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CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
Întrebările de mai jos sunt exemple, le puteți schimba.

- Începeți o discuție pe unul dintre următoarele subiecte: Chestionar pentru concepte
de bază (adevărat sau fals)

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE: 

Distribuiți chestionarul participanților și
acordați-le 5-10 minute pentru
completare.
Citiți cu voce tare fiecare întrebare,
rugându-i pe cei care au răspuns „corect”
să meargă la stânga și pe cei care au
răspuns „greșit” la dreapta.
Asigurați-vă participanții că pot reacționa
numai dacă doresc și că nu trebuie să
răspundă la toate întrebările.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Seminariile și focus grupurile au
expus stereotipurile, prejudecățile
și lipsa de cunoștințe ca principale
obstacole în calea cooperării
eficiente și semnificative în grupuri
multiculturale. Este posibil ca mulți
dintre participanți să nu fi avut
ocazia să se angajeze în acest
dialog pentru a-și exprima opiniile
și preocupările. Așadar, prin
promovarea dialogului în care
participanții își pot exprima opiniile
și preocupările, cei care lucrează cu
tinerii pot preveni tensiunile care 
 apar din deziluzii și lipsa de
conștientizare culturală.

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

MATERIALE NECESARE: Veți avea nevoie de o copie tipărită a chestionarului pentru
fiecare participant.



1) Cultura include credințe, valori, obiceiuri și comportamente
2) Cultura se moștenește, nu se învață 
3) Grupurile etnice sunt subgrupuri ale societății
4) Rasa este întotdeauna determinată de caracteristicile fizice
5) În mod tradițional, oamenii aparțin unui singur grup cultural
6) Persoanele cu convingeri etnocentrice își folosesc codul cultural pentru a judeca
convingerile și comportamentul celorlalți
7) A deveni mai conștient și mai deschis din punct de vedere cultural necesită
practicarea relativismului cultural
8) Stereotipurile se bazează pe generalizări despre membrii unui grup
9) Evaluarea diversității culturale este aceeași cu toleranța față de diversitatea
culturală

Cât de importantă este cultura?

Cum ne afectează cultura comportamentul?

Cum pot lucra împreună oameni din culturi diferite?

Putem judeca practicile culturale ale celorlalți? dacă acceptăm o cultură străină, o
vom pierde pe a noastră?

Cultura este legată de rasă?

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

HANDOUT-URI

Handout 9

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

