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BINE
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CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Cercul de pe podea reprezintă zona de confort. În ea, participanții se simt în largul
lor în realizarea unei anumite activități.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE: 

Participanții au ocazia să se cunoască mai
bine.
Înțelegând ceea ce provoacă confort și
disconfort celorlalți, fiecare participant va
înțelege mai bine comportamentul
celorlalți și își poate crește sentimentul
de empatie. Ei își pot crește sensibilitatea
culturală în descoperirea unor teme
comune ale comportamentului în rândul
colegilor acestora, având în același timp
posibilitatea de a observa și evalua
individualitatea fiecărui membru al
grupului.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Scopul acestui exercițiu este de a
facilita o cooperare ușoară între
oameni din medii culturale,
religioase și etnice diferite. Pe
măsură ce participanții sunt ajutați
să realizeze cum dinamica
intersubiectivă le modelează
relațiile, ce privilegii au unele
grupuri și ce bariere trebuie să
depășească alte grupuri, ei vor fi
mai bine pregătiți să accepte
diversitatea.
Concentrarea pe aceste probleme
crește înțelegerea și acceptarea de
către participanți a diferitelor tipuri
de comportament, făcându-i mult
mai capabili să colaboreze și să
lucreze în echipă.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: aproximativ 30-45 de minute, în funcție de dimensiunea grupului

MATERIALE NECESARE: Veți avea nevoie de bandă sau frânghie pentru a crea un
cerc pe podea suficient de mare pentru a găzdui toți participanții.



Spațiul din afara cercului este o zonă de disconfort. În acest domeniu, participanții
simt o provocare la nivel emoțional/psihic în timpul implementării anumitor
activități.

Fiecare membru al grupului indică un aspect specific al activităților sau proiectelor
la care a participat (de exemplu: vorbirea despre sine, învățarea de noi abilități,
practicarea unui nou sport, vorbirea în fața altor persoane).

Membrul grupului care are cuvântul invită fiecare participant să rămână în
interiorul sau în afara cercului, în funcție de cum îl face să se simtă. Fiecare
participant are posibilitatea de a împărtăși de fiecare dată când toți membrii
grupului își iau locul în interiorul sau în afara cercului.

Ori de câte ori membrii grupului au ocazia să observe ce îi face pe ceilalți
participanți să se simtă confortabil sau inconfortabil și cum este similar sau diferit
cu elementele care provoacă confort sau disconfort semenilor lor.

RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant
_guide-youth-included.pdf

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf
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