de a folosi structurile lexicale şi gramaticale ale unei 
limbi. Pentru a comunica, este la fel de esenţială înţelegerea atitudinilor, a sistemului de valori, 
a comportamentului, a punctelor de vedere, a întregului context cultural al persoanei cu care 
vorbeşti. Fiecare trebuie să poată descifra corect mesajul celeilalte persoane şi să ştie cum să 
se poziţioneze în relaţie cu ea atunci când se referă la propriul său context cultural. Pentru a 
comunica, este necesar să avem înţelegere reciprocă şi nu doar un schimb şi o interacţiune la 
nivel lingvistic. Succesul comunicării interculturale nu stă numai în nivelul de competenţă 
lingvistică. În lipsa competenţei interculturale, cea mai simplă comunicare va deveni uneori 
imposibilă. 

 

Figura17 

Pentru a-l sensibiliza pe student faţă de această diferenţă şi pentru a-i dezvolta capacităţile de 
comunicare eficientă cu cei diferiţi, metodele şi mijloacele auxiliare utilizate trebuie să 
depăşească un cadru teoretic, fiindcă ştim că educaţia teoretică nu garantează know-how-ul 
atunci când suntem confruntaţi cu deosebirile. Este necesară adăugarea unei intervenţii prac-
tice prin interacţiune cu reprezentanţi autentici ai altor culturi şi limbi. Predarea/învăţarea 
competenţei interculturale trebuie deci bazată pe îndeplinirea în comun a unor sarcini con-
crete, realizate în situaţii reale de viaţă, în timpul cărora utilizarea limbii este reală şi justificată. 

  

Pentru a studia în mai mare profunzime noţiunea de competenţă interculturală, am realizat un 
inventar al câtorva definiţii din diverşi autori: 

 Abilitatea de a lucra eficient într-o altă cultură 

 Abilitatea de a înţelege contextul contactelor dintre oameni şi grupuri care provin din 
culturi diferite şi, în acelaşi timp, ştiinţa de a gestiona aceste situaţii 

 

                                                           

17
   Gerhard Neuer, idem, pagina 55 
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 Abilitatea de a se distanţa suficient faţă de un conflict cultural în care persoana 
respectivă este implicată, pentru a putea localiza şi înţelege modul de desfăşurare a 
procesului şi pentru a putea, astfel, să-şi mobilizeze resursele proprii. 

 Abilitatea de a gestiona în mod adecvat aspectele interculturale ale muncii proprii şi, 
preferabil, de a putea beneficia de pe urma muncii realizate în comun cu alţi oameni 
din culturi diferite. 

 Abilitatea de a face faţă în acest mediu nou şi de a soluţiona probleme care ar putea 
rezulta de pe urma acestuia 

 Abilitatea persoanei atât de a înţelege deosebirile unei alte culturi, cât şi de a putea 
continua să comunice eficient prin aceste deosebiri şi să se integreze 

 Aptitudini analitice şi strategii care lărgesc gama interpretărilor şi acţiunilor individului 
în interacţiunile sale cu membrii altor culturi 

 Conştiinţa critică a caracteristicilor distinctive ale unei alte culturi faţă de cea proprie 

 Atitudini care sunt tratate cu interes şi deschidere precum şi dispoziţia de a privi alte 
culturi, inclusiv pe cea proprie, fără a emite judecăţi. 

Cunoştinţele acumulate sunt de două tipuri: pe de o parte cunoştinţe despre grupurile sociale 
- produsele şi practicile acestora - din propria ţară şi din cea a interlocutorului; pe de altă 
parte, cunoştinţe referitoare la procesele generale ale interacţiunilor individuale, precum şi ale 
interacţiunilor aparţinând unei anumite societăţi. Aşadar, aptitudinile necesare cuprind capaci-
tatea de a interpreta şi de a realiza un contact, de a descoperi şi interacţiona, precum şi 
conştiinţa critică/educaţia politică. 

Calităţile cel mai frecvent atribuite vorbitorului intercultural sunt respectul, empatia, adaptabili-
tatea, răbdarea, interesul, curiozitatea, deschiderea, motivarea, simţul umorului, toleranţa in-
certitudinii, evitarea judecăţilor. Empatia - a nu se confunda cu simpatia - este considerată o 
atitudine care permite persoanei să înţeleagă emoţiile sau stările sufleteşti ale altor oameni. 

 

Pe baza celor de mai sus, propunem o definiţie elementară: 

Competenţa interculturală este un ansamblu de abilităţi necesare 
pentru interacţiunea reuşită cu o persoană sau un grup de persoane 
dintr-o cultură diferită. 

Pentru a defini conceptul, câţiva autori au pus accentul pe rezultatul comunicării interculturale 
(Gersten, 1992; Barmeyer, 2004; Bittner şi Reisch, 1994). Competenţa interculturală este 
know-how "empiric" (cunoştinţe dobândite şi practici ameliorate graţie lecţiilor învăţate din 
experienţă), adică o stăpânire desăvârşită a diverselor situaţii interculturale. 

Flye Sainte Marie (1997) a accentuat importanţa aspectelor comportamentale. Competenţa 
interculturală este legată de anumite trăsături de personalitate sau calităţi. 

Competenţa interculturală este capacitatea de a înţelege, de a anali-
za deosebirile dintr-o altă cultură, de a se adapta, evolua şi de a-şi 
atinge ţelurile în cadrul acestei culturi diferite. 
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33..  CCoommuunniiccaarreeaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  

33..11  LLaattuurraa  aassccuunnssăă  aa  ccoommuunniiccăărriiii  iinntteerrccuullttuurraallee  
După cum ne spune Edmond Marc Lipianksy18, atunci când întâlnim un străin, odată depăşită 
bariera lingvistică, rămâne totuşi obstacolul "laturii ascunse" - acela al codurilor şi riturilor 
fiecărei persoane, al reprezentărilor şi stereotipiilor sau chiar al conflictelor dintre ţări... 

În comunicarea dintre indivizi de naţionalităţi diferite, diferenţa este mai evidentă şi mai 
sensibilă - adesea evidenţiată prin utilizarea de limbi diferite. În plus, comunicarea are atât 
aspecte obiective cât şi aspecte subiective. 

 În ceea ce priveşte aspectul obiectiv, precum şi limba, diferenţa constă în “obişnu-
inţa”19 specifică vorbitorului, care rezultă într-un proces de enculturare şi socializare: 
mod de viaţă, sistem de valori, modul obişnuit de a simţi / senzaţii  / sentimente, a 
gândi şi a acţiona; ritualuri de interacţiune caracteristice culturii proprii. Toate aceste 
elemente constitue “identitatea culturală” care, la rândul sau, dictează comportamentul 
şi, în special, modalităţile de comunicare.  

 În ceea ce priveşte aspectul subiectiv, putem identifica mecanisme emoţionale şi cog-
nitive cu privire la contactul cu o persoană care este percepută drept nefamiliară. 
Această percepţie numai poate provoca reacţii care vor influenţa relaţiile cu cealaltă 
persoană. 

CCoodduurrii  ccuullttuurraallee  
Avem adesea tendinţa de a reduce dificultăţile ivite în comunicarea dintre oameni de 
naţionalităţi diferite la o chestiune de cunoaştere la perfecţie a limbii celuilalt. Am putea fi deci 
tentaţi să credem că, din momentul în care vorbim fluent limba celeilalte persoane, nu vor mai 
exista probleme. Desigur, această abilitate lingvistică este necesară pentru comunicarea 
interculturală, dar nu este suficientă. Ea joacă un rol central, dar în legătură cu alte coduri: ritm 
şi intonaţie, coduri non-verbale, tehnici conversaţionale şi narative (cum să conduci o 
conversaţie, să interacţionezi cu celălalt vorbitor, cum să explici o situaţie, cum să argumente-
zi...) şi coduri rituale (care sunt descrise în mod curent prin "a şti să te comporţi", "bune ma-
niere"). Toate aceste coduri variază de la o cultură la alta punând deci probleme în traducere 
şi interpretariat, în acelaşi fel în care o fac problemele de limbă. Totuşi, aceste aspecte sunt 
mai puţin evidente decât dimensiunea strict lingvistică. Ele riscă să treacă neobservate şi să 
fie o sursă mai complexă de neînţelegeri decât realizează vorbitorii. 

LLaattuurraa  aassccuunnssăă  
O altă "latură ascunsă" este spaţiul personal în timpul comunicării. Edward T. Hall20 a arătat 
că acesta variază de la o cultură la alta. El a observat, de exemplu, că în ţările arabe este un 
lucru obişnuit ca persoana să se poziţioneze foarte aproape de vorbitor şi chiar să-l atingă, 
comportament care i-ar face pe americani sau europeni să se simtă stingheriţi. 

Tăcerea în comunicare nu este nici ea identică între civilizaţii: în Asia, momentele de tăcere 
din timpul unei discuţii sunt foarte bine tolerate (văzute ca un semn de reflecţie), în vreme ce 
europenii, de pildă, ar putea găsi aceste tăceri demoralizante. 

                                                           

18   Articol în "La communication - Etat des savoirs", Editions Sciences Humaines, 1998 

19   Dupa Pierre Bourdieu aceasta include comportamente si stiluri de viata dobandite in mediul social originar care ne 

furnizeaza informatii despre rutina, practicile zilnice. 

20   La dimension cachée, Editions du Seuil, 1971 
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Ritualurile de interacţiune, ce adesea răspund la principii similare, variază şi ele de la o ţară la 
alta: În Germania nu este politicos să oferiţi un buchet de flori înfăşurat în celofan, în vreme ce 
în Franţa aceasta este metoda preferată. Francezii fac faţă foarte bine la mai mulţi oameni 
care vorbesc simultan şi se întrerup reciproc într-o discuţie animată, în vreme ce în alte ţări 
acest comportament ar fi considerat nepoliticos. Anumite deosebiri sunt însă mai subtile: 
observaţiile referitoare la discuţiile de grup dintre germani şi francezi tind să arate că primii se 
concentrează mai mult asupra conţinutului, în vreme ce cei din urmă sunt atenţi şi la latura 
relaţională. În plus, cei din urmă i-au considerat pe germani puţin cam "neciopliţi" şi prea 
direcţi în discuţii/dezbateri. Germanii în schimb i-au considerat pe francezi "seducători" şi 
"manipulatori”. 

SSttiilluurrii  ddee  ccoommuunniiccaarree  
Am văzut maniera în care persoanele se exprimă prin cuvinte - comunicarea prin cuvinte 
variază puternic de la o cultură la alta şi chiar de la o persoană la alta în cadrul aceleiaşi cultu-
ri. Faptul că persoanele vorbesc aceeaşi limbă nu este în realitate sinonim folosirii aceluiaşi 
limbaj (pe baza şcolii de la Palo Alto, cf. Paul Watzlawick, 1972, 1980). 

Fiecare persoană are un mod de comunicare preferat. Valorile culturale şi stilurile de comuni-
care, de exemplu, ne oferă strategii pentru angajarea în conversaţie cu alţii, standarde pentru 
interpretarea şi evaluarea manierei în care percepem experienţele de comunicare şi a modului 
în care le evaluăm.    

De-a lungul secolelor şi al generaţiilor s-au dezvoltat diferite stiluri de comunicare - conectate 
îndeaproape la valorile, normele şi comportamentele culturale ale grupurilor/persoanelor im-
plicate. Cunoaşterea acestor stiluri înseamnă a fi conştient de propriile stiluri de comunicare. 
A şti să recunoaştem stilurile folosite de interlocutorii noştri contribuie într-o mare măsură la o 
mai bună înţelegere interculturală. 

A şti să recunoaştem stilurile de comunicare şi a le respecta înseamnă un prim pas în dezvol-
tarea competenţei interculturale. A şti cum să ne modificăm propria modalitate de ascultare 
pentru a înţelege mesajul comunicat într-un stil de comunicare diferit de al nostru este pasul 
următor. Pasul ultim - şi cel mai dificil, dar care probează competenţa interculturală - este a şti 
cum să ne adaptăm propriul stil de comunicare la context şi, puţin câte puţin, a învăţa să 
comunicărm folosind stilurile celeilalte persoane. 

Nici un stil anume de comunicare nu este mai bun decât altul, tot aşa cum nici o percepţie 
anume nu este mai justificată decât o alta. Toate aceste stiluri permit discutarea tuturor sub-
iectelor şi temelor. Dificultatea apare la întâlnirile dintre oameni care practică stiluri diferite şi 
care nu înţeleg sau nu respectă stilul celuilalt. 

 Liniar - circular 
Oamenii care comunică într-un mod liniar spun foarte precis şi explicit ce doresc să fie înţeles 
de cealaltă persoană. Modul circular prezintă toate elementele de context necesare pentru ca 
persoana care ascultă să poată face legătura între aceste elemente şi să înţeleagă ce spune 
vorbitorul, dar vorbitorul însuşi nu spune în mod explicit ce doreşte ca cealaltă persoană să 
înţeleagă. 

 Direct – indirect 
În cazul stilului direct, mesajul se găseşte în cuvinte şi nu în context. O persoană care 
foloseşte acest stil spune exact ceea ce crede. Acest stil tinde să dea prioritate conţinutului 
schimbului de cuvinte. Stilul indirect favorizează folosirea proverbelor, metaforelor şi a tăcerii. 
Mesajul se găseşte în afara cuvintelor folosite: prin urmare, în acest stil de comunicare, con-
textul este de asemenea important pentru transmiterea înţelesului. Acest stil tinde să dea pri-
oritate relaţiei, armoniei dintre cei prezenţi. 
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 Exprimarea emoţiilor - reţinerea în exprimarea emoţiilor 
Persoanele care comunică arătându-şi emoţiile consideră că, arătând ceea ce simt, respectă 
cealaltă persoană şi creează o relaţie reală. Celălalt grup de vorbitori preferă să îşi menţină 
emoţiile ascunse şi să le gestioneze din interior. Ideea de bază este că, pentru a respecta 
cealaltă persoană, pentru a proteja armonia relaţiei şi a evita invadarea spaţiului acelei per-
soane cu propriile noastre emoţii, nu îi arătăm ce simţim. 

 Concret - abstract 
Stilul concret de comunicare preferă să folosească exemple de întâmplări, cazuri reale şi 
situaţii autentice pentru a îşi transmite mesajul. Celălalt stil preferă să se exprime utilizând 
teorii, concepte şi idei abstracte. 

În fiecare seminar, participanţii examinează maniera în care stilurile lor de comunicare le 
influenţează percepţia asupra celorlalte stiluri. Apoi ei dezvoltă strategii care să le permită să 
interacţioneze cu celelalte stiluri într-un mod înbunătăţit.  

SSuuggeessttiiii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  ccoommppeetteennţţeelloorr  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall    
ssttiilluurriilloorr  ddee  ccoommuunniiccaarree  

Stil liniar ó Circular Stil circular ó Linear 

Aveţi răbdare, nu întrerupeţi prea repede; nu 
mai aşteptaţi o concluzie explicită. 

Puneţi întrebări dacă răspunsul pare prea 
scurt. 

Ascultaţi pentru a interpreta şi a face conexi-
uni între elementele contextului furnizat. 

Ascultaţi pentru a putea sintetiza şi reformula. 

Nu uitaţi importanţa aspectului relaţional. Încercaţi să preselectaţi şi prioritizaţi ceea ce 
este de spus şi eventual oferiţi un răspuns 
liniar la care se poate adăuga context. 

 

Stil direct   ó Indirect Stil indirect ó Direct 

Nu vă mai puneţi toată încrederea numai în 
cuvinte şi citiţi înţelesurile printre rânduri.  

Reţineţi că persoanele directe apreciază 
comunicarea directă - tind să nu ia lucrurile 
personal şi să nu gândească astfel. 

Învăţaţi să utilizaţi metafore şi proverbe pen-
tru a transmite un mesaj. 

Încercaţi să utilizaţi tot atâtea fapte concrete 
pe câte metafore. 

Reflectaţi asupra impactului cuvintelor folo-
site: concepeţi o abordare diplomatică. 

Încercaţi să spuneţi exact ceea ce gândiţi. 

 

Exprimarea emoţiilor ó 
Reţinere în exprimarea emoţiilor 

Reţinere în exprimarea emoţiilor   ó 
 Exprimarea emoţiilor 

Ascultaţi nevoile celuilalt Ascultaţi de emoţiile dumneavoastră proprii şi 
încercaţi să le exprimaţi. 

Gândiţi-vă la impactul pe care emoţiile unei 
persoane le pot avea asupra celeilalte. 

Deschideţi-vă cu încredere faţă de celălalt, 
respectându-vă în acelaşi timp sensibilitatea 
proprie. 
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Concret  ó  Abstract Abstract  ó  Concret 

Reformulaţi pentru a dezvolta concepte şi 
teorii.  

Gândiţi-vă la teorie dar îndrăzniţi să faceţi 
legătura cu exemple sau experimente 
concrete, fără a deveni prea personal. 

Un bun interpret este capabil să traducă nu numai cuvinte, ci, în aceeaşi măsură şi stiluri de 
comunicare. Acest lucru explică de ce uneori frazele foarte lungi sună mai bine în traducere 
dacă sunt scurtate şi invers. 

Nu este însă necesar să fim interpreţi diplomatici pentru a învăţa să respectăm şi apreciem 
varietatea de stiluri de comunicare. Putem începe prin a ne recunoaşte stilurile proprii şi prin a 
învăţa să interacţionăm într-un mod respectuos şi adecvat cu alte stiluri întâlnite. Aceşti paşi 
sunt importanţi pentru dezvoltarea de competenţe interculturale. 

33..22  CCoommuunniiccaarreeaa  nnoonn--vveerrbbaallăă  
Asemenea comunicării verbale, comunicarea non-verbală într-o situaţie interculturală necesită 
grijă, cunoaştere şi competenţe specifice. 

Comunicarea verbală ar putea fi calificată drept digitală, iar cea non-verbală drept analogică. 
Dacă cea verbală constă în numeroase dimensiuni bine înţelese (alegerea cuvintelor, stiluri 
de comunicare, pauze, intonaţii, context etc.), elementele componente ale comunicării non-
verbale sunt chiar mai numeroase iar adesea nici vorbitorul nici ascultătorul nu sunt conştienţi 
de ele. 

Lista de mai jos demonstrează cum comunicarea non-verbală are loc simultan pe niveluri 
foarte diferite şi că poate fi văzută, înţeleasă şi/sau simţită. 

Având în vedere că numeroase aspecte ale comunicării non-verbale se găsesc în afara do-
meniului lingvistic şi că, în plus, comunicarea non-verbală poate fi simultan intenţionată şi 
neintenţionată, ea poate genera emoţii şi confuzii pe care nici vorbitorul nici interlocutorul său 
nu le înţeleg pe deplin. 

DDiimmeennssiiuunniillee  cchheeiiee  aallee  ccoommuunniiccăărriiii  nnoonn--vveerrbbaallee  ssuunntt::  
 Mimica şi gestica - utilizarea braţelor, mâinilor, capului, sprâncenelor, gurii - fie în mod 

conştient fie inconştient 

 Contactul vizual (privirea) 

 Tonul şi volumul vocii 

 Spaţiul - la ce distanţă sau cât de aproape unele de altele stau persoanele atunci când 
îşi vorbesc? Sunt poziţionate faţă în faţă sau oblic/sub un anumit unghi? 

 Mediul - stilul şi decorarea camerelor, mobilierului şi arhitecturii 

 Timpul şi cum este acesta conceput şi utilizat în conversaţii, şedinţe, etc. 

 Tăcerea 

 

Diferite proiecte de cercetare (Mendoza, 1995, Larroche, 1994) realizate de specialişti emi-
nenţi în domeniul comunicării interculturale arată că între 65% şi 90% din mesajul comunicării 
provine din comunicarea non-verbală. 

Chiar mai impresionant, majoritatea studiilor demonstrează că mesajul non-verbal influ-
enţează/afectează mesajul verbal putându-l întări sau, dimpotrivă, contrazice. Acest lucru în-
seamnă, de exemplu, că dacă o persoană spune: "Bine aţi venit. Mă bucur foarte mult să vă 
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văd din nou", dar mesajul său non-verbal (tonul vocii, contactul vizual, felul în care îşi ţine 
capul, gesturile făcute cu braţele sau mâna) indică faptul că nu suntem cu adevărat bineveniţi, 
dimensiunea non-verbală a mesajului are mai multă credibilitate şi ne vom încrede în acel 
mesaj non-verbal mai mult decât în cuvinte. 

 

Dacă diversele culturi şi popoare au preferinţe diferite în ceea ce priveşte stilurile de comu-
nicare (verbală), acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul comunicării non-verbale. Utilizăm mesaje 
non-verbale pentru a comunica sentimente, pentru a cultiva relaţii, a exprima prietenie, umor 
şi ironie, pentru a da impuls relaţiilor, întrebărilor sau încrederii ori pentru a fi alertaţi cu privire 
la posibile pericole. 

De la cea mai fragedă vârstă începem să asimilăm normele, distincţiile subtile şi sensul, ade-
sea nearticulat, al limbajului non-verbal al culturii noastre originare. Cu toate acestea, identifi-
carea şi decodificarea codurilor non-verbale utilizate de persoane dintr-o altă cultură se poate 
dovedi un lucru foarte dificil. Este atât de uşor să le confundăm cu propriile noastre coduri sau 
să le citim utilizând propriile noastre standarde (adesea incorect). 

Anumite gesturi, de pildă, sunt similare de la o cultură la alta, dar semnificaţia şi mesajul lor 
pot fi total diferite în fiecare cultură. Pe de altă parte, valori sau mesaje similare pot fi expri-
mate cu ajutorul unor expresii non-verbale diferite. În anumite culturi, de exemplu, pentru a 
arăta respect, copiilor le este interzis să îi privească pe adulţi atunci când vorbesc cu ei. 

A învăţa să citim şi să înţelegem codurile non-verbale ale unei alte culturi poate fi un lucru la 
fel de dificil ca şi învăţarea unei limbi străine şi cel puţin la fel de important. 

Deşi nu există un răspuns simplu, există o regulă de aur: observaţi, încercaţi să înţelegeţi şi 
să vă adaptaţi comunicarea non-verbală în aşa fel încât aceasta să contribuie la înţelegerea 
reciprocă în cadrul procesului de comunicare interculturală. 

DDeezzvvoollttaarreeaa  uunneeii  ccoommppeetteennţţee  llaa  nniivveell  nnoonn--vveerrbbaall  
Următoarele practici ne ajută să ne dezvoltăm competenţele în domeniul comunicării non-
verbale: 

  Să devenim mai conştienţi de funcţiile codurilor noastre non-verbale şi de normele şi 
valorile culturale care le stau la bază. 

 Să observăm fără a judeca limbajul non-verbal al persoanelor din jurul nostru. 

 Să ne adaptăm în mod conştient limbajul nostru non-verbal (contactul vizual, spaţiul 
personal, tonul vocii, atingerile) atunci când persoana cu care interacţionăm 
funcţionează diferit de noi. Să încercăm de asemenea să fim conştienţi de efortul ne-
cesar pentru aceasta şi de incertitudinile pe care le va genera în interiorul nostru. 

 Să vizionăm filme atenţi la detaliile de comunicare non-verbală. Acestea pot fi o sursă 
bogată de învăţăminte fără emiterea de judecăţi. 

 Să ne străduim mereu să înţelegem "de ce"-urile expresiilor non-verbale, mai degrabă 
decât să le judecăm.  

Dimensiunea non-verbală a comunicării interculturale este fascinantă şi dificilă. În realitate, ca 
şi în cazul unui aisberg, putem vedea numai partea vizibilă şi adesea suntem prea puţin 
conştienţi de latura invizibilă care dă sens celei vizibile. Percepţiile şi interpretările comunicării 
non-verbale sunt prin urmare deseori inexacte - bazate pe propriile noastre norme şi valori şi 
nu pe cele ale persoanei cu care interacţionăm. 
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44  PPrriinncciippiiiillee  iimmppoorrttaannttee  aallee  ppeeddaaggooggiieeii  iinntteerrccuullttuurraallee  
În opinia lui Gerhard Neuner (1998), implicaţiile unei abordări socioculturale sunt evidente. 
Practic, sunt necesare: 

 Conceperea de exerciţii care lasă loc pentru flexibilitate şi creativitate şi care se 
concentrează asupra utilizării active a limbii străine, încurajându-i pe studenţi să expe-
rimenteze limba străină respectivă 

 Conceperea de exerciţii şi teme care să se concentreze atât asupra înţelegerii textelor 
scrise cât şi asupra folosirii interactive a limbii 

 Prezentarea unei teme socioculturale din unghiuri diferite pentru a permite studenţilor 
să îşi califice judecăţile şi să se hotărască 

 Încurajarea comparaţiilor dintre două ţări (ţara studentului şi cea a limbii ţintă) pentru a 
favoriza reflecţia şi dezbaterea în ceea ce priveşte modul în care studentul le percepe 

Odată ce studenţii au abordat elementele şi structurile ţării a cărei limbă o studiază, ei 
încearcă să "dea sens" informaţiei pe care o primesc (inclusiv datelor de ordin lingvistic), 
comparând-o mai întâi cu ceea ce ştiu deja, adică recurgând la baza de cunoştinţe şi 
experienţe pe care le au referitoare la cultura propriei ţări. Întrucât cele două ţări sunt diferite, 
"încercarea studenţilor de a înţelege" riscă să se sfârşească în eşec dacă nu au ajutor la 
îndemână. 

Primele două principii fundamentale ale pedagogiei interculturale sunt, aşadar: 

 Interacţiunea cu personaje reale 

 Învăţarea bazată pe sarcini de studiu (exerciţii, teme) 

Studentul trebuie implicat mai mult decât oricând în procesul de învăţare. Studenţii trebuie să 
fie conştienţi de obiective (ţeluri) şi să fie capabili să facă faţă unei situaţii interculturale noi. 
Celelalte două principii fundamentale ale pedagogiei interculturale sunt: 

 Educaţia centrată pe student - autonomia studenţilor în procesul de educaţie 

 Noul rol al instructorului care rezultă de aici 
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55..  CCoonncclluuzziiee  
Mulţi profesori de limbi străine se tem să predea competenţe interculturale deoarece nu se 
simt ei înşişi suficient de competenţi. Alţii consideră că, pentru a învăţa competenţa 
interculturală, este necesar ca studenţii să aibă deja un nivel lingvistic avansat.  În ambele 
cazuri, nimic nu ar putea fi mai incorect. 

Educaţia în domeniul competenţelor interculturale nu înseamnă înzestrarea studentului cu o 
multitudine de date concrete referitoare la cultura unei ţări străine. Louise Damen (1987) face 
referire la lucrările lui Hall atunci când afirmă că o conştiinţă culturală constă în descoperirea 
şi înţelegerea faptului că credinţele şi comportamentele sunt condiţionate cultural - atât ale 
noastre proprii, cât şi cele ale altora. Prin urmare, procesul presupune observarea similitudini-
lor şi deosebirilor dintre culturi dar şi recunoaşterea trăsăturilor distincitive ale culturii materne 
sau, pentru a utiliza expresia lui Hall (1959), trăsăturile distinctive ale propriei "culturi as-
cunse". 

Competenţa interculturală nu constă dintr-o anumită cantitate de "cunoştinţe", ci cele care 
determină capacitatea de a stabili o relaţie cu ceilalţi, de a comunica şi interacţiona cu ei 
sunt, mai presus de toate, know-how-ul şi priceperea de a şti cum să ne manifestăm. Studen-
tul nu are nevoie de un nivel lingvistic foarte avansat pentru a învăţa know-how-ul şi modul de 
manifestare elementare. Competenţa interculturală nu se învaţă, ea se trăieşte în 
interacţiune cu reprezentanţi ai altor limbi şi culturi. Prin urmare, profesorul nu este obli-
gat să aibă o sumedenie de cunoştinţe şi know-how referitoare la cultura ţării a cărei limbă o 
predă. 

Este mai presus de toate necesară existenţa unei conştiinţe şi sensibilităţi interculturale ce le 
va permite profesorilor să-şi încurajeze şi înveţe studenţii să realizeze că există diversitate, să 
fie deschişi în faţa acesteia, să-şi relativizeze propriile puncte de vedere şi să prezinte faptele 
în contextul lor cultural, referindu-se mereu la propria lor cultură. 

Competenţa interculturală este un proces de educaţie permanentă, şi nici un cadru didactic nu 
încetează a fi el însuşi/ea însăşi un student. Pe de altă parte, orice student poate deveni, într-
o anumită etapă, un profesor pentru alţii. 
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  MMoodduulluull  33..  CCaarraacctteerriissttiicciillee  eedduuccaaţţiieeii  mmiiggrraannţţiilloorr  

11..  IInnttrroodduucceerree  
Acest modul reuneşte trei caracteristici: motivaţia, aspectele sociale şi culturale în educaţia 
migranţilor şi exemple de bune practici. Majoritatea materialelor provin din cercetări realizate 
pentru acest proiect, inclusiv interviuri cu studenţi migranţi. 

Modulul se referă în principal la factorii sociali şi instituţionali care sprijină sau împiedică acce-
sul migranţilor la educaţie şi finalizarea cu succes a cursurilor. El începe cu o secţiune scurtă 
despre teoriile motivaţiei de a învăţa, urmată de un rezumat al motivaţiilor exprimate de 
subiecţii interviurilor noastre sau din alte studii. Nu include modalităţi de creştere a motivaţiei 
acelor studenţi care frecventează cursurile numai pentru că sunt obligaţi să o facă. Se 
continuă apoi cu un studiu al barierelor în calea accesului la educaţie. Urmează o secţiune 
referitoare la factorii culturali şi sociali care pot inhiba învăţarea în sens mai general (nu doar 
la clasă). Partea finală constă din recomandări de ameliorare a practicilor în diverse aspecte 
ale educaţiei migranţilor şi se bazează pe bunele practici precum şi pe experienţele negative 
raportate de intervievaţi. Aceasta este împărţită în recomandări de politică generală, 
recomandări pentru furnizorii de educaţie, recomandări pentru conceperea planului de 
învăţământ, pentru conţinutul cursurilor şi pentru calitatea actului de predare. 

22..  MMoottiivvaaţţiiaa  ddee  aa  îînnvvăăţţaa  
O mare parte a studiilor privitoare la participarea adulţilor la educaţie s-a concentrat asupra 
motivaţiei (Edwards et al 1993). Una dintre primele analize i-a aparţinut lui Houle (1961), care 
a postulat trei tipuri de student adult: orientat spre ţeluri (pentru a-şi atinge un obiectiv planifi-
cat), orientat spre învăţare (pentru a obţine cunoaştere de dragul cunoaşterii) şi orientat spre 
activităţi (participare din motive fără legătură cu scopul sau conţinutul cursului). Analizele ulte-
rioare au identificat trei dimensiuni: extrinsecă (cum ar fi obţinerea unei slujbe sau a unei 
promovări), intrinsecă (autodepăşire) şi social-afiliativă (motive non-educaţionale, cum ar fi 
contactele sociale). În practică, motivele pot fi mixte iar motivaţia iniţială se poate pe parcurs 
transforma într-o alta, ca atunci când cei care învaţă o meserie devin interesaţi de învăţarea 
de dragul cunoaşterii, sau când studenţii de plăcere ajung să vadă în educaţie oportunităţi 
profesionale (Clayton 2000). 

Alte teorii înrudite ale participării includ: ierarhia nevoilor (odată ce nevoile primare, de bază, 
sunt satisfăcute, se activează nevoi de nivel mai înalt); modelul congruenţei, referitor la relaţia 
dintre noţiunea despre sine a studentului şi natura oportunităţii educaţionale; teoria câmpului 
de forţă, privind relaţia dintre aşteptările de succes în învăţare şi valoarea (pozitivă sau 
negativă) pe care un student o atribuie activităţii de a învăţa; teoria tranziţiilor în viaţă, conform 
căreia participarea la instruire urmează adesea unei schimbări majore în viaţă cum ar fi un 
divorţ şi teoria grupului de referinţă, în care participanţii aparţin de obicei unui grup cultural şi 
social care are o percepţie pozitivă asupra educaţiei sau se înscriu la un curs pentru a obţine 
avantajele unui asemenea grup. Există şi teoreticieni care accentuează contextul social mai 
larg, cum ar fi veniturile şi statutul social. În fine, există câteva modele care integrează unele 
din teoriile de mai sus, cum ar fi cel al lui Cross (1981), denumit "lanţul de reacţii". În acest 
model, cu cât studenţii se evaluează pe sine mai pozitiv, cu cât au o atitudine mai pozitivă 
privind educaţia, motivaţia de a învăţa, tranziţiile vieţii, oportunităţile, barierele şi informaţiile 
referitoare la oportunităţile educaţionale, cu atât participarea lor este mai probabilă. 

 

Nici una din teoriile de mai sus nu se referă în mod specific la învăţarea unei limbi străine sau 
la studenţii migranţi iar cercetările efectuate pentru acest proiect au clarificat multe aspecte 
concrete ale motivaţiei lor, care pot fi acum privite în lumina acestor teorii. Cel mai important 
motiv pentru frecventarea unui curs s-a dovedit a fi instrumental (adică orientat spre obiective, 
extrinsec): obţinerea unui loc de muncă sau a permisiunii de a rămâne în ţară făcând dovada 
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cunoaşterii limbii. Examenul final este foarte important pentru unii participanţi deoarece poate 
duce la obţinerea unui loc de muncă, a unui permis de şedere, a cetăţeniei sau a altor benefi-
cii practice. Dobândirea de cunoştinţe şi know-how este un alt motiv, unul orientat spre 
învăţare şi intrinsec. Dorinţa de a-şi putea ajuta copiii la teme şi de a putea discuta cu profeso-
rii acestora este mai complexă. Ea poate fi clasificată ca parţial orientată spre activităţi, dar, în 
cazul unui curs de limbă, este şi orientată spre obiective. 

Subiecţii au descris alte două aspecte (motivaţii): pentru a descoperi mai multe despre viaţa şi 
cultura noii lor ţări (motivaţie orientată spre învăţare dar şi instrumentală) şi ca să aibă contact 
cu oameni (orientată spre activităţi, social-afiliativă). Cursurile au fost percepute de studenţi ca 
una din foarte puţinele posibilităţi de a cunoaşte alţi oameni, deoarece cei mai mulţi merg di-
rect acasă după curs şi nu au contacte cu alţi oameni sau cu limba pe care caută să o înveţe. 
Pentru unii, motivaţiile au fost, desigur, amestecate. Este important de reţinut totuşi că, în 
anumite situaţii, frecventarea cursurilor a fost obligatorie, nu voluntară, iar motivaţia din punc-
tul de vedere al teoriilor descrise mai sus nu a fost un factor al participării. Cu toate acestea, 
cei care participă forţat s-ar putea să continue ulterior să participe în mod voluntar - sau 
dimpotrivă - în funcţie de o gama largă de factori, de la experienţa educaţională la evenimen-
tele vieţii. 

33..  BBaarriieerree  îînn  îînnvvăăţţaarree  îînn  ccaazzuull  mmiiggrraannţţiilloorr    
Unii dintre studenţii intervievaţi aflaseră despre cursuri de la locul de muncă sau prin 
organizaţii relevante şi, acolo unde a fost necesar, reuşiseră să obţină finanţare şi alte forme 
de sprijin; totuşi, oricât de mare ar fi motivaţia lor de a învăţa, mulţi migranţi se confruntă cu 
dificultăţi practice. Acestea includ dificultatea accesului sau a menţinerii şi o experienţă slabă 
sau inadecvată în mediul pus la dispoziţie de furnizorul de programe de instruire. Este dificil 
de spus cu precizie câţi migranţi reuşesc să acceadă la educaţia continuă, dar subiecţii noştri 
au spus ca au cunoştinţă despre migranţi care nu frecventează cursurile. Unii dintre cei 
neparticipanţi aveau dificultăţi cu abilităţile de bază şi sufereau de o încredere în sine scăzută. 
Profesorii au raportat că au existat studenţi care au abandonat cursurile înainte de finalizare. 
Trebuie evidenţiat faptul că multe dintre aceste bariere se aplică şi în cazul grupurilor margi-
nalizate ale ţării gazdă. 

Conform cercetărilor efectuate în toate ţările partenere, principalele motive pentru nefrecven-
tarea cursurilor, abandonarea lor sau neabsolvirea examenului de final pot fi grupate în motive 
de ordin structural, instituţional, situaţional şi personal. În practică, acestea sunt adesea inter-
conectate şi suprapuse. În mod evident, barierele în calea accesului se aplică şi persoanelor 
care nu sunt migranţi, însă ele sunt exacerbate în cazul persoanelor care nu stăpânesc bine 
limba statului respectiv.  

Cea mai evidentă barieră structurală rezidă în zona de politici. Lipsa sau insuficienţa cursurilor 
gratuite sau puternic subvenţionate, precum şi eligibilitatea limitată pentru frecventarea cursu-
rilor îi exclud pe mulţi migranţi. Cursurile susţinute de stat constau adesea numai din învăţarea 
limbii, cu prea puţine oportunităţi pentru alte forme de instruire profesională.  

La nivel instituţional, furnizorii de programe educaţionale au fost criticaţi din mai multe motive. 
Unii subiecţi au explicat că le-a fost dificil să afle ce cursuri se oferă; alţii s-au simţit 
descurajaţi de lungile liste de aşteptare. Alegerea cursurilor a fost o altă problemă. Imensa 
majoritate a cursurilor de educaţie continuă disponibile pentru migranţi pare a consta din cur-
suri în limba naţională, uneori completate cu şedinţe de orientare. Cursurile disponibile s-ar 
putea situa la un nivel nepotrivit sau ar putea prezenta un interes mai scăzut decât cele de 
meserii, de pildă. Mulţi migranţi sunt interesaţi de tehnologia informaţiei şi comunicării (ICT), 
dar nu au abilităţile lingvistice cerute. Este în mod special demotivant pentru persoanele cu un 
nivel mai înalt de calificare obţinut în ţările lor de origine să nu poată accesa programe 
educaţionale la un nivel adecvat abilităţilor şi cunoştinţelor lor existente. Unele cursuri aveau 
prea mulţi studenţi (25-30), ceea ce făcea dificilă participarea egală a studenţilor sau punerea 
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lor în valoare în mod egal. Clasele prea neomogene nu au fost nici ele preferate, mai ales 
când profesorul se concentra asupra celor care erau, de pildă, mai fluenţi în limba predată. 

Cei care au găsit cursul dorit şi un furnizor de educaţie care să le ofere susţinere s-au con-
fruntat totuşi cu probleme de ordin situaţional. Acestea includ costurile aferente deplasării la 
central de instruire, care pot fi prohibitive pentru cei care locuiesc foarte departe sau la ţară, şi 
costuri aferente îngrijirii adecvate a copiilor pe perioada cursului. Celor cu slujbe plătite le-a 
fost greu să jongleze simultan cu serviciul şi educaţia, mai ales dacă cel dintâi impunea ore de 
lucru prelungite, antisociale sau imprevizibile.  

Factorii de ordin personal au inclus: încrederea scăzută în capacităţile proprii şi stima de sine 
scăzută cauzate de abilităţi de bază slabe sau de experienţa marginalizării şi excluderii; boala, 
inclusiv depresia sau efectele traumelor; nefericirea cauzată de separarea de familie, mai ales 
în cazul refugiaţilor tineri. 

44..  FFaaccttoorrii  ssoocciioo--ccuullttuurraallii  ccaarree  iinnhhiibbăă  îînnvvăăţţaarreeaa  
Acest capitol abordează nu numai contextul cultural al studenţilor migranţi ci şi cultura ţării în 
care aceştia trăiesc la momentul actual şi, mai presus de toate, dificultăţile practice care apar 
de pe urma încercării de se descurca într-o cultură şi societate diferite (vezi Modulul 2 pentru 
discuţia teoretică privitoare la cultură şi comunicare interculturală) - de la găsirea celui mai 
potrivit mijloc de transport până la rezolvarea problemelor birocratice. 

Studenţii au raportat dificultăţi în înţelegerea regulilor sociale şi culturale nescrise ale noii ţări, 
inclusiv a culturii educaţionale care poate fi considerabil diferită de cea din ţara de origine (de 
exemplu, prin tipul de comunicare dintre profesor şi student şi prin gradul de participare activă 
pretins de profesor în cadrul clasei).  

Adesea, acestora li s-a părut dificilă găsirea de oportunităţi pentru a-şi exersa abilităţile în afa-
ra clasei sau cu vorbitori nativi în afara furnizorului de instruire. Acest fapt ar putea duce la 
sentimente de izolare şi excludere, precum şi la dificultăţi de consolidare a celor învăţate în 
situaţii reale de viaţă - inclusiv capacitatea de a înţelege o mare varietate de accente. De cele 
mai multe ori, profesorii şi restul personalului erau singurele lor contacte, oferind atât 
informaţie şi sprijin psihologic cât şi cunoştinţe şi abilităţi. De asemenea, la început, unora le 
poate părea ciudat să înveţe alături de oameni din culturi, ţări şi grupuri lingvistice diferite. 
Acest disconfort a fost accentuat atunci când conflictele dintre studenţi nu au fost gestionate 
rapid şi eficient. 

Anumiţi studenţi au simţit amărăciune pentru că nu li s-au recunoscut decât arareori 
competenţele deja existente iar câţiva s-au simţit descurajaţi de retorica antimigraţie şi de dis-
criminarea care i-a făcut să se îndoiască de beneficiile reale ale educaţiei. Acest ultim punct 
de vedere a fost însă exprimat doar de o mică minoritate. 

55..  RReeccoommaannddăărriillee  ppaarrttiicciippaannţţiilloorr  ppeennttrruu  aammeelliioorraarreeaa  ssiittuuaaţţiieeii  
Studenţii şi profesorii intervievaţi au avut multe sugestii de îmbunătăţire referitoare la furniza-
rea, conţinutul şi calitatea cursurilor. Acestea s-au bazat în parte pe experienţe negative şi în 
parte pe bune practici a căror experienţă o făcuseră şi pe care le apreciaseră. Majoritatea 
studenţilor şi-au apreciat profesorii şi şansa de a învăţa, dar există indubitabil loc de mai bine, 
atât în ceea ce priveşte instruirea profesorilor cât şi organizarea instituţională. 
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55..11    RReeccoommaannddăărrii  pprriivviinndd  ppoolliittiicciillee::  ggeenneerraallee  
 Nu este întotdeauna clar care sunt drepturile migranţilor la educaţie. Acestea ar trebui 

formulate clar în documentele oficiale şi traduse în cele mai uzuale limbi străine utili-
zate de migranţi. 

 Trebuie să existe o finanţare transparentă şi corespunzătoare, la dispoziţia migranţilor 
care trebuie să înveţe limba ţării gazdă. 

 Acolo unde cererea depăşeşte în mod clar oferta, trebuie făcute eforturi pentru a spori 
numărul de cursuri oferite. 

 Nevoia de servicii de îngrijire a copilului este un factor important în excluderea femei-
lor, în special. Se recomandă oferirea de bonuri pentru servicii de îngrijirea copilului 
sau de creşe la faţa locului pentru persoanele care au în îngrijire copii de vârstă 
preşcolară şi care doresc sau trebuie să frecventeze cursurile. 

55..22    RReeccoommaannddăărrii  pprriivviinndd  ppoolliittiicciillee  ppeennttrruu  ffuurrnniizzoorriiii  ddee  pprrooggrraammee  
eedduuccaaţţiioonnaallee  

 Evaluările dinaintea cursurilor trebuie să fie riguroase, astfel încât studenţii să fie 
distribuiţi în clase corespunzătoare nivelului şi nevoilor lor existente. 

 Unii studenţi ar aprecia o varietate mai mare de cursuri şi ore mai variate de 
desfăşurare, cu o progresie clară şi uşor de înţeles către cursurile mai avansate.  

 Pentru studenţii migranţi ar fi benefică oferirea mai multor cursuri care îmbină predarea 
unei limbi străine cu cea a unei meserii. 

 Ar trebui să fie disponibile cursuri nu numai pentru studenţii avansaţi, ci şi pentru 
migranţii cu un nivel foarte înalt de educaţie care pot învăţa mai rapid decât media. 

 Serviciile de consiliere şi îndrumare în educaţie şi profesie ar trebui să conlucreze mai 
îndeaproape cu furnizorii de programe educaţionale pentru a-i sfătui mai bine pe 
solicitanţii de consiliere cu privire la cursul optim pentru nevoile lor, pentru a-i informa 
cu privire la posibilităţile de finanţare şi pentru a-i ajuta cu alte chestiuni practice. 

 Serviciile de îndrumare în carieră, furnizorii de programe educaţionale, alte servicii de 
sprijin pentru migranţi şi organizaţiile migranţilor ar trebui să creeze reţele puternice 
pentru a face schimb de informaţii şi a le distribui, pentru a oferi servicii coordonate şi 
a implementa politici decise la centru. 

 Serviciile de îndrumare în carieră, personalul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă şi 
personalul non-didactic ar trebui să aibă acces la cursuri de instruire în domeniul mul-
ticulturalismului şi al diverselor contexte de provenienţă ale migranţilor. 

 Unii studenţi au recomandat să fie recrutaţi profesori specializaţi, cu origini 
migraţioniste, în parte şi pentru că aceştia ar putea fi modele profesionale. 

 Nu au fost deloc agreate clasele prea numeroase, succedarea mai multor profesori la 
conducerea aceluiaşi curs, combinarea studenţilor de niveluri diferite (mai ales când 
anumiţi studenţi nu ştiu carte nici în limba maternă), lipsa unei săli fixe de clasă sau lo-
curile de desfăşurare necorespunzătoare şi insuficienţa sau calitatea scăzută a mate-
rialelor de studiu. S-a recomandat deci evitarea acestor situaţii. 

 Furnizorii de programe educaţionale ar trebui să aibă biblioteci sau alte resurse de 
studiu individual. 

 Ar trebui să existe o gamă largă de materiale de curs atractive, interesante şi relevante 
şi să nu se bazeze totul pe un singur manual. 
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55..33    RReeccoommaannddăărrii  ppeennttrruu  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  şşii  ppeennttrruu  ccrreeaattoorriiii  ddee    
ppllaannuurrii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  

55..33..11  CCoonncceeppeerreeaa  ppllaannuulluuii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  
 Cursurile ar trebui astfel concepute încât să fie flexibile, să ţină cont de nevoile care nu 

au fost în mod necesar prevăzute în planul iniţial. 

 Planurile de învăţământ (de studii) ar trebui analizate cu regularitate pentru a se asigu-
ra compatibilitatea lor cu nevoile şi populaţiile de migranţi aflate în continuă schimbare. 

55..33..22  CCoonnţţiinnuuttuull  ccuurrssuurriilloorr  
 Încercaţi să aflaţi ce doresc şi ce au nevoie studenţii. 

 Includeţi exerciţii referitoare la obţinerea unui loc de muncă şi limbaj util la angajare 
precum şi abilităţi sociale şi conversaţionale. 

 Cursurile ar trebui să menţină un echilibru între cele patru abilităţi lingvistice şi să nu 
dea prioritate numai limbii vorbite sau numai celei scrise. 

 Organizaţi oportunităţi de întâlnire cu vorbitori nativi în medii informale şi vizitaţi anga-
jatori locali pentru ca studenţii să poată observa viaţa la locul de muncă. 

 Includeţi în cursurile de limbă materiale care ajută studenţii la înţelegerea noii ţări şi 
informaţii practice referitoare la rezolvarea treburilor zilnice şi expresiile utile. 

55..33..33  CCaalliittaatteeaa  pprreeddăărriiii  
  Studenţii au apreciat acei profesori care au fost bine pregătiţi, au avut răbdare şi au 

acordat atenţie tuturor.  

 Au fost simpatizaţi profesorii care au demonstrat o înţelegere a experienţei migrării, 
chiar dacă nu au trăit-o, şi care au respectat diferenţele culturale. 

 A fost importantă gestionarea eficientă de către profesori a conflictelor. 

 În cursurile de meserii, studenţii au avut nevoie de profesori înţelegători şi care le-au 
susţinut nevoile lingvistice. 

66..  CCoonncclluuzziiee  
Motivaţia de a învăţa este mixtă, dar, pentru migranţii care trebuie sau îşi doresc să se inte-
greze în noua ţară, motivaţia instrumentală este predominantă şi poate fi foarte puternică. 
Există însă bariere potenţiale chiar şi pentru cel mai motivat student, bariere clasificate ca 
structurale, instituţionale, situaţionale, personale sau o combinaţie a acestora. Asemenea ba-
riere sunt deosebit de înalte pentru cei nou-veniţi în ţara respectivă. Acestora li se mai aplică 
şi alţi factori inhibatori specifici lor, cum ar fi dificultatea de a învăţa cum să se descurce în 
noua cultură şi societate şi cum să îşi facă prieteni, cunoştinţe printre localnici. Recomandările 
sunt detaliate dar nu în mod necesar complete iar participanţii la acest curs vor putea deduce 
idei suplimentare din propriile lor experienţe şi reflecţii. 
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  MMoodduulluull  44..    AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn    
pprroocceessuull  ddee  iinnssttrruuiirree  

Cadrul competenţelor de predare multiculturală se bazează pe trei dimensiuni ale 
competenţelor de consiliere transculturală: credinţe şi atitudini, cunoştinţe şi abilităţi.  

Prima dimensiune se referă la atitudinile şi credinţele profesorilor în legătură cu minorităţile 
rasiale şi etnice, nevoia de a ţine sub control preferinţele şi stereotipiile şi de a dezvolta o 
optică pozitivă faţă de multiculturalism. Este important pentru profesori să fie conştienţi de 
propria cultură şi de cultura studenţilor. Profesorul ar trebui să se poată transpune în situaţia 
studentului ca persoană aparţinând unei alte culturi.  Conştientizarea de sine este o abilitate 
esenţială. Pe măsură ce vă înţelegeţi propria cultură şi ideile preconcepute pe care le-aţi pu-
tea avea despre alte culturi, veţi fi capabili să menţineţi relaţii pozitive cu alţii. Aceasta include 
o investigare a propriilor valori, practici şi credinţe, înconjurate de cultură. Ce-a de-a doua 
dimensiune se referă la cunoaştere. Profesorul cu abilităţi culturale are o bună cunoaştere şi 
înţelegere a propriei sale viziuni asupra lumii şi cunoaşte influenţele culturale şi socio-politice. 
Cea de-a treia dimensiune include tehnici şi strategii necesare muncii cu studenţi proveniţi 
dintr-un context migraţionist. Utilizarea unei varietăţi de strategii de instruire oferă studenţilor 
şansa de a câştiga încredere în stilurile de învăţare cu care se simt în largul lor şi de a dezvol-
ta competenţe în stilurile cu care înainte aveau probleme 

11..  PPrriinncciippiiiillee  eedduuccaaţţiieeii  cceennttrraattee  ppee  ssttuuddeenntt    
Principiile educaţiei centrate pe student pun accentul pe natura activă şi meditativă a educaţiei 
şi a celor care învaţă şi se concentrează asupra factorilor psihologici interiori şi aflaţi sub con-
trolul studentului, care ar trebui înţeleşi ca un set de principii şi nu în izolare faţă de alţii.  

14 principii se referă în mod holistic la studenţi în situaţii de învăţare reale. Principiile sunt 
împărţite în cognitive şi metacognitive, motivaţionale şi afective, care ţin de dezvoltare şi so-
ciale, precum şi factori de diferenţă individuală. 

FFaaccttoorrii  ccooggnniittiivvii  şşii  mmeettaaccooggnniittiivvii  

11..11  NNaattuurraa  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvăăţţaarree  
Procesul de învăţare este cel mai eficient atunci când este un proces intenţionat de construire 
de înţelesuri din informaţiile şi experienţele colectate, când studenţii sunt activi, orientaţi spre 
obiective, autoreglementaţi şi capabili să-şi asume responsabilităţi personale pentru 
contribuţia la propriul lor proces de învăţare.  

11..22..  OObbiieeccttiivveellee  pprroocceessuulluuii  ddee  îînnvvăăţţaarree  
Studentul este încununat de succes dacă, în mod constant şi cu susţinerea profesorului, aces-
ta poate crea reprezentări coerente şi pline de sens ale cunoaşterii. Pentru aceasta este ne-
cesar ca studenţii să fie orientaţi către obiective, adică să genereze şi să urmărească în mod 
personal obiective relevante. La început, ţelurile pe termen scurt ale studenţilor şi noţiunile 
învăţate pot fi fragmentare şi sumare, dar în timp înţelegerea studenţilor poate fi rafinată prin 
umplerea golurilor, clarificarea contradicţiilor şi ameliorarea înţelegerii materiei predate, pentru 
a putea atinge obiective pe termen lung.  Sarcina profesorilor/instructorilor poate fi de a acor-
da asistenţă studenţilor în a-şi crea obiective de studiu semnificative, care sunt compatibile cu 
aspiraţiile şi interesele lor personale şi educaţionale.  
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11..  33..    CCoonnssttrruuiirreeaa  ccuunnooaaşştteerriiii  --  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  aa  ffaaccee  lleeggăăttuurraa  ddiinnttrree  
ccuunnooşşttiinnţţeellee  ddeeţţiinnuuttee  şşii  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  nnooii  

Succesul educaţiei poate depinde şi de îmbinarea cu sens a noilor cunoştinţe, informaţii cu 
cunoştinţele şi experienţele existente. Conexiunile pot fi construite sau dezvoltate în multiple 
feluri, în funcţie de materiile studiate, talentele şi interesele studenţilor. Cu toate acestea, dacă 
noile cunoştinţe nu sunt integrate în înţelegerea şi cunoştinţele anterioare ale studentului, 
aceste noi cunoştinţe rămân izolate, nu pot fi utilizate în modul cel mai eficient pentru rezolva-
rea noilor sarcini şi nu se transferă cu uşurinţă la noile situaţii. Profesorii şi instructorii îi pot 
ajuta pe studenţi să acumuleze şi integreze cunoştinţele cu ajutorul mai multor strategii, cum 
ar fi reprezentarea conceptelor, organizarea tematică sau categorisirea. 

11..44..    GGâânnddiirreeaa  ssttrraatteeggiiccăă  --  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  aa  uuttiilliizzaa  oo  vvaarriieettaattee  ddee  ssttrraa--
tteeggiiii  ppeennttrruu  aa  îînnvvăăţţaa  ssaauu  ppeennttrruu  aa  rreezzoollvvaa  oo  pprroobblleemmăă  

Studenţii de succes sunt capabili să folosească gândirea strategică în cadrul procesului de 
învăţare şi de rezolvare de probleme, să utilizeze o varietate de strategii şi să aplice 
cunoştinţele dobândite la situaţii noi pentru a-şi atinge obiectivele educaţionale şi de 
performanţă. Ei sunt capabili să reflecteze asupra metodelor folosite. Sarcina instructorilor şi 
pedagogilor este să îi ajute la dezvoltarea, aplicarea şi evaluarea abilităţilor lor de învăţare 
strategică.  

11..55..    GGâânnddiirreeaa  ddeesspprree  ggâânnddiirree  --  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  aa  rreefflleeccttaa  aassuupprraa  aa  
ccuumm  ggâânnddiimm  şşii  îînnvvăăţţăămm  

Studenţii de succes pot reflecta asupra felului în care ei învaţă şi gândesc, îşi pot stabili obiec-
tive educaţionale sau de performanţă rezonabile, pot selecta strategiile sau metodele de 
învăţare adecvate şi îşi pot monitoriza progresul în direcţia acestor obiective. În plus, studenţii 
de succes ştiu ce să facă dacă apare o problemă sau dacă nu avansează suficient de repede 
sau de prompt către un obiectiv. Ei pot genera metode alternative de atingere a obiectivului 
(sau pot reevalua gradul de adecvare şi utilitatea obiectivului). Metodele de instruire care se 
concentrează asupra ajutorării studenţilor să dezvolte aceste strategii de nivel înalt (metacog-
nitive) pot amplifica învăţarea şi responsabilitatea personală pentru procesul de învăţare. 

11..66..  CCoonntteexxttuull  îînnvvăăţţăărriiii  
Procesul educaţional este afectat de factori de mediu, cum ar fi cultura (profesorii, colegii), 
tehnologia, etc. Profesorii, studenţii şi mediul de învăţare joacă un rol în procesul de învăţare. 
Învăţarea nu are loc în neant, în gol, ci în spaţii, locuri concrete alături de persoane concrete. 
Influenţele culturale sau de grup asupra studenţilor pot avea un impact asupra multor variabile 
relevante din punct de vedere educaţional, cum ar fi motivarea, orientarea faţă de educaţie şi 
modurile de gândire. Tehnologiile şi practicile de instruire trebuie să corespundă nivelului an-
terior de cunoştinţe al studenţilor, abilităţilor lor cognitive şi strategiilor lor de învăţare şi 
gândire. Mediul de la clasă şi, mai ales, măsura în care acesta este propice, pot avea de 
asemenea un impact semnificativ asupra învăţării.    

FFaaccttoorrii  mmoottiivvaaţţiioonnaallii  şşii  aaffeeccttiivvii    

11..77..  IInnfflluueennţţee  mmoottiivvaaţţiioonnaallee  şşii  eemmooţţiioonnaallee  aassuupprraa  îînnvvăăţţăărriiii  
Motivaţia este influenţată de emoţiile studenţilor, de credinţele, atitudinile, interesele şi obiecti-
vele acestora.  

Toate acele gânduri, obiective, credinţe şi aşteptări pot influenţa pozitiv sau negativ procesul 
educaţional şi motivaţia studenţilor. Factorii motivaţionali şi emoţionali influenţează de aseme-
nea atât calitatea gândirii şi a procesării informaţiei, cât şi motivaţia individului de a învăţa. 
Emoţiile pozitive, cum este de exemplu curiozitatea referitoare la o limbă străină, o altă cultură 
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sau alte obiceiuri amplifică de obicei motivaţia şi facilitează învăţarea şi performanţa. O 
uşoară anxietate poate de asemenea amplifica învăţarea şi performanţa prin concentrarea 
atenţiei studentului asupra unei sarcini anume. Emoţiile negative intense însă - cum ar fi an-
xietatea, panica, furia, nesiguranţa - şi gândurile înrudite cu acestea - cum ar fi îngrijorarea cu 
privire la competenţă, preocuparea permanentă cu ideea de eşec, teama de a nu fi accepta 
de societatea gazdă, ridiculizarea sau stigmatizarea prin aplicarea de "etichete" - distrag în 
genere de la motivaţie, interferează cu procesul de învăţare şi duc la performanţe scăzute. 

11..88..  MMoottiivvaaţţiiaa  iinnttrriinnsseeccăă  ddee  aa  îînnvvăăţţaa    
Curiozitatea naturală şi creativitatea studentului contribuie la motivaţia de a învăţa. Motivaţia 
intrinsecă este stimulată de exerciţii şi teme cu un grad optim de noutate şi dificultate, rele-
vante pentru interesele personale şi care permit o alegere şi un control personale. Motivaţia 
intrinsecă este facilitată de exerciţii şi teme pe care studenţii le percep ca interesante, rele-
vante şi cu însemnătate în plan personal, adecvate ca dificultate şi complexitate abilităţilor 
studenţilor şi la care ei cred că pot avea succes. Motivaţia intrinsecă este facilitată de aseme-
nea de exerciţii şi teme comparabile situaţiilor din lumea reală şi care satisfac nevoile de ale-
gere şi control. Pedagogii pot încuraja şi sprijini curiozitatea naturală a studenţilor şi motivaţia 
acestora de a învăţa, ocupându-se de deosebirile individuale din percepţiile studenţilor cu 
privire la gradul optim de noutate şi dificultate, de relevanţă, alegere proprie şi control. 

11..99..  EEffeecctteellee  mmoottiivvaaţţiieeii  şşii  eeffoorrttuulluuii  
După cum am menţionat anterior, dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi complexe necesită un 
efort susţinut din partea studentului şi un exerciţiu ghidat. În lipsa motivaţiei de a învăţa, este 
improbabil ca studenţii să fie dispuşi să facă acest efort fără coerciţie. Dobândirea de 
cunoştinţe şi abilităţi complexe solicită o investiţie considerabilă de energie şi efort strategic, 
pe lângă perseverenţă. Cadrele didactice trebuie să se ocupe de stimularea motivaţiei folo-
sind strategii care amplifică efortul şi angajamentul studenţilor faţă de procesul de învăţare şi 
faţă de atingerea unor standarde ridicate de înţelegere. Strategiile eficiente includ activităţile 
educative care urmăresc un scop clar, ghidate de practici care amplifică emoţiile pozitive şi 
motivaţia intrinsecă de a învăţa, şi metodele care sporesc percepţia studenţilor că un exerciţiu 
este interesant şi relevant pe plan personal. 

FFaaccttoorrii  lleeggaaţţii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  şşii  ffaaccttoorrii  ssoocciiaallii  

11..1100..  IInnfflluueennţţeellee  nniivveelluulluuii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aassuupprraa  îînnvvăăţţăărriiii  
Indivizii învaţă cel mai bine atunci când materialul este adecvat nivelului lor de dezvoltare şi 
este prezentat într-un mod interesant şi plăcut. Întrucât dezvoltarea individuală variază din 
punct de vedere intelectual, social, emoţional şi fizic, rezultatele obţinute în diverse domenii 
de instruire pot şi ele varia. Accentul excesiv pus pe un anume tip de aptitudini legate de dez-
voltare - cum ar fi cititul, de exemplu - pot împiedica studenţii să demonstreze că sunt mai 
capabili în alte domenii de performanţă. Dezvoltarea cognitivă, emoţională şi socială a 
studenţilor individuali şi felul în care aceştia interpretează experienţele vieţii sunt afectate de 
factori legaţi de şcolarizarea anterioară, de atmosfera de acasă, de cultură şi de comunitate. 
Implicarea timpurie şi continuă a părinţilor în educaţia copilului şi calitatea interacţiunilor ling-
vistice şi a comunicărilor bidirecţionale dintre adulţi şi copii pot influenţa aceste domenii de 
dezvoltare. Conştientizarea şi înţelegerea deosebirilor de dezvoltare dintre copiii cu sau fără 
dizabilităţi emoţionale, fizice sau intelectuale pot facilita crearea unor medii de învăţare op-
time. 

11..1111..  IInnfflluueennţţeellee  ssoocciiaallee  aassuupprraa  îînnvvăăţţăărriiii    
Procesul de învăţare poate fi ameliorat dacă studentul are şansa de a interacţiona şi colabora 
cu alţii la exerciţiile din programul de instruire. Mediile educaţionale care permit interacţiuni 
sociale şi care respectă diversitatea, încurajează gândirea flexibilă şi competenţa socială. În 
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contextele educaţionale interactive şi colaborative, indivizii au şansa de a dobândi o optică şi 
o gândire bazată pe reflecţie care poate duce la niveluri mai înalte de dezvoltare cognitivă, 
socială şi morală, precum şi la niveluri mai înalte ale stimei de sine. Relaţiile personale de 
calitate, care oferă stabilitate, încredere şi ocrotire pot spori sentimentul de apartenenţă, res-
pectul de sine şi acceptarea de sine ale studenţilor şi pot crea un climat pozitiv pentru 
învăţare.  

Influenţele de ordin familial, sprijinul interpersonal pozitiv şi cunoaşterea unor strategii de au-
tomotivare pot contrabalansa factorii care împiedică învăţarea optimă, cum ar fi credinţele 
negative legate de competenţa într-un anumit domeniu, nivelurile ridicate de anxietate înain-
tea testelor, aşteptările negative privind rolurile sexelor şi presiunea de a da rezultate bune. 
Mediile pozitive de învăţare pot ajuta de asemenea la stabilirea contextului pentru niveluri mai 
sănătoase de gândire, simţire şi comportament. Asemenea contexte îi pot încuraja pe studenţi 
să facă schimb de idei, să participe activ la procesul educativ şi să creeze o comunitate de 
învăţare. 

FFaaccttoorrii  lleeggaaţţii  ddee  ddiiffeerreennţţeellee  iinnddiivviidduuaallee  

11..1122..  DDiiffeerreennţţeellee  iinnddiivviidduuaallee  îînn  pprroocceessuull  ddee  îînnvvăăţţaarree  
Studenţii îşi dezvoltă propriile capabilităţi şi talente în moduri individuale. În procesul 
educaţional, studenţii dobândesc preferinţe proprii cu privire la cum le place să înveţe. Totuşi, 
aceste preferinţe nu sunt întotdeauna utile în a-i ajuta pe studenţi să-şi atingă obiectivele de 
studiu. Profesorii/instructorii trebuie să-i ajute pe studenţi să-şi examineze preferinţele de 
învăţare şi să şi le extindă sau modifice, dacă este necesar. Interacţiunea dintre diferenţele 
individuale şi condiţiile de mediu şi cele curriculare este un alt factor cheie care afectează re-
zultatul învăţării. Profesorii/instructorii trebuie să fie atenţi la diferenţele individuale în general. 
Este de asemenea necesar ca ei să se ocupe de percepţiile studenţilor referitoare la gradul de 
acceptare a acestor diferenţe şi de adaptare la ele prin intermediul diverselor metode şi mate-
riale de instruire. 

11..1133..  ÎÎnnvvăăţţaarreeaa  şşii  ddiivveerrssiittaatteeaa  
Tuturor studenţilor li se aplică aceleaşi principii de bază ale învăţării, motivării şi instruirii efi-
ciente, însă limba, originea etnică, rasa, credinţele şi statutul socioeconomic pot influenţa 
învăţarea. Acordarea unei atenţii serioase acestor factori în cadrul procesului de învăţare 
poate multiplica posibilităţile de concepere şi implementare a unor medii educaţionale 
corespunzătoare. Atunci când studenţii simt că diferenţele lor individuale în ceea ce priveşte 
abilităţile, originile, culturile şi experienţele sunt preţuite, respectate şi incluse în exerciţiile şi 
contextele educative, gradul lor de motivare şi succes creşte. Cade în sarcina profesori-
lor/instructorilor să ţină cont de aceşti factori în mediul educaţional, să îi respecte şi aprecieze. 

11..1144..  SSttaannddaarrddee  şşii  eevvaalluuaarree  
Evaluarea oferă informaţii importante atât studentului cât şi profesorului în toate etapele pro-
cesului de învăţare. Învăţarea este eficientă atunci când studenţii se simt provocaţi să atingă 
obiective de nivel adecvat; prin urmare, evaluarea punctelor tari şi slabe ale studentului din 
punct de vedere cognitiv, precum şi a cunoştinţelor şi abilităţilor actuale sunt importante pen-
tru selecţia unor materiale de instruire cu un grad optim de dificultate. Evaluarea continuă a 
gradului în care studentul înţelege materialul de studiu poate oferi un feedback preţios atât 
studenţilor înşişi cât şi profesorilor, în legătură cu progresul realizat în direcţia obiectivelor. 
Evaluarea standardizată a progreselor şi rezultatelor studenţilor furnizează un tip de informaţie 
despre nivelurile de succes atât ale fiecărui individ în parte cât şi între indivizi, informaţie care 
poate ajuta la luarea multor tipuri de decizii programatice. Evaluarea performanţelor poate 
furniza şi alte surse de informaţii despre îndeplinirea rezultatelor învăţării. Autoevaluarea pro-
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greselor făcute în procesul de educaţie poate ameliora abilităţile de autoevaluare ale 
studenţilor şi amplifica motivaţia şi autocontrolul acestora. 

22..  PPrriinncciippiiiillee  eedduuccaaţţiieeii  bbaazzaattee  ppee  ccoonnţţiinnuutt  
 Angajarea studentului pe direcţia unor obiective atât lingvistice cât şi non-lingvistice 

prin oferirea unui context comunicativ şi plin de sens pentru educaţia lingvistică. 

 Conceperea de planuri pentru îmbinarea limbii cu instruirea pe bază de conţinut: ca-
racteristicile şi nevoile distinctive ale studenţilor trebuie luate în considerare. 

 Pentru a-şi îndeplini rolul cu eficacitate, profesorii vor avea nevoie de cunoştinţele, 
abilităţile şi conceptele necesare predării conţinutului în limba ţintă.  

 Crearea unui mediu educaţional primitor (incluziv) pentru studenţii de orice origine şi 
cultură: o limbă străină nu poate fi predată fără abordarea conţinutului său cultural. 

22..11..  PPrriivviirree  ddee  aannssaammbblluu  
Instruirea bazată pe conţinut (CBI - Content-based Instruction, en.) este o metodă de predare 
a limbilor străine ce îmbină instruirea de ordin lingvistic cu instruirea în domeniile de conţinut. 
În ultimii ani, instruirea bazată pe conţinut a devenit tot mai populară ca modalitate de dezvol-
tare a abilităţilor lingvistice. Ea are conexiuni puternice cu educaţia pe bază de proiecte, pe 
bază de sarcini de studiu şi cu abordarea holistică a instruirii lingvistice şi a devenit deosebit 
de populară în sectorul educaţiei pentru adulţi. 

O lecţie CBI se concentrează pe o anumită temă sau materie. În timpul lecţiei, studenţii se 
axează pe învăţarea despre o anumită temă. Aceasta ar putea fi orice îi interesează, de la un 
subiect serios din domeniul ştiinţelor până la vedeta lor TV preferată sau chiar o ştire de mare 
actualitate. Studenţii învaţă despre acest subiect folosind ca instrument pentru dezvoltarea de 
cunoştinţe limba pe care încearcă să o înveţe, nu limba lor maternă şi dezvoltându-şi astfel 
abilităţile lingvistice în limba ţintă. Se consideră că acesta este un mod mai natural de dezvol-
tare a abilităţilor lingvistice şi unul care corespunde în mai mare măsură cu modul în care 
învăţăm şi limba maternă într-o primă instanţă. 

22..22..  CCoonntteexxttuull  ccoommuunniiccaattiivv  
În această abordare, limba străină este folosită ca intermediar pentru predarea conţinutului 
materiilor din programa şcolară obişnuită, cum ar fi matematica sau ştiinţele sociale. Această 
metodă se bucură de o atenţie tot mai mare deoarece permite instituţiilor de învăţământ să 
combine obiectivele programei privind limbile străine cu programa obişnuită, transformând 
educaţia lingvistică într-un mijloc de întărire a abilităţilor şi cunoştinţelor generale. "Limba nu 
este doar un mediu de comunicare, ci şi un mediu de învăţare pentru toate materiile. Scopul 
integrării este atât învăţarea unei limbi străine, cât şi învăţarea unor conţinuturi. Clasele ba-
zate pe conţinut nu sunt doar locuri în care studentul învaţă o limbă străină; ele devin locuri în 
care studentul îşi face studiile generale" (Mohan, 1986). Limba străină predată pe baza conţ-
inutului complementează programa şcolară obişnuită şi devine în acelaşi timp o parte 
integrantă a întregului program de şcolarizare.  

Succesul programelor de imersare lingvistică (în care materiile sunt predate integral într-o 
limbă străină) a stimulat interesul faţă de utilizarea educaţiei bazate pe conţinut. Incorporarea 
conţinutului materiei în programele de predare a unei limbi străine plasează limba respectivă 
într-un context mai larg, mai plin de sens şi furnizează situaţii care necesită utilizarea limbii 
reale. Instruirea bazată pe conţinut face parte dintr-o abordare integrată care combină aceste 
domenii.  
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Beneficiile studierii unei limbi străine prin intermediul conţinutului materiei sunt evidente în 
cunoştinţele lingvistice şi de conţinut dobândite de studenţi: 

 În instruirea bazată pe conţinut, studenţii ajung să stăpânească limba pentru că accen-
tul este pus pe schimbul de mesaje importante iar limba este folosită într-un scop pre-
cis. Limba folosită de studenţi provine din situaţii naturale. 

 Astfel, învăţarea unei limbi străine poate deveni mai interesantă şi mai motivantă. 
Studenţii pot utiliza limba pentru a îndeplini un scop real, ceea ce le conferă mai multă 
încredere şi independenţă.  

 De asemenea, prin CBI, studenţii pot dobândi cunoştinte mai ample despre lume, care 
la rândul lor îşi vor aduce contribuţia la ameliorarea şi susţinerea nevoilor lor 
educaţionale generale.  

 CBI este o metodă foarte populară printre profesorii EAP (Engleza în scop academic - 
English for Academic Purposes  - en.), deoarece îi ajută pe studenţi să-şi dezvolte 
abilităţi importante de studiu cum ar fi luarea de notiţe, rezumarea cunoştinţelor sau 
extragerea informaţiilor cheie dintr-un text. 

Cu toate acestea, există câteva probleme potenţiale: 

 Deoarece CBI nu se axează în mod explicit asupra învăţării unei limbi străine, unii 
studenţi s-ar putea simţi derutaţi sau chiar să aibă impresia că nu-şi îmbunătăţesc 
abilităţile lingvistice. Rezolvaţi această problemă incluzând o formă sau alta de exerciţii 
de follow-up concentrate asupra limbii, pentru a atrage atenţia la aspectele lingvistice 
din materialele prezentate şi a consolida aspectele gramaticale sau de vocabular mai 
dificile.  

 Mai ales în clasele monolingve, utilizarea excesivă a limbii materne a studenţilor în 
timpul unei părţi a lecţiei poate prezenta o problemă. Deoarece lecţia nu se 
concentrează în mod explicit pe exersarea limbii, studenţilor le este mult mai uşor şi 
mai rapid să-şi folosească limba maternă. Încercaţi să împărtăşiţi şi studenţilor această 
argumentaţie şi explicaţi-le beneficiile utilizării limbii ţintă. 

22..33..  CCaaddrruull  ddee  ssiisstteemmaattiizzaarree  aa  ppllaannuulluuii  ddee  ssttuuddiiii  
Pesola (în curs de finalizare) a dezvoltat un cadru de sistematizare a planului de studii pentru 
integrarea limbii străine şi a conţinutului bazat pe unitatea tematică. În modelul ei, relaţiile di-
namice între limbă, conţinut academic şi cultură interacţionează în aşa fel încât toate cele trei 
elemente formează nucleul lecţiilor de limbi străine. Ea descrie un cadru cuprinzător de urmat 
în procesul de planificare, ce include: (1) un centru tematic; (2) rezultate pentru limba utilizată, 
conţinut şi cultură; şi (3) activităţi, strategii de evaluare, materiale şi ambianţa din clasă. Reali-
zarea de alegeri în toate cele trei domenii - limbă, conţinut şi cultură - şi menţinerea unui echi-
libru între ele, este baza fundamentală a acestui model. Parte a cadrului conceput de Pesola 
este Inventarul de Planificare a Unităţii, descris în linii mari mai jos. Acesta arată care sunt 
aspectele planificării ce trebuie realizate pentru integrarea cu succes a limbii şi conţinutului 
într-un capitol despre arhitectură. 

Atunci când se planifică integrarea limbii şi conţinutului în procesul de instruire, trebuie ţinut 
seamă de caracteristicile şi nevoile distinctive ale studenţilor. Cine sunt studenţii? Care este 
nivelul lor de dezvoltare? Ce anume îi interesează? Cercetările efectuate privind învăţarea 
unei limbi străine ne informează în legătură cu valoarea strategiilor de predare cum ar fi oferi-
rea de inputuri inteligibile, planificarea multor activităţi de ascultare şi crearea de oportunităţi 
numeroase pentru utilizarea limbii şi clarificarea înţelesului. 
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22..44  PPrreeddaarreeaa  tteemmaattiiccăă,,  bbaazzaattăă  ppee  ccoonnţţiinnuutt  
În predarea tematică, planul de studii este organizat în jurul unui centru tematic care-şi poate 
avea obârşia în clasa, mediul sau cultura ţintă. Activităţile care predau concepte lingvistice 
împreună cu conţinuturi sunt interrelaţionate şi planificate în aşa fel încât să corespundă ca-
drului unei lecţii sau unei unităţi tematice. O asemenea abordare integrată, holistică, pleacă 
de la premiza că, atunci când sunt angajaţi în activităţi pline de sens, studenţii învaţă limba, 
inclusiv scrisul, la fel de natural ca şi când au învăţat să meargă şi să vorbească. 

Diagramele de tip reţea sau hărţile semantice sunt o modalitate ideală de a face brainstorming 
pentru activităţi bazate pe aceste teme. O diagramă de tip reţea prezintă grafic modul în care 
sunt conectate între ele activităţile şi limba ţintă. Caine şi Caine (1991) arată că informaţiile 
concrete şi abilităţile prezentate izolat necesită mai multe exerciţii şi repetiţii pentru a fi stocate 
în creier decât cele prezentate într-un context plin de sens. Diagrama de tip reţea delimitează 
contextul în care învăţarea unei limbi străine se combină cu conţinutul materiei şi cu educaţia 
culturală, în cadrul unui proces lingvistic integrat. Diagramele pot fi organizate în diverse feluri 
(de ex., formă liberă, după discipline, după inteligenţe multiple). Diagrama de tip reţea şi harta 
de mai jos sunt exemple de planificare tematică sau bazată pe conţinut. 
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22..55..  PPeerrssppeeccttiivvaa  pprrooffeessoorriilloorr  
Profesorii din instruirea bazată pe conţinut pot fi specialişti ai disciplinei respective care 
utilizează în instruire limba ţintă, sau specialişti ai limbii predate care utilizează conţinutul pen-
tru predarea unei limbi străine. Pentru a-şi îndeplini rolul cu eficacitate, profesorii vor avea 
nevoie de cunoştinţele, abilităţile şi conceptele necesare predării conţinutului în limba ţintă.   
Toţi profesorii care practică CBI au nevoi profesionale similare, dar măsura în care vor avea 
nevoie de anumite cunoştinţe sau abilităţi poate varia în funcţie de atribuţiile lor. Pentru a avea 
succes, este util ca profesorii să fie bine pregătiţi în următoarele domenii: 

"Cunoştinţe despre conţinut" 

Evident, va fi dificil să predea conţinutul unei anumite materii dacă nu îl cunosc ei înşişi. În 
timp ce profesorii de diverse materii vor fi pregătiţi în propriile lor discipline, profesorii 
specializaţi în predarea unei limbi străine care nu sunt familiarizaţi cu conţinutul celorlalte ma-
terii ar putea întâmpina probleme. Unii profesori de limbi străine nu se simt în largul lor 
predând materii cu care au avut ei înşişi dificultăţi în timpul şcolii. 

"Pedagogie specifică pentru conţinut" 

Există strategii identificabile care fac mai eficientă instruirea pe bază de conţinut. Unii 
profesori de materii nu au pregătire pedagogică, mai ales la nivel post-gimnazial. Întrucât 
învăţarea conţinutului materiei într-o limbă nouă poate pune probleme studenţilor, este 
esenţial ca profesorii (indiferent de materia sau limba predată) să aibă la dispoziţie un 
repertoriu de strategii pentru a oferi studenţilor oportunităţi multiple de accesare a materiei în 
modalităţi inteligibile şi pline de sens. Profesorii de limbi, în special, vor avea nevoie de şanse 
de specializare în strategii de instruire adecvate predării de conţinuturi, dacă doresc să 
predea sau să utilizeze conţinutul materiei în mod corespunzător.    

"Înţelegerea procesului de „dobândire“ a unei alte limbi" 

Toţi profesorii care practică instruirea bazată pe conţinut vor avea de câştigat de pe urma 
înţelegerii proceselor implicate în dobândirea unei limbi străine. Alegerea şi ordonarea unor 
experienţe educative adecvate vor fi facilitate dacă profesorii înţeleg modul în care limba se 
dezvoltă în mediul de instruire. 

"Cunoştinţe despre conceperea şi alegerea materialelor" 

Atunci când studenţii învaţă conţinutul unei materii prin intermediul unei limbi noi, ei vor avea 
nevoie de o gamă largă de materiale de instruire.  Materialele tipărite sau netipărite concepute 
pentru vorbitorii nativi pot avea nevoie de modificări sau adaptări. Profesorii ar putea de ase-
menea să conceapă materiale proprii. Criteriile pentru alegerea şi conceperea materialelor 
includ: accesibilitatea limbii, o organizare a textului care facilitează înţelegerea (de ex. titluri şi 
subtitluri), disponibilitatea de mijloace ajutătoare non-lingvistice pentru clarificarea înţelesului 
(ilustraţii, grafice şi diagrame) şi gradul de cunoştinţe culturale necesare pentru înţelegere. 

"Înţelegerea evaluării studenţilor" 

Profesorii trebuie să înţeleagă principiile care stau la baza evaluării, indiferent de disciplină.  
Va fi util ca profesorii să fie familiarizaţi cu o gamă largă de opţiuni de evaluare şi cu contex-
tele în care este cel mai probabil ca acestea să ofere răspunsuri privind evoluţia studenţilor.  
S-ar putea ca aceste opţiuni să trebuiască să combine evaluările pentru limbă şi pentru mate-
rie sau să permită măsurarea independentă a fiecăreia în parte. 
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22..66..  CCoonnţţiinnuuttuull  ccuullttuurraall  
O limbă străină nu poate fi predată fără abordarea conţinutului său cultural. Politica 
europeană în domeniul predării limbilor străine, prin documentul său principal "Cadrul euro-
pean comun de referinţă pentru limbi: învăţare, predare şi evaluare" concretizează abordarea 
mai sus menţionată şi accentuează importanţa "conştiinţei interculturale" şi a "abilităţilor inter-
culturale", incorporând astfel "dimensiunea interculturală" printre scopurile procesului de in-
struire sau ale planurilor de studii pentru limbi străine (Consiliul Europei, 2001). 

Trei sisteme afectează conţinutul cultural implicat în predarea unei limbi străine: produsele, 
ideile şi comportamentele (Robinson, 1985:18). 

 Sistemul de produse care cuprinde literatura şi marile realizări ale culturii ţintă, folclo-
rul, arta, muzica şi artefactele 

 Cel de-al doilea sistem conţine valorile, credinţele şi atitudinile influenţate cultural, care 
sunt atât de adânc înrădăcinate în cultură încât nu sunt puse niciodată sub semnul în-
trebării. 

 Cea de-a treia categorie care influenţează conţinutul cultural implicat în învăţarea unei 
limbi străine este aşa-numita "cultură comportamentală" (Tomalin şi Stempleski 1996: 
7). Aceasta este descrisă drept studiul unei culturi ca sistem structurat de tipare de 
comportament. 

Pentru ca studenţii EFL (Engleza ca limbă străină - English as a Foreign Language - en.) să 
devină conştienţi de stilurile de viaţă ale persoanelor din ţările vorbitoare de limbă engleză, ei 
trebuie să înveţe ce fac şi ce spun aceşti oameni în situaţiile normale, de zi cu zi. Evident, 
materialul care se ocupă de acest tip de conţinut cultural trebuie să fie atât de autentic încât 
să permită studenţilor EFL să compare şi contrasteze cu uşurinţă informaţiile legate de stilurile 
de viaţă şi tiparele din cultura ţintă cu cele din propria lor cultură.  

Experienţa proprie a studenţilor va facilita în orice caz învăţarea acelor tipare. Prin favorizarea 
descifrării secretelor unei culturi, studenţii vor fi mai bine pregătiţi să comunice cu vorbitorii 
nativi şi să facă faţă la situaţiile concrete cu care s-ar putea întâlni în ţările vorbitoare de limbă 
engleză, acesta fiind şi idealul către care tind. 

22..77..  SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz    
Planificarea unei unităţi de predare bazate pe conţinut, în specializarea Arhitectură, uti-
lizând Inventarul de Planificare a Unităţii  

Limbaj utilizat: descriere, oferire de informaţii, solicitare de informaţii. 

Conţinutul materiei: arhitectură, geografie, anotimpuri, vreme. 

Cultură: Uşi şi ferestre ale unei ţări ţintă şi ale oraşelor de origine al studenţilor. 

Vocabular: culori, forme, dimensiuni, materiale (lemn, piatră), detalii arhitectonice (fierărie, 
balcon, ornamentaţii), termeni geografici (zăpadă, ploaie, soare, nori). 

Structuri gramaticale: 

 Verbe la modul imperativ -  deschide, închide, atinge, arată.  

 Verbe la timpul prezent – a fi, a vedea, a gândi, a picta. 
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Materiale esenţiale: 

 Fotografii cu uşi şi ferestre, puncte de reper geografice şi anotimpuri atât din cultura 
originară cât şi din cea ţintă.  

  Hârtie, liniar, rulete de măsurat, vopsele, carioci tip marker.  

  Harta ţării ţintă. 

Activităţi: 

 Introduceţi vocabularul prin metoda Răspunsului Fizic Total (TPR - Total Physical Re-
sponse - en.) cu fotografii ale uşilor şi ferestrelor sălii de clasă.  

 Sortaţi fotografiile după uşi/ferestre, ţară ţintă/oraş de origine, dimensiune, formă, ma-
terial, culoare.  

 În perechi, estimaţi şi apoi măsuraţi dimensiunile uşilor şi ferestrelor din clasă.  

 Folosiţi TPR cu geografia hărţii, anotimpurile şi vremea ţării ţintă şi oraşului de origine.  

 În grupuri mici, pictaţi fereastra originală ţinând cont de ţara ţintă sau de oraşul de 
baştină.  

 Descrieţi o fereastră în scris sau oral.  

 Expuneţi ferestrele în clasă şi rugaţi studenţii să aleagă fereastra care le place cel mai 
mult şi să scrie de ce o preferă pe aceea.  

Evaluare:  

 Observaţi participarea studenţilor, evaluaţi gradul de înţelegere 

 Observaţi participarea studenţilor, evaluaţi acurateţea şi pronunţia 

Evaluaţi participarea, verificaţi utilizarea: 

 Limbii ţintă şi acurateţea 

 Verificaţi includerea tuturor elementelor, prezentarea şi participarea în cadrul proiectu-
lui de grup 

 Evaluaţi paragraful scris şi verificaţi-i acurateţea şi sensul 

 Evaluaţi scrierea studenţilor, verificaţi coerenţa, interesul şi acurateţea 

Adaptare după o unitate de predare pregătită de Pam Morgan, Renbrook School, West  
Hartford, CT. 

22..88..  CCoonncclluuzziiee    
Deşi CBI poate fi dificil şi solicitant atât pentru profesori cât şi pentru studenţi, acesta poate 
oferi de asemenea foarte multe stimulente şi satisfacţii. Măsura în care adoptaţi această abor-
dare poate să depindă de disponibilitatea studenţilor dumneavoastră, de instituţia în cadrul 
căreia vă desfăşuraţi activitatea şi de accesul la resurse în mediul dumneavoastră. 

Incorporarea CBI în cursurile de limbi străine este un mod de a oferi context semnificativ pen-
tru instruirea lingvistică, precum şi o modalitate de consolidare a abilităţilor academice. Preda-
rea prin intermediul conţinutului este distractivă şi merită efortul, atât pentru studenţi cât şi 
pentru profesori. Deşi planificarea lecţiilor şi crearea materialelor pentru instruirea bazată pe 
conţinut durează mai mult, rezultatele merită osteneala. 
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33..  PPrriinncciippiiii  aallee  eedduuccaaţţiieeii  oorriieennttaattee  ssoocciiaall  
“Studenţii care au beneficiat de 12-20 de ani de învăţare prin cooperare şi care au avut şansa 
să colaboreze cu studenţi diferiţi ca abilităţi, etnie, sex ş.a.m.d. vor fi mai capabili să 
construiască relaţii clar interdependente decât cei care au trecut prin 12-20 de ani de învăţare 
de tip competitiv şi individualist" (Johnson şi Johnson, 1994). 

În mediul profesional de astăzi, învăţarea în grupuri, pentru a face schimb de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi în rezolvarea problemelor, crearea de cunoştinţe noi şi învăţarea unii de 
la alţii sunt competenţe cheie. Prin urmare, ofertele educaţionale ar trebui să ia în calcul oferi-
rea unor medii de învăţare socială. Metodele de instruire orientate social nu înseamnă însă 
numai formarea unui grup şi lăsarea studenţilor să lucreze împreună şi nici numai 
cunoaşterea faptului că acumularea de cunoştinţe poate avea loc neintenţionat; de preferat, 
ele ar trebui să fie structurate pentru a permite învăţarea împreună, unul de la altul şi individu-
al. În funcţie de accentul pus pe unul sau pe celălalt dintre aspecte, de-a lungul timpului au 
apărut mai multe teorii legate de învăţarea într-un mediu social. 

33..11..  TTeeoorriiii  aallee  îînnvvăăţţăărriiii  îînnttrr--uunn  ccoonntteexxtt  ssoocciiaall  
Ca în cazul multor altor principii, există mai multe teorii care se concentrează asupra compor-
tamentului şi cunoaşterii ca elemente de bază ale învăţării în contexte sociale. Principalele 
două teorii sunt teoria învăţării sociale şi teoria dezvoltării sociale.  

Teoria dezvoltării sociale afirmă că atât cunoaşterea cât şi conştiinţa sunt produse ale com-
portamentului social şi că trebuie să aibă loc o interacţiune socială pentru ca dezvoltarea să 
se producă (Lev Vygotsky21). Teoria învăţării sociale - derivată din cea a lui Cornell Montgom-
ery - afirmă că orice comportament uman este o interacţiune reciprocă şi continuă la nivel 
cognitiv, comportamental şi de mediu. Comportamentul este influenţat atât de factori psiholo-
gici cât şi de factori sociali (Bandura, 1977). Böttger şi alţii (n.d.) identifică existenţa a două 
sisteme cognitive diferite în interacţiunile sociale: unul al individului şi unul al grupului. Ei 
plasează pe această axă trei perspective diferite, dinspre cunoaşterea individuală pe de o 
parte către cunoaşterea grupului pe de alta: perspectiva socio-constructivistă, cea socio-
culturală şi cea a cunoaşterii împărtăşite (comune). 

Teoria socio-constructivistă se referă la dezvoltarea individuală bazată pe interacţiune socială; 
un sistem cognitiv în contact cu un altul comunică şi interpretează informaţii esenţiale pentru 
dezvoltarea sa ulterioară. Astfel, în funcţie de nivelul de dezvoltare, pot avea loc interacţiuni 
sociale specifice şi evoluţii suplimentare. În interacţiunile de grup, nivelurile individual şi social 
se conectează.  

Perspectiva socio-culturală observă relaţia dintre interacţiunea socială şi dezvoltarea cognitivă 
individuală. Prin interacţiuni sociale, indivizii îşi dezvoltă sistemele cognitive. Totuşi, perspecti-
va socio-culturală identifică dezvoltarea la ambele niveluri: şi cel social şi cel individual. De la 
o persoană la alta, comunicarea are loc în scopul de a interacţiona (nivel interpsihologic). În 
interiorul fiecărui individ, aceasta poate genera reflecţie asupra sinelui (nivel intrapsihologic). 
Astfel, interacţiunile altor oameni le pot influenţa pe ale noastre proprii.  

Cea de-a treia este perspectiva cunoaşterii împărtăşite (comune) care vede mediul ca o parte 
a activităţilor cognitive; ea se concentrează asupra mai multor sisteme cognitive individuale 
care formează un singur întreg. Prin interacţiune/comunicare, sistemul cognitiv al fiecărui 
membru al grupului se poate dezvolta şi, astfel, sistemul cognitiv al grupului se dezvoltă. 

Aceasta înseamnă că, în grupuri, cunoaşterea poate fi dobândită individual, colectiv sau prin 
cercetare în cooperare cu ceilalţi (Probst, Raub şi Romhardt, 1999). Indiferent cum se obţine 
cunoaşterea, mediile de învăţare socială au în comun faptul că interacţiunile pot fi divizate în 
faze specifice. 
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33..22..  FFaazzee  aallee  iinntteerraaccţţiiuunniilloorr  ssoocciiaallee  
Atunci când oamenii se întrunesc, pot fi identificate mai multe procese sociale; ele alcătuiesc 
faze specifice ale grupului care uneori pot fi identificate mai clar, alteori nu. Există patru faze 
principale care pot apărea în orice mediu de învăţare socială. Identificarea lor şi cunoaşterea 
principalelor lor caracteristici pot ajuta la crearea unui mediu clar conturat pentru studenţi. 
Aşadar, descrierea care urmează indică şi gama de roluri pe care instructo-
rul/profesorul/cadrul didactic le poate avea în astfel de medii de predare - dintre care unele 
sunt importante în toate fazele. Tipice sunt însă, printre altele, următoarele: 

La începutul unor asemenea sisteme de grup există întotdeauna o fază în care oamenii au 
nevoie să se orienteze; de la încercarea de a-i cunoaşte pe ceilalţi (mai bine) până la găsirea 
(sau primirea) propriului rol în cadrul grupului. Curiozitatea şi anxietatea pot juca un rol impor-
tant; în mod cert, gradul în care ele se manifestă depinde de experienţele anterioare în rapor-
turile cu oamenii necunoscuţi, cu noile medii şi provocări. În această fază, instructo-
rul/profesorul deţine importantul rol de moderator: acesta trebuie să creeze un climat primitor, 
de acceptare şi respect; trebuie de asemenea să explice sarcinile de lucru, procedurile şi re-
gulile şi astfel să-i invite pe toţi membrii grupului să se deschidă şi să înceapă să colaboreze. 

Următoarea fază este dedicată în principal începerii interacţiunii pe tema principală de discuţie 
a şedinţei de grup; membrii grupului interacţionează dezbătând, de exemplu, idei şi puncte de 
vedere. În această fază, instructorul/profesorul este în principal moderator şi/sau mediator: 
acesta trebuie să medieze eventualele conflicte, să conducă dezbaterea şi să încurajeze par-
ticiparea celor tăcuţi. Profesorul trebuie să acorde sprijin noilor membri ai grupului, care se 
alătură echipei în această fază. 

În cea de-a treia fază, membrii grupului se destind, se simt mai în largul lor interacţionând unii 
cu alţii şi folosindu-şi comportamentul socializat pentru rezolvarea unor probleme, redactarea 
unei lucrări de grup sau alte activităţi similare. 

În această fază, instructorul/profesorul se află mai degrabă în rolul de promotor: acesta tre-
buie să promoveze interacţiunile în conformitate cu cadrul stabilit pentru grup, cu sarcinile 
alocate şi cu trăsăturile individuale ale studenţilor. Acest lucru se poate realiza în multiple 
moduri: interacţiunile pot fi prestructurate şi prestabilite sau deschise, formale sau informale.  

La sfârşitul şedinţei de grup, membrii grupului se concentrează asupra finalizării obligaţiilor lor 
comune şi sunt la un pas de întoarcerea la celelalte activităţi ale lor. În acest moment, 
studenţii încep să revină la rutina lor zilnică. În această fază, instructorul/profesorul poate de-
veni "capacitatorul": rolul său principal este acela de a face posibilă munca de reflecţie şi de a 
încuraja transferul în viaţa de zi cu zi a ceea ce membrii grupului au învăţat. 

33..33..  MMeettooddee//ssttrraatteeggiiii  ddiiddaaccttiiccee  ppeennttrruu  pprriinncciippiiiillee  oorriieennttaattee  ssoocciiaall  
Pentru mediile de învăţare socială în care studenţii sunt grupaţi pentru a lucra şi a căuta 
împreună semnificaţii, înţelegere sau soluţii, se utilizează frecvent termenul acoperitor de 
"învăţare pe bază de colaborare". Activităţile educative pe bază de colaborare pot include re-
dactare colectivă a unei lucrări, proiecte de grup, rezolvarea problemelor în comun, dezbateri, 
echipe de studiu şi altele. Toate acestea sunt metode de învăţare/predare în care studenţii se 
întrunesc pentru a analiza o chestiune importantă sau a gestiona o problemă, sau în care 
studenţii se grupează pentru a dezbate un subiect sau o temă comună. Pe de altă parte, toate 
aceste activităţi sunt strâns legate de noţiunea de "învăţare prin cooperare". În acest tip de 
învăţare, studenţii lucrează împreună la o activitate structurată, urmând a se evalua atât mun-
ca lor individuală cât şi cea a grupului. Prin urmare, se poate afirma că, în cadrul învăţării pe 
bază de colaborare, participanţii lucrează împreună pentru atingerea unui obiectiv individual, 
însă în învăţarea prin cooperare ei lucrează împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. 

Majoritatea metodelor de instruire pe bază de colaborare/prin cooperare pot fi aplicate în 
multe domenii, cu grupuri ţintă şi scenarii de învăţare diferite. În general, ele diferă în funcţie 
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de gradul de autoorganizare, responsabilitate şi de forma de evaluare. Pe lângă aceşti para-
metri, unele dintre aceste scenarii de învăţare sunt aplicabile mai degrabă unor grupuri mici 
iar altele unor grupuri mai mari. Cu toate acestea, ele se bazează pe concepte cum ar fi 
învăţarea prin observare, imitarea sau modelarea. Printre cele mai frecvente cadre de 
desfăşurare se numără următoarele: 

Pair-share (munca în perechi) şi educarea reciprocă – presupune doi studenţi care fac 
schimb de idei sau rezolvă o problemă. Intr-un grup atât de mic, ambii participanţi au respon-
sabilitatea de a vorbi, asculta şi oferi/primi feedback. Această metodă poate fi folosită ca in-
struire reciprocă, în care un student începe să citească şi să rezume/interpreteze un text, 
după care cei doi îl discută împreună iar apoi celălalt student începe să citească şi re-
zume/interpreteze următorul alineat. 

Grupuri mozaic - acestea le oferă studenţilor posibilitatea de a dezbate şi analiza o chestiune 
şi apoi, prin formarea unui alt grup sau a unui grup nou, de a-şi învăţa colegii. Studenţii vor fi 
într-un grup "începători" iar în celălalt, "experţi". 

Dezbatere în clasă divizată - întregul grup de studenţi este împărţit în două pentru a dezbate 
şi discuta o temă majoră. Cu cât dimensiunea grupului este mai mare, cu atât scad şansele ca 
toţi indivizii să se implice activ, iar nevoia de coordonare va creşte. 

Grupuri aleatorii - formate din trei sau patru persoane - în cazul unor grupuri mai mari este 
uneori preferabilă împărţirea acestora în grupuri mai mici, de trei sau patru persoane, pentru a 
dezbate o temă largă. Astfel, toţi membrii pot participa activ şi pot concepe un răspuns. 

Grupuri de interese - studenţii de vârste apropiate sau cu interese similare sunt grupaţi 
împreună (în unele cazuri, poate fi utilă formarea de grupuri cu interese mixte, cu 
reprezentanţi proveniţi din contexte, culturi, religii şi/sau de vârste diferite). 

Masă rotundă între colegi - grupuri mai mici, de cinci până la şapte studenţi desfăşoară o 
discuţie de tip masă rotundă. Aceasta se poate desfăşura într-o formă foarte constructivă: 
ajungerea la un consens chiar dacă există opinii radical diferite.  

Concurs între echipe - după instruirea iniţială pe tema principală, grupuri mai mici realizează 
anumite exerciţii iar apoi se înscriu într-un concurs. În cadrul acestui concurs (test), fiecare 
student adună puncte pentru echipa sa. Apoi are loc reflecţia individuală care este şi ea 
evaluată. 

Noile tehnologii au adăugat în ultimii ani o nouă dimensiune învăţării pe bază de colaborare 
şi prin cooperare. Se pot distinge învăţarea pe bază de colaborare, asistată de calculator 
(CSCL - Computer-supported collaborative learning în lb. engl.) şi munca în cooperare 
asistată de calculator. În ambele scenarii - primul referitor la învăţare şi celălalt la munca în 
echipă - se foloseşte noua tehnologie pentru a asista, controla şi/sau monitoriza interacţiunile 
de grup, pentru a gestiona sarcinile şi rolurile de îndeplinit şi pentru a transfera sau stoca 
(noile) cunoştinţe. Aceste instrumente pot astfel mări eficienţa şi eficacitatea proceselor de 
învăţare în contexte sociale. 

Munca între colegi, munca în grup şi dezbaterile pot avea o contribuţie deosebită la generali-
zarea şi transferarea cunoştinţelor studenţilor de la unii la alţii, pentru a extinde astfel 
învăţarea dincolo de învăţarea individuală. Activităţi de genul celor descrise anterior pot fi utile 
şi pentru testarea şi sintetizarea ideilor şi înţelegerii materialului predat (Reznitskaya, Ander-
son şi Kuo, 2007; Corden, 2001; Nystrand, 1996; Reznitskaya, Anderson şi Kuo, 2007; We-
ber, Maher, Powell şi Lee, 2008 şi Corden, 2001; Matsumara, Slater şi Crosson, 2008). Prin 
urmare, învăţarea în context social poate aduce beneficii specifice studenţilor; în general, 
acestea pot fi la nivel cognitiv, emoţional-motivaţional şi social. Câteva din principalele avan-
taje ale scenariilor de învăţare socială sunt enumerate în capitolul următor. 

   



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 68 

33..44..  BBeenneeffiicciiii  aallee  îînnvvăăţţăărriiii  îînn  ggrruupp,,  îînnttrr--uunn  mmeeddiiuu  bbaazzaatt  ppee  ccoollaabboorraarree  

Diversitatea şi competenţele interculturale 
Învăţarea în grupuri poate reuni studenţi proveniţi din contexte sociale, culturale şi/sau reli-
gioase diferite. Lucrul în echipe sau angajarea în dezbateri de grup cu aceştia le poate oferi 
studenţilor înţelegerea mai profundă a unei multitudini de puncte de vedere şi poate ajuta la 
conştientizarea acestor aspecte, la creşterea toleranţei şi/sau la evitarea neînţelegerilor inter-
culturale. Aceştia află idei noi şi beneficiază de pe urma cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor celorlalţi. 

Dezvoltarea interpersonală 
Interacţionând cu alţi oameni, studenţii învaţă să se raporteze la colegi, la alţi studenţi şi la 
profesori/instructori într-un mod structurat. Studenţii proveniţi din contexte migraţioniste pot 
face parte dintr-o echipă, pot discuta şi rezolva probleme împreună şi pot învăţa comporta-
mentul social aferent sistemului social din "noua" lor ţară. 

Dezvoltarea intrapsihologică 
Comunicând şi făcând schimb de informaţii, concepând, prezentând şi discutând subiecte cu 
ceilalţi, studenţii pot reflecta la diversele puncte de vedere, îşi pot testa cunoştinţele existente 
şi le pot modifica, ajusta şi ancora în memorie. Astfel, ei îşi pot crea o cunoaştere mai 
cuprinzătoare decât cea la care ar avea acces în lipsa interacţiunii sociale. 

Dezvoltarea abilităţilor sociale 
Discutarea diferitelor puncte de vedere îi poate ajuta să înţeleagă mai bine alte puncte de ve-
dere şi să şi le susţină pe cele proprii, să practice gândirea critică şi să stăpânească temele 
conexe. În anumite cazuri, acesta poate fi un efect secundar învăţării despre tema principală. 

Factori motivaţionali 
Un alt avantaj este că studenţii ar putea fi mai motivaţi - sau motivaţi pentru mai mult timp - să 
înveţe în cadrul unui grup decât de unii singuri. 

Oportunităţi variate de feedback 
Pe baza interacţiunilor suplimentare dintre ei, studenţii primesc mai mult feedback personal în 
legătură cu ideile şi răspunsurile lor decât ar putea primi numai din partea profesoru-
lui/instructorului. Reflecţia personală poate fi organizată pornind de la acest feedback extern. 

Rezolvarea problemelor dificile 
Cunoaşterea comună a grupului poate ajuta la rezolvarea unor probleme pe care indivizii nu 
le pot depăşi de unii singuri. În viaţa reală, doi sau mai mulţi membri ai unui grup nu vor avea, 
probabil, exact aceleaşi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe. Atunci când alcătuiesc un grup, 
fiecare individ poate contribui cu cunoaşterea sa pentru a rezolva o problemă. 

Posibile dezavantaje 
Cu toate acestea, interacţiunile sociale pot avea şi anumite dezavantaje de care profeso-
rul/instructorul/cadrul didactic ar trebui să ţină cont, mai ales în cazul multor studenţi migranţi 
care trebuie să se orienteze într-o nouă cultură/societate. Câteva din aceste posibile dezavan-
taje sunt: 

Asumarea responsabilităţii pentru educaţie: A-i face pe studenţi răspunzători pentru edu-
carea celorlalţi le poate produce stres studenţilor mai lipsiţi de experienţă sau celor cu stimă 
de sine scăzută. 
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Rolurile din grupuri: Atribuirea de roluri poate duce la conflicte între studenţi, mai ales într-un 
grup cu multe personalităţi puternice. 

Influenţa sistemului social: Toate persoanele care participă la interacţiunea socială vor fi 
influenţate de contextul lor social "originar" iar comunicarea dintre membrii grupului va fi 
influenţată de comportamentul social. Aceasta include de asemenea pericolul de a: 

 Reconfirma stereotipuri: învăţarea în grup poate deveni un microcosmos de puncte 
"tradiţionale" de vedere 

 Gândire de nivel scăzut: uneori, în grupurile mari, timpul permite doar concentrarea 
asupra sarcinilor de studiu la nivelul cel mai de bază, ceea ce duce la ignorarea stra-
tegiilor de gândire la un nivel mai înalt 

Condiţiile preliminare necesare pentru educarea reciprocă enunţate de Johnson şi Johnson 
(1994) includ, ca factori principali, interdependenţa pozitivă, interacţiunea directă, responsabi-
litatea individuală, abilităţile sociale şi evaluarea - în lista de recomandări de mai jos sunt 
menţionate câteva elemente-cheie pentru succes, pe care un profesor/instructor/cadru didac-
tic dintr-un context de învăţare socială ar trebui să le ia în considerare. 

33..55..  RReeccoommaannddăărrii  ppeennttrruu  pprriinncciippiiii  ddee  pprreeddaarree  oorriieennttaattee  ssoocciiaall  
Profesorii/instructorii/cadrele didactice FLAM care aplică acest principiu ar trebui: 

 să ofere o introducere a şedinţei, cu o conturare clară a activităţii, responsabilităţilor şi 
obiectivelor de studiu (realiste, realizabile şi măsurabile) 

 să pretindă rezultate bune de la toţi studenţii; să le arate că au incredere în ei şi că le 
preţuiesc în mod egal contribuţiile 

 să ofere îndrumare pe parcursul întregului proces educaţional, precum şi o evaluare 
finală cu feedback detaliat 

 atunci când apar conflicte, să le arate studenţilor în ce fel acestea pot fi soluţionate şi 
evitate în viitor 

 să-i ajute pe studenţi să reflecteze în mod regulat la progresele pe care le fac 

 şi, nu în cele din urmă, să promoveze umorul 

Întrucât migranţilor - şi mai ales migranţilor femei, le lipsesc adesea reţelele sociale, aceştia 
având ca punct de referinţă numai propriile familii, caracterul social al educaţiei şi consilierii 
migranţilor este crucial. Acesta este cu atât mai important cu cât mulţi migranţi suferă adesea 
şi de o lipsă de încredere în sine sau de o stimă de sine scăzută. Aplicarea principiilor învăţării 
orientate social ar trebui să încurajeze fiecare migrant să contribuie cu specificul, personali-
tatea şi ideile sale la curs, să îi sporească încrederea în sine şi să contribuie la reuşita învă-
ţării în cadrul grupului. Într-o atmosferă ideală de înţelegere şi susţinere reciprocă, studenţilor 
migranţi li se creează posibilitatea de a coopera şi astfel de a învăţa unii de la alţii.  

Principiul învăţării sociale presupune în esenţă oameni care învaţă unul de la altul observând, 
imitând şi modelând. Atunci când planifică lecţiile, instructorii trebuie deci să înţeleagă modul 
în care studenţii pot asimila cunoştinţe sau abilităţi unii de la alţii. Lucrul în grup este una din-
tre cele mai bune strategii de a învăţa cu alţi studenţi. Aşa cum am arătat mai sus, există două 
tipuri de metode de învăţare într-un grup: învăţare pe bază de colaborare şi învăţare prin co-
operare, fiecare cu obiective diferite. Aceste două metode de învăţare sunt diferite, aşa încât 
instructorii trebuie să aleagă una dintre ele care să fie adecvată obiectivului de studiu. Abor-
darea pe bază de colaborare, centrată pe student şi prin strategii multiple a procesului 
educaţional este fundamentală pentru educaţia multiculturală. 
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Principiile învăţării orientate social au ca scop crearea unei atmosfere plăcute, de schimb 
reciproc de cunoştinţe. Şedinţele de instruire ar trebui să fie mai mult decât o banală ocazie 
de transfer de cunoştinţe, ci să aibă caracterul unui "eveniment social". Aplicarea principiilor 
învăţării orientate social ar trebui să încurajeze fiecare migrant să contribuie cu specificul, per-
sonalitatea şi ideile sale la curs, să îi sporească încrederea în sine şi să contribuie astfel la 
reuşita procesului de instruire în cadrul grupului. Într-o atmosferă ideală de înţelegere şi susţ-
inere reciprocă, studenţilor migranţi li se creează posibilitatea de a coopera şi astfel de a 
învăţa unii de la alţii. Asemenea metode sunt importante îndeosebi pentru studenţii timizi, care 
de cele mai multe ori sunt prea rezervaţi pentru a se adresa profesorului/instructorului în mod 
direct. Profesorii/instructorii pot încerca să le crească respectul de sine prin aplicarea de me-
tode orientate social. 
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5. Studii de caz  

CCaazzuull  11  
Viena, Departamentul Municipal 17 - Proiectul de integrare şi diversitate: “Start Coaching” 
MA 17 - Probleme de integrare şi diversitate, 1200 Viena, Dresdnerstraße 93,  etajul 5, came-
rele 5.54 şi 5.63 

http://www.startwien.at/ 

FFiilloozzooffiiee//mmiissiiuunnee//ţţeelluurrii  şşii  oobbiieeccttiivvee  eennuunnţţaattee  
"Start Coaching" este un serviciu oferit de MA 17, menit să ajute migranţii nou sosiţi să se 
orienteze mai bine şi mai rapid în Viena. Broşura "Education Booklet", pe care o primesc toţi 
clienţii proiectului "Start Coaching", cuprinde în principiu toate programele de educaţie şi in-
struire pe care migranţii le pot frecventa pentru a face dovada abilităţilor lingvistice în limba 
germană, a calificărilor profesionale, educaţiei şi instruirii cerute pe piaţa muncii. În plus, 
broşura îşi propune să-i ajute pe partenerii proiectului în identificarea programelor la care mi-
grantul a luat deja parte şi a celor pe care ar trebui să i le ofere în continuare (Education book-
let, vezi pagina principală Start Wien). Un obiectiv suplimentar al acestui serviciu este acela 
de a contribui la monitorizarea procesului de migraţie şi integrare, la nivelul municipalităţii vie-
neze (http://andreasreisenberger.viennablog.at/2008/1 1 /05/bildungspass-stattfremdenhass). 

IIssttoorriicc,,  ccoonntteexxtt  şşii  ssttrruuccttuurrăă  ggeenneerraallăă  
Viena oferă programul "Start Coaching", ca nouă măsură de orientare a noilor sosiţi, din luna 
noiembrie 2008. Acest serviciu gratuit este împărţit în 3 domenii principale: Consilierea de 
început (start coaching), broşura cu ofertele educaţionale şi modulele informative. Start 
Coaching este conceput să se desfăşoare imediat după trecerea migranţilor pe la serviciul MA 
35; adică, imediat după obţinerea primului permis de şedere în Austria. 

GGrruuppuurrii  ţţiinnttăă  şşii  ccoonnţţiinnuuttuull  sseerrvviicciiuulluuii  
"Start Coaching" este destinat tuturor migranţilor care au primit pentru prima oară permisiunea 
de a se stabili în Austria, începând cu data de 1 Octombrie 2008. Angajaţii serviciului MA 17 
oferă consiliere în 15 limbi principale, în primul rând referitor la Acordul de Integrare, dar şi la 
orice alte teme legate de imigrare. 

Programarea la "start coaching" furnizează noului sosit un prim serviciu de orientare. Este clari-
ficat statutul migrantului, sunt analizate perspectivele de viitor ale acestuia şi se decide care 
sunt paşii următori. Pe lângă acestea, migranţii primesc aşa-numita broşură "Vienna education", 
care oferă informaţii referitoare la cursuri de limbă, evenimente informative şi servicii de consi-
liere. Toate programele educaţionale şi de formare profesională pe care migranţii le pot frecven-
ta sunt trecute în broşură. Broşura include de asemenea vouchere (bonuri) din partea 
municipalităţii vieneze pentru cursuri de limbă germană, în valoare de 300 euro. Înainte de a 
putea folosi însă banii pentru un curs de integrare, migranţii trebuie însă să participe la cel puţin 
unul din următoarele module informative speciale: "Consiliere în carieră pentru migranţii nou-
sosiţi", "Recunoaşterea calificărilor obţinute în străinătate", "Chestiuni legate de rezidenţă", "Să-i 
înţelegem pe vienezi", "Sistemul austriac de sănătate", "Sistemul austriac de învăţământ", "Viaţa 
în Viena" şi "Limba mea, limbile noastre - învăţarea limbii germane". Modulele sunt oferite în 
limbile materne ale migranţilor şi sunt predate de persoane de origine străină. După participarea 
la unul dintre aceste evenimente, migranţilor li se aplică o ştampilă pe voucherul pentru cursurile 
de limbă şi pe broşura informativă. Abia acum voucherul poate fi folosit pentru un curs de inte-
grare (MA 17, pagina principală Start Wien). 
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AAcccceessuull  
MA17 colaborează cu MA 35, autoritatea austriacă pentru imigrare. Astfel, fiecare persoană 
care primeşte pentru prima oară permisiunea de a se stabili în Austria este trimisă automat la 
"Start Coaching" pentru a face o programare. La modulele informative poate însă participa 
orice persoană interesată, nu numai deţinătorii broşurii informative. 

Serviciul încearcă să-i atragă pe migranţi oferindu-le consiliere gratuită şi, mai ales vouchere 
pentru cursurile de integrare, în valoare de 300 euro. În plus, oferă module informative şi de 
îndrumare în 15 limbi, pentru a-i ajuta pe străinii care încă nu vorbesc limba germana să se 
simtă în largul lor şi să beneficieze de pe urma acestui serviciu. 

CCoonnttaaccttee  şşii  ccoollaabboorrăărrii  
"Start Coaching" colaborează îndeaproape cu mai multe instituţii de învăţământ, servicii de 
îndrumare profesională şi organizaţii sau reţele sociale ale migranţilor. Astfel, el reprezintă o 
interfaţă între migranţi şi instituţiile care se ocupă de ei. În ceea ce priveşte instituţiile de 
învăţământ, se acordă o atenţie deosebită învăţării limbii germane pentru a îndeplini condiţiile 
Acordului de Integrare. Multe şcoli de limbă, organizaţii ale migranţilor şi centre de educaţie 
pentru adulţi oferă aceste cursuri. Pagina principală de Internet a "Start Coaching" oferă o 
bază de date cu toate cursurile de integrare oferite. 

Cât priveşte serviciile de îndrumare în profesie, "Start Coaching" oferă un modul referitor la 
consilierea în carieră susţinut de waff - Programul Vienez de Ocupare a Forţei de Muncă. 
Această instituţie se implică activ pe piaţa forţei de muncă şi oferă informaţii în mai multe limbi 
celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. La şedinţa de consiliere pentru noii sosiţi, migranţii 
pot afla totul despre drepturile, obligaţiile şi oportunităţile pe care le au pe piaţa muncii. 

"Start Coaching" colaborează de asemenea cu "Centrul de consiliere cu privire la 
recunoaştere şi educaţie continuă pentru migranţi" (Beratungszentrum für MigrantInnen: 
Anerkennungs- und Weiterbildungsstelle). Aici, migranţii pot obţine informaţii referitoare la 
reglementările de pe piaţa austriacă a muncii, despre oportunităţile de carieră în condiţiile un-
or calificări care diferă de cele din ţările lor de origine, despre posibilităţile de formare 
profesională şi educaţie continuă, şi despre finanţările existente şi recunoaşterea calificărilor 
obţinute în străinătate. Acest centru oferă consiliere în carieră, sfaturi referitoare la programele 
de formare sau perfecţionare profesională şi îşi sprijină clienţii pe perioada instruirii şi 
perfecţionării, precum şi în ceea ce priveşte procedurile de recunoaştere. 

Un alt partener de bază al "Start Coaching" este Serviciul Public Austriac de Ocupare a Forţei 
de Muncă (AMS). Acesta este principalul furnizor de servicii legate de piaţa muncii din Austria. 
El selectează candidaţi pentru locurile de muncă vacante şi asistă persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă prin oferirea de sfaturi, informaţii, cursuri de formare şi asistenţă 
financiară. 

Camera Forţei de Muncă din Viena (AK), un alt partener, reprezintă interesele membrilor săi 
în faţa statului federal şi oferă asistenţă financiară pentru măsuri suplimentare de formare şi 
perfecţionare, prin intermediul voucherului său pentru educaţie. 

În cele din urmă, "Start Coaching" colaborează cu WKO, Camera Economică a Vienei, care 
reprezintă unul dintre cei mai mari furnizori de programe educaţionale şi de pregătire 
profesională din Austria. (Start Wien Homepage/PartnerInnen). 
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RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuaarree  
Goran Novakovic, purtător de cuvânt al MA 17, afirmă că eficienţa programului "Start Coaching" 
se datoarează strânsei colaborări cu AMS şi waff. Cu sprijinul acestor puternice instituţii pot fi 
concepute măsuri personalizate de perfecţionare, care ţin cont de cunoştinţele şi abilităţile 
fiecărui individ. Astfel, în viitor, migranţii vor avea şanse mai bune pe piaţa muncii 
(http://andreasreisenberger.viennablog.at/2008/1 1 /05/bildungspass-statt-fremdenhass). 

În urma primului modul informativ din noiembrie 2008, la care au participat 150 de persoane, în 
decembrie 2008 numărul participanţilor a fost mai mult decât dublu (370 de participanţi). Consi-
lierul de integrare Sandra Frauenberger deduce de aici faptul că programul se află pe drumul 
cel bun pentru a-i ajuta pe noii veniţi să se stabilească în Austria 
(http://www.vhs.at/aktuelles_detailansicht+M595cfd4068c.html). 

Întrucât acesta este un program recent, momentan se cunosc puţine detalii referitoare la rezul-
tatele sale. El poate fi însă considerat un exemplu de bune practici, din mai multe motive. În 
primul rând, atacă principala problemă cu care se confruntă migranţii în Austria: lipsa de 
informaţie cu privire la propriile perspective de viitor, informaţiile insuficiente despre structurile 
educative şi cele ale pieţei muncii, şi dificultăţile întâmpinate la recunoaşterea calificărilor obţin-
ute în ţara de origine. În cel de-al doilea rând, programul îşi propune să clarifice drepturile şi 
obligaţiile migranţilor. Acest lucru este esenţial mai ales din perspectiva Acordului de Integrare, 
deoarece migranţii nu prea ştiu ce anume este acesta şi cine trebuie să-l respecte. În fine, faptul 
că "Start Coaching" serveşte ca interfaţă între migranţi şi instituţiile abilitate ajută desigur la clari-
ficarea competenţelor sub diverse aspecte. În acest fel, nu numai migranţii, ci şi instituţiile şi 
organizaţiile economisesc fără îndoială timp şi energie. 

RReeffeerriinnţţee::  
http://www.startwien.at/ [15 jan 2009] 
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CCaazzuull  22  
Centrul de Educaţie pentru Tineri - Jugendbildungszentrum (JUBIZ) Asociaţia Volkshoch-
schule Ottakring, Ludo-Hartmann-Platz 7, A-1160 Viena - http://www.jubiz.at/aktuell.html 

FFiilloozzooffiiee//mmiissiiuunnee//ţţeelluurrii  şşii  oobbiieeccttiivvee  eennuunnţţaattee  
Principalul obiectiv al grupului de şcoli pentru adulţi Volkshochschule din Viena, din care JU-
BIZ face parte, este să pună la dispoziţia populaţiei vieneze o ofertă educaţională uşor 
accesibilă şi cuprinzătoare (http://www.vhs.at/ueberuns.html?&L=). JUBIZ aplică această mi-
siune în cazul migranţilor tineri. 

IIssttoorriicc,,  ccoonntteexxtt  şşii  ssttrruuccttuurrăă  ggeenneerraallăă  
JUBIZ este o componentă a centrului de educaţie pentru adulţi Volkshochschule Ottakring şi 
oferă diverse tipuri de măsuri educaţionale pentru tinerii migranţi cu vârste cuprinse între 15 şi 
25 de ani. Începând din vara lui 2006, JUBIZ include şi un serviciu de consiliere în educaţie. 

GGrruuppuurrii  ţţiinnttăă  şşii  ccoonnţţiinnuuttuull  sseerrvviicciiuulluuii  
JUBIZ acoperă două domenii principale ale educaţiei tinerilor. Pe de o parte, pune la 
dispoziţie un serviciu de consiliere în educaţie (Beratungs und Kompetenzstelle für Sprachför-
derung und Bildungsarbeit mit jugendlichen ImigrantInnen) pentru tinerii migranţi iar pe de altă 
parte oferă diferite tipuri de cursuri pentru aceştia. Serviciul de consiliere în educaţie este 
adresat în mod explicit tinerilor migranţi nou sosiţi şi acelor migranţi adolescenţi sau adulţi 
tineri care doresc să intre sau să reintre în sistemul austriac de învăţământ şi de ocupare a 
forţei de muncă. El furnizează orientare în profesie precum şi informaţii referitoare la cursurile 
de limbă germană, alfabetizare şi educaţie de bază, diplome de absolvire a liceului, Bacalau-
reat (Matura), metode de finanţare a educaţiei şi multe alte teme legate de educaţie. Tinerii 
migranţi sunt de asemenea ajutaţi în procesul candidaturii pentru un loc de muncă, de pildă la 
scrierea unui CV, pregătirea pentru interviuri etc.  

JUBIZ oferă o varietate de cursuri pentru tinerii migranţi. În primul rând, pune la dispoziţie cur-
suri de limbă germană şi de alfabetizare, la două niveluri. Aceste cursuri sunt destinate 
migranţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani, cu domiciliul înregistrat în Viena şi care nu 
au avut şansa frecventării nici unei şcoli în ţările lor de origine, sau care au mers la şcoală 
numai pentru o scurtă perioadă de timp. Cursurile predau limba germană de bază, scrisul şi 
cititul precum şi noţiuni fundamentale de matematică. Au loc cu regularitate excursii şi 
activităţi de grup pentru a cultiva abilităţile sociale şi de comunicare ale studenţilor. Cursurile 
durează un semestru şi au loc de Luni până Vineri, după-amiaza (15 ore pe săptămână). Cur-
surile sunt finanţate de MA 17, studenţii plătind numai 90 euro pe semestru. 

În al doilea rând, JUBIZ oferă cursuri specializate de orientare şi de limbă germană, finanţate 
de "Start Wien" (MA 17). Acestea sunt destinate adolescenţilor şi tinerilor adulţi proaspăt sosiţi 
în ţară. Obiectivele definite ale cursurilor sunt ameliorarea abilităţilor lingvistice şi dobândirea 
de strategii de studiu. În plus, sunt stimulate şi predate competenţele cheie ce ţin de viaţa 
reală (cum ar fi orientarea în Viena, la oficii şi autorităţi locale, etc.). Cursul este conceput să îi 
pregătească pe studenţi pentru participarea la programe educative ulterioare, cum ar fi certifi-
catul de absolvire a liceului (Hauptschulabschlussprüfung). Cursurile se desfăşoară de Luni 
până Vineri (20 ore pe săptămână), pe parcursul întregului an şcolar, la un cost total de 205 
euro. 
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Pentru tinerii migranţi care vorbesc deja limba germană şi intenţionează să obţină certificatul 
de absolvire a liceului, dar care nu pot promova examenul de admitere din pricina lipsei unor 
abilităţi fundamentale în ceea ce priveşte scrisul, cititul, etc, JUBIZ oferă un modul de educaţie 
de bază. Acest curs îşi propune să predea competenţe importante de abordare a textelor, 
astfel încât, mai târziu, când studenţii participă la cursul de obţinere a certificatului de absol-
vire a liceului, aceştia vor fi apţi să utilizeze materialele de studiu scrise şi să urmărească 
lecţiile. Tinerii migranţi studiază de asemenea materii de şcoală generală şi matematică, ceea 
ce creează premisele unei educaţii ulterioare. Cursul se desfăşoară pe parcursul a două se-
mestre şi acoperă 20 de ore pe săptămână. Taxa de înscriere, de 100 euro, este rambursată 
în cazul în care studenţii promovează testul final. Pe lângă aceasta, se mai percepe doar o 
taxă de 50 euro pentru materialele de studiu, deoarece cursurile sunt finanţate de Ministerul 
Austriac al Educaţiei, Artelor şi Culturii (BMUKK). 

JUBIZ mai oferă şi cursuri de pregătire pentru certificatul de absolvire a liceului (Hauptschu-
labschluss). Odată ce studenţii îşi obţin certificatul de absolvire a liceului, JUBIZ le pune la 
dispoziţie consiliere suplimentară în profesie şi educaţie. Cursurile durează un an şi acoperă 
30 de ore pe săptămână. Taxa de înscriere, în valoare de 150 euro, este rambursată după 
absolvire sau dacă studenţii au frecventat cursul cu regularitate. Materialele de studiu costă 
50 euro. 

În fine, pentru studenţii care, deşi deţin un certificat de absolvire a liceului, nu încep o ucenicie 
sau nu doresc/nu pot să frecventeze o şcoală superioară, există un curs de formare intitulat 
KomFlex (Comunicare şi Flexibilitate), care pune un accent special pe abilităţile de lucru cu 
calculatorul. Pe lângă educaţia suplimentară de bază, se studiază ştiinţe economice, retorică 
şi management de proiect, studenţii beneficiind şi de îndrumare suplimentară în educaţie şi 
profesie. Cursul durează un an şi acoperă 30 de ore pe săptămână. Costul total este de 200 
euro. 

(http://www.jubiz.at/lehrgaenge.html) 

AAcccceessuull  
JUBIZ atrage studenţii migranţi printr-o abordare cuprinzătoare şi inteligibilă a educaţiei din 
Austria. Studenţilor nu li se oferă numai servicii de orientare în profesie, ci ei pot obţine, direct 
la JUBIZ, multe din calificările care le lipsesc. Multe cursuri sunt structurate pe grupe diferite 
în funcţie de preferinţele şi aptitudinile studenţilor (cursuri de limbă germană numai pentru 
fete, cursuri cu evoluţie mai rapidă sau mai lentă etc.) pentru a-i ajuta pe studenţi să se simtă 
confortabil în noul mediu educaţional. 

CCoonnttaaccttee  şşii  ccoollaabboorrăărrii  
JUBIZ face parte din reţeaua ESF (Fondul Social European) "Dynamo", care este o reţea 
menită să ofere calificări de bază şi certificate de absolvire pentru tineri, precum şi să sprijine 
integrarea în cadrul sistemelor de învăţământ şi pe piaţa muncii. Publicul ţintă al reţelei "Dy-
namo" îl constituie tinerii de origini străine, cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani. Mai mult, 
JUBIZ este o subgrupă a ansamblului centrelor vieneze de educaţie pentru adulţi (Wiener Volk-
shochschulen), cel mai de seamă furnizor de programe educaţionale pentru adulţi din Viena. 
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RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuaarree  
JUBIZ poate fi considerat un exemplu de bună practică, deoarece încurajează cu tărie 
studenţii să-şi continue educaţia. Pas cu pas, studenţii pot obţine calificările de care au nevoie 
pentru a se integra în sistemul de învăţământ austriac sau pe piaţa locurilor de muncă. Toate 
cursurile pe care le oferă JUBIZ includ consilierea în profesie, cu alte cuvinte, studenţii sunt 
mereu la curent cu posibilităţile pe care le au şi pot decide liber la ce nivel de educaţie îşi do-
resc să ajungă. În fine, graţie multiplelor mecanisme de finanţare (BMUKK, ESF, MA 17, waff), 
JUBIZ poate oferi cursuri la un cost extrem de scăzut. 

RReeffeerriinnţţee  
http://www.jubiz.at/ [16 jan 2009] 
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CCaazzuull  33  
Verein Interface GmbH  
1040 Wien, Paulanergasse 3/1/2  
http://www.interface.or.at/ 

FFiilloozzooffiiee//mmiissiiuunnee//ţţeelluurrii  şşii  oobbiieeccttiivvee  eennuunnţţaattee  
Interface se defineşte ca o organizaţie ce are ca scop promovarea proiectelor educaţionale 
relevante pentru integrare. Obiectivele sale sunt: 

 ajutorarea copiilor, adolescenţilor şi adulţilor de origini străine să participe la viaţa 
socială 

 creşterea sensibilităţii faţă de migraţie, integrare şi diversitate prin măsuri specifice 

 oferirea de competenţe cheie (în domeniile educaţiei, culturii şi sportului) pentru 
migranţi, pentru a le asigura acestora şanse egale de participare la viaţa socială 

 realizarea şi susţinerea de evenimente de politică educaţională legate de integrare, în 
numele municipalităţii din Viena sau a organizaţiilor naţionale, europene ori 
internaţionale 

IIssttoorriicc,,  ccoonntteexxtt  şşii  ssttrruuccttuurrăă  ggeenneerraallăă  
Interface şi-a început activitatea în 1 ianuarie 2005, atunci când s-a implementat, pentru 
migranţii din Viena, o nouă politică a diversităţii (autoritatea responsabilă: MA 17, Departa-
mentul Municipal pentru Diversitate şi Integrare). Organizaţia, care este finanţată de MA 17, 
este alcătuită din următoarele trei departamente: atelierul pentru educaţia tinerilor ("Jugend-
bildungswerkstatt"), departamentul pentru părinţi şi copii şi, începând cu aprilie 2008, un serv-
ciu de însoţire pentru cei cu drept de azil (Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidär 
Schutzberechtigte). S-a încheiat deja un proiect suplimentar, intitulat "Lernbar". Proiectul, 
finanţat de UE, s-a desfăşurat între 1 ianuarie 2002 şi 31 mai 2008. El a fost menit să crească 
nivelul de educaţie în special al adolescenţilor şi femeilor de origine străină din districtele vie-
neze 2 şi 20. Pe lângă consilierea în carieră şi educaţie, persoanele vizate au putut beneficia 
de cursuri de limbă germană, citire sau operare pe calculator.  
(http://www.interface.or.at/lernbar.htm). 

GGrruuppuurrii  ţţiinnttăă  şşii  ccoonnţţiinnuuttuull  sseerrvviicciiuulluuii  
Actualmente, Interface oferă diverse cursuri pentru migranţi. Departamentul "Jugendbil-
dungswerkstatt" se concentrează asupra adolescenţilor şi tinerilor adulţi cu vârste cuprinse 
între 15 şi 25 de ani, sporindu-le astfel gradul de integrare. Pe lângă serviciile de consiliere, 
departamentul oferă publicului său ţintă cursuri de limbă germană cu îndrumare integrată pen-
tru profesie, învăţare creativă prin proiecte şi cursuri de operare pe calculator pentru 
începători şi avansaţi. Unitatea creativă este o componentă a tuturor cursurilor. Intenţia aces-
tor oferte este să încurajeze comunicarea în cadrului grupului, cunoaşterea diverselor tehnici 
creative şi implementarea cunoştinţelor dobândite. 

Departamentul pentru părinţi şi copii oferă cursuri "Mami învaţă germană" (vezi studiul de caz 
"Mami învaţă germană"), cursuri de integrare pentru femei, meditaţii pentru copii şi alte 
proiecte în curs de planificare. 

În fine, serviciul de însoţire pentru persoanele îndreptăţite la azil (Startbegleitung für Asylbe-
rechtigte und subsidär Schutzberechtigte) îi ajută pe aceştia să găsească o locuinţă, un loc de 
muncă, oferte educaţionale suplimentare, cursuri de limbă germană şi şcoli/grădiniţe pentru 
copii. 
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În ceea ce priveşte instructorii care predau diversele cursuri oferite de Interface, aceştia pri-
mesc regulat invitaţii la evenimente de formare şi perfecţionare profesională, mai ales ateliere 
de lucru. Au loc de asemenea şi întâlniri regulate de grup ale profesorilor, în cadrul cărora 
aceştia pot discuta probleme, introduce idei noi, etc. 

AAcccceessuull  
Studenţii află despre organizaţie mai ales prin Internet, prin reţelele de organizaţii pentru 
migranţi, şi, mai ales prin publicitatea făcută de MA 17. De când Interface colaborează cu mu-
nicipalitatea din Viena şi este finanţat de MA 17, acesta din urmă trimite clienţii către 
organizaţiile individuale care oferă cursurile, inclusiv către Interface. 

Interface acordă o mare importanţă cursurilor adaptate publicului ţintă, pentru a-şi face 
studenţii să se simtă confortabil în mediul educaţional. De exemplu, există grupuri separate 
pentru adolescenţi şi tineri adulţi, există cursuri de integrare exclusiv pentru femei, precum şi 
cursurile foarte specifice "Mami învaţă germană". Sunt astfel reduse posibilele temeri şi 
inconvenienţe ale studenţilor. În plus, mulţi din angajaţii de la Interface vorbesc cel puţin una 
din principalele limbi ale migranţilor (turcă, bosniacă/sârbă/croată şi altele), pentru a garanta 
servicii de informare şi consiliere în educaţie adecvate. 

CCoonnttaaccttee  şşii  ccoollaabboorrăărrii  
Cel mai de seamă colaborator al Interface este MA 17, care oferă şi finanţarea. Pe pagina 
principală Interface, se găsesc însă linkuri către aproape toate organizaţiile/reţelele de migranţi, 
instituţiile de învăţământ şi serviciile de îndrumare în carieră importante din Austria. 

RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuaarree  
Interface şi câteva din proiectele pe care le desfăşoară (de ex. "Mami învaţă germană") au 
avut parte de reacţii majoritar pozitive în mass-media austriacă. Mai recent, în data de 10 de-
cembrie 2008, proiectul "Sprache Plus" condus de Interface a primit trofeul european pentru 
prioiecte lingvistice inovatoare ("Europasiegel für innovative Sprachenprojekte", ESIS). 
"Sprache plus" este destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani, care şi-au în-
cheiat deja educaţia de bază înainte de stabilirea în Viena şi care intră, de cele mai multe ori, 
direct pe piaţa muncii. "Sprache Plus" încearcă să evite ajungerea acestor migranţi în posturi 
cu nivel scăzut de calificare, oferindu-le şansa de a învăţa limba germană şi de a primi, con-
comitent, îndrumare în carieră. Mai mult, cursul îi încurajează să îşi cizeleze abilităţile creative 
şi sociale. "Sprache plus" ţine cont şi de limbile materne ale tinerilor migranţi, pentru a le asi-
gura dobândirea de abilităţi lingvistice extinse. În 2007, 1136 de tineri migranţi din 70 de ţări 
diferite au luat parte la aceste cursuri şi au putut astfel să-şi îmbunătăţească şansele de viitor. 

Referitor la cursurile oferite de Interface, consilierul de integrare Sandra Frauenberger a con-
cluzionat că acestea reprezintă un pas important către dezideratul de a le oferi tinerilor 
migranţi perspective reale de viitor în ceea ce priveşte educaţia şi locul de muncă. Acest fapt, 
afirmă dna Frauenberger, face din "Sprache Plus" un exemplu de "bune practici" 
(http://www.wien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?DATUM=2008 1211 &SEITE=02008 1211017). 

La nivel academic, Interface a participat la o evaluare privind migranţii realizată în instituţiile 
vieneze de educaţie pentru adulţi, efectuată de Institutul de Sociologie al Universităţii din Vie-
na (studiul Reinprecht, http://www.interface.or.at/archiv_index.htm). 

RReeffeerriinnţţee  
http://www.wien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?DATUM=2008 1211 &SEITE=02008 1211017  
[16 jan 2009] 

http://www.interface-wien.at/ [16 jan 2009] 
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CCaazzuull  44::  
ProDiverse (UK)Ltd  
www.prodiverse.co.uk  

FFiilloozzooffiiee//mmiissiiuunnee//ţţeelluurrii  şşii  oobbiieeccttiivvee  eennuunnţţaattee  
 Misiunea noastră este aceea de a ajuta indivizii, echipele şi organizaţiile să-şi pună în 

practică întregul potenţial.  

 La ProDiverse, celebrăm şi preţuim diversitatea 

 Pentru a ameliora performanţele individuale, de echipă sau organizaţionale, oferim 
soluţii creative, în centrul cărora se află oamenii. 

 Adoptăm o cultură care pune pe primul loc clientul şi suntem dedicaţi în orice moment 
oferirii unui serviciu util, care adaugă valoare. 

 Furnizăm un serviciu orientat spre rezultate.  

 Oferim servicii de formare, recrutare şi consultanţă flexibile şi complete. 

 Suntem dedicaţi celor mai înalte standarde profesionale şi etice şi lucrăm în parteneriat 
cu clienţii noştri pentru a adăuga valoare şi calitate vieţii sau organizaţiilor lor. 

IIssttoorriicc,,  ccoonntteexxtt  şşii  ssttrruuccttuurrăă  ggeenneerraallăă  
ProDiverse UK Ltd s-a constituit în octombrie 2001 iar primul său sediu a fost situat în Tot-
tenham Green Enterprise Centre.  În iulie 2002 compania deschisese deja un al doilea birou 
în Enfield, care a devenit ulterior sediul său principal. În 2004, compania avea deja trei sucur-
sale în nordul Londrei, un serviciu mobil şi o sucursală în Africa de Sud. În 2005, compania a 
fost restructurată şi s-a deschis o sucursală în Harrow. Ea are acum două sedii centrale, în 
Enfield şi Harrow, şi două companii-surori, ProDiverse Recruitment Services Ltd. şi ProDi-
verse Consultancy and Training Services Ltd. 

ProDiverse este o organizaţie de formare profesională, recrutare şi intermediere de oferte de 
muncă, specializată pe furnizarea de servicii în domeniul egalităţii de şanse şi diversităţii. 
ProDiverse este unul dintre cei mai performanţi furnizori de programe de introducere a 
şomerilor pe piaţa muncii din Londra, cu rezultate excelente în ajutorarea şomerilor să obţină 
un loc de muncă sustenabil, prin oferirea de programe personalizate de training şi de consi-
liere în găsirea unui loc de muncă.   

Organizaţia este deosebit de calificată în ceea ce priveşte lucrul cu persoanele cel mai dificil 
de abordat, ea realizând cel mai reuşit serviciu de oferire de asistenţă minorităţilor etnice. 

GGrruuppuurrii  ţţiinnttăă  şşii  ccoonnţţiinnuuttuull  sseerrvviicciiuulluuii  
(a) şedinţe de curs, de lungimi variabilie, pentru diferite grupuri de persoane 

(b) cursuri de alfabetizare şi cunoştinţe generale, de la nivelul de intrare 3 până la nivelul 2 

(c) abilităţi necesare pentru angajare, pentru căutarea unui loc de muncă, sprijin şi consiliere 
în căutarea unui loc de muncă 

(d) dezvoltare personală şi abilităţi de relaţionare ("soft skills") 

(e) studenţii diferă ca vârstă, origine etnică, nivel şi nevoie de calificare, mulţi provenind din 
categorii dezavantajate 

(f) compania îşi propune să recruteze orice persoane care au nevoie de serviciile sale. 
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AAcccceessuull  
Studenţii află despre organizaţie prin recomandările altor persoane. Pentru a-i atrage pe 
studenţii migranţi, ProDiverse îşi face publicitate în Marea Britanie şi desfăşoară activităţi de 
promovare la seminarii şi evenimente. Agenţiile guvernamentale trimit de asemenea persoane 
către organizaţie.  

Pentru a-i face pe studenţi să se simtă confortabil în mediul informaţional, compania 
organizează clase de dimensiuni reduse, cu profesori care nu sunt neapărat născuţi în Marea 
Britanie şi care sunt familiarizaţi cu unele din dificultăţile cu care s-ar putea confrunta studenţii.   

CCoonnttaaccttee  şşii  ccoollaabboorrăărrii  
ProDiverse are legături cu: Enfield, Southgate şi College of North East London; serviciile de 
consiliere în carieră Next Step; şi cu furnizorii de programe de formare profesională din locali-
tate. Au fost puse la punct mecanisme de recomandare atât către cât şi din partea reţelelor şi 
organizaţiilor pentru migranţi, iar Managerul Centrului întreţine relaţiile de colaborare cu 
reţelele şi organizaţiile abilitate prin participarea la întruniri, seminarii şi evenimente.    

RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuaarree  
Studenţii completează formulare de evaluare. Le este urmărită evoluţia şi li se oferă îndru-
mare suplimentară din partea furnizorilor de servicii adecvaţi. Furnizarea serviciului se supune 
regulamentelor şi standardelor Ofsted (acesta este un standard naţional de control al calităţii 
educaţiei). 
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CCaazzuull  55  
Cursuri de integrare 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Pfarrer-Seidl Str. 1, Cham 93413,  
www.vhs-cham.de  

FFiilloozzooffiiee//mmiissiiuunnee//ţţeelluurrii  şşii  oobbiieeccttiivvee  eennuunnţţaattee  
Obiectivul cursului de integrare îl constituie promovarea integrării migranţilor din punctul de 
vedere al participării sociale şi egalităţii de şanse. Cursul se concentrează nu numai asupra 
dobândirii de cunoştinţe lingvistice, ci şi asupra culturii, istoriei, valorilor politice cuprinse în 
Constituţie, sistemului juridic şi instituţiilor politice ale democraţiei constituţionale. 

IIssttoorriicc,,  ccoonntteexxtt  şşii  ssttrruuccttuurrăă  ggeenneerraallăă  
Cadrul de bază pentru acest curs a fost conceput de Institutul Goethe cu sprijinul Universităţii 
Ludwig Maximilian din München (LMU) şi al Universităţii Friedrich Schiller din Jena (FSU), la 
cererea Ministerului Federal de Interne (BMI). Acest cadru reprezintă un ghid orientativ pentru 
instituţii şi proiectanţii de cursuri. El ajută de asemenea la conceperea materialelor de studiu, 
precum şi a testelor, de ex. testul de limbă germană pentru imigranţi "Deutsch-Test für Zu-
wanderer", şi face parte din măsurile de asigurare a calităţii şi de dezvoltare. 

Cursul de limbă constă din 600 de ore de predare (6 module), din care primele 300 de ore 
sunt oferite sub forma unui curs pentru începători, iar următoarele 300 de ore reprezintă un 
curs de limbă de nivel mediu. În plus, pentru studenţii migranţi se oferă 45 de ore de orientare.  

Participanţii cu cunoştinţe foarte slabe sau inexistente de germană frecventează cursul 
începând cu primul modul. Participanţii care au deja cunoştinţe şi abilităţi de limbă germană şi 
sunt plasaţi într-un curs de nivel mai avansat  - în funcţie de rezultatele de la testul de eva-
luare - pot, dacă totuşi nu obţin mai repede calificativul necesar de "cunoştinţe suficiente" 
("ausreichende Sprachkenntnisse"), beneficia de toate cele 600 de unităţi de predare. După 
terminarea perioadei maxime de finanţare, pot fi reluate anumite module individuale sau cur-
sul poate fi continuat pe cheltuiala proprie a participantului. 

GGrruuppuurrii  ţţiinnttăă  şşii  ccoonnţţiinnuuttuull  sseerrvviicciiuulluuii  
Grupurile ţintă sunt migranţii fără abilităţi suficiente de limbă, adică aceia ale căror abilităţi 
lingvistice se află sub nivelul B1 al CEFR (Cadrul Comun European de Referinţă pentru Lim-
bi). Participanţii la cursul de orientare sunt persoanele care au finalizat cursul de limbă sau 
migranţi cu abilităţi lingvistice suficiente. 

Cursul de limbă germană pentru începători pune bazele unei tot mai mari independenţe ling-
vistice a participanţilor. Aceasta le permite migranţilor să se descurce în situaţii de zi cu zi, 
modelându-le astfel mediul lor imediat şi oferind o primă posibilitate de orientare în viaţa de zi 
cu zi.  

Sunt furnizate resursele lingvistice necesare, de vocabular, gramatică şi teme/situaţii/tipare de 
vorbire. 

Conţinutul cursului se concentrează asupra situaţiilor cu care migrantul se întâlneşte în fiecare 
zi: birouri şi autorităţi ale statului, locuri de muncă şi profesii, formare şi perfecţionare, îngriji-
rea şi creşterea copilului, servicii / bănci/ asigurări; cumpărături/comerţ/consum, alimente şi 
băuturi, timp liber, sănătate şi igienă/corpul uman, mijloacele de informare în masă şi utiliza-
rea lor, locuri/mobilitate şi trafic, natură şi mediu înconjurător, despre sine/contacte sociale, 
etc. 
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Pe lângă lecţiile obişnuite, VHS Cham e.V. organizează o dată la doi ani evenimentul cultural 
"Sărbătoarea Culturilor" ("Fest der Kulturen"). Evenimentul este pregătit şi condus de profeso-
ri, instructori şi de studenţi migranţi. Evenimentul este o oportunitate deosebită de a prezenta 
diversele culturi ale studenţilor, de a prezenta cultura şi obiceiurile germane, precum şi de a 
face posibil dialogul între cetăţeni şi migranţi.  

Serviciile de consiliere pentru migranţi, de ex. în ceea ce priveşte profesia sau viaţa socială, 
sunt oferite de instituţie ca parte a programelor de formare.   

AAcccceessuull  
Informaţiile referitoare la cursurile de integrare sunt disponibile la oficiile forţei de muncă, la 
organizaţiile care se ocupă de migraţie şi la primărie.  

Înaintea cursurilor, viitorii studenţi participă la teste de evaluare menite să le cuantifice 
cunoştinţele de limbă şi să-i plaseze într-un curs la nivelul corespunzător.  

Cursurile de integrare sunt predate de profesori de limbă germană calificaţi, proveniţi la rândul 
lor dintr-un context migraţionist. Originile migraţioniste ale profesorilor îi ajută pe studenţi să 
se simtă confortabil în mediul educaţional. 

CCoonnttaaccttee  şşii  ccoollaabboorrăărrii  
VHS Cham e.V. este membră a reţelei "Integrationsforum", alcătuită din organizaţiile ce se 
ocupă de migraţie din regiune, organizaţii culturale, agenţii locale de ocupare a forţei de 
muncă, autorităţi locale, şcoli şi şcoli de meserii. Reţeaua oferă oportunităţi de schimb de idei 
şi concepte referitoare la integrarea migranţilor şi de dezvoltare în comun de noi iniţiative des-
tinate incluziunii sociale şi asimilării migranţilor. 

RReezzuullttaattee  şşii  eevvaalluuaarree  

Evaluarea la nivel de politici: 

"Pentru a garanta calitatea cursurilor de integrare, planurile de studii şi testul final vor fi eva-
luate şi dezvoltate constant. Această cerinţă se va aplica şi materialelor auxiliare de studiu. 
Comisia de evaluare este responsabilă de realizarea acestor sarcini în conformitate cu § 21 
din Hotărârea privind cursurile de integrare. Comisia răspunde şi de dezvoltarea procesului de 
control al calităţii şi de ameliorarea programului de cursuri de integrare la nivel naţional. Pe 
lângă acestea, în responsabilitatea Comisiei de evaluare intră programele speciale pentru 
cursurile de integrare destinate femeilor, părinţilor şi tinerilor, precum şi cursul de integrare şi 
alfabetizare."22 

Evaluarea la nivel instituţional: 
După 645 de ore de predare, participanţii la curs se pot înscrie la examen. Rezultatele ex-
amenelor sunt o dovadă în plus a calităţii cursurilor de integrare. VHS Cham e.V. a implemen-
tat managementul calităţii pentru cursurile de limbi, standard conceput de Asociaţia Bavareză 
pentru Educaţia Adulţilor. Managementul calităţii include instrumente şi directive pentru asigu-
rarea calităţii cursurilor de limbi. 

                                                           

22
http://www.integration-in-deutschland.de (16.03.2010) 
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Plan de studiu 
 

 

 

 

FLAM – feel like a migrant 

abordare multiculturală în procesul de instruire 
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Partea 2 - Plan de studiu 

  MMoodduulluull  11  --  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

DDeessccrriieerreeaa  mmoodduulluulluuii  
Acest modul reprezintă partea introductivă a cursului. Temele abordate sunt: 

11    EEuurrooppaa  şşii  ddiivveerrssiittaatteeaa  ssaa  ccuullttuurraallăă  
Istoria umanităţii este cea a migraţiilor şi stabilirilor pe un anumit teritoriu, dar în acest caz ne 
vom concentra asupra mişcărilor mai recente, atât înspre Europa, cât şi în interiorul Europei. 
Acestea au inclus migraţia internă şi exilul rezultate de pe urma războaielor, sosirii "muncitori-
lor străini", lărgirii Uniunii Europene şi migraţiei forţate sau de bună voie din afara Europei. 
Acestea au contribuit în mare măsură la diversitatea culturală a Europei. 

Migraţia are nenumărate cauze, natura sa temporală variind, de asemenea, de la sezonieră la 
permanentă. O definiţie a migrantului internaţional pe termen lung este "persoana care 
transformă noua ţară în rezidenţa sa obişnuită pentru cel puţin un an de zile". Între ţările euro-
pene există deosebiri în ceea ce priveşte accesul la cetăţenie, atât al migranţilor cât şi al copii-
lor născuţi după imigrare. 

Ce înseamnă să "te simţi" ca un migrant? Nu există un singur răspuns corect, dar avem dove-
zi ample că, deşi migraţia poate rezolva anumite probleme, ea poate crea altele, cum ar fi 
dificultăţile în găsirea unui loc de muncă pe măsura calificărilor obţinute în ţara de origine, 
problemele de înţelegere a noii ţări şi de a face faţă la reguli sociale complexe, adesea ne-
scrise, obligaţia învăţării unei noi limbi - cu alte cuvinte, obţinerea unui anumit nivel de inte-
grare. Toate aceste aspecte presupun învăţare iar unele dintre cele mai importante instituţii pe 
care migranţii le-ar putea întâlni sunt cele care furnizează programe educaţionale şi de for-
mare profesională. 

22    FFuunnddaammeenntteellee  ccoonncceeppttuuaallee  şşii  ffiilloozzooffiiccee  aallee  uunneeii  aabboorrddăărrii  mmuullttii--
ccuullttuurraallee  

Expresia "egalitate şi diversitate" înseamnă că fiecare individ are o valoare umană egală, dar 
că între indivizi există multe deosebiri, în special în ceea ce priveşte categoria socială din care 
fac parte, incluzând aici vârsta şi sexul, de exemplu, precum şi cultura şi originea etnică. Res-
pectul pentru diversitate a fost promovat pe scară globală începând cu 1948, prin Declaraţia 
universală a drepturilor omului. Aplicarea acesteia în practică s-a dovedit însă problematică. 
Studenţii migranţi se confruntă cu o varietate de bariere, unele provenind din propriile lor 
situaţii de viaţă, cum ar fi resursele financiare insuficiente, altele de pe urma unor inadecvări 
instituţionale, cum ar fi incapacitatea de a oferi informaţii corecte. Aceste bariere se aplică şi 
multor persoane care nu sunt migranţi, însă ele sunt exacerbate în cazul persoanelor care nu 
stăpânesc bine limba noului stat. 
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33    PPrriivviirree  ddee  aannssaammbblluu  aassuupprraa  cceelloorr  mmaaii  rreecceennttee  rreezzuullttaattee  aallee  
cceerrcceettăărriiii  şşttiiiinnţţiiffiiccee  îînn  ddoommeenniiuull  iinntteeggrrăărriiii  pprriinn  eedduuccaaţţiiee  şşii  
îînnddrruummaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  

Migranţii întâlnesc nu numai profesori, ci şi personal de îndrumare în carieră şi alte cadre aux-
iliare, cum ar fi recepţioniste sau funcţionari.  Este, prin urmare, important ca întreg personalul 
instituţiilor educaţionale să le respecte egalitatea, acceptându-le în acelaşi timp diversitatea şi 
facilitând angajarea lor în procesul educaţional.  

Există o literatură de ample dimensiuni şi în continuă creştere referitoare la consilierea în 
educaţie şi carieră pentru integrare, mare parte din ea provenind din studii efectuate în mai 
multe ţări europene.  Detaliile furnizate în Partea 1 se referă la literatura şi paginile de Internet 
în limba engleză, deci va fi necesar să găsiţi informaţii similare în franceză, germană, italiană, 
română şi spaniolă. Temele relevante includ: recunoaşterea educaţiei anterioare formale sau 
experienţiale; înţelegerea barierelor în calea educaţiei grupurilor dezavantajate, cu accent pe 
refugiaţi, migranţi şi minorităţi etnice; consilierea de tip holistic; competenţele multiculturale; 
educaţia multiculturală; consilierea multiculturală; facilitarea integrării sociale prin educaţia 
formală care trece dincolo de simplele tehnici de predare. 

SSCCOOPPUURRIILLEE  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  DDEE  SSTTUUDDIIUU  
 O înţelegere a Europei ca un areal cu o îndelungată tradiţie de diversitate culturală, a 

situaţiei actuale a migraţiei şi a exemplelor reale cu privire la ce înseamnă să te simţi 
ca un migrant 

 O înţelegere a valorilor unei abordări multiculturale: egalitate şi diversitate; respectarea 
celuilalt; respectul pentru individ 

 O înţelegere a integrării egalităţii şi diversităţii în procesul educaţional. 

MMIIJJLLOOAACCEE  AAUUXXIILLIIAARREE  ŞŞII  MMAATTEERRIIAALLEE  PPEENNTTRRUU  EELLEEVVII  
Pentru acest modul se au în vedere următoarele activităţi: 

 Lecturi / Citit (vezi Contextul teoretic şi pedagogic 4) 

 Reflectare asupra subiectului migraţiei şi implicaţiilor acestuia asupra procesului de 
instruire 

 Cercetare şi dezbatere pe următoarele teme: integrare, acţiune pozitivă, sprijin pentru 
studenţi şi eliminarea barierelor 

 Căutarea în literatură şi pe Internet a unor surse de informaţii privind instruirea şi/sau 
consilierea multiculturală 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  
Nr. 1 Impactul cauzelor migraţiei asupra instruirii migranţilor  

Nr. 2 Migrant pentru totdeauna? Să începem să ne gândim la integrare! 

Nr. 3 Acţiunea pozitivă pentru egalitate în educaţie 

Nr. 4 Prevenirea abandonului şcolar prin factori personali: pot profesorii şi consilierii 
veni în ajutor şi dacă da, cum? 

Nr. 5 Depăşirea barierelor instituţionale: cum pot furnizorii de programe educaţionale 
reduce barierele pentru a preveni abandonul? 

Nr. 6 Căutarea de informaţie utilă în literatura de specialitate 

Nr. 7 Căutare de informaţie pe Internet 
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  MMoodduulluull  22  --  CCoommuunniiccaarreeaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  ccaa  pprroovvooccaarree  îînn  
aaccttiivviittaatteeaa  ccuu  mmiiggrraannţţiiii  

DDeessccrriieerreeaa  mmoodduulluulluuii  
Într-o primă etapă, ne concentrăm asupra "competenţei interculturale", definită ca "totalita-
tea capacităţilor necesare pentru o interacţiune reuşită cu o persoană sau grup de persoane 
provenind dintr-o cultură diferită". În contextul nostru, ea poate fi identificată drept abilitatea de 
a înţelege şi analiza deosebirile unei alte culturi pentru a ne adapta, gestiona şi atinge obiecti-
vele proprii în interiorul acestei deosebiri. 

Prin intermediul acestui modul, împreună cu participanţii vom analiza cum să dezvoltăm o 
aborare interculturală care constă în: 

 Reflecţie, adică analizarea obiectivă a propriului cadru de referinţă pentru a deveni 
conştient de propriul nostru cadru de referinţă ca indivizi (sau ca membri ai unui grup) 
care facem parte dintr-o cultură (şi din sub-culturi).  

 A ne "pune în pielea" celuilalt, a face dovadă de empatie şi a observa, a avea o atitu-
dine deschisă pentru a descoperi ce are sens pentru ceilalţi (pe ce li se bazează 
rolurile, credinţele, statutul etc.) 

 Disponibilitatea de a coopera, pentru a depăşi ideile preconcepute, pentru a încerca 
să-i înţelegem pe ceilalţi  

 Înţelegerea felului în care alţii percep realitatea şi cum ne-ar putea percepe ei pe noi, 
pentru a decoda mesaje, pentru a înţelege tiparul comportamental al unei alte per-
soane. 

Cea de-a treia temă este "Comunicarea interculturală", valoarea adăugată care poate lua 
naştere prin discuţii, schimburi de opinii cu ceilalţi, prin "învăţarea despre ceilalţi" în scopul 
gestionării conflictelor. 

Ultima parte a acestui modul este dedicată aplicării practice: "Cum să punem în practică 
această competenţă?" 

Participanţii vor fi încurajaţi să-şi dezvolte flexibilitatea în faţa ambiguităţilor, a situaţiilor şi per-
soanelor necunoscute, pentru a depăşi reprezentările mentale preconcepute, pentru a vedea 
dincolo de stereotipuri, pentru a-şi identifica propriile cadre de referinţă, propriile reprezentări 
şi neînţelegeri.  

Punem de asemenea accentul pe deschiderea "disponibilităţii" noastre, pentru a ne pune în 
locul altcuiva, pentru a încerca să-l înţelegem din interior folosind: 

 Identificarea (recunoaşterea) sau abilitatea şi competenţa de a observa (de exemplu: 
obiceiurile alimentare, atitudinea la intrarea în contact cu cineva, codurile non-verbale 
etc.) 

 Empatia sau disponibilitatea de a trece dincolo de propriile cadre culturale şi a accepta 
o identitate lărgită 

 Respectul, care în acest context înseamnă să ne analizăm şi acceptăm propriile 
rădăcini şi cele ale altora, şi să ne adaptăm atitudinile şi vorbirea pentru a ne face 
acceptaţi de alţii. În interacţiunile cu alte grupuri sociale, este necesar să ne adaptăm 
comportamentul în funcţie de situaţiile sociale şi selectând atitudini adecvate. Să ştim, 
de exemplu, cum să gestionăm spaţiul personal şi comunicarea non-verbală. 
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SSCCOOPPUURRIILLEE  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  DDEE  SSTTUUDDIIUU  
 Dezvoltarea înţelegerii abordării multiculturale în pedagogie 

 Definirea şi înţelegerea competenţelor interculturale 

 Identificarea elementelor esenţiale pentru comunicarea interculturală 

MMIIJJLLOOAACCEE  AAUUXXIILLIIAARREE  ŞŞII  MMAATTEERRIIAALLEE  PPEENNTTRRUU  EELLEEVVII  
Metodologia selectată pentru acest modul se axează pe crearea unui "şoc cognitiv" pentru a-i 
convinge pe profesori/instructori să-şi modifice concepţiile şi reprezentările, să accepte noile 
informaţii şi să-şi ajusteze concepţiile pentru a se familiariza şi "acomoda"  (cf. lui Piaget). 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  
Nr. 8 Indicarea drumului către... 

Nr. 9 Informaţiile de bun venit 

Nr. 10 Reacţia de tip negativ 

Nr. 11 Identificarea spaţiilor şi persoanelor din cadrul organizaţiei de formare   
 profesională 

Nr. 12 Lucrul cu noţiunea de identitate, completarea unui formular 

Nr. 13 Traducerea ecusoanelor într-un alfabet necunoscut participanţilor (chirilic)  

Nr. 14 Transportul către centrul de formare 

Nr. 15 Petrecerea timpului  

Nr. 16 Principalele direcţii de viitor ale pedagogiei interculturale 

Nr. 17 Construirea imaginii despre cultură 

Unele exerciţii selectate din manualele menţionate mai jos pot fi folosite pentru desfăşurarea 
de ateliere de formare cu participanţii 

Surse pentru instrumentul nr. 16: 

HOW STRANGE! (CE CIUDAT!) 

Using anecdotes in intercultural competence development (Folosirea anecdotelor în dezvol-
tarea competenţelor interculturale)  
Antoinette Grima Camilleri ed.  
Ecml http://www.ecml.at/doccentre/abstract.asp?r=41 

MIRROR AND WINDOWS (OGLINZI ŞI FERESTRE) Intercultural communication manual 
(Manual de comunicare interculturală)  
(Martina Huber-Kriegler, Ildikó Lázár et John Strange )  
Ed ECML http://www.ecml.at/doccentre/abstract.asp?r=41 
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  MMoodduulluull  33  ––  ““CCaarraacctteerriissttiicciillee  eedduuccaaţţiieeii  mmiiggrraannţţiilloorr””  

DDeessccrriieerreeaa  mmoodduulluulluuii    
Modulul 3 se concentrează asupra aspectelor motivaţiei studenţilor, de ce învaţă aceştia, de 
ce participă la un program de formare profesională. El se concentrează de asemenea asupra 
aspectelor sociale şi culturale ale procesului de învăţare în cazul migranţilor.  

Principalul obiectiv al acestui modul îl constituie identificarea factorilor sociali şi instituţionali 
care susţin sau împiedcă accesul migranţilor la educaţie. 

MMoottiivvaaţţiiaa  ddee  aa  îînnvvăăţţaa  
Motivaţia studenţilor de a participa la cursuri de limbă poate avea surse diverse; conform stu-
diilor efectuate în cadrul proiectului, cel mai important motiv pentru frecventarea cursurilor 
este cel instrumental, adică dorinţa de a putea obţine un loc de muncă sau permisiunea de 
şedere prin demonstrarea unei bune cunoaşteri a limbii.  

Viaţa socială şi culturală joacă de asemenea un rol important în procesul de învăţare, cursurile 
de limbă sunt percepute de migranţi ca un loc în care pot întâlni şi cunoaşte alţi oameni.  

Pe de altă parte, influenţe negative asupra motivaţiei are "participarea forţată", mulţi studenţi 
frecventează cursurile pentru că sunt trimişi şi obligaţi, de pildă de agenţia de ocupare a forţei 
de muncă. Totuşi, profesorul/instructorii, precum şi ceilalţi participanţi pot avea un rol impor-
tant în transformarea participării studentului din forma forţată în cea voluntară.   

BBaarriieerree  îînn  îînnvvăăţţaarree  îînn  ccaazzuull  mmiiggrraannţţiilloorr  
Indiferent cât de mare ar fi motivaţia migranţilor să înveţe, participarea efectivă la curs sau la 
activităţile de instruire se poate lovi de dificultăţi practice; conform studiilor efectuate în cadrul 
proiectului, principalele motive pentru neparticiparea la cursuri sau nepromovarea examenului 
final sunt de ordin instituţionale, structural, situaţional şi personal.  

Una dintre barierele în calea participării la cursuri sunt, de pildă, lipsa sau insuficienţa cursuri-
lor gratuite sau puternic subvenţionate, listele lungi de aşteptare pentru un loc în cadrul cursu-
lui sau numărul insuficient de participanţi care să justifice organizarea unui curs pentru 
studenţii noi, lipsa de cursuri specifice de meserii pentru migranţi (cursuri ICT), clase supra 
aglomerate sau prea neomogene.  

Factorii personali, cum ar fi încrederea şi stima de sine scăzute, nefericirea în noua ţară, pot 
ridica şi ei bariere în calea învăţării. 

În al doilea rând, deosebirile de ordin cultural dintre migranţi şi dintre contextele culturale 
ale migranţilor şi cultura noii ţări le pot influenţa procesul de învăţare. Prin urmare, învăţarea 
unei limbi străine nu este doar o altă modalitate sau posibilitate de a participa la actul 
comunicării, ci şi un proces de acumulare de cunoştinţe legate de o altă cultură, viaţă, istorie 
şi tradiţie. 

RReeccoommaannddăărriillee  ppaarrttiicciippaannţţiilloorr  ppeennttrruu  aammeelliioorraarreeaa  ssiittuuaaţţiieeii  
Interviurile realizate cu profesori şi studenţi în timpul proiectului au scos în evidenţă multe su-
gestii pentru ameliorarea situaţiei, cu referire la politici, la furnizorii de programe educaţionale, 
la profesori, la creatorii de programe, la conţinutul şi calitatea procesului de instruire. Lista 
îmbunătăţirilor propuse nu este completă; în timpul cursului, ea poate fi discutată şi poate ge-
nera planuri concrete de acţiune pentru implementarea, în educaţia continuă, a respectivelor 
propuneri de ameliorare. 
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SSCCOOPPUURRIILLEE  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  DDEE  SSTTUUDDIIUU  
 Înţelegerea motivaţiei migranţilor şi a motivului pentru care aceştia învaţă 

 Înţelegerea aşteptărilor migranţilor 

 Înţelegerea modului în care învaţă migranţii 

 Înţelegerea impactului pe care diferenţele culturale îl au asupra procesului educaţional 

 Înţelegerea comportamentului migranţilor în timpul cursurilor 

MMIIJJLLOOAACCEE  AAUUXXIILLIIAARREE  ŞŞII  MMAATTEERRIIAALLEE  PPEENNTTRRUU  EELLEEVVII  
Pot fi utilizate următoarele metode: 

Jocuri de rol, lucrul în grupuri sau perechi, reflecţia, care îi va ajuta pe participanţi să 
conştientizeze mai bine aspectele motivaţiei studenţilor şi ce tipuri de bariere pot apărea în 
calea educaţiei migranţilor. Scopul este transpunerea participanţilor "în pielea studenţilor 
migranţi", pentru a încerca să gândească asemeni lor. 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  
Nr. 18  Eliminarea barierelor din calea educaţiei 

Nr. 19  Ambele feţe ale monedei 

Nr. 20  Suflete gemene  

Nr. 21  Motivaţii şi temeri 

Nr. 22  Simte-te egal 

Nr. 23  BaFa' BaFa'  

Nr. 24  Deschidere către diversitate 
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  MMoodduulluull  44  --  AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn    
pprroocceessuull  ddee  iinnssttrruuiirree  

DDeessccrriieerreeaa  mmoodduulluulluuii  
Acest modul îşi propune să conştientizeze profesorii în legătură cu importanţa competenţelor 
de predare multiculturală şi să furnizeze informaţii referitoare la câteva principii ale educaţiei, 
cum ar fi: educaţia centrată pe student, educaţia bazată pe conţinut şi educaţia orientată so-
cial.  

Competenţele de predare multiculturală se concentrează asupra credinţelor şi atitudinilor, 
cunoştinţelor şi abilităţilor. Atitudinile şi credinţele profesorilor în legătură cu minorităţile rasiale 
şi etnice, nevoia de a ţine sub control prejudecăţile şi stereotipiile şi de a dezvolta o optică 
pozitivă faţă de multiculturalism sunt esenţiale pentru dezvoltarea unui stil de predare multicul-
tural. Profesorul ar trebui să se poată transpune în "pielea" studentului ca persoană 
aparţinând unei alte culturi.  Pe măsură ce vă înţelegeţi propria cultură şi ideile preconcepute 
pe care le-aţi putea avea despre alte culturi, veţi fi capabili să menţineţi relaţii pozitive cu alţii. 
Orice profesor, instructor sau consilier care lucrează cu migranţi ar trebui să aibă o 
cunoaşterea solidă şi o înţelegere profundă a situaţiei socio-politice şi culturale a studenţilor 
săi. Pornind de la acestea, în lucrul cu migranţii trebuie utilizate tehnici şi strategii care să le 
ofere studenţilor şansa de a câştiga încredere în educaţie şi de a-şi consolida competenţele în 
stilurile de învăţare cu care înainte e posibil să fi avut dificultăţi. 

Modulul include următoarele tematici: 

11  PPrriinncciippiiiillee  iinnssttrruuiirriiii  cceennttrraattee  ppee  ssttuuddeenntt  
În majoritatea grupelor cu care au de a face, profesorii se confruntă cu unul sau mai mulţi 
studenţi destul de rezervaţi, necomunicativi şi/sau nemotivaţi. În mod frecvent, migranţii sunt 
studenţi lipsiţi de experienţă, fie pentru că au abandonat şcoala la vârste fragede, fie pentru 
că a trecut o perioadă lungă de timp de la ultima frecventare a unui program educaţional. Mulţi 
au avut experienţe negative pe parcursul traseului lor educaţional anterior şi prin urmare fac 
asocieri negative cu mediile educaţionale. Uneori, studenţilor le lipseşte şi motivaţia şi/sau 
disponibilitatea de a învăţa.  În acest caz, strategiile de instruire netradiţionale, orientate spre 
studenţi s-au dovedit utile în a-i încuraja pe aceştia să participe la activităţile de curs. 

22  PPrriinncciippiiiillee  eedduuccaaţţiieeii  bbaazzaattee  ppee  ccoonnţţiinnuutt  
Educaţia bazată pe conţinut, mai ales în domeniul cursurilor de limbi, se concentrează asupra 
transmiterii unor conţinuturi pline de sens, relevante şi solicitante din punct de vedere cognitiv, 
şi nu doar a structurilor lipsite de înţeles. Întrucât prioritatea numărul unu a migranţilor la 
învăţarea unei limbi străine este aceea de a face posibilă comunicarea, învăţarea pe bază de 
conţinut este de departe mult mai utilă decât exersarea la perfecţie a aceloraşi structuri gra-
maticale. Educaţia orientată spre conţinut nu se limitează însă la cursurile de limbi. Şi la cur-
surile de calculatoare sau contabilitate, de pildă, studenţii vor fi mult mai captivaţi de subiect 
dacă noile informaţii sunt exemplificate cu ajutorul unor conţinuturi interesante. De exemplu, 
dacă migranţii învaţă cum să creeze tabele şi grafice într-o foaie de calcul, aceştia ar putea 
utiliza ca bază pentru exerciţiu statisticile privind migraţia, sau orice alt conţinut relevant pen-
tru ei. 

Principiul învăţării bazate pe conţinut ar trebui împins atât de departe încât să-i facă pe 
studenţi să uite că ei de fapt învaţă o limbă străină sau orice altă materie şi să aibă ca rezultat 
o învăţare "automată", datorată interesului atât de mare pentru conţinut. În plus, prin învăţarea 
bazată pe conţinut, cunoştinţele interculturale pot fi formate uşor, deoarece ele depăşesc ca-
drul strict al clasei, fiind utilizate pentru conţinuturi diverse şi pentru discuţiile care rezultă de 
pe urma lor. 
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33  PPrriinncciippiiii  aallee  iinnssttrruuiirriiii  oorriieennttaattee  ssoocciiaall  
Aceste principii au ca scop implicarea studenţilor individuali în activităţi de grup sau în perechi 
şi crearea unei atmosfere educaţionale plăcute şi motivante pentru schimbul reciproc de 
cunoştinţe. Întrucât migranţilor şi mai ales migranţilor femei, le lipsesc adesea reţelele sociale, 
aceştia având ca punct de referinţă numai propriile familii, caracterul social al educaţiei şi con-
silierii migranţilor este crucial. Şedinţele de instruire ar trebui să fie mai mult decât o banală 
ocazie de transfer de cunoştinţe, să aibă caracterul unui "eveniment social". Aplicarea princi-
piilor instruirii orientate social ar trebui să încurajeze fiecare migrant să contribuie cu specifi-
cul, personalitatea şi ideile sale la curs, să îi sporească încrederea în sine şi să contribuie 
astfel la reuşita procesului de instruire în cadrul grupului. Într-o atmosferă ideală de înţelegere 
şi susţinere reciprocă, studenţilor migranţi li se creează posibilitatea de a coopera şi astfel de 
a învăţa unii de la alţii. Asemenea metode sunt importante îndeosebi pentru studenţii timizi, 
care de cele mai multe ori sunt prea rezervaţi pentru a se adresa profesorului/instructorului în 
mod direct. Profesorii/instructorii pot încerca să le crească respectul de sine prin aplicarea de 
metode orientate social. 

SSCCOOPPUURRIILLEE  ŞŞII  OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  DDEE  SSTTUUDDIIUU  
 Conştientizarea de către instructori a propriilor prezumţii, valori şi preferinţe, şi 

înţelegerea punctului de vedere al studentului provenit dintr-o cultură diferită  

 Cunoaşterea unor strategii şi tehnici de intervenţie adecvate 

 Capacitatea de a concepe, modifica şi adapta strategii pentru propriile grupuri ţintă de 
studenţi cu origini migraţioniste 
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MMIIJJLLOOAACCEE  AAUUXXIILLIIAARREE  ŞŞII  MMAATTEERRIIAALLEE  PPEENNTTRRUU  EELLEEVVII  
Pot fi utilizate metode cum ar fi: 

 Jocuri: Multor studenţi le place să înveţe prin intermediul jocurilor, deoarece se pot 
concentra asupra caracterului ludic al activităţii şi învăţa "în paralel". 

 Joc de rol: Un joc de rol este un joc în care participanţii îşi asumă rolul de personaje 
fictive. Jocul de rol le permite deci participanţilor să intre în rolul altcuiva, al unei alte 
persoane, putând astfel "uita" de timiditate. Acest lucru este adesea util pentru motiva-
rea persoanelor mai rezervate. În plus, caracterul ludic al jocului de rol atrage chiar şi 
persoanele care manifestă rezistenţă la învăţare. Jocul de rol poate fi "produs" spon-
tan, adică improvizat, sau după un timp de pregătire. Reţineţi că nu toţi studenţii se 
simt în largul lor dacă trebuie să joace un rol în faţa clasei, deci lăsaţi studenţii să lu-
creze în grupuri mici şi nu forţaţi pe nimeni să se prezinte în faţa întregului colectiv. 
Acest lucru este important mai ales în acele clase în care studenţii nu au avut încă 
şansa să se cunoască prea bine.  

 Lucrul în perechi sau echipe: Doi sau mai mulţi studenţi lucrează împreună. Lucrând 
în perechi şi/sau grupuri mici, studenţii mai timizi pot fi încurajaţi să participe la activi-
tate. Mai mult, atunci când lucrează în perechi sau grupuri, aceştia ar putea avea po-
sibilitatea să adreseze colegilor lor întrebări pe care se jenează să le pună instructoru-
lui (-> învăţare orientată social).  

 Instructorii pe post de "mentori" sau "consultanţi": Adesea este recomandabil ca 
instructorii să se retragă şi să rămână "în spatele scenei". Studenţii se simt adesea 
mai în siguranţă dacă nu sunt supuşi unui "control" constant. Instructorii ar trebui deci 
să acţioneze mai degrabă ca nişte "mentori" sau "consultanţi" care se află acolo atunci 
când este nevoie de ei, şi nu ca nişte "profesori" de tip convenţional.  

 Reflecţie: Pentru a delega autoritate studenţilor şi a-i potenţa, se recomandă ca profe-
sorii să-i ajute la definirea obiectivelor lor individuale (educaţionale, profesionale, de alt 
tip) şi la dezvoltarea de strategii pentru îndeplinirea acestora. Unii studenţi migranţi au 
nevoie de foarte multă susţinere şi încurajare pentru a defini ce anume doresc să rea-
lizeze în viitor, deoarece adesea aceştia sunt restricţionaţi de structurile familiale sau 
de obstacolele birocratice (de ex., recunoaşterea diplomelor) şi au renunţat prin ur-
mare la visele şi aspiraţiile lor. Munca de reflecţie (de ex., însemnările în jurnal) pot 
scoate la iveală o perspectivă de viitor pentru aceşti migranţi. Pe lângă simplul proces 
de gândire, există multe activităţi bazate pe principiul reflecţiei care pot delega 
studenţilor mai multă responsabilitate pentru propriile lor procese şi rezultate ale 
învăţării. 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  
Nr. 25  Atitudini şi credinţe 

Nr. 26  Descrierea experienţelor de predare  

Nr. 27  Investigarea strategiilor de predare multiculturală  

Nr. 28  Reflecţia "tăcută" 

Nr. 29  Integrarea strategiilor centrate pe student în propriul cadru de predare 

Nr.30 Integrarea strategiilor de instruire bazate pe conţinut în propriul cadru de  
 predare  

Nr. 31  Integrarea strategiilor de instruire orientate social în propriul cadru de predare  

Nr. 32  Teme tabu 
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Nr.33  Prezumţia  

Nr. 34  Rima 

Nr. 35  Reflecţia personală - competenţele de predare multiculturală  

Nr. 36  Etichetele  

Nr. 37  Ce ştiţi despre ... (o anumită ţară) 

Nr. 38  Cu cine v-ar plăcea să trăiţi? 

Nr. 39  Zidul prejudecăţilor 

Nr. 40  Portofoliu 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTEE  SSUUPPLLIIMMEENNTTAARREE  PPEENNTTRRUU  SSTTUUDDEENNŢŢIIII  PPRROOVVEENNIIŢŢII  
DDIINN  CCOONNTTEEXXTTEE  MMIIGGRRAAŢŢIIOONNIISSTTEE  

Nr. 41  Bogăţie în diversitate  

Nr. 42  Să ne preţuim pe noi înşine  

Nr. 43  Viaţa în străinătate  

Nr. 44  Etapele vieţii mele  

Nr. 45  Portofoliul  

Nr. 46  Aşa da, aşa nu  

Nr. 47  Prejudecăţile  

Nr. 48  Experienţele educaţionale  

Nr. 49  Sărbătorile 

Nr. 50  Zidul prejudecăţilor 
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FLAM – feel like a migrant 

abordare multiculturala in procesul de instruire 
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Partea 3 – Pachet de instrumente 

  MMoodduulluull  11..  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

Nr. 1 
Denumirea  
instrumentului 

 

Impactul cauzelor (motive) migraţiei asupra instruirii migranţilor 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie. 

Durata 20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul in-
dividual sau de grup al acestei activităţi. 

Când se foloseşte?  Situaţia curentă referitoare la migraţie. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Încurajarea participanţilor la curs, să gândească singuri 
 Analiza cauzelor migraţiei într-un mod lipsit de stereotipii 
 Împărtăşirea informaţiilor legate de cauzele migraţiei şi de im-

pactul acestora asupra instruirii migranţilor 

Descrierea  
activităţii 

 

Participanţilor la curs li se adresează aceste întrebări: 

 Manualul sugerează câteva din cauzele (motivele) migraţiei: vă 
vin în minte altele? Care sunt cele mai importante aspecte din 
punctul de vedere al unui profesor sau consilier de migranţi? 

Activitate de grup:  
 Discutaţi întrebările 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului 

cursului şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat al tuturor răspunsurilor la întrebare (în 

cazul în care există diferende de opinie, se pot scrie două ra-
poarte: unul al majorităţii şi unul al minorităţii) 

Activitate individuală:  
 Reflectaţi asupra întrebărilor 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 
 Dacă este posibil, discutaţi răspunsurile individuale în cadrul  

unei platforme educaţionale 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 102 

Materiale/ 
resurse necesare 

Flipchart, instrumente de scris, pioneize sau alte articole similare  
pentru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor. 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie 
de modul de desfăşurare a cursului. 

Activitatea poate fi de asemenea extinsă, de exemplu întrebând 
participanţii la curs dacă sunt sau au fost vreodată migranţi şi  
invitându-i să împărtăşească grupului motivele şi percepţiile lor. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

Nr. 2 Denumirea  
instrumentului  Migrant pentru totdeauna? Să începem să ne gândim la integrare. 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie. 

Durata  20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul indi-
vidual sau de grup al acestei activităţi 

Când se foloseşte?  Migranţi, minorităţi etnice, străini. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Încurajarea participanţilor să: 

 găsească informaţii 
 se gândească la cetăţenie 
 lucreze la o definiţie a integrării 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţilor la curs li se adresează aceste întrebări: 

 Care este statutul copiilor de migranţi născuţi în ţara Dvs.?  
 Când încetează persoanele să mai fie "migranţi" şi încep să fie 

percepute ca "cetăţeni obişnuiţi"? 

Activitate de grup:  

 Discutaţi întrebările 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului cursului 

şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat al tuturor răspunsurilor la întrebare (în 

cazul în care există diferende de opinie, se pot scrie două ra-
poarte: unul al majorităţii şi unul al minorităţii) 

Activitate individuală:  

 Reflectaţi asupra întrebărilor 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 
 Dacă este posibil, discutaţi răspunsurile individuale în cadrul unei 

platforme educaţionale 

Materiale/ 
resurse necesare 

Flipchart, instrumente de scris, pionieze sau alte articole similare pen-
tru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor. 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. Activitatea poate fi de asemenea 
extinsă - de pildă prin adăugarea încă unei întrebări: "Cum definiţi in-
tegrarea?" 

 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 104 

MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

Nr. 3 
Denumirea  
instrumentului Acţiunea pozitivă pentru egalitate în educaţie 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie. 

Durata  20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul indi-
vidual sau de grup al acestei activităţi 

Când se foloseşte?  Egalitate şi diversitate. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Încurajarea participanţilor la curs să aplice practic conceptele de  
egalitate şi diversitate. 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţilor la curs li se adresează această întrebare: 

 Ce exemple de acţiuni pozitive vă vin în minte care ar putea  
asigura tratamentul egal în mediul educaţional? 

Activitate de grup:  

 Discutaţi întrebarea 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului cursului 

şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat al tuturor răspunsurilor la întrebare (în 

cazul în care există diferende de opinie, se pot scrie două ra-
poarte: unul al majorităţii şi unul al minorităţii) 

Activitate individuală:  

 Reflectaţi asupra întrebării 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 
 Dacă este posibil, discutaţi răspunsurile individuale în cadrul unei 

platforme educaţionale 

Materiale/ 
resurse necesare 

Flipchart, instrumente de scris, pionieze sau alte articole similare pen-
tru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor. 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. 

Activitatea poate fi extinsă, de pildă, prin analizarea şi evaluarea unei 
acţiuni pozitive actualmente în vigoare. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii  

Nr. 4 
Denumirea  
instrumentului 

Prevenirea abandonului şcolar prin factori personali:  
pot profesorii şi consilierii veni în ajutor, şi dacă da, cum? 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie. 

Durata  20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul indi-
vidual sau de grup al acestei activităţi 

Când se foloseşte?  Identificarea barierelor şi constrângerilor. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Încurajarea participanţilor la curs să se gândească la 

 soluţii la abandon, prin sprijinul acordat de profesor, organizaţia 
educaţională sau serviciul de consiliere şi îndrumare 

 bariere care nu pot fi depăşite de profesor, organizaţia 
educaţională sau serviciul de consiliere şi îndrumare 

 alte instituţii care pot ajuta la depăşirea barierelor 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţilor la curs li se adresează aceste întrebări: 

 Ce aţi putea face pentru a convinge un student să nu renunţe la 
un curs din cauza factorilor personali? 

 La rezolvarea căror situaţii nu aţi putut fi de ajutor? 
 Ce alte instituţii ar putea ajuta la rezolvarea acestor situaţii? 

Activitate de grup:  

 Discutaţi întrebările  
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului cursului 

şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat al tuturor răspunsurilor la întrebare (în 

cazul în care există diferende de opinie, se pot scrie două ra-
poarte: unul al majorităţii şi unul al minorităţii) 

Activitate individuală:  

 Reflectaţi asupra întrebărilor 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 
 Dacă este posibil, discutaţi răspunsurile individuale în cadrul unei 

platforme educaţionale 

Materiale/ 
resurse necesare 

Flipchart, instrumente de scris, pionieze sau alte articole similare pen-
tru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor. 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii    

Nr. 5 
Denumirea  
instrumentului 

Depăşirea barierelor instituţionale: cum pot furnizorii de  
programe educaţionale reduce barierele pentru a preveni  
abandonul? 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul indi-
vidual sau de grup al acestei activităţi 

Când se foloseşte?  Identificarea barierelor şi constrângerilor 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Încurajarea participanţilor la curs să se gândească la: 
 Barierele ridicate de instituţii, inclusiv instituţii de învăţământ 
 Sprijinul şi informaţiile necesare pentru ajutorarea migranţilor să 

depăşească aceste bariere 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţilor la curs li se adresează aceste întrebări: 

 Care sunt factorii instituţionali care ridică bariere în calea 
studenţilor migranţi? 

 Ce fel de sprijin şi informaţii sunt necesare în mediul educaţional 
în care vă desfăşuraţi activitatea pentru a putea elimina barierele 
cauzate de factorii instituţionali? 

Activitate de grup:  

 Discutaţi întrebările  
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului cursului 

şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat al tuturor răspunsurilor la întrebare (în 

cazul în care există diferende de opinie, se pot scrie două ra-
poarte: unul al majorităţii şi unul al minorităţii) 

Activitate individuală:  

 Reflectaţi asupra întrebărilor 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 
 Dacă este posibil, discutaţi răspunsurile individuale în cadrul unei 

platforme educaţionale 

Materiale/ 
resurse necesare 

Flipchart, instrumente de scris, pionieze sau alte articole similare pen-
tru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii    

Nr. 6 
Denumirea  
instrumentului Căutare în literatură 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Durata depinde de dimensiunea grupului şi de caracterul individual 
sau de grup al acestei activităţi. Cea mai mare parte a acestei activităţi 
se realizează în afara clasei. 

Când se foloseşte?  Privire de ansamblu asupra celor mai recente rezultate ale cercetării 
ştiinţifice în domeniul integrării prin educaţie şi îndrumare profesională. 
Fragmente extrase din cercetările relevante 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Încurajarea participanţilor să: 

 Găsească singuri materiale 
 Îşi alcătuiască propriul set de resurse teoretice 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţii la curs sunt rugaţi să: 

 Găsească materiale în limba lor maternă, similare celor din Mod-
ulul 1 

Activitatea clasei:  

 Împărţiţi clasa în mai multe grupuri 
 Daţi fiecărui grup sarcina de a căuta materiale pe o anumită temă 
 Membrii grupului discută metodele de căutare şi fiecare adoptă o 

abordare diferită (de ex. registrele bibliotecii, întrebarea 
bibliotecarului, introducerea unor termeni într-un motor de 
căutare) 

 După activitatea de căutare, fiecare grup realizează o bibliografie 
pe care o prezintă profesorului 

Activitate individuală:  

 studentul realizează această sarcină de unul singur, dar în cazul 
programelor de studiu online, aceasta poate fi organizată în aşa 
fel încât lucrul să se împartă între mai mulţi studenţi 

Materiale/ 
resurse necesare Calculatoare cu acces la Internet; bibliotecă 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. Gradul de dificultate al acestei 
activităţi depinde de nivelul educaţional al participanţilor la curs şi de 
familiaritatea lor cu calculatoarele, bibliotecile şi căutarea de literatură 
de specialitate, în general. S-ar putea să fie nevoie de ajutor conside-
rabil din partea conducătorului cursului. Acest exerciţiu este mai potri-
vit pentru educaţia iniţială decât în formarea profesională continuă, 
deoarece ar putea consuma mai mult timp decât este disponibil. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  11  DDiivveerrssiittaatteeaa  ccuullttuurraallăă  aa  EEuurrooppeeii    

Nr. 7 
Denumirea  
instrumentului Căutări pe Internet 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Durata depinde de dimensiunea grupului şi de caracterul individual 
sau de grup al acestei activităţi. Cea mai mare parte a acestei activităţi 
se poate realiza în afara clasei. Dacă, totuşi, cursul se desfăşoară într-
un laborator de informatică, participanţilor la curs li s-ar putea aloca 10 
minute de pregătire, 5 minute pentru o căutare iniţială şi 10 minute 
pentru a compara rezulatele. 

Când se foloseşte?  Privire de ansamblu asupra celor mai recente rezultate ale cercetării 
ştiinţifice în domeniul integrării prin educaţie şi îndrumare profesională: 
3.2. O scurtă selecţie de pagini de Internet utile în abordarea procesu-
lui multicultural de instruire şi îndrumare 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Încurajarea participanţilor să: 

 Găsească singuri materiale 
 Îşi alcătuiască propriul set de resurse web 

Descrierea 
completă a 
activităţii  

Participanţii la curs sunt rugaţi să: 

 Găsească pagini de Internet în limba lor maternă, similare celor 
din Modulul 1 

Activitatea clasei:  

 Împărţiţi clasa în mai multe grupuri 
 Daţi fiecărui grup sarcina de a căuta pagini de Internet pe o 

anumită temă 
 Membrii grupului discută metodele de căutare şi fiecare adoptă o 

abordare diferită (de ex. introducerea unor termeni specifici într-
un motor de căutare) 

 După activitatea de căutare, fiecare grup realizează o listă a pa-
ginilor de Internet utile, pe care o prezintă profesorului 

Activitate individuală: 

 studentul realizează această sarcină de unul singur, dar în cazul 
programelor de studiu online, aceasta poate fi organizată în aşa 
fel încât lucrul să se împartă între mai mulţi studenţi 

Materiale/ 
resurse necesare Calculatoare cu acces la Internet 

Notă Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie de 
modul de desfăşurare a cursului. Gradul de dificultate al acestei 
activităţi depinde de nivelul de familiaritate al participanţilor la curs cu 
calculatoarele şi motoarele de căutare. S-ar putea să fie nevoie de 
ajutor din partea conducătorului cursului. 
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  MMoodduulluull  22..  CCoommuunniiccaarreeaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  ccaa  pprroovvooccaarree  îînn  
lluuccrruull  ccuu  mmiiggrraannţţiiii  

RReeccoommmmeennddeedd  
mmoodduulleess  22  

CCoommuunniiccaarreeaa  iinntteerrccuullttuurraallăă  ccaa  pprroovvooccaarree  îînn  lluu--
ccrruull  ccuu  mmiiggrraannţţiiii  

Nr. 8 
Denumirea  
instrumentului  Indicarea drumului către... 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Circa o oră 

Când se foloseşte?  La începutul discuţiei despre comunicarea interculturală 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Să identifice dificultăţile întâmpinate, să ofere informaţii şi 
puncte de referinţă care să permită şi să faciliteze înţelegerea 
între participanţi, indiferent de limba şi cunoaşterea locului res-
pectiv  

 Să se gândească la modul de oferire a informaţiilor, să le facă 
accesibile tuturor celor din instituţiile sau centrele de formare 

Descrierea ompletă 
a activităţii  

Selectaţi două (2) puncte de plecare şi pornire în centrul oraşului 

- Împărţiţi participanţii în 2 grupuri. Pentru fiecare grup: 

1  Dotaţi participanţii cu o hartă a oraşului şi cu vederi sau foto-
grafii ale acestuia, care să le permită să identifice clădiri, locuri 
publice sau de importanţă istorică, magazine, parcări, gara, etc. 

2  Rugaţi participanţii să prezinte o prezentare orală a itinerarului 
de urmat 

 Grupul A indică drumul grupului B, care trebuie să descopere 
itinerarul de urmat şi să-l marcheze pe hartă 

 Reluaţi exerciţiul cu grupul B în rolul grupului A 

Discuţie finală:  

Participanţii analizează dificultăţile întâmpinate şi trucurile pe care 
le-au inventat pentru a explica şi înţelege.   

Notă  Grupul responsabil de descoperirea traseului nu are dreptul să pună 
întrebări - este acceptat numai limbajul trupului.  

Grupul responsabil de oferirea informaţiilor şi explicaţiilor poate utili-
za, pe lângă limbajul verbal, gesturi şi desene.  

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Harta oraşului 
 Vederi 
 Fotografii 

Hârtie şi creioane colorate
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Nr. 9 
Denumirea  
instrumentului  Informaţiile de bun venit 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Circa 15 minute  

Când se foloseşte?  Când participanţii sosesc la un curs de formare. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Să vă puteţi prezenta şi exprima verbal o cerere  
 Să înţelegeţi şi să urmaţi sfaturi sau comenzi orale sau scrise 
 Să mergeţi la primul curs de limbă şi să vă îndreptaţi către bi-

roul de "recepţie şi primire"  
 Să salutaţi într-un mod politicos şi adecvat  
 Să aduceţi prezenţa dvs. la cunoştinţa celorlalţi 
 Să vă informaţi despre locul de desfăşurare a cursului 

Descrierea completă 
a activităţii  

Participanţii intră în centrul de formare profesională în grupuri 

Ei se îndreaptă către recepţie, unde un angajat care nu vorbeşte 
limba participanţilor îi va primi şi le va vorbi (într-o limbă fără legătură 
cu limba maternă a studenţilor)  

Fiecare participant va aştepta la coadă.  

Primul va saluta, va explica pentru ce a venit şi va întreba unde are 
loc cursul. 

Recepţionerul/recepţionera va oferi informaţii: 

 feedback 
 indicarea sălii de curs  
 furnizarea unei hărţi a clădirii  
 indicarea numelui instructorului 
 informarea participanţilor că instructorul va întârzia  
 explicarea orelor de curs şi hărţii clădirii 
 indicarea modului de a ajunge la sala de aşteptare 
 indicarea drumului către cantină 

Notă  În timpul acestui exerciţiu, participanţii şi instructorul vor folosi 
observaţia şi remarcile notate într-un caiet. Apoi vor realiza în comun 
o sinteză pentru a face schimb de opinii în legătură cu principalele 
caracteristici ale pedagogiei interculturale 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Harta clădirii  
 Un pliant informativ (orar de funcţionare, parcare, cantină, etc.) 
 La recepţie, o persoană care vorbeşte o singură limbă  
 Caiet  
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Nr. 10 
Denumirea  
instrumentului  Reacţia de tip negativ 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie  

Durata  15 minute 

Când se foloseşte?  La momentul oportun în timpul modulului de formare profesională 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Aducerea profesorilor în situaţia de a simţi aceeaşi frustrare şi des-
curajare ca şi studenţii atunci când trebuie să facă faţă la atitudinea 
negativă a unui instructor 

Descrierea com-
pletă  
a activităţii 

 

Conducătorul cursului le va adresa participanţilor câteva întrebări pe 
tema aflată în discuţie, într-o limbă pe care aceştia nu o înţeleg sau nu 
o vorbesc foarte bine. Apoi, solicită unuia dintre participanţi să vor-
bească şi să se exprime în această limbă. 

Când participantul încearcă să vorbească şi să se facă înţeles, in-
structorul îşi va exprima prin cuvinte şi atitudine (limbajul trupului) ne-
mulţumirea faţă de răspuns. Va continua să solicite participantului să 
repete până când obţine răspunsul aşteptat. 

Discuţie finală:  

După câteva minute, conducătorul cursului va opri jocul şi îl va întreba 
pe participant cum s-a simţit în timpul acestui exerciţiu.  

Apoi, acesta îi va întreba pe ceilalţi participanţi. 

Împreună, vor analiza diferitele sentimente şi reacţii care i-au încercat 
şi vor sugera în ce fel ar trebui să se comporte un instructor. 

Notă  Instructorul care conduce exerciţiul trebuie să fie foarte expresiv şi 
rigid atunci când arată că nu este mulţumit de răspunsul primit. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Nu sunt necesare materiale speciale 
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Nr. 11 
Denumirea  
instrumentului  

Identificarea spaţiilor şi persoanelor din cadrul organizaţiei de for-
mare profesională 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  
1 oră 

Când se foloseşte?  La începutul cursului de formare profesională 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Identificarea potenţialelor resurse din organizaţia de formare 
profesională  

 Identificarea potenţialelor resurse din rândul personalului  
 Obţinerea de repere şi puncte de referinţă 
 Dinamismul grupului. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Prima fază 

 Întâmpinarea participanţilor la curs 
 Salutări 
 Prezentare (scurtă activitate pentru "spargerea gheţii") 
 Participanţii primesc fiecare o cartolină colorată şi sunt organizaţi 

în grupuri mici 
 Fiecare grup primeşte o hartă a comorii (instrument de instruire) 
 Următoarea instrucţiune le este dată oral: "Toată lumea trebuie să 

meargă în toate locurile identificate pe hartă şi să colecteze toate 
răspunsurile, apoi să revină în clasă" 

 Plecarea grupurilor unul după altul 

A doua fază: 

 Fiecare grup merge în locurile indicate pe hartă, unde trebuie să 
colecteze informaţiile oferite oral sau în scris (fiecare loc va fi de 
fapt o situaţie de schimb oral de replici sau de schimb de docu-
mente scrise, autentice) 

 Supraveghere şi asistenţă din partea instructorului 
 Grupurile se întorc 
 Colectarea răspunsurilor 
 “Cocktail” de mulţumire 

Discuţie finală: 

După finalizarea acestor două faze, participanţii sunt rugaţi să îşi de-
scrie în caiet sentimentele şi constatările. 

Notă  În timpul acestui exerciţiu, participanţii şi instructorul vor folosi observa-
ţia şi remarcile notate în caiet, precum şi sinteza realizată în comun, 
pentru a face schimb de păreri referitoare la principalele caracteristici 
ale pedagogiei interculturale. 
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Materiale/resurse 
necesare   

 

 
 Caiet 
 Cartoline colorate (3 sau 4 culori diferite) 
 O hartă a comorii  
 Întrebări scrise pe hârtie şi afişate pe pereţi în diferite locuri ţintă 

(activitatea "Să descoperim locul") 
 Documente specifice pentru fiecare departament (reglementări 

interne pentru cursul de ICT şi parolă, funcţionarea şi organizarea 
bibliotecii) care să fie utilizate în fazele următoare 
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Nr. 12 
Denumirea  
instrumentului  Lucrul cu noţiunea de identitate, completarea unui formular  
Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 

inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

 

Durata  

 

45 minute - o oră 

Când se foloseşte?  La începutul cursului de formare profesională 

 

Scopuri/obiective 
de studiu  

 
 Identificarea dificultăţilor cauzate de deosebirile dintre "numele de 

după căsătorie", "patronim" sau "numele la naştere" şi numele de 
familie 

 Identificarea dificultăţilor întâmpinate la memorarea datelor perso-
nale într-o limbă străină (prenume, nume, data şi locul naşterii, 
etc) 

 Abilitatea de a scrie şi de a produce un mesaj scris. Completarea 
unui formular de prezentare 

  Abilitatea de a se prezenta oral 

 

Descrierea  
completă  
a activităţii 

 

 

În primă instanţă, instructorul se prezintă şi explică obiectivele docu-
mentului pus la dispoziţie. Este vorba de un document administrativ 
real, cum ar fi, de exemplu, documentul de colectare de informaţii per-
sonale solicitat de centrul de formare profesională, sau formularul ne-
cesar înscrierii unui copil la grădiniţă sau instalării unui post telefonic) 

 Distribuirea formularului de colectare de informaţii  
 Alocarea unei anumite perioade de timp pentru familiarizarea cu 

documentul 
 Oferirea de către instructor de explicaţii (prenume, nume, adresă, 

cod poştal), feedback 
 Completarea diverselor întrebări fie de către participant fie de 

către instructor, după ce i s-a cerut participantului să răspundă la 
întrebări 

 Masă rotundă la care fiecare participant se prezintă şi face schimb 
de informaţii diverse. 

 Pentru a facilita asistenţa şi sprijinul reciproc între participanţi, 
instructorul poate forma "tandemuri" de participanţi cu diverse ni-
veluri de cunoaştere a limbii. 

 

Discuţie finală:  

La sfârşitul acestei etape, participanţii îşi vor nota în caiet sentimentele 
şi observaţiile. 

Notă  În timpul acestui exerciţiu, participanţii şi instructorul vor folosi observa-
ţia şi remarcile notate în caiet, realizând apoi o sinteză în comun, pen-
tru a face schimb de păreri referitoare la principalele caracteristici ale 
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pedagogiei interculturale. 

 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 

 
 Caiet 
 Formular de prezentare 
 Documente de identitate personale 
 Sprijinul instructorului 
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Nr. 13 
Denumirea  
instrumentului  

Traducerea ecusoanelor într-un alfabet necunoscut 
participanţilor (litere chirilice) vezi secţiunea de resurse pentru 
opţiuni 

Grup(uri) ţintă Profesori noi şi actuali ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  15 minute 

Când se foloseşte?  La începutul modulului 2, pentru a-i aduce foarte rapid pe participanţi 
în situaţia de a se simţi ca nişte migranţi, atunci când se întâlnesc 
pentru prima dată cu o nouă limbă scrisă. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Conştientizarea dificultăţii de a folosi memoria vizuală pentru 
identificarea semnelor ce aparţin unei limbi necunoscute 

 Analizarea reacţiilor personale şi de grup privitoare la această 
dificultate 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Atunci când pregăteşte cursul, instructorul va scrie pe ecusoane nu-
mele fiecărui participant utilizând un alfabet diferit; de exemplu, cel 
grecesc sau chirilic (vezi materialele volante).  

Înainte ca fiecare participant să revină din pauza de cafea, instructo-
rul va pune pe masă ecusoanele/plăcuţele cu numele şi va cere fie-
cărui participant să se aşeze în spatele numelui său.  

După câteva secunde, instructorul le va oferi participanţilor alfabetul 
corespunzător, pentru ca aceştia să poată identifica locul unde tre-
buie să se aşeze. 

Discuţie finală: 

Împreună cu grupul, instructorul va analiza reacţiile participanţilor şi 
comportamentul acestora în situaţia cu care s-au confruntat în cadrul 
grupului pentru a rezolva problema. Întrebări posibile: 

 Cum aţi reacţionat când aţi descoperit situaţia? 
 Care a fost atitudinea dvs. personală faţă de găsirea unei 

soluţii? 
 Cum aţi reacţionat în legătură cu ceilalţi participanţi? 
 Cum au reacţionat ceilalţi faţă de dvs.? 

Notă  
vezi materialele volante 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 1 ecuson pentru fiecare participant  
 Alfabetul necunoscut în care vor fi scrise ecusoanele 
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Nr. 14 
Denumirea  
instrumentului  Transportul către centrul de formare 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de spri-
jin, inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Circa o oră 

Când se foloseşte?  La începutul cursului de formare profesională 

Scopuri/obiective 
de studiu  

 Localizarea pe hartă a unei străzi, clădiri, instituţii publice. 
 Abilitatea de orientare şi informare: să ştim unde ne aflăm, 

cum să utilizăm diverse forme de informaţie, cum ar fi orarele, 
rutele de circulaţie 

 Identificarea diferitelor mijloace de transport care pot fi folosite 
 Identificarea punctelor strategice 
 Calculul duratei şi costului călătoriei 
 Învăţarea semnelor rutiere necesare pentru găsirea drumului 

Descrierea ompletă  
a activităţii 

Instructorul stabileşte grupe de câte 3 sau 4 persoane pentru diver-
sele mijloace de transport ce pot fi folosite pentru a veni la curs (de 
ex., tren, autobuz, maşină). 

Instructorul înmânează fiecărui grup o documentaţie (harta oraşului, 
pliante cu orarele autobuzelor, adresele de Internet ale companiilor 
de transport, etc). 

Apoi, instructorul distribuie următoarea listă de activităţi fiecărui par-
ticipant: 

 Să identifice locul unde trebuie ajuns, să înţeleagă harta şi să 
se coordoneze pentru identificarea unei clădiri particulare  

 Să citească un orar de autobuz sau un mers al trenurilor 
 Să identifice diferite tipuri de autobuze (pentru centru, pentru 

transport în suburbii, pentru transport regional, etc.) şi trenuri 
 Să identifice ghişeele sau automatele de achiziţionare de bi-

lete, staţiile principale, staţiile de transfer 
 Să identifice traseul, schimbul de mijloace de transport, 

legăturile, etc. 
 Să calculeze costul unei călătorii anume, ţinând cont de ele-

mentele colectate mai sus 
 Identificarea semnelor rutiere: indicatoare de informare, sema-

foare, însemne pentru "spaţii publice" 
 Instructorul sprijină participanţii în cercetarea lor, le explică 

diferitele cuvinte şi înţelesuri şi îi ajută să aleagă informaţiile 
importante şi utile. 

Discuţie finală:

La finalul etapei, fiecare participant îşi notează sentimentele şi 
observaţiile în caiet 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 118 

 

Notă  În timpul acestui exerciţiu, participanţii şi instructorul vor folosi observa-
ţia şi remarcile notate în caiet, precum şi sinteza realizată în comun, 
pentru a face schimb de păreri referitoare la principalele caracteristici 
ale pedagogiei interculturale. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Caiet 
 Harta oraşului 
 Hărţi cu traseele autobuzelor şi tramvaielor 
 Orarele autobuzelor, tramvaielor şi trenurilor 
 Pagini de Internet 
 Însemne grafice, coduri de autostradă 
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Nr. 15 
Denumirea  
instrumentului  Petrecerea timpului 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de spri-
jin, inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  Continuu 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 reflecţia asupra propriilor valori, comportamente şi moduri de 
gândire condiţionate cultural ale participanţilor 

 conştientizarea deosebirilor interculturale dintre valori, com-
portamente şi moduri de gândire 

 conştientizarea aspectelor de utilizare a limbii condiţionate 
cultural 

 exersarea abilităţilor de observare şi interpretare precum şi a 
gândirii critice 

 dezvoltarea şi adoptarea unor puncte de vedere multiple 
 negocierea unui consens 
 dezvoltarea empatiei, deschiderii şi respectului pentru alteri-

tate 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Reflectarea asupra propriei culturi 

 Din observaţiile asupra temelor legate de timp, cum ar fi 
întârzierile, punctualitatea, timpul de sosire atunci când sun-
tem invitaţi la masă, etc, analizaţi-vă tiparele comportamen-
tale şi de atitudine ale propriei culturi. 

Descoperirea altor culturi 

 Să descoperim câteva coduri culturale comune, referitoare la 
diferitele teme de discuţie provenind din alte culturi: 
aşteptarea trenului sau avionului, întârzierea, timpii de por-
nire, ce înseamnă mâine pentru tine? etc. şi comparaţi-le cu 
propriile dvs. coduri culturale: care sunt asemănările, care 
sunt deosebirile? 

Notă  Este de asemenea posibil să se lucreze asupra elementelor de 
limbă, cuvintelor şi propoziţiilor legate de timp, cum ar fi "aşteptaţi 
un moment" etc. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Fotocopie a textului ataşat aici (rezumatul lucrării Mirrors and Win-
dows: An intercultural communication textbook, (Oglinzi şi ferestre: 
un manual de comunicare interculturală - n.tr.)   
(Martina Huber-Kriegler, Ildikó Lázár şi John Strange )   
Ed. European centre for modern languages) 
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Nr. 16 
Denumirea  
instrumentului  Principalele direcţii de viitor ale pedagogiei interculturale 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de spri-
jin, inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  2 ore 

Când se foloseşte?  La sfârşitul instrumentelor 10, 12, 13, 14. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Colectarea tuturor remarcilor şi observaţiilor notate în caietele 
participanţilor, pentru a prezenta o analiză comună. 

 Evidenţierea elementelor legate de cunoaşterea caracteristi-
cilor studenţilor migranţi, abordarea didactică şi pedagogică 
interculturală şi evoluţa practicilor în discuţie.   

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Participanţii discută despre experienţa pe care au avut-o, fac 
schimb de impresii şi sentimente şi scriu o sinteză ce include 
următoarele elemente-cheie: de exemplu, o listă a circumstanţelor 
care au stârnit reacţii negative, aceeaşi listă pentru reacţiile pozi-
tive (întrebările sunt pregătite de instructor) 

Instructorul va forma grupuri mici şi le va solicita participanţilor să 
facă o listă, din caietul lor de notiţe, cu: 

 dificultăţile pe care le-au întâmpinat 
 diferitele strategii pe care le-au dezvoltat pentru a depăşi 

fiecare dificultate  
 posibile răspunsuri pe care le pot sugera cu referire la rolul şi 

poziţia instructorului, la instrumentele şi metodele care tre-
buie folosite; întrebări pe care le-ar dori aprofundate (dezvol-
tarea cunoştinţelor) 

În cadrul sesiunii plenare, participanţii îşi pun laolaltă toate 
observaţiile şi comentariile, pentru a crea o "hartă a ideilor" pentru 
fiecare grup (mind mapping). 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Tablă albă/flipchart 
 Hartă mentală (Mind mapping)  
 Cadru general 

-  
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AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn    
pprroocceessuull  ddee  iinnssttrruuiirree  

Nr. 17 
Denumirea  
instrumentului  Construirea imaginii despre cultură 

Grup(uri) ţintă Profesori, instructori implicaţi în lucrul cu migranţi şi cu minorităţi et-
nice 

Maxim 10 participanţi + 5 observatori 

Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  30 - 45 minute 

Când se 
foloseşte?  

În prima parte a şedinţei în modulul 4 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Înţelegerea elementelor care formează baza unei culturi 
 Crearea unei imagini asupra lumii interculturale 

Reflectarea asupra percepţiilor de sine, percepţiilor referitoare la 
ceilalţi şi la mediul înconjurător (anturaj) 

 O percepţie oarbă asupra nouă înşine, altora, spaţiului 
 Crearea unui obiect în comun, astfel încât să se 

regăsească/înţeleagă percepţiile tuturor 
 Realizarea în plan concret a unui lucru abstract (cultura) 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

 

 Unui număr de 10 participanţi li se cere să părăsească 
încăperea, pentru a nu vedea organizarea sălii 

 Instalaţi 5 locuri a câte 2 scaune faţă în faţă, iar pe masă, nişte 
plastilină. Ceilalţi participanţi sunt observatori 

 Ajutaţi participanţii să intre legaţi la ochi. Instalaţi-i în jurul unei 
mese, 2 câte 2, faţă în faţă, având între ei plastilina 
În acest moment, explicaţi-le că trebuie să modeleze ceva ab-
stract cum ar fi "cultură" sau "educaţie interculturală" în mod 
concret, cu ajutorul partenerului 

 Perechile au la dispoziţie 10 minute pentru a crea ceva, fără să 
vadă, fără să-şi vorbească; ei trebuie să încerce să simtă ce 
anume face partenerul 
Observatorii acţionează ca nişte arbitri şi monitorizează ceea ce 
se întâmplă 

Follow-up:  

după realizarea obiectului, toate perechile rămân legate la ochi. Unul 
câte unul, fiecare participant descrie ce anume a construit. 

Impactul acestei metode:

Utilizarea altor simţuri şi instrucţiuni decât cele folosite în mod 
tradiţional: percepţii senzoriale, atingeri, fără să vorbească, fără să 
audă şi fără să vadă. 
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Când fiecare dintre participanţii la experiment explică ce a construit, 
versiunile a doi parteneri din aceeaşi pereche pot fi diferite. 

Discuţie finală:  

Aspectul primordial al conştientizării îl reprezintă prima percepţie, 
îmbrăcăminte, alimentaţie etc. şi multe stereotipuri. Iar în profunzime, 
există percepţii de ordin primar: conceptul, ideile, noţiunea de modes-
tie, credinţă, natura prieteniilor. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Plastilină de culori diferite 
 Mese şi scaune 
 Eşarfe pentru ochi 

Surse: SALTO Euromed 
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Nr. 18 
Denumirea  
instrumentului  Eliminarea barierelor din calea educaţiei 

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  20-30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului şi de caracterul 
individual sau de grup al acestei activităţi 

Când se 
foloseşte?  

Bariere în calea educaţiei migranţilor şi recomandări pentru ameliora-
rea situaţiei 

Scopuri/obiective  
de studiu  

Încurajarea participanţilor la curs să aplice sugestiile de îmbunătăţire 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Participanţilor la curs li se adresează această întrebare: 

 Ce exemple de bariere în calea educaţiei vă vin în minte? 
 Ce ameliorări la nivelul furnizorului de programe educaţionale 

aţi putea sugera? 
 Ce ameliorări în privinţa calităţii cursului aţi putea sugera? 

Activitate de grup:  

 Discutaţi întrebarea  
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le conducătorului 

cursului şi/sau celorlalte grupuri 
 Participanţii la curs compară şi discută răspunsurile 
 Se generează un rezumat global, cu răspunsurile la întrebări 

Activitate individuală:  

 Reflectaţi asupra întrebării 
 Faceţi o listă cu răspunsurile 
 Realizaţi un rezumat al tuturor răspunsurilor 
 Notaţi rezultatele pe hârtie şi prezentaţi-le sau trimiteţi-le 

conducătorului cursului şi/sau celorlalţi participanţi 

Notă  Această activitate poate fi realizată în grup sau individual, în funcţie 
de modul de desfăşurare a cursului. 

Activitatea poate fi extinsă, de pildă, prin analizarea şi evaluarea unei 
acţiuni pozitive actualmente în vigoare. 

Materiale/resurse 
necesare   

Flipchart, instrumente de scris, pionieze sau alte articole similare 
pentru fixarea foilor pe flipchart în scopul comunicării rezultatelor 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 124 

MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  33  CCaarraacctteerriissttiicciillee  îînnvvăăţţăărriiii  îînn  ccaazzuull  mmiiggrraannţţiilloorr  

Nr. 19 
Denumirea  
instrumentului  Ambele feţe ale monedei 

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  50 minute - 1 oră 

Când se 
foloseşte?  

În dezvoltarea punctului 3 "Impactul diferenţelor culturale dintre 
studenţi" 

Scopuri/obiective  
de studiu  

Să-i ajute pe studenţii migranţi să analizeze felul în care fiecare din ei 
este perceput şi cum cred că sunt percepuţi de alţii. 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

1 Împărţiţi clasa în două grupuri, unul de localnici şi celălalt de 
persoane cu origini migraţioniste, sau în două grupuri din două regi-
uni diferite. Aceştia vor fi separaţi unii de alţii pentru că nu se vor 
putea auzi (în mod ideal, desfăşuraţi activitatea în două săli sepa-
rate). 

Fiecare grup îşi va pune trei întrebări: 

 Caracteristicile care definesc propriul dvs. grup - nu faptul că eu 
consider că arăt ca ceilalţi, ci cum vă vedeţi dvs. 

 Caracteristicile pe care, în opinia dvs., le atribuiţi celuilalt grup.  
 Caracteristicile care definesc celălalt grup. Care este percepţia 

dvs. referitoare la celălalt grup? 

2 Întâlnirea celor două subgrupuri. 

Cele două grupuri se vor întâlni şi câte un reprezentant din partea 
fiecăruia va citi răspunsurile. Răspunsurile celor două grupuri 
alternează. Grupurile nu pot discuta şi nu îşi pot răspunde unii altora. 
Sunt permise numai întrebări pentru clarificare. 

3 Un nou exerciţiu în grupuri separate. 

Cele două subgrupuri se separă din nou şi discută pe marginea 
următoarelor întrebări: 

 Care este deosebirea dintre imaginea pe care grupul dvs. o are 
despre sine şi viziunea pe care o are asupra celuilalt grup? 

 Ce comportamente ale membrilor grupului dvs. e posibil să fi 
cauzat discrepanţe? Ce aţi făcut pentru ca celălalt grup să vă 
vadă diferiţi de cum sunteţi în realitate? 

 Ce au făcut membrii celuilalt grup pentru a fi percepuţi diferiţi de 
cum sunt în realitate? 

4 Nouă întâlnire a celor două subgrupuri. 

În cele din urmă, grupurile se reunesc şi se aşează amestecat, într-
un cerc mare împreună cu profesorul. Va avea loc un dialog despre 
cum ar putea acţiona în viitor participanţii pentru a evita impresiile 
greşite 

Materiale/resurse 
necesare   

Carioca, hârtie şi două săli de clasă sau spaţii de lucru separate. 
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Nr. 20 
Denumirea  
instrumentului  Suflete gemene 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie  

Durata  50 minute - 1 oră 

Când se 
foloseşte?  

În dezvoltarea punctului 3 "Impactul diferenţelor culturale dintre 
studenţi" 

Goal/Learning 
aim 

 Confirmarea faptului că nu suntem atât de diferiţi, nu avem gustu-
ri şi preferinţe chiar atât de diferite. 

 O cunoaştere mai bună a ceea ce ne uneşte. 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Fiecărui participant i se va aloca un număr de minute pentru a sublinia 
un răspuns din fiecare dintre propoziţiile listate pe o pagină fotocopiată 
(vezi Resurse):  

După ce au terminat, rugaţi-i să se reunească în grupuri de câte 5 
persoane asemănătoare. Aceştia trebuie să discute şi să vadă ce 
răspunsuri se potrivesc şi să le exprime grafic (desene, caricaturi, 
etc.). Pe un perete împărţit în două, puneţi toate răspunsurile identice 
ale micului grup şi toate celelalte asemănări. 

La sfârşit, în grupul mare, evaluaţi ce avem în comun şi vedeţi care 
dintre deosebiri sunt de ordin pur personal sau accidental. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Pixuri sau creioane. 
 Foaie fotocopiată cu întrebări şi răspunsuri de genul:  
 Mi-aş dori să fiu: bebeluş, copil, băiat, tânăr, adult, bătrân. 
 Petrecerea mea preferată este: un botez, o nuntă, o zi de 

naştere, o onomastică, un chef între prieteni (bairam). 
 Prefer: discoteca, viaţa la ţară, cinema-ul, plaja, pădurea, marea. 
 Aş vrea să devin: leu, pasăre, girafă, elefant, canar, bufniţă. 
 Prefer: lalelele, trandafirii, cactuşii, muşcatele, iarba. 
 Mi-aş dori să-mi schimb: vocea, chipul, picioarele, părul, mâinile. 
 Sunt bun(ă) la: învăţătură, leneveală, cântat, derutat oamenii, 

distrat oamenii. 
 Nu mă pricep la: desenat, făcut ordine, certat, cerşit, furie. 
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Nr. 21 
Denumirea  
instrumentului  Motivaţii şi temeri 

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de 
sprijin, inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  1 oră 

Când se 
foloseşte?  

La dezvoltarea punctului 1. Motivaţia migranţilor de a învăţa (DE 
CE învaţă migranţii) 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Crearea unei atmosfere pozitive în cadrul grupului 
 Cunoaşterea motivaţiilor şi aşteptărilor referitoare la învăţare 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Moderatorul solicită grupului să se împartă în subgrupe de câte 3 
persoane din imediata apropiere. 

Se va distruibui fiecărei grupe o foaie de lucru pe care aceştia 
trebuie să răspundă la întrebarea: "Cum vă simţiţi aici?" Fiecare 
grupă face o listă a sentimentelor şi a cauzelor acestora. 

Apoi, moderatorul invită fiecare grupă să-şi citească lista, care va 
fi scrisă pe tablă sau pe hârtie, menţionând punctele considerate 
pozitive şi cele considerate negative. 

Apoi, o altă întrebare: "Ce părere aveţi despre persoana care v-a 
trimis sau încurajat să faceţi acest curs?" 

Se vor citi din nou răspunsurile şi se vor scrie pe tablă sau pe 
hârtie, subliniind care sunt pozitive şi care negative. 

Apoi, o a treia întrebare: "Ce speraţi să învăţaţi?" Se citesc 
răspunsurile şi se scriu ca mai înainte, aratând din nou care sunt 
lucrurile pozitive şi care negative. 

A patra întrebare: "Ce credeţi că vă va fi de folos din ceea ce 
învăţaţi aici?" Se citesc răspunsurile şi se scriu ca mai înainte, 
aratând din nou care sunt lucrurile pozitive şi care negative. 

Totul se încheie cu o sesiune plenară care discută răspunsurile la 
cele patru întrebări. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Pixuri sau creioane 
 Cartoline sau foi de hârtie 
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Nr. 22 
Denumirea  
instrumentului  Simte-te egal! 

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului 

Când se 
foloseşte? 

La dezvoltarea punctului 3 "Impactul diferenţelor culturale dintre 
studenţi" 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Să-i determine pe profesori să se simtă ca un migrant, pentru a deveni 
mai conştienţi de rolul lor în educaţia migranţilor. 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Întrebări pentru participanţi: 

 Ce credeţi că simt studenţii migranţi în timpul cursului? 
 Ce pot face profesorii pentru a-i ajuta să se simtă mai puţin "ca un 

migrant"? 

Exerciţiul: 

 Grupul ţintă al cursului este alcătuit din profesori de naţionalităţi, 
origini etnice sau din regiuni diferite. 

 Programul de formare profesională va fi prezentat, timp de circa 
15 minute, într-o limbă cunoscută numai câtorva, fără materiale 
volante sau alte tipuri de mijloace ajutătoare traduse în propria lor 
limbă.  Tematicile cursului de formare pot acoperi o abordare de 
tip general a ţării/oraşului, culturii şi istoriei sau elemente specifice 
cum ar fi înscrierea la şcoală, oportunităţi pentru copiii migranţilor 
ş.a.m.d.  

 Motivaţii posibile care pot fi folosite: la sfârşitul acestui modul, 
participanţii care au fost activi vor primi un premiu (dicţionare, 
cărţi electronice etc.) 

Discuţie finală: 

După cele 15 minute de program, participanţii îşi vor împărtăşi senti-
mentele, vor oferi feedback şi vor discuta încercând să identifice soluţii 
şi modalităţi diferite de acţiune pe care le vor aplica în procesul de in-
struire a migranţilor. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

Flipchart, hârtie, pixuri, carioci tip marker, CD-uri; harta 
ţării/regiunii/oraşului; pliante şi alte materiale într-o limbă necunoscută 
participanţilor 
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Nr. 23 
Denumirea  
instrumentului  BaFa' BaFa'  

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de spri-
jin, inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  2 ore, în funcţie de dimensiunea grupului 

Când se foloseşte? În timpul modulului 3, tematica Factori socio-culturali care inhibă 
învăţarea. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Să-i determine pe profesori să se simtă ca un migrant, pentru a 
deveni mai conştienţi de rolul lor în procesul de instruire a 
migranţilor  

 Să-i conştientizeze pe profesori faţă de chestiunile referitoare 
la diferenţele culturale  

 Să-i motiveze pe participanţi să-şi regândească atitudinea şi 
comportamentul faţă de alţi oameni  

 Să examineze modul cum apar stereotipurile, cum se creează 
bariere şi cum sunt amplificate neînţelegerile  

 Să identifice problemele de diversitate care trebuie remediate, 
din organizaţia în care profesorii îşi desfăşoară activitatea 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Exerciţiu  

Informare iniţială - sarcină comună - de exemplu, şcoala XYZ (sau 
un alt tip de instituţie) trebuie să se mute într-un sediu nou, într-o 
anumită perioadă de timp şi în condiţiile unui buget dat. Apoi, 
participanţii sunt împărţiţi în 2 grupe. În fiecare grupă vor fi selectaţi 
câţiva participanţi care vor fi vizitatorii (15 minute). 

 Cultura Alpha este o cultură orientată spre relaţiile interumane, 
de context înalt, de tip colectivist. 

 Cultura Beta este o cultură tranzacţională extrem de 
competitivă. 

Participanţii trebuie să înveţe, separat, regulile culturii alocate lor şi 
să înceapă să se comporte în conformitate cu acestea, timp de mi-
nim 30-40 minute; apoi, timp de alte 20 minute, se face schimb de 
observatori şi vizitatori între cele două grupe iar aceştia trebuie să 
acţioneze, fără pregătire, în conformitate cu comportamentul grupei 
gazdă. 

Stereotipiile rezultate, impresiile greşite şi neînţelegerile devin baza 
discuţiei finale 

Aceasta este abordarea de bază a exerciţiului BaFa' BaFa'  - crea-
rea unei probleme pentru toată lumea în scopul simulării 
interacţiunii cu un context şi o cultură necunoscute. Participanţilor li 
se cere să trăiască şi să interacţioneze într-o altă cultură. 
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Discuţie finală: 

În cazul acestui exerciţiu, discuţia finală va dura circa 30 - 40 
minute, fiecărui participant cerându-i-se să explice cum s-a simţit în 
interiorul propriului grup şi în interiorul celuilalt. 

Apoi, participanţii trebuie să discute despre comportamentul lor: 
cum au reacţionat la acele sentimente, cu alte cuvinte, cum au 
soluţionat problema? 

Ei trebuie de asemenea să identifice şi să dezbată soluţiile pe care 
oamenii le-au găsit în propria lor cultură. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

Flipchart, hârtie, pixuri, carioci tip marker, o sală pentru pregătire 

Dosare cu instrucţiuni pentru echipele Alpha şi Beta (fiecare partici-
pant are nevoie de un set de materiale care să conţină toate 
informaţiile relevante pentru descrierea grupului, sarcina de îndepli-
nit şi responsabilităţile sale) 
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Nr. 24 
Denumirea  
instrumentului  Deschidere către diversitate! 

Grup(uri) ţintă Profesori curenţi şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie.   

Durata  30 minute, în funcţie de dimensiunea grupului 

Când se 
foloseşte?  

La dezvoltarea punctului 3 "Impactul diferenţelor culturale dintre 
studenţi" 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Să-i determine pe profesori să se simtă ca un migrant, pentru a deveni 
mai conştienţi de rolul lor în procesul de instruire a migranţilor. 

În mod obişnuit, în timpul cursurilor de formare, interacţiunea dintre 
instructor şi participanţi depinde foarte mult de abilităţile şi personalita-
tea ambelor părţi. Profesorul trebuie să ştie cum să interacţioneze cu 
persoane/participanţi de naţionalităţi şi culturi diferite şi să le înţeleagă 
sentimentele, pentru a depăşi barierele culturale şi a transforma cursul 
într-o întrevedere constructivă. 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Întrebări pentru participanţi, în acest modul: 

 Cum se simt şi cum reacţionează studenţii când trebuie să lu-
creze împreună cu colegi de alte naţionalităţi şi/sau culturi şi să 
facă faţă unor tradiţii şi obiceiuri străine? 

Exerciţiul - activitatea de grup: 

Participanţii vor fi împărţiţi în grupe de maximum 4-5 persoane, în 
funcţie de numărul total de participanţi; fiecare grupă va conţine 
participanţi de diferite naţionalităţi, culturi, religii, regiuni sau alte divizi-
uni aplicabile. Aceştia vor trebui să rezolve sarcini în comun, pe grupe 
de lucru, într-un anumit interval de timp (15 minute) - de exemplu or-
ganizarea unei sărbători de Paşte sau a unei nunţi. 

După terminarea sarcinii care le-a fost încredinţată, vor trebui să pre-
zinte celeilalte (celorlalte) grupe rezultatele din grupa de lucru, din 2 
puncte de vedere: organizarea evenimentului şi metodologia de lucru. 

Discuţie finală: 

După prezentările fiecărei grupe de lucru, participanţii vor împărtăşi 
unii altora ce au simţit în timpul exerciţiului. 

Participanţii vor propune ce anume trebuie luat în considerare la atri-
buirea de sarcini studenţilor lor. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

Flipchart, hârtie, pixuri, carioci tip marker, fotografii de la diferite eve-
nimente legate de sarcinile respective, scurtmetraje (de la nunţi sau 
sărbători de Paşte) etc; sală de pregătire disponibilă timp de minim 15 
minute 
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Nr. 25 
Denumirea  
instrumentului  Atitudini şi credinţe 

Grup(uri) ţintă Instructori care predau migranţilor 

Durata  minim 30 minute 

Când se foloseşte?  La începutul şedinţei 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Recunoaşterea propriei identităţi culturale şi a propriilor preferinţe 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Credinţă şi atitudine: Conştientizarea de sine este o abilitate 
esenţială. Acest instrument vă va ajuta să vă analizaţi propria 
percepţie asupra limbajului utilizat pentru instruirea unor grupuri mul-
ticulturale de studenţi. 

Se va împărţi grupul în grupuri mai mici, de 3-4 persoane şi li se va 
cere acestora să discute ce înţeleg prin următoarele cuvinte 

 Prezumţie 
 Stereotip 
 Discriminare 
 Incluziune 

Aceştia trebuie să îşi noteze constatările pe hârtia de flipchart.  

Acestea trebuie discutate cu întregul efectiv al cursului, inclusiv opinii 
critice şi cum să depăşim preferinţele/predilecţiile identificate 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 Hârtie, markere colorate, flipchart 
 Materiale volante la sfârşitul şedinţei, cu definiţia cuvintelor 
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Nr. 26 
Denumirea  
instrumentului  Descrierea experienţelor de predare 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  1 oră 

Când se foloseşte?  La începutul modulului 4. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Colectarea cunoştinţelor existente ale profesorilor 
 Comparaţia între experienţele lor anterioare 
 Pregătirea participanţilor pentru exerciţiile ce vor urma 

 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

1. Scrieţi pe tablă sau flipchart următoarele întrebări şi rugaţi 
participanţii să se gândească la ele în mod individual, făcându-
şi notiţe: 

 Aveţi vreo experienţă în instruirea migranţilor? 
 Cum aţi descrie stilul dvs. de predare? 
 Predaţi cursuri şi pentru non-migranţi? Cu aceştia utilizaţi un 

stil de predare diferit? 
 Ce anume vă place la lucrul cu migranţii? Ce nu vă place?  
 V-aţi confruntat vreodată cu probleme în procesul de instruire 

a migranţilor? Ce fel de probleme? Cum le-aţi rezolvat? 

2.  Împărţiţi participanţii în grupuri de 3 sau 4 persoane şi invitaţi-i 
să discute şi să compare rezultatele individuale. 

3.  Rugaţi participanţii să rezume rezultatele discuţiei lor pe un 
poster. Ar putea trasa o hartă mentală, desena un tabel sau 
enumera rezultatele într-o listă etc. 

4.  Grupul îşi prezintă rezultatele. 

5.  Discuţie în cadrul clasei  

Notă  Profunzimea dezbaterii va depinde de experienţa anterioară a 
participanţilor. Totuşi, exerciţiul este potrivit şi pentru profeso-
ri/consilieri mai puţin experimentaţi ai migranţilor, pentru a-i ajuta să 
se pregătească pentru temele şi exerciţiile ce vor urma. 

Materiale/resurse 
necesare   

Tablă sau flipchart, marker, postere 
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Nr. 27 
Denumirea  
instrumentului  Investigarea strategiilor de predare multiculturală 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  2 ore 

Când se foloseşte?  După exerciţiul Nr. 25 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Să se familiarizeze cu cele 3 strategii esenţiale pentru abordarea 
multiculturală: principiile centrate pe student, principiile orientate 
social şi învăţarea bazată pe conţinut 

Descrierea completă  
a activităţii 

 Scrieţi aceste trei strategii pe tablă/flipchart şi întrebaţi-i pe 
participanţi ce le vine în minte când aud aceste expresii. 

 Trasaţi o hartă mentală pe tablă/flipchart, în baza răspunsurilor 
participanţilor. 

 Împărţiţi participanţii în trei grupuri şi alocaţi fiecărui grup o 
strategie de învăţare (centrată pe student/orientată so-
cial/bazată pe conţinut) 

 Acum, fiecare grup caută pe Internet informaţiile relevante re-
feritoare la strategia lor. trebuie să se concentreze asupra 
avantajelor strategiei şi a modului de integrare a acesteia în 
procesul de predare. 

 Participanţii notează pe un poster cele mai importante 
constatări.  

 Fiecare grup îşi prezintă constatările. 
 Discuţie generală: Aţi utilizat vreodată asemenea strategii de 

predare, şi dacă da, cum? De ce credeţi că sunt folositoare, 
nefolositoare etc.? 

Notă  Dacă nu există acces la Internet, puteţi pune la dispoziţie cărţi sau 
materiale volante referitoare la strategiile de predare, ca referinţe 
pentru participanţi. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Cel puţin 3 calculatoare cu acces la Internet (ca alternativă, cărţi şi 
materiale volante despre strategiile de predare), postere, marker, 
tablă/flipchart 
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Nr. 28 
Denumirea  
instrumentului  Reflecţia "tăcută" 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  Cel puţin 1 oră  

Când se 
foloseşte?  

Imediat după exerciţiul Nr. 26 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Să reflecteze asupra strategiilor de predare prezentate anterior 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

 Participanţii formează grupe de câte 4 persoane şi stau în jurul 
unei mese. 

 Fiecare participant primeşte un poster, pe care îl îndoaie de 12 
ori, astfel încât să fie vizibile 12 "dungi".  

 Participanţii scriu o întrebare sau afirmaţie care are de a face cu 
una din strategiile de predare (centrată pe student, orientată so-
cial, bazată pe conţinut) pe prima "dungă". (De ex. "Cum îmi dau 
seama ce conţinuturi sunt adecvate studenţilor mei?" sau "Când 
studenţii mei lucrează în grupuri, există mereu cineva care nu 
participă.") 

 După scrierea întrebării/propoziţiei, participanţii aşează posterul 
pe masă şi se îndreaptă către posterul colegului de grup de la 
aceeaşi masă. Acum scriu în a doua "dungă" un răspuns sau un 
comentariu sau chiar o nouă întrebare la ceea ce este deja scris 
pe poster. Apoi trec la posterul următor. După ce au răspuns pe 
toate posterele de pe masa lor, trec la masa următoare. Aceasta 
se continuă până la completarea tuturor "dungilor" cu comenta-
rii. 

 Participanţii revin la posterul iniţial şi citesc cu voce tare întreba-
rea/afirmaţia, precum şi toate comentariile care urmează, unul 
după altul.  

 Instructorul notează pe tablă toate temele abordate. 
 Discuţie generală referitoare la temele de pe tablă/flipchart. 

Notă  Acest exerciţiu este foarte folositor pentru implicarea tuturor în proce-
sul de reflecţie, chiar şi a participanţilor care de obicei tac. 

Materiale/resurse 
necesare   Postere, markere, tablă/flipchart. 
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Nr. 29 
Denumirea  
instrumentului  

Integrarea strategiilor centrate pe student în propriul cadru de 
predare 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  
1 oră 

Când se 
foloseşte? 

Oricând după exerciţiul 26 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Dezvoltarea unei înţelegeri a modului în care strategiile centrate pe 
student pot fi integrate în propria metodă de predare. 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Participanţii lucrează în perechi. 

 Distribuiţi diverse afirmaţii legate de predarea centrată pe stu-
dent (tăiate în fâşii individuale, vezi materialele). 

 Pe baza experienţelor lor de predare, fiecare pereche grupează 
afirmaţiile în 3 categorii: "De acord", "Nu sunt de acord", 
"Poate".  

 Se compară rezultatele şi are loc o dezbatere în clasă. Instructo-
rul va ghida dezbaterea dacă este necesar. 

Notă  Puteţi adăuga şi alte afirmaţii, dacă veţi considera necesar. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Distribuiţi următoarele afirmaţii, tipărite şi tăiate în fâşii individuale. Un 
set de fâşii pentru fiecare pereche. 

 Dacă un student are un respect de sine scăzut, el/ea se va simţi 
de obicei foarte stânjenit(ă) în clasă.  

 Un student poate beneficia de pe urma unui curs numai într-un 
mediu de învăţare în care se simte în largul său.  

 Anumiţi studenţi migranţi provin din contexte în care sunt 
obişnuiţi cu profesori severi şi, de aceea, ar prefera ca şi instruc-
torii din ţările gazdă să fie severi.  

 Majoritatea studenţilor pot fi încurajaţi să participe, dar există 
mereu câţiva care pur şi simplu nu sunt interesaţi.  

 Studenţii fără experienţă reprezintă o problemă în clasă.  
 Studenţii fără experienţă necesită mai multă răbdare.  
 În grupuri eterogene, se poate avansa numai în ritmul celui mai 

lent student.  
 Într-un grup eterogen, studenţii mai avansaţi îi pot ajuta pe cei 

mai lenţi.  
 Într-un grup eterogen, studenţii mai avansaţi de obicei sunt 

frustraţi fiindcă nu au parte de suficientă provocare.  
 Studenţii migranţi cu experienţe şcolare negative nu prea pot fi 

motivaţi. 
 Studenţii migranţi care nu pot citi sau scrie în limba ţării gazdă 
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trebuie instruiţi în cadrul unor cursuri separate de alfabetizare. 
 Studenţilor fără experienţă le place să înveţe prin intermediul 

jocurilor.  
 Unii studenţi migranţi au nevoie de mult sprijin şi multă încura-

jare pentru a defini ce doresc să obţină în viitor. 
 Restricţiile pe care structurile familiale sau obstacolele birocra-

tice (de ex. recunoaşterea diplomelor) le impun studenţilor 
migranţi sunt personale şi nu îl privesc pe instructor.  
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Nr. 30 
Denumirea  
instrumentului  

Integrarea strategiilor de instruire bazate pe conţinut în pro-
priul cadru de predare 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  Cel puţin 2 ore, în funcţie de dimensiunea grupului 

Când se foloseşte?  Oricând după exerciţiul 26 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Dezvoltarea unei înţelegeri a modului în care strategiile ba-
zate pe conţinut pot fi integrate în propria metodă de predare. 

 Dezvoltarea unei înţelegeri cu privire la ce conţinuturi ar pu-
tea fi interesante pentru propriile grupe de studenţi migranţi 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Fiecare participant îşi ia notiţe individuale pe marginea 
următoarelor două întrebări: 

 Căror grupuri ţintă predaţi? 
 Ce conţinuturi sunt interesante pentru acel(e) grup(uri)? 

Instructorul colectează rezultatele şi grupează participanţii în 
echipe de persoane care lucrează cu grupuri ţintă similare (de ex., 
o grupă de instructori care lucrează cu adolescenţi, alte grupe care 
lucrează cu femei/imigranţi de origine musulmană/imigranţi 
şomeri/imigranţi vârstnici etc.) 

Fiecare echipă decide asupra unei teme de interes pentru grupul 
lor ţintă.  

Fiecare echipă elaborează o unitate de predare pentru grupul ţintă 
pe tema respectivă. Pentru materiale autentice, participanţii pot 
folosi ziare, reviste, cărţi, înregistrări radio, Internetul sau orice alte 
surse disponibile.  

Fiecare echipă îşi prezintă unitatea de predare în faţa colegilor. 

După fiecare prezentare, publicul este invitat să exprime comenta-
rii referitoare la unitatea de predare.  Discuţie. 

Notă  Alegerea materialelor depinde de contextul de predare/consiliere 
în care lucrează participanţii.   

Materiale/resurse 
necesare   

 

Material autentic de toate tipurile: ziare, reviste, cărţi, înregistrări 
radio, Internet sau orice alte resurse disponibile. 
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Nr. 31 
Denumirea  
instrumentului  

Integrarea strategiilor de instruire orientate social în propriul 
cadru de predare 

Grup(uri) ţintă Actuali şi viitori profesori ai migranţilor 

Durata  1 oră 

Când se foloseşte?  Oricând după exerciţiul 26 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Dezvoltarea unei înţelegeri a modului în care strategiile orien-
tate social pot fi integrate în propria metodă de predare. 

 Dezvoltare de strategii de rezolvare a problemelor.   

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Împărţiţi clasa în grupuri mici; 

Fiecare grup primeşte o descriere a unei situaţii problematice într-
un context de învăţare (vezi materialele). 

Participanţii analizează situaţia şi se pun de acord asupra soluţiilor 
de rezolvare.  

Apoi "joacă" situaţia, inclusiv soluţia găsită, în faţa colegilor lor. 

După fiecare prezentare, publicul este invitat să comenteze şi dis-
cute conflictul şi strategiile respective. 

Notă  Grupuri mici, după caz. Puteţi inventa şi alte situaţii dacă veţi con-
sidera necesar. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Diverse cartoline (numărul depinde de dimensiunea grupului) cu 
următoarea situaţie: 

 Predaţi un curs unei grupe de migranţi şi doriţi ca aceştia să 
lucreze în grupuri mici. Brusc, vă daţi seama că într-una din-
tre grupe s-a iscat un conflict. Participanţii din această grupă 
sunt Iuri, Imelda, Tvrtko şi Fatima. În timp ce Iuri vorbeşte în 
continuu, Imelda nu participă deloc şi scrie în schimb SMS-
uri. Tvrtko încearcă să urmeze instrucţiunile şi să coopereze, 
dar nu pare să reuşească deoarece Iuri nu ascultă pe nimeni 
iar cele două fete par destul de indiferente. Fatima vine la 
dvs. şi se plânge că nu poate lucra astfel. Ea spune că nu se 
poate lucra cu Imelda fiindcă abilităţile lingvistice ale acesteia 
sunt prea slabe iar Iuri este enervant pentru că nu lasă pe 
nimeni altcineva să vorbească. Ea vă întreabă dacă poate 
forma o echipă numai cu Tvrtko. 

Cum reacţionaţi? (Reţineţi că obiectivul dvs. a fost să vă faceţi 
studenţii să colaboreze.) 
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Nr. 32 
Denumirea  
instrumentului  Teme tabu 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de spri-
jin, inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  1 oră 

Când se foloseşte?  Oricând, dar cel mai bine după exerciţiul 29. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Dezvoltarea unei înţelegeri cu privire la conţinuturile potrivite 
sau nepotrivite în cadrul unei abordări pe bază de conţinut 

 Conştientizarea eventualelor teme tabu, în funcţie de cultura 
studenţilor 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Împărţiţi studenţii în grupuri mici de 3 sau 4 persoane.  

Rugaţi-i să definească ei înşişi (în interiorul propriului lor cadru 
cultural) ce teme ar fi potrivite pentru lucrul la clasă şi ce teme ar fi 
considerate tabu. 

Participanţii scriu rezultatele pe postere şi le prezintă în clasă.  

Comparaţi şi discutaţi rezultatele în clasă. 

Acum, întrebaţi-i pe participanţi care teme le consideră a fi potrivite 
şi care tabu din punctul de vedere al studenţilor lor. Pentru aceas-
ta, participanţii pot argumenta pornind de la experienţele lor de 
până acum. 

Participanţii concep un alt poster şi îl prezintă în clasă. 

Se compară rezultatele şi are loc o dezbatere. 

Notă  Acesta nu este un exerciţiu individual, trebuie să se desfăşoare în 
grupuri mici. 

Materiale/resurse 
necesare   

 
Postere, markere.  
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Nr.33 
Denumirea  
instrumentului  Prezumţia 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  minim 30 minute 

Când se foloseşte?  La începutul şedinţei 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Conştientizarea lucrurilor dintr-un unghi diferit 

Instruirea participanţilor pe baza unei abordări cu strategii multiple 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Credinţă şi atitudine: Competenţa multiculturală este definită drept 
abilitatea unei persoane de a fi conştientă de propria sa identitate 
culturală şi de propriile preferinţe. Acest instrument îi ajută pe 
participanţi să analizeze preferinţele din diverse unghiuri, pe baza 
atitudinilor lor. 

Împărţiţi grupul în grupe mai mici de câte 3-4 persoane şi rugaţi-i să 
selecteze 2 membri ai grupului care să îşi asume puncte de vedere 
diferite asupra situaţiei de mai jos şi să o dezbată timp de 10 minute. 
Restul grupului trebuie să noteze observaţiile pe flipchart şi să ofere 
feedback în faţa întregii clase. 

Situaţia 1: Un student migrant de la cursul dvs. nu vă vorbeşte limba 
deloc deşi a trăit în ţara dvs. timp de 10 ani: 

 Punctul de vedere a: presupuneţi că persoana este leneşă, nu 
vrea să se integreze şi că va fi un student dificil 

 Punctul de vedere b: consideraţi că e posibil ca persoana să 
aibă alte motive pentru care nu a învăţat limba mai devreme. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   Hârtie, carioci colorate, flipchart 
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Nr. 34 
Denumirea  
instrumentului  Rima 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  minim 30 minute 

Când se foloseşte?  la mijlocul şedinţei 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Să-i facă pe participanţi "să se simtă asemenea migranţilor" 
 Să îi înveţe să nu îşi întemeieze rezolvarea problemei pe presu-

puneri (prezumţii)  
 Să elimine barierele lingvistice la instruirea migranţilor 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Principii ale transferului de cunoştinţe - educaţiei - bazate pe  
conţinut. 

Crearea unui mediu educaţional incluziv pentru studenţii de orice 
origine şi cultură. 

Acest instrument le permite participanţilor să încerce să rezolve o 
problemă gândind original, prin eliminarea prezumţiilor apriorice şi 
aplicarea de strategii care i-ar putea face pe toţi participanţii să se 
simtă asemenea unor migranţi. 

Scrieţi următoarea "rimă" pe tablă sau flipchart 

Rugaţi grupul să noteze ce înţeleg prin ea - alocaţi pentru aceasta 5 
minute şi solicitaţi feedback 

 Der dago 
 For tee lorrez enaro 
 Dement Lorrez demis trux  
 fullov gees an ens an dux  

Rezultat:  

Rima este scrisă fonetic, pornind de la Engleza vorbită ca limbă 
străină, iar "traducerea" ei în Engleza corectă este următoarea: 

 There they go 
 Forty lorries in a row 
 Them aren’t lorries them is trucks 
 Full of hens and geese and ducks 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 
Hârtie, marker, tablă/flipchart 
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Nr. 35 
Denumirea  
instrumentului  Reflecţia personală - competenţele de predare multiculturală 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  De la 1 la 2 ore, în funcţie de situaţie 

Când se foloseşte?  Reflecţie personală după şedinţa de formare 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Conştientizarea prezumţiilor, valorilor şi preferinţelor proprii ale 
instructorilor,  

 Înţelegerea punctului de vedere al unui student/client diferit din 
punct de vedere cultural,  

 Abilitatea de a dezvolta strategii şi tehnici de intervenţie adec-
vate. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

1) Generaţi idei concrete despre cum vă puteţi dezvolta propriile 
competenţe multiculturale (vezi anexa 1 mai jos). Încercaţi să 
evaluaţi care sunt cele mai importante domenii de competenţă pe 
care ar trebui să vi le dezvoltaţi. 

2) Cum v-aţi descrie propria identitate culturală (în sens larg)? 
Reflectaţi, de exemplu, asupra următoarelor grupuri de referinţă: sex, 
religie, categorie socială, etnie şi rasă. 

3) Analizaţi care grupuri sociale sunt în pericol de marginalizare în 
societatea dvs. Ce modificări de ordin organizaţional sau ce strategii 
de intervenţie ar putea fi introduse pentru a depăşi aceste probleme? 

4) Care sunt implicaţiile setului dvs. de competenţe pentru lucrul cu 
studenţii dvs.? 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

 
 Cadrul (setul) competenţelor multiculturale  
 Vezi materialele volante 
 Şablon de completat 
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Nr. 36 
Denumirea  
instrumentului  Etichetele 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ai celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  45 minute 

Când se foloseşte?  La începutul sau la mijlocul şedinţei 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Explorarea relaţiei dintre ce se aşteaptă de la noi şi cum ne 
comportăm 

 Conştientizarea efectului propriului nostru comportament asu-
pra altora 

 Dezbaterea efectelor aplicării de stereotipuri 
 Dezvoltarea colaborării, toleranţei, sensibilităţii faţă de persoa-

nele cu caracteristici diferite 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Scrieţi pe fiecare etichetă câte o caracteristică: leneş, deştept, som-
noros, timid, egoist, prost, playboy, comic, lent, drăguţ, hiperactiv, 
prietenos, copilăros, dictatorial, agresiv, uşor de manipulat, plictisitor, 
trist, fericit; 

Decideţi asupra unei sarcini pentru grup: crearea prin cooperare a 
unui simbol/unei sculpturi care să reprezinte imaginea minorităţilor, 
de ex. în Ţara Bascilor. 

Lipiţi câte o etichetă pe fruntea fiecărui participant, dar nu-i lăsaţi să 
vadă ce scrie pe ea. 

Explicaţi grupului sarcina de îndeplinit: ei trebuie să îi trateze pe 
ceilalţi în funcţie de etichetele de pe fruntea acestora, fără să 
folosească vreodată cuvântul de pe etichetă şi fără să le spună. 

Evaluare 
Începeţi prin a-i întreba pe participanţi dacă au putut ghici eticheta 
care le-a fost aplicată şi apoi întrebaţi:  
 

 Cum s-a simţit fiecare participant în timpul acestei activităţi? 
 A fost greu să îi trataţi pe oameni în concordanţă cu etichetele 

lor? 
 A început cineva să confirme prin comportament eticheta 

purtată? 
 Cineva etichetat "spiritual" a început să spună glume şi să se 

comporte mai încrezător? 
 Ce fel de etichete aplicăm oamenilor în viaţa reală? În ce fel îi 

afectează şi cum ne afectează modul de raportare la ei? 
 În viaţa reală, cui le sunt aplicate câteva din etichetele folosite 

în cadrul acestei activităţi? 
 Reflectă acestea realitatea? Sunt valabile? 



 

Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
144 

 

Notă  

 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 6 etichete autoadezive albastre 
 6 etichete autoadezive galbene 
 6 etichete autoadezive albe 
 3 etichete autoadezive roşii 
 2 etichete autoadezive negre 
 1 etichetă autoadezivă verde 
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Nr. 37 
Denumirea  
instrumentului  Ce ştiţi despre... (o anumită ţară care este foarte diferită) 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  2 ore şi 45 minute 

Când se foloseşte?  la mijlocul şedinţei 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Realizarea unei conexiuni între trecutul şi prezentul ţării selec-
tate, pentru a putea înţelege situaţia actuală în ceea ce priveşte 
minorităţile 

 Încurajarea participanţilor să gândească şi să simtă atmosfera 
ţării selectate 

 Determinarea participanţilor să devină conştienţi de stereotipu-
rile şi prejudecăţile legate de ţara selectată 

 Implicarea participanţilor în realităţile ţării selectate 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Acest exerciţiu ne arată cum percep persoanele provenind din ţări 
diferite, o anumită altă ţară. El îi determină de asemenea pe 
participanţi să devină conştienţi de propriile stereotipii sau prejudecăţi 
legate de ţara selectată, mai ales dacă acolo trăiesc laolaltă multe 
minorităţi. 

Grupe de lucru (2-3 grupe): grupe echilibrate, a maxim 5 participanţi.  
Participanţii sunt întrebaţi ce şi cât cunosc despre realitatea ţării se-
lectate. Grupele discută timp de 15 minute despre situaţia actuală în 
ceea ce priveşte minorităţile, drepturile şi problemele acestora, luând 
în considerare: 

 Cadrul geografic (ţările învecinate) 
 Moştenirea istorică, politică 
 Apartenenţa la UE, minorităţile (religioase, lingvistice şi etnice) 

Împărtăşirea ideilor cu întreaga clasă 

Grupele prezintă în faţa întregii clase, foarte pe scurt, ce au aflat de-
spre ţara selectată. Fiecare grupă are la dispoziţie maximum 3 
minute. Informaţia identică (pe care au aflat-o 2 sau mai multe grupe) 
nu se mai repetă în cadrul prezentării. 

Prezentare Power Point: 

Oferirea unei priviri de ansamblu asupra minorităţilor din ţara 
selectată, plus a câtorva hărţi cu distribuţia în teritoriu a minorităţilor. 
Prezentarea poate fi îmbogăţită prin adăugarea de muzică etnică, 
fotografii şi filmuleţe de la ceremonii rituale. 
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Această prezentare le-a permis participanţilor să îşi facă o idee de-
spre minorităţi şi problemele acestora, a folosit ca sursă pentru 
participanţi, pentru a prezenta jocul de simulare în care participanţii 
au preluat rolul minorităţilor (grupurilor etnice) existente în ţara 
selectată. 

Notă  Acest exerciţiu se referă la chestiuni legate de ţara selectată, dar 
poate fi folosit pentru orice alte ţări sau minorităţi etnice. Profesorul îi 
poate încuraja pe participanţi să aleagă ei o anumită ţară. 

Exerciţiu adaptat după SALTO Euromed 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 

 Power Point cu prezentarea ţării selectate  
 Flipchart şi markere 
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Nr. 38 
Denumirea  
instrumentului  Cu cine v-ar plăcea să trăiţi? 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  45 minute lucru în grup şi 1/2 ore discuţia finală 

Când se foloseşte?  La începutul şedinţei  

Scopuri/obiective  
de studiu   

Acest exerciţiu îşi propune să arate puterea prejudecăţilor, să 
declanşeze o dezbatere referitoare la valorile şi preferinţele implicite 
ale unui grup şi să ajungă la o concluzie. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Pregătiţi pe tablă sau flipchart un desen reprezentând o casă. Mod-
eratorul spune povestea familiei Miller: 

"În această casă trăiesc Dl. şi D-na Miller, împreună cu fiul lor de 20 
de ani, David. Familia trăieşte fericită în această casă. Într-o zi, are 
loc un accident cumplit, iar mama şi tatăl Miller îşi pierd viaţa. David 
moşteneşte casa familiei sale şi duce în continuare o viaţă 
mulţumitoare de burlac, până când, într-o zi, David îşi pierde slujba. 
David nu îşi mai poate permite să trăiască singur în această casă atât 
de mare. Cu ultimii bani, decide să împartă casa în 6 apartamente şi 
să le ofere spre închiriere în ziar." 

Acum imaginaţi-vă că sunteţi David şi că, pentru a putea să vă 
permiteţi să păstraţi casa, trebuie să alegeţi 5 chiriaşi din lista de per-
soane candidate. 

Temă pentru participanţi: 

1. Alegeţi 5 chiriaşi din listă - activitate individuală (circa 20 minute) 

2. În grupuri de 5-6 persoane, alegeţi 5 chiriaşi cu care este de acord 
întregul grup (circa 20 minute) 

Discuţie finală: 

 A reuşit grupul să găsească 5 chiriaşi comuni? Da/Nu? De ce 
(nu)? 

 Cum a conlucrat grupul pentru a găsi aceşti chiriaşi comuni? Ce 
anume a fost dificil, ce a fost uşor? 

 Discutaţi motivele pentru care v-aţi hotărât în favoarea acestor 
persoane. 

Acest exerciţiu arată foarte bine impactul prejudecăţilor şi al diverse-
lor idei preconcepute pe care le avem despre oameni. Este aproape 
imposibil să nu avem deloc prejudecăţi; cel mai important lucru este 
să înţelegem că acestea sunt prejudecăţi şi că discuţiile despre deo-
sebiri şi o mai bună cunoaştere a oamenilor pot schimba opinii. 
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Atenţie: discuţia finală este cel mai important aspect al exerciţiului. 
Aveţi grijă la eventualele manifestări emoţionale din cadrul grupului. 

Notă  Este posibilă schimbarea caracteristicilor chiriaşilor 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 
 Flipchart, lista potenţialilor chiriaşi  
 SALTO Euromed 

 

LLiissttaa  ppootteennţţiiaalliilloorr  cchhiirriiaaşşii  

 O mamă singură cu un copil de 3 ani al cărui tată este tunisian. Acesta îşi vizitează din 
când în când fiul şi uneori aduce câţiva prieteni. 

 Familia unui muncitor iugoslav cu 5 copii cu vârste cuprinse între 1 şi 12 ani. Tatăl 
lucrează în industria oţelului, mama ar prelua poziţia de portăreasă. 

 O familie cu o fiică de 17 ani, aflată în clasa a 11-a la un liceu. Tatăl este contabil la 
bancă, mama este profesoară. 

 O bătrână singură, de 70 de ani, care trăieşte din pensia minimă. 
 Un grup de 7 refugiaţi polonezi care lucrează, toţi, la bucătăria unui mare restaurant. 
 Un grup de 5 tineri care au adoptat un stil de viaţă alternativ, refuzând ideologia 

materialistă a consumului. 
 Trei studenţi palestinieni implicaţi politic. 
 O familie de ţigani cu 5 membri. Tatăl lucrează ocazional şi este şomer între timp. 

Aceştia fac parte dintr-o familie mai mare, cu legături strânse, şi căreia îi place să 
sărbătorească. 

 Un cuplu american fără copii. Soţul lucrează la Autoritatea pentru Energia Atomică, soţia 
este casnică şi are grijă de 3 pudeli. 

 Doi artişti, la circa 40 de ani, care au un stil de viaţă destul de boem şi neconvenţional şi 
care au mulţi prieteni artişti. 

 O fată ce studiază pianul şi canto la conservator, care trebuie să exerseze cu regularitate 
după-amiezele. 

 Un american de culoare cu prietena sa austriacă. El încearcă să obţină un permis de 
lucru ca inginer. 

 O familie musulmană religioasă, care trăieşte strict conform Coranului, mama ieşind din 
casă doar cu văl. 

 Un homosexual singur care invită o mulţime de bărbaţi în apartamentul lui în timpul 
săptămânii. 

 Un tânăr în scaun cu rotile care locuieşte împreună cu mama sa în vârstă de 76 de ani. 
 O fată oarbă care locuieşte singură cu câinele său.
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Nr. 39 
Denumirea  
instrumentului  Zidul prejudecăţilor 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  45 minute 

Când se 
foloseşte?  

Oricând - poate fi folosit şi pentru "spartul gheţii", la începutul unei 
şedinţe de formare 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Introducerea conceptelor de stereotip, prejudecată şi discriminare; 
înţelegerea deosebirilor dintre aceste concepte; confruntarea propriilor 
prejudecăţi şi stereotipuri 

Descrierea 
completă  
a activităţii 

 

Pe perete se află 10 coli albe de hârtie cu titluri. Titlurile sunt diferite 
grupuri de persoane, selectate pe baza a diferite criterii. Sarcina 
participanţilor va fi să se apropie de coli şi să scrie una sau două carac-
teristici ale acelui grup de persoane. Acestea trebuie să fie primele ca-
racteristici care le vin în minte - nu trebuie să se gândească prea mult. 
Este important să nu se gândească prea mult la fiecare titlu, ci să 
încerce să scrie cât mai repede posibil. Acesta este un joc tăcut, deci 
participanţii nu trebuie să discute între ei sau să emită comentarii în timp 
ce scriu pe coli. 

Grupurile de persoane (scrise pe hârtia de pe perete) (încercaţi să 
evitaţi acele grupuri de care aparţin participanţii) (Mai jos sunt câteva 
exemple, puteţi folosi şi altele: 

 Japonezi 
 Artişti ţigani 
 Femei 
 Englezi 
 Ruşi 
 Dependenţi de droguri 
 Chinezi 
 Turci 
 Practicanţi de yoga 

După exerciţiu, instructorul citeşte toate hârtiile. 

Împărtăşire şi discuţie:  

 Ce avem acum pe pereţi? 

Discuţie despre ce înseamnă stereotipiile, prejudecăţile, discriminarea. 
Distribuire material volant (vezi resursele de mai jos) referitor la 
stereotipuri. 

Notă  Vezi resursele pentru materialul volant aferent acestui instrument 

Materiale/resurse 
necesare   

 Coli de flipchart, markere 
 SALTO Euromed 
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Nr. 40 
Denumirea  
instrumentului  Portofoliul 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata   

Când se foloseşte?  Utilizare continuă pe parcursul unui întreg curs 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Portofoliile sunt instrumente concepute pentru potenţarea studenţilor. 
O mare parte a unui portofoliu este dedicată reflecţiei. Reflectând (în 
formă scrisă) asupra propriilor abilităţi şi competenţe, experienţe, 
obiective, metode de învăţare şi multe altele, participanţii devin mai 
conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe. În acelaşi timp, un 
portofoliu permite studenţilor să îşi asume responsabilitatea pentru 
propriile rezultate de învăţare prin definirea propriilor obiective şi 
modalităţi de îndeplinire a acestora. 

Portofoliile pot fi utilizate într-o mare varietate de cursuri şi programe 
de formare şi trebuie deci adaptate nevoilor şi cerinţelor specifice ale 
participanţilor. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Lucrul cu un portofoliu este individual, prin urmare conţinutul unui 
portofoliu variază mult, dar există anumite părţi care se regăsesc în 
mod frecvent în majoritatea tipurilor de portofolii.   

Acestea sunt: 

 Reflecţia: "Cine sunt eu" în acest moment, care sunt abilităţile şi 
competenţele mele, la ce mă pricep, ce îmi place să fac, ce am 
învăţat deja, ce vreau să mai învăţ, cum vreau să învăţ, ce me-
tode de învăţare îmi plac/displac, prin ce metode cred că pot 
învăţa mai eficient etc. 

 Definirea status quo-ului, obiectivelor şi activităţilor 
 Jurnalul de învăţare: în mod frecvent, un exerciţiu de tip notiţe în 

jurnal 
 Materiale şi rezultate de învăţare: exemple de lucrări anterioare 

reuşite şi planificarea traseului viitor 

Notă  Una dintre principalele provocări cu care se confruntă instructorii este 
încurajarea studenţilor lor. Un instrument puternic de potenţare a 
studenţilor este munca de reflecţie. Munca de reflecţie se realizează 
în principal de către studenţii înşişi, cu sau fără sprijinul instructorului.  

Reflecţia se poate realiza în diferite moduri: 

 Reflecţie liberă: studenţii îşi notează gândurile fără nici un fel de 
"îndrumare" 
Reflecţie dirijată: instructorii le indică studenţilor anumite direcţii 
de urmat, întrebări îndrumătoare la care trebuie să răspundă, 
pentru a-i face să se concentreze asupra anumitor aspecte ale 
învăţării. 
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Portofoliile reprezintă o abordare individuală şi profund personală a 
învăţării autonome şi autoasumate. Într-o anumită măsură, sfaturile 
primite de la instructori pot fi de folos, însă trebuie să-i respectaţi şi 
pe acei participanţi care nu doresc să vă arate toate elementele por-
tofoliului lor. 

Materiale/resurse 
necesare   

Reflecţia este în mare parte liberă, dar le-aţi putea oferi participanţilor 
ajutor prin intermediul întrebărilor, aşa cum s-a prezentat mai sus.  

Pentru modele (şabloane) de portofoliu, vezi materialele volante 
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AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn  pprroocceessuull  
ddee  iinnssttrruuiirree  

Nr. 41 
Denumirea  
instrumentului  Bogăţie în diversitate 

Grup(uri) ţintă Studenţi migranţi  

Durata  minim 30 minute 

Când se foloseşte?  Şedinţă initială în contextul programului de lucru 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Activitate în procesul comunicării şi învăţării interculturale 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Cunoaşterea culturilor celorlalţi este esenţială. Învăţarea valorilor, 
practicilor şi credinţelor altor culturi. În acest proces, veţi putea dis-
tinge similitudinile şi deosebirile faţă de alte culturi. Fiecare are o 
cultură, nu doar oamenii diferiţi de dvs.  

Abordarea similitudinilor şi deosebirilor dintre oameni 

Acest instrument va explora similitudinile dintre oameni, trecând apoi 
la celebrarea deosebirilor. 

 POEM 
 No Difference (Nicio deosebire - n.tr.) 
 Small as a peanut 
 Big as a giant 
 We’re all the same size  
 When we turn off the light 
 Rich as a sultan 
 Poor as a mite 
 We’re all worth the same  
 When we turn off the light 
 Red, black or orange 
 Yellow or white 
 We all look the same  
 When we turn off the light 
 So maybe the way  
 To make everything right  
 Is for God to just reach out  
 And turn off the light!  
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 După discuţia despre lucrurile pe care noi, ca fiinţe umane, le avem 
în comun, rugaţi-i pe studenţi să-şi imagineze o lume în care fiecare 
ar arăta, s-ar îmbrăca şi s-ar comporta identic. De exemplu, un me-
diu urban în care toate clădirile ar fi maronii, toate autovehiculele 
verzi şi toţi oameni ar avea aceeaşi culoare a pielii şi ar fi îmbrăcaţi 
în haine identice, maro. Cereţi-le studenţilor să-şi imagineze cum ar 
fi viaţa într-un asemenea mediu şi să scrie despre asta în jurnalele 
lor. 

Apoi rugaţi participanţii să "aprindă lumina" şi să exploreze toate 
deosebirile din jurul nostru.  

Pentru a aprecia chiar diversitatea din interiorul clasei, vom lua am-
prentele fiecărui participant, arătând că fiecare este unică, şi vom 
compara forma ochilor, textura părului şi nuanţa pielii. Oamenii 
participă cu interes la o explorare a acestor diferenţe datorită atenţiei 
acordate iniţial diverselor caracteristici fizice ale persoanelor. 

Notă   

Materiale/resurse 
necesare   

 

 
Flipchart pe care moderatorul să noteze constatările 
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AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn  pprroocceessuull  ddee  
iinnssttrruuiirree  

Nr. 42 
Denumirea  
instrumentului  Să ne preţuim pe noi înşine 

Grup(uri) ţintă Studenţi migranţi  

Durata  
minim 30 minute 

Când se foloseşte?  
Oricând 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Crearea unui mediu de învăţarea incluziv 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Să ne preţuim ca indivizi şi ca membri ai unui grup 

Atunci când instructorii facilitează asumarea răspunderii de către 
studenţi în procesul de învăţare prin intermediul unei varietăţi de 
metode de instruire, învăţarea şi implicarea studenţilor cresc (Wei-
mer, 2002). Studenţii ale căror identităţi diferă de majoritatea istorică 
îmbogăţesc mediul de învăţare cu propriile experienţe şi cunoştinţe, 
care sunt însă adesea nerecunoscute şi subevaluate. 

Acest instrument va ajuta la explorarea propriilor noastre identităţi 
individuale; într-o primă instanţă, ne ocupăm de numele noastre.  

Ne concentrăm asupra numelor noastre, ca parte importantă a 
identităţii noastre.  

Se foloseşte o activitate artistică, în cadrul căreia studenţii creează 
gravuri în creioane colorate, din care îşi decupează numele şi le ex-
pun în sală.   

Pentru a explora ce anume spun numele noastre despre noi, fiecare 
participant trebuie să scrie o poezie despre trăsături personale sau 
culturale pozitive, folosind ca subiect propriul nume: prenumele lor 
este scris vertical, iar fiecare vers al poeziei trebuie să descrie într-
un anume fel persoana. De exemplu:   

 Merge saptamanal la înot  
 Are pasiunea gătitului 
 Reuşeşte să câştige respectul elevilor lui  
 Cunoaşte 4 limbi străine 

Notă  
 

Materiale/resurse 
necesare   Hârtie, creioane 
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Nr. 43 
Denumirea  
instrumentului  Viaţa în străinătate 

Grup(uri) ţintă Toţi migranţii, grupuri eterogene 

Durata  30-60 minute 

Când se foloseşte?  La începutul cursului. 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Participanţii ar trebui să se cunoască mai bine, să înveţe despre dife-
ritele stiluri de viaţă, origini şi culturi. Pe parcurs, participanţii devin 
conştienţi de deosebiri şi, mai presus de toate, de lucrurile pe care le 
au în comun. 

Acest instrument promovează deci înţelegerea reciprocă şi facilitează 
acceptarea diferitelor contexte şi culturi. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Sarcina participanţilor este să realizeze un interviu cu unul sau mai 
mulţi participanţi.  

Pentru aceasta, participanţii primesc un tipar de interviu care 
alcătuieşte un soi de linie directoare pentru interviul semistructurat 
(vezi materiale). Semistructurat înseamnă că acest tipar trebuie con-
siderat doar ca un material ajutător, nu obligatoriu. Participanţii trebuie 
încurajaţi să formuleze propriile lor întrebări şi să se concentreze asu-
pra lucrurilor relevante/interesante pentru ei. 

La sfârşitul interviurilor, fiecare participant îşi prezintă partenerul 
celorlalţi. 

După prezentări, poate avea loc o sesiune plenară pentru a discuta 
rezultatele: Care sunt deosebirile, care sunt aspectele comune (axaţi-
vă pe aspectele comune). 

Notă  Acest instrument este cel mai interesant dacă partenerii care lucrează 
împreună provin din contexte diferite (ţări/culturi diferite, vârste dife-
rite, experienţe diferite, interese diferite, etc.)  

Este recomandabil să schimbaţi perechile după o rundă (adică, per-
soana A intervievează persoana B, apoi B intervievează pe C). 
Asiguraţi-vă că participanţii lucrează cu cineva pe care încă nu-l 
cunoaşte.  

Pentru a aplica practic predarea şi învăţarea multiculturală, atât in-
structorii cât şi participanţii trebuie să fie conştienţi că există într-
adevăr deosebiri, dar că acestea nu sunt menite să constituie sursa 
unor probleme. 

Este deci important de conştientizat că: 

 deosebirile sunt normale şi binevenite  
 diversitate NU înseamnă inegalitate 
 fiecare dintre noi poate beneficia de pe urma deosebirilor 
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 putem învăţa de la alte culturi 
 există o mulţime de lucruri care îi unesc pe oameni, indiferent de 

deosebirile respective (de ex. experienţele comune). 

În timpul discuţiei cu tot efectivul clasei, concentraţi-vă asupra lucruri-
lor în comun şi nu asupra deosebirilor. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 
Tipar (model) pentru interviu 

Posibile întrebări pentru interviuri: 

 De când locuiţi aici? 
 De unde sunteţi? 
 De ce aţi venit aici? 
 Ce vă place aici? 
 Care sunt avantajele traiului aici? 
 Ce nu vă place aici? 
 V-aţi confruntat cu probleme?  Ce probleme? Le-aţi putut rezol-

va? 
 Vă este dor de anumite lucruri din ţara dvs.? 
 V-aţi întoarce în ţara dumneavoastră? 
 Aţi prefera să trăiţi altundeva? Unde? 
 Credeţi că viaţa în străinătate este un lucru bun? De ce/de ce 

nu? 
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Nr. 44 
Denumirea  
instrumentului  Etapele vieţii mele 

Grup(uri) ţintă Toţi migranţii; grupuri eterogene 

Durata  peste 1 oră 

Când se foloseşte?  Instrumentul este conceput ca un fel de "proiect", dar anumite părţi 
ale sale pot fi utilizate separat. 

Instrumentul poate fi utilizat în continuarea instrumentului nr. 43 
(Viaţa în străinătate). În acest caz, întrebările din instrumentul 2 pot fi 
adaptate scopului instrumentului "Etapele vieţii mele". 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Principalele scopuri ale instrumentului nr.44 sunt: 

 să învăţăm despre alţi participanţi, vieţile şi originile lor 
 să promovăm înţelegerea şi toleranţa reciprocă 
 să diminuăm prejudecăţile/atitudinile negative faţă de persoane 

de origini şi culturi diferite 
 să ne conştientizăm propriul "istoric", precum şi pe cel al altora 
 structuri de limbă: exersarea structurilor la timpul trecut 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Există opţiuni diferite pentru utilizarea acestui instrument. Un ţel 
comun al tuturor acestor opţiuni este să aflăm despre etapele impor-
tante din vieţile participanţilor şi să înregistrăm aceste experienţe. 
Iată posibilele modalităţi de utilizare a instrumentului "Etapele vieţii 
mele": 

- În ceea ce priveşte învăţarea autoasumată, participanţii 
pot crea texte proprii care să cuprindă etapele importante 
ale vieţii lor iar apoi să îşi prezinte povestea în faţa 
celorlalţi 

- Pentru a facilita învăţarea orientată social, participanţii îşi 
adresează întrebări referitoare la etapele importante ale 
vieţilor lor şi notează informaţiile obţinute. 

Astfel, produsele finale ale acestui instrument pot fi: 

 produsul "total": un fel de publicaţie (de ex. o teză/ 
carte/broşură/ pagină de Internet/etc) cuprinzând biografiile 
participanţilor 

 biografiile individuale ale participanţilor scrise de ei înşişi 
 biografii individuale ale fiecărui participant scrise de un alt partic-

ipant. 

Notă  Instrumentul poate fi utilizat practic sub forma lucrului în echipă, cu 
creion şi hârtie, dar poate fi organizat şi ca un proiect, inclusiv pre-
zentare şi publicare prin diverse mijloace (postere, tipărituri, prezen-
tare şi publicare online etc). 
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Este posibil ca unele persoane să aibă experienţe de viaţă pe care nu 
doresc să le împărtăşească. Nu îi obligaţi niciodată - participanţii tre-
buie să se simtă liberi să comunice numai ceea ce doresc. Este 
povestea lor. 

Materiale/resurse 
necesare   

În funcţie de tipul prezentării/publicaţiei, de exemplu: 

 echipament tehnic (calculator, beamer, acces la Internet, 
imprimantă, aparat foto) 

 hârtie şi creioane 
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Nr. 45 
Denumirea  
instrumentului  Portofoliul 

Grup(uri) ţintă Toţi migranţii  

Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata   

Când se foloseşte?  Utilizare continuă pe parcursul unui întreg curs 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Portofoliile sunt instrumente concepute pentru potenţarea studenţilor. 
O mare parte a unui portofoliu este dedicată reflecţiei. Reflectând (în 
formă scrisă) asupra propriilor abilităţi şi competenţe, experienţe, 
obiective, metode de învăţare şi multe altele, participanţii devin mai 
conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe. În acelaşi timp, un 
portofoliu permite studenţilor să îşi asume responsabilitatea pentru 
propriile rezultate de învăţare prin definirea propriilor obiective şi 
modalităţi de îndeplinire a acestora. 

Portofoliile pot fi utilizate într-o mare varietate de cursuri şi programe 
de formare şi trebuie deci adaptate nevoilor şi cerinţelor specifice ale 
participanţilor. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Lucrul cu un portofoliu este individual, prin urmare conţinutul unui 
portofoliu variază mult, dar există anumite părţi care se regăsesc în 
mod frecvent în majoritatea tipurilor de portofolii.   

Acestea sunt: 

 Reflecţia: "Cine sunt eu" în acest moment, care sunt abilităţile şi 
competenţele mele, la ce mă pricep, ce îmi place să fac, ce am 
învăţat deja, ce vreau să mai învăţ, cum vreau să învăţ, ce me-
tode de învăţare îmi plac/displac, prin ce metode cred că pot 
învăţa mai eficient, etc. 

 Definirea status quo-ului, obiectivelor şi activităţilor 
 Jurnalul de învăţare: în mod frecvent, un exerciţiu de tip notiţe 

în jurnal 
 Materiale şi rezultate de învăţare: exemple de lucrări anterioare 

reuşite şi planificarea traseului viitor 
 

Notă  Una dintre principalele provocări cu care se confruntă instructorii 
este încurajarea studenţilor lor. Un instrument puternic de potenţare 
a studenţilor este munca de reflecţie. Munca de reflecţie se 
realizează în principal de către studenţii înşişi, cu sau fără sprijinul 
instructorului.  
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Reflecţia se poate realiza în diferite moduri: 

 Reflecţie liberă: studenţii îşi notează gândurile fără nici un fel de 
"îndrumare" 

 Reflecţie dirijată: instructorii le indică studenţilor anumite direcţii 
de urmat, întrebări îndrumătoare la care trebuie să răspundă, 
pentru a-i face să se concentreze asupra anumitor aspecte ale 
învăţării. 

 Portofoliile reprezintă o abordare individuală şi profund 
personală a învăţării autonome şi autoasumate. Într-o anumită 
măsură, sfaturile primite de la instructori pot fi de folos, însă 
trebuie să-i respectaţi şi pe acei participanţi care nu doresc să 
vă arate toate elementele portofoliului lor. 
 

Materiale/resurse 
necesare   

 

Reflecţia este în mare parte liberă, dar le-aţi putea oferi participanţilor 
ajutor prin intermediul întrebărilor, aşa cum s-a prezentat mai sus.  

Pentru modele (şabloane) de portofoliu, vezi instrumentele volante 
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Nr. 46 
Denumirea  
instrumentului Aşa da, aşa nu 

Grup(uri) ţintă Profesori actuali şi noi ai migranţilor şi membri ai serviciilor de sprijin, 
inclusiv ale celor de consiliere în educaţie/carieră/profesie 

Durata  40 minute 

Când se foloseşte?   

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Conştientizarea culturilor diferite 
 Învăţarea comportamentelor adecvate în ţări sau culturi diferite 
 Manifestarea vizibilă a credinţelor şi cunoştinţelor pentru a reali-

za o învăţare multiculturală reuşită 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Participanţii lucrează în grupuri care învaţă despre ce se cuvine şi ce 
nu în diferite ţări şi culturi, inclusiv ţara în care domiciliază actual-
mente (àeventual întrebând instructorul) 

Rezultatele sunt prezentate şi discutate apoi în şedinţă plenară (cu 
întregul efectiv al clasei) (de ex. prezentarea posterului). 

Notă  Exerciţiul poate fi mai mult sau mai puţin specific, de ex. 

 aşa da/aşa nu 
 acceptat/inacceptabil/acceptat în anumite condiţii 

Materiale/resurse 
necesare   

 

hârtie cu dimensiuni de poster, markere 

 

Exemplu: 

 

ţara/cultura AŞA DA AŞA NU 
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Nr. 47 
Denumirea  
instrumentului  Prejudecăţile 

Grup(uri) ţintă studenţi migranţi   

Durata  50 minute 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Reducerea prejudecăţilor 
 Conştientizarea stereotipurilor şi emoţiilor negative existente 

Obiectivul acestui instrument este scoaterea la iveală a 
prejudecăţilor şi/sau emoţiilor negative existente printre participanţi 
în legătură cu diverse grupuri/contexte culturale şi discutarea 
ulterioară a acestora împreună cu instructorul. 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

O îndatorire majoră a instructorilor este deci, pe de o parte respecta-
rea deosebirilor iar pe de alta încurajarea studenţilor lor să facă 
acelaşi lucru. 

Sarcina participanţilor este să traseze o diagramă mentală cu 
prejudecăţile legate de alte culturi/ţări de care sunt conştienţi - indife-
rent dacă sunt sau nu de acord cu aceste atitudini. 

Notă  Predarea multiculturală presupune conştientizarea şi cunoaşterea 
diferitelor credinţe şi atitudini ale oamenilor. Aceste credinţe nu sunt 
întotdeauna raţionale iar atitudinile nu sunt întotdeauna pozitive. 
Multe persoane sunt afectate de emoţii negative faţă de alte culturi. 
Stereotipurile sunt omniprezente. 

Acest instrument poate fi folosit fie individual, adică fiecare partici-
pant îşi trasează propria hartă mentală, fie ca temă de grup. Lucrând 
în grupuri, participanţii sunt încurajaţi să discute în timp ce îşi 
realizează hărţile mentale. În caz contrar, varietatea de idei şi struc-
turi diferite va fi probabil mult mai mare dacă participanţii lucrează 
individual. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Exemplu: Cum arată hărţile mentale - www.mindmap.com  
 Hârtie şi creioane (de culori diferite) pentru fiecare participant 
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Nr. 48 
Denumirea  
instrumentului  Experienţele de învăţare 

Grup(uri) ţintă Toţi studenţii migranţi 

Durata  1 oră 

Learning aims  Provocarea comunicării despre experienţele educaţionale anterioare 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Instrumentul începe cu lucru în perechi. Participanţii sunt invitaţi să 
vorbească unul cu altul despre educaţia lor anterioară (ce şcoală, 
pentru cât timp, ce le-a plăcut/displăcut, dacă ştiu: care sunt 
deosebirile dintre sistemele de învăţământ din ţările lor etc). Instruc-
torul se plimbă prin clasă, oferind asistenţă/clarificări acolo unde este 
cazul. 

Notă  În loc de lucrul în perechi de la începutul instrumentului, sau pe lângă 
acesta, se poate folosi o hartă mentală pentru a activa cunoştinţele 
participanţilor. 

Materiale/resurse 
necesare   

 
Exemplu de hartă (diagramă) mentală 
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Nr. 49 
Denumirea  
instrumentului  Sărbătorile 

Grup(uri) ţintă studenţi migranţi 

Durata  minim 50 minute 

Scopuri/obiective  
de studiu   

 Conştientizarea culturilor diferite 
 Învăţarea obiceiurilor din ţări şi culturi diferite 
 Manifestarea vizibilă a contextelor culturale pentru a realiza o 

învăţare multiculturală reuşită 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Ca punct de plecare se ia o sărbătoare importantă din ţara gazdă, de 
ex. Crăciunul în Austria. Mai întâi, instructorul îi provoacă pe studenţi 
să îşi exprime şi categorizeze cunoştinţele existente referitoare la 
această sărbătoare, trasând o hartă mentală pe baza 
informaţiilor/răspunsurilor participanţilor. Apoi, pentru consolidarea 
cunoştinţelor se folosesc materiale autentice. În cazul Austriei, aces-
tea ar putea fi versurile colindei "Noapte liniştită, noapte sfântă" 
("Stille Nacht"). Studenţii primesc versurile cântecului, decupate indi-
vidual vers cu vers şi trebuie să le reasambleze în ordinea corectă în 
timp ce ascultă cântecul (în grupuri de câte 3 participanţi).  

Apoi se dă startul unei discuţii cu privire la cea mai importantă 
sărbătoare din ţările de origine ale participanţilor, comparând-o cu 
tradiţiile austriece. Pot studenţii practica aceste obiceiuri în ţara 
gazdă? 

În cele din urmă, studenţii lucrează în perechi (dacă este posibil, 
perechi cu identităţi culturale similare) şi crează câte un poster de-
spre câte o sărbătoare importantă (de ex. Bairamul pentru lumea 
islamică). 

Notă  Acest instrument poate fi combinat cu un "bufet internaţional", adică 
fiecare participant aduce la curs o specialitate culinară din ţara sa. 

Materiale/resurse 
necesare   

 

 Versurile unei colinde, decupate rând cu rând 
 Disc cu muzică de Crăciun 
 (sau orice alte materiale autentice legate de o sărbătoare 

importantă) 
 Hârtie, pixuri, markere pentru poster 
 Categorii posibile pentru poster:  

Ce sărbătoare? De ce/context? Cum se sărbătoreşte? Ce se 
mănâncă şi se bea? Ce vestimentaţie se poartă? Etc. 
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MMoodduull((ee))  rreeccoo--
mmaannddaatt((ee))  44  

AAbboorrddaarreeaa  şşii  ssttrraatteeggiiaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă  îînn  pprroocceessuull  
ddee  iinnssttrruuiirree  

Nr. 50 
Denumirea  
instrumentului  

Zidul prejudecăţilor 

Grup(uri) ţintă Toţi migranţii  

Durata  45 minute 

Când se foloseşte?  Oricând - poate fi folosit şi pentru "spartul gheţii", la începutul unei 
şedinţe de formare 

Scopuri/obiective  
de studiu   

Introducerea conceptelor de stereotipii, prejudecată şi discriminare; 
înţelegerea deosebirilor dintre aceste concepte; confruntarea proprii-
lor prejudecăţi şi stereotipuri 

Descrierea completă  
a activităţii 

 

Pe perete se află 10 coli albe de hârtie cu titluri. Titlurile sunt diferite 
grupuri de persoane, selectate pe baza a diferite criterii. Sarcina 
participanţilor va fi să se apropie de coli şi să scrie una sau două 
caracteristici ale acelui grup de persoane. Acestea trebuie să fie pri-
mele caracteristici care le vin în minte - nu trebuie să se gândească 
prea mult. Este important să nu se gândească prea mult la fiecare 
titlu, ci să încerce să scrie cât mai repede posibil. Acesta este un joc 
tăcut, deci participanţii nu trebuie să discute între ei sau să emită 
comentarii în timp ce scriu pe coli. 

Grupuri de persoane: (scrise pe colile de pe perete) (încercaţi să 
evitaţi grupurile de care aparţin participanţii). Mai jos sunt doar câte-
va exemple, se pot utiliza altele: 

 Japonezi 
 Artişti ţigani 
 Femei 
 Englezi 
 Ruşi 
 Dependenţi de droguri 
 Chinezi 
 Turci 
 Practicanţi de yoga 

După exerciţiu, instructorul citeşte toate hârtiile. Împărtăşire şi 
discuţie: 

 Ce avem acum pe pereţi? 

Discuţie despre ce înseamnă stereotipurile, prejudecăţile, discrimina-
rea. Distribuire material volant (vezi resursele de mai jos) referitor la 
stereotipuri. 

Notă  Vezi resursele pentru materialul volant aferent acestui instrument 

Materiale/resurse 
necesare   

 Coli de flipchart, markere 
SALTO Euromed

   



 

 Număr proiect 141816-LLP-1-2008-1-DE-Grundtvig –GMP 

Număr contract 2008-3440/001-001 
167 

MMaatteerriiaallee  ddee  ddiissttrriibbuuiitt  
Nr 13 De ex. alfabetul grecesc 

MMaajjuussccuullee  MMiinnuussccuullee  
DDeennuummiirreeaa  
lliitteerreelloorr  

DDeennuummiirreeaa  
lliitteerreelloorr  ((ggrreeaaccăă))  

PPrroonnuunnţţiiaa  
ffoolloossiinndd  aallffaabbeettuull  
llaattiinn  

A α alfa Ἄλφα a 

B β ϐ beta Βῆτα b 

Γ γ gamma Γάμμα g 

Δ δ delta Δέλτα d 

Ε ε epsilon Ἒψιλόν é 

Ζ ζ zeta Ζῆτα dz 

Η η eta Ἦτα è or ê 

Θ θ ϑ teta Θῆτα th 

Ι ι iota Ἰῶτα i 

Κ κ ϰ kappa Κάππα k şi c 

Λ λ lambda Λάμϐδα l 

M μ Mu Μῦ m 

Ν ν niu Νῦ n 

Ξ ξ xi Ξῖ x 

Ο ο omicron Ὂμικρόν o scurt, închis 

Π π pi Πῖ p 

Ρ ρ ϱ ro Ῥῶ r 

Σ σ ̋ sigma Σῖγμα s 

Τ τ tau Ταῦ t 

Υ υ i grec ὖψιλόν u 

Φ φ ϕ fi Φῖ f 

Χ χ chi Χῖ h tare 

Ψ ψ psi Ψῖ ps 

Ω ω omega Ὦμέγα o lung 
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No 34 ²³ 

  

CCoonnşşttiieennttiizzaarreeaa  
ddee  ccăăttrree  
ppaarrttiicciippaannţţii  aa  
pprroopprriiiilloorr  
pprreezzuummţţiiii,,    
vvaalloorrii      

ÎÎnnţţeelleeggeerreeaa  
ppuunncctteelloorr  ddee  
vveeddeerree  aallee  
ssttuuddeennţţiilloorr  
ddiiffeerriiţţii  dd..pp..dd..vv..  
ccuullttuurraall  

DDeezzvvoollttaarreeaa  
uunnoorr  ssttrraatteeggiiii  şşii  
tteehhnniiccii  ddee  
iinntteerrvveennţţiiee  
aaddeeccvvaattee  

AA::  CCrreeddiinnţţee  şşii  
aattiittuuddiinnii  

  

1. Instructorii sunt 
conştienţi de şi sensibili 
la propria lor moştenire 
culturală, şi preţuiesc şi 
respectă deosebirile. 

2. Instructorii sunt 
conştienţi de modul în 
care propriul context 
cultural le influenţează 
procesele psihologice. 

3. Instructorii pot 
recunoaşte limitele 
propriilor competenţe. 

4. Instructorii se simt în 
largul lor cu deosebirile 
care există între ei şi 
studenţii lor din punctul 
de vedere al rasei, et-
niei, culturii şi 
credinţelor. 

1. Instructorii sunt 
conştienţi de propriile 
lor reacţii emoţionale 
negative faţă de alte 
grupuri rasiale şi et-
nice, reacţii care pot fi 
dăunătoare 
studenţilor lor în pro-
cesul de instruire. Ei 
sunt dispuşi să îşi 
pună propriile 
credinţe şi atitudini 
faţă în faţă cu cele ale 
studenţilor lor diferiţi 
din punct de vedere 
cultural, şi să facă 
aceasta fără să emită 
judecăţi. 

2. Instructorii sunt 
conştienţi de stereoti-
purile şi ideile lor pre-
concepute faţă de 
alte grupuri rasiale 
sau minorităţi etnice. 

1. Instructorii 
respectă credinţele 
religioase ale 
clienţilor şi valorile de 
funcţionare mentală 
şi fizică ale acestora. 

2. Instructorii 
respectă practicile 
indigene de întrajuto-
rare şi respectă 
reţelele intrinseci de 
întrajutorare ale 
comunităţii minori-
tare. 

 

BB::  CCuunnooşşttiinnţţee  

  

1. Instructorii deţin 
cunoştinţe specifice 
legate de propria 
moştenire rasială şi 
culturală.  

2. Instructorii cunosc şi 
înţeleg modul în care 
oprimarea, rasismul, 
discriminarea şi stereo-
tipiile îi afectează per-
sonal şi le afectează 
munca. 

 

1. Instructorii deţin 
cunoştinţe şi informaţii 
specifice despre gru-
pul cu care lucrează.  

2. Instructorii înţeleg 
în ce mod rasa şi cul-
tura pot afecta forma-
rea personalităţii, ale-
gerea unei meserii, 
manifestarea dezechi-
librelor psihice, solici-
tarea de ajutor şi me-
todele de predare 
adecvate. 

 

1. Instructorii cunosc 
şi înţeleg în ce în ce 
măsură una sau alta 
dintre diferitele me-
tode de predare se 
potrivesc unui student 
diferit din punct de 
vedere cultural. 

2. Instructorii sunt la 
curent cu posibilele 
interferenţe cu carac-
ter părtinitor din in-
strumentele de eva-
luare şi utilizează pro-
ceduri şi interpretează 
rezultatele ţinând cont 
de caracteristicile cul-
turale şi lingvistice ale 
studenţilor. 
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CCoonnşşttiieennttiizzaarr
eeaa  ddee  ccăăttrree  
ppaarrttiicciippaannţţii  aa  
pprroopprriiiilloorr  
pprreezzuummţţiiii,,    
vvaalloorrii      

ÎÎnnţţeelleeggeerreeaa  
ppuunncctteelloorr  ddee  
vveeddeerree  aallee  
ssttuuddeennţţiilloorr  
ddiiffeerriiţţii  dd..pp..dd..vv..  
ccuullttuurraall  

DDeezzvvoollttaarreeaa  uunnoorr  
ssttrraatteeggiiii  şşii  tteehhnniiccii  
ddee  iinntteerrvveennţţiiee  
aaddeeccvvaattee  

  3. Instructorii deţin 
cunoştinţe referi-
toare la impactul 
lor social asupra 
altor oameni. Sunt 
informaţi despre 
diferenţele între 
stilurile de comuni-
care şi despre im-
pactul acestora 
asupra studenţilor 
aparţinând unei 
minorităţi. 

3. Instructorii înţeleg 
şi cunosc influenţele 
socio-politice care 
afectează viaţa 
minorităţilor rasiale 
şi etnice. De exem-
plu, problemele le-
gate de imigrare şi 
rasism sunt adesea 
dificile şi pot 
influenţa procesul de 
instruire. 

 

4. Instructorii cunosc struc-
turile familiale ale 
minorităţilor, ierarhiile, valo-
rile şi credinţele acestora 
precum şi trăsăturile şi re-
sursele unei comunităţi mi-
noritare. 

5. Instructorii sunt la curent 
cu 

practicile discriminatorii re-
levante la nivel social şi de 
comunitate, practici care pot 
afecta bunăstarea 
psihologică a populaţiei pe 
care o deservesc. 

CC::  AAbbiilliittăăţţii  
 

1. Instructorii caută 
experienţe 
educaţionale, con-
sultative şi de for-
mare care să le 
îmbogăţească 
înţelegerea şi efi-
cacitatea în lucrul 
cu populaţiile dife-
rite din punct de 
vedere cultural. 

2. Instructorii caută 
să se înţeleagă pe 
sine ca fiinţe ra-
siale şi culturale şi 
îşi caută în mod 
activ o identitate 
nerasistă. 

1. Instructorii ar tre-
bui să se familiari-
zeze cu cercetările 
relevante. 

Ei ar trebui să caute 
în mod activ 
experienţe 
educaţionale care să 
le îmbogăţească 
cunoştinţele, 
înţelegerea şi 
abilităţile intercultu-
rale. 

2. Instructorii se 
implică activ în 
interacţiunea cu in-
divizi aparţinând 
minorităţii, în afara 
mediului de predare. 

1. Instructorii se pot angaja 
într-o varietate de practici 
de ajutorare, verbale şi 
nonverbale, şi sunte atenţi 
la conexiunile culturale 
atunci când aleg măsurile 
educaţionale. 

2. Instructorii intervin pentru 
sprijinirea unui student, 
ajutându-l(o) să vadă când 
problemele sunt cauzate de 
prejudecăţile şi rasismul 
celorlalţi şi nu al clientului. 

6. Instructorii ar trebui să se 
ocupe de şi să încerce să 
elimine prejudecăţile, atitu-
dinile părtinitoare şi practi-
cile discriminatorii. 

7. Instructorii îşi asumă res-
ponsabilitatea pentru edu-
carea clienţilor lor referitor 
la procesele de intervenţie 
psihologică, cum ar fi obiec-
tive, aşteptări, drepturi le-
gale. 
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MMooddeell  ((şşaabblloonn))  ppeennttrruu  rreefflleeccţţiiaa  ppeerrssoonnaallăă  

  

CCoonnşşttiieennttiizzaarr
eeaa  pprroopprriiiilloorr  
mmeellee  
pprreezzuummţţiiii,,    
vvaalloorrii  

ÎÎnnţţeelleeggeerreeaa  
ppuunncctteelloorr  ddee  
vveeddeerree  aallee  
ssttuuddeennţţiilloorr  
ddiiffeerriiţţii  dd..pp..dd..vv..  
ccuullttuurraall  

CCuumm  ppoott  
ddeezzvvoollttaa  
ssttrraatteeggiiii  şşii  
tteehhnniiccii  ddee  
iinntteerrvveennţţiiee  
aaddeeccvvaattee  

A. Credinţe şi 
atitudini 

 

 

 

  

B. Cunoştinţe  

 

 

  

C. Abilităţi  
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NNrr..  3399  şşii  NNrr..  5500  

SSTTEERREEOOTTIIPPUURRII  ŞŞII  PPRREEJJUUDDEECCĂĂŢŢII  

Identitatea noastră nu este definită numai prin cum ne percepem pe noi înşine, ci şi prin cum 
ne percep alţii.  

Pentru a face realitatea mai uşor de înţeles, utilizăm mecanisme de categorisire care ne per-
mit să împărţim experienţele diferite în grupuri, în funcţie de anumite caracteristici comune. 
Astfel iau naştere imaginile şi experienţele simplificate. Categorisirea este un mecanism adap-
tiv şi funcţional, care ne permite să procesăm foarte multe informaţii şi să simplificăm reali-
tatea. 

Ca şi în cazul altor experienţe, experienţele noastre cu alţi oameni sunt şi ele influenţate de 
mecanismul de categorisire.  

Aceste imagini simplificate se numesc stereotipuri. Prin simplificare, ele devin mai mult sau 
mai puţin greşite, dar per ansamblu ele ne ajută să avem o imagine stabilă şi previzibilă asu-
pra lumii şi să facem faţă mai uşor realităţii. 

Ar trebui menţionat că stereotipurile sunt simplificate mereu în aceeaşi manieră - ele sunt 
părtinitoare, arătându-ne întotdeauna pe "noi" mai buni decât "ei". Nevoia psihologică a per-
soanelor pentru respect de sine ne face să vedem grupul nostru ca superior altor grupuri de 
oameni. 

Stereotipurile pot fi definite drept gânduri simplificate şi generalizări mentale referitoare la 
anumite grupuri de persoane, prin care presupunem că toţi indivizii aparţinând grupului re-
spectiv au aceleaşi caracteristici (stereotipurile pot fi atât pozitive cât şi negative). 

Prejudecăţile sunt stereotipuri + emoţii. Acestea pot fi la rândul lor pozitive sau negative, însă 
adesea folosim acest cuvânt pentru a descrie emoţii negative puternice faţă de un anumit 
grup de oameni.  

Stereotipurile şi prejudecăţile fac parte din socializare şi ne sunt inculcate la vârste foarte 
fragede prin influenţa familiei, prietenilor, mijloacelor de informare în masă etc. Adesea le 
adoptăm şi folosim în mod inconştient, ceea ce face ca schimbarea lor să fie dificilă.  

Discriminarea este prejudecată în acţiune. Atunci când avem stereotipuri şi emoţii negative 
faţă de un anume grup, este foarte probabil să discriminăm acel grup de oameni în diverse 
moduri, dacă dispunem de puterea s-o facem. 

Alte resurse:  

Comunicarea interculturală ca provocare în lucrul cu migranţii 

Mirrors and windows An intercultural communication textbook, Martina Huber-Kriegler, Ildikó 
Lázár şi John Strange, European Centre for Modern Languages Council of Europe Publish-
ing, ISBN 92-871-5193-8, © Council of Europe, May 2003, 
http://www.ecml.at/documents/pub123aE2003_HuberKriegler.pdf  (aprilie 2010)
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FLAM – Feel like a migrant 
abordare multiculturala in 
procesul de instruire 

www.flam-project.eu 
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