Module 5 "Mul�cultural Dialogue – Communica�on"
MĂ BUCUR SĂ TE
CUNOSC, EU SUNT ...!

PRIMA FAZĂ - „CINE SUNT EU?”

Formatorul
scrie
următoarele
aﬁrmații pe
tablă :

1) Sunt diferit de ceilalți;
2) Am multe lucruri în comun cu
familia mea, comunitatea mea și
prietenii mei;
3) Alții au nevoie de aceleași lucruri
de care eu am nevoie.

Par�cipanții sunt rugați să discute în
grupuri mici și să împărtășească
idei care susțin aceste aﬁrmații.

Formatorul scrie
următoarea întrebare
pe tablă și invită
par�cipanții să propună
răspunsuri :

Ce este �pic pentru țara
mea sau pentru grupul
meu, și de ce?

Vi se cere să speciﬁcați răspunsurile
în cadrul unui iceberg (baza
iceerg-ului este reprezentată de tot
ceea ce este scufundat, ajungând
treptat la vârf)

Răspundeți
Răspundeți
Răspundeți
Răspundeți

Răspundeți

Răspundeți

A DOUA FAZĂ
Rugați par�cipanții să iden�ﬁce unele dintre aceste diferențe și să încerce să explice de ce
oamenii se comportă diferit.
Formatorul va explica faptul că există nevoi naturale care sunt împărtășite de toate ﬁințele umane
(hrănire, adăpos�re, dormit etc.). În schimb, orice altceva - inclusiv modul în care aceste nevoi sunt
sa�sfăcute (mâncarea cu tacâmuri sau cu bețe, nu mâncarea porcului sau calului, a locuirii într-o
casă sau a unei rulote, a dormi pe o saltea sau futon) - este atribuibilă diferențelor culturale,
elemente care sunt transmise din generație în generație.
În acest moment, formatorul va trebui să sublinieze modul în care, alături de aspectele culturale,
trebuie luate în considerare și preferințele și talentele personale : like / dislike something.

A TREIA FAZĂ
Formatorul proiectează lista de întrebări și explică par�cipanților orice punct
cri�c. Par�cipanții sunt rugați să răspundă la întrebări cu o propoziție.

1) Ce limbi vorbeș� ?

Engleză, spaniolă, franceză

Odată ce au răspuns la întrebări, trebuie să pună un număr cuprins între 1 și 10 înainte de
ﬁecare element, unde 1 este cel mai crucial element al culturii lor. Fiecare număr poate ﬁ
folosit o singură dată; în cele din urmă, rezultatul trebuie să corespundă unui clasament.

A PATRA FAZĂ
Formatorul va îndruma discuțiile par�cipanților reﬂectând asupra modului
în care cultura inﬂuențează s�lurile de viață și credințele oamenilor. El va
întreba cum se simt ei să ș�e că fac parte din una sau mai multe culturi și le
va cere să indice câte și ce culturi sunt prezente în grupul de instruire.

