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Mulțumiri:
Mulțumiri speciale tuturor femeilor supraviețuitoare ale traficului de persoane pentru participarea la activitățile proiectului, precum și tuturor furnizorilor de servicii de sprijin,
autorităților și angajatorilor implicați pe toată durata desfășurării proiectului.
Această publicație este o rezultatul proiectului HEAL - Îmbunătățirea recuperării și integrării prin crearea de rețele,
formare profesională și sprijin psihologic pentru femeile
victime ale traficului de persoane (proiectul nr. 863631HEAL - AMIF-2018-AG-INTE), care a fost cofinanțat de Fondul
pentru azil, migrație și integrare al Uniunii Europene. Conținutul acestui document reprezintă doar punctele de vedere
ale autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia
Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor din conținutul acestui document.
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Introducere

T

raficul de persoane reprezintă o problemă globală,
cu efecte adverse asupra
victimelor, familiilor și țărilor afectate. Cele mai multe dintre aceste
victime sunt ademenite să-și
părăsească casele și țările pentru
a-și urma visele și a-și îmbunătăți
viața, dar ajung să cadă pradă
exploatării sexuale și sclaviei. Traficul de persoane reprezintă una
dintre numeroasele fațete ale violenței împotriva femeilor și fetelor,
este înrădăcinat în inegalitățile
de gen și afectează femeile în
mod disproporționat. Exploatarea
forțată are multe consecințe
asupra sănătății și bunăstării
psihologice a femeilor, iar reintegrarea supraviețuitoarelor este un
proces îndelungat.
Pentru multe persoane traficate,
oportunitățile economice - fie un
loc de muncă, fie o anumită formă
de generare de venituri, cum ar fi
o microîntreprindere - reprezintă
obiectivul lor principal, imediat
după ieșirea dintr-o situație care
a implicat traficul de persoane și

până la procesul de vindecare pe
termen mai lung. O caracteristică esențială în vederea sprijinirii
persoanelor care au supraviețuit
traficului de persoane pentru a
obține succesul pe termen lung
este accesul la un standard
de viață rezonabil și durabil, cu
oportunități de emancipare economică.
Emanciparea
economică
se
referă la capacitatea economică a supraviețuitoarelor, dotarea
acestora cu abilități, resurse și
încredere pentru a se susține
financiar pe ele însele și familiile lor
pe termen scurt și lung. Pe termen
scurt, emanciparea economică se
referă la competențe, care sprijină
disponibilitatea femeilor victime
ale traficului de persoane de a intra
pe piața muncii și de a-și păstra
funcțiile. Competențele generale care le sporesc „capacitatea
de angajabilitate” sunt „competențele non-tehnice” (de exemplu,
lucrul în echipă, comunicarea,
motivația, rezolvarea problemelor,
luarea deciziilor); „deprinderile de
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viață” (de exemplu, planificarea
bugetului, deschiderea unui cont
bancar, stabilirea unui plan/
program regulat de economii,
plata impozitelor); și aptitudinile interpersonale și dezvoltarea
personală (de exemplu, drepturile omului, relațiile de gen,
sănătatea și siguranța personală, violența domestică). Pe
termen lung, emanciparea economică înseamnă contribuția la
bunăstarea economică a comunităților de femei care sunt victime
ale traficului de persoane.
Persoanele care fac obiectul traficului trebuie, de asemenea, să
dezvolte competențe și capacități
pentru a se orienta și a funcționa
pe piața forței de muncă, alegând
dintre opțiunile disponibile și
luând măsurile necesare pentru
a le pune în practică. Independ-
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ența economică și bunăstarea au
impact asupra identității personale, stimei de sine și recunoașterii
sociale. În plus, opțiunile economice contribuie la integrarea socială,
inclusiv contactul social, contextul social, structura temporală și
identitatea socială, toate acestea
afectând sănătatea oamenilor și
starea de sănătate mintală.
Prin urmare, este fundamental să se dezvolte programe
atotcuprinzătoare
destinate
supraviețuitoarelor traficului de
persoane, care să includă o
componentă
de
emancipare
economică, fie prin formare pentru angajabilitate, competențe
non-tehnice și deprinderi de viață,
formarea profesională și plasarea
forței de muncă, instruire în domeniul afacerilor sau ajutor pentru
înființarea unei companii.

Material de formare
multidisciplinară pentru
angajabilitate

I

aterialul de formare multidisciplinară pentru angajabilitate
face parte din Programul de
recuperare și integrare HEAL
conceput pentru a declanșa un
proces atotcuprinzător de integrare a femeilor victime ale
traficului de persoane resortisante
ale unor terțe țări și este alcătuit
din 1) un set de instrumente pentru sesiunile de suport psihologic
și 2) prezentul material de formare
multidisciplinară pentru angajabilitate.
Programul HEAL Recuperare și
Integrare este dezvoltat în cadrul proiectului finanțat de AMIF
HEAL - îmbunătățirea recuperării
și integrării prin crearea de rețele,
formare profesională și sprijin psihologic pentru femeile victime ale
traficului de persoane (2019-2021).
Obiectivul general al HEAL este
de a facilita integrarea femeilor
resortisante din terțe țări, victime
ale traficului de persoane. Aceste
femei au fost aduse în țările din

UE în scopul exploatării sexuale.
În vederea îndeplinirii obiectivului, proiectul dezvoltă un proces
cuprinzător de vindecare bazat
pe consolidarea competențelor,
sprijin psihologic pentru femei și
cooperare sporită între actoriicheie.
Prezentul material de formare este
conceput pentru a ghida experții
și părțile interesate, și anume
prestatorii de servicii suport, pentru a veni în sprijinul femeilor
resortisante ale unor terțe țări,
victime ale traficului de persoane,
cu cunoștințe și competențe în
ceea ce privește angajabilitatea
și spiritul antreprenorial. Acest
material de formare are ca scop
transferul competențelor antreprenoriale și referitoare la
angajabilitate către femeile resortisante ale unor terțe țări, victime
ale traficului de persoane, pentru
a le pregăti pentru piața locală
a forței de muncă. Sesiunile de
formare multidisciplinară pentru
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angajabilitate sporesc autonomia
femeilor și competențele legate
de angajabilitate și de spiritul antreprenorial, sprijinind integrarea
acestora în societățile-gazdă,
încurajând independența economică a acestora, reducând
astfel riscul de a face din nou
obiectul traficului de persoane.

Europeană și state membre ale
Asociației Europene a Liberului
Schimb. Programul subliniază o
responsabilizare activă, bogată
în resurse și creativă a femeilor
vulnerabile care sunt victime sau
riscă să devină victime ale traficului de persoane.

Materialul de formare este creat
pentru a fi utilizat de către prestatorii de servicii care lucrează cu
femei supraviețuitoare/potențiale
victime ale traficului de persoane (grupul țintă principal al
proiectului HEAL) - după cum s-a
menționat, traficul de persoane
este un fenomen extrem de genderizat care afectează în mod
disproporționat femeile și fetele.
Cu toate acestea, metodologia
setului de instrumente poate fi
adaptată și utilizată pentru a lucra
cu supraviețuitorii de sex masculin
ai traficului de persoane.

Conținutul

În acest set de instrumente și
în întregul program HEAL Recuperare
și
Integrare,
folosim
interschimbabil termenii „victimă”
și „supraviețuitoare”. Programul
se adresează atât potențialelor
victime ale traficului de persoane,
cât și supraviețuitoarelor (care au
scăpat deja de rețelele de trafic de
persoane) din țări terțe, și anume
țări care nu fac parte din Uniunea
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Materialul de formare este alcătuit din 2 unități: angajabilitate
și spiritul antreprenorial, plus
o componentă transversală a
formării lingvistice sectoriale la
locul de muncă și conține orientări, metode și activități pentru
punerea în aplicare a formării pentru femeile supraviețuitoare ale
traficului de persoane în ceea ce
privește angajabilitatea și spiritul
antreprenorial. De asemenea, este
inclusă o foaie de parcurs concisă
pentru realizarea cuprinzătoare a
formării multidisciplinare pentru a
oferi îndrumări și sprijin aprofundat în desfășurarea sesiunilor de
formare.
Procesul de învățare se bazează
pe metodologii participative, cum
ar fi dialogul și lucrul în grup: este
un proces de formare care permite participantelor să descopere
conținutul învățării în cadrul unui
proces activ.

Structura materialelor de formare
Unitatea 1

Sesiune

Titolo

Tema

Unitatea 1 Capacitate generală de angajabilitate*

Conștientizare de sine
Dezvoltarea
1

competențelor
non-tehnice

Abilități de comunicare
Munca în echipă și leadership
Negociere
Etichetă de lucru

Dezvoltarea
2

competențelor
tehnice

Competențe numerice și analitice
Competențe digitale (Office și mijloace de
comunicare socială)
Identificarea traseului profesional

3

Dezvoltarea
carierei

Crearea unui CV / profil pentru angajare
La ce se așteaptă angajatorii
Comunicare profesională și interviuri
Drepturile și obligațiile pe piața forței de

4

Cunoștințe
generale

muncă
Sistemul legislativ (sistemul de pensii,

Unitatea 2 Formare antreprenorială *

impozite, birocrație)

1

Educație și cultură
antreprenorială

Introducere în antreprenoriat
Competențe antreprenoriale
Întreprinderi sociale

2

3

4

Începerea unei
afaceri
Educație
financiară

Plan de afaceri
Analiza SWOT
Oportunități de finanțare
Gestiune financiară

Povești de succes

Bune practici și povești de succes

și plan de acțiune

Plan de acțiune

*Formare lingvistică sectorială la locul de muncă: concentrare pe vocabularul sectorial legat de
angajabilitate și antreprenoriat, încorporat în fiecare sesiune
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Foaie de parcurs pentru
realizarea cuprinzătoare a
formării multidisciplinare

M

aterialele
de
formare
multidisciplinară
pentru
angajabilitate fac parte
dintr-un program HEAL Recuperare și Integrare mai amplu. Prima
parte este reprezentată de sesiunile de sprijin psihologic „Fanzine
și cum să facem față traumelor”,
iar a doua parte este această
formare multidisciplinară pentru
angajabilitate.
Furnizorii de servicii suport care
implementează programul HEAL
ar trebui să înceapă cu sesiunile
de sprijin psihologic și apoi să
continue cu formarea multidisciplinară pentru același grup de
femei. Este important să consultați
setul de instrumente „Fanzine și
cum să facem față traumelor”
pentru a implementa sesiunile de
etnopsihologie în grupuri artistice
HEAL.
Învățarea limbilor străine:
Activitățile de învățare a limbilor
străine sunt prezentate în Anexa
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2. Lista cuvintelor-cheie care pot
fi utilizate pentru predarea limbii
străine în timpul fiecărei sesiuni
este prezentată în partea de jos a
fiecărei sesiuni. Facilitatorul poate
alege cea mai potrivită activitate
care va fi utilizată pentru învățarea
limbilor străine.
Durată:
Fiecare sesiune este creată pentru
4 ore de formare, dar poate fi
adaptată în funcție de nevoile
participantelor și ale facilitatorului.
Ritmul de învățare poate fi flexibil.
Formarea poate fi desfășurată pe
parcursul mai multor săptămâni
sau luni, astfel încât participantele
să poată învăța potrivit preferințelor lor și să relaționeze conținutul
cu realitatea pe care o trăiesc.
De fapt, este necesar ca atenția
și motivația să fie menținute la
un nivel foarte ridicat. Acest lucru
este posibil numai dacă structura
și durata formării sunt adaptate
nevoilor grupului-țintă.
Activități: Se recomandă încep-

erea fiecărei sesiuni de formare cu
o activitate prin care să se spargă
gheața și/sau de reflecție asupra
activităților de învățare din sesiunea anterioară. De asemenea, la
sfârșitul fiecărei sesiuni va avea
loc o discuție finală sub formă de
debriefing. Principalele informații
teoretice incluse în fiecare sesiune
pot fi utilizate pentru discutarea
activităților.

Materiale suport:
Facilitatorii sunt încurajați să
pregătească materiale vizuale
pentru a reprezenta informațiile
(de exemplu, diapozitive PowerPoint, flipchart-uri etc.)
Evaluare:
Se recomandă ca participantele să
completeze chestionarele de evaluare înainte și după formare pentru
a evalua cunoștințele, abilitățile și
realizările dobândite. Modelele de
evaluare sunt prevăzute în Anexa 1.
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Unit 1: General
employability

Unitatea 1

Capacitate
generală de
angajabilitate
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Această primă unitate este
dedicată
aspectelor
generale ale încadrării în muncă și
competențelor de care femeile
supraviețuitoare ale traficului de
persoane trebuie să fie conștiente
pentru a reuși pe piața forței de
muncă.
Această primă unitate este
împărțită în 4 sesiuni:
1. Dezvoltarea competențelor
non-tehnice
2. Dezvoltarea competențelor
tehnice
3. Dezvoltarea carierei
4. Cunoștințe generale
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După încheierea acestei unități,
participantele:
• vor fi conștiente de
principalele competențe
non-tehnice pe care le dețin
și ar trebui să depună eforturi
pentru a reuși să se integreze
pe piața forței de muncă;
• își vor spori gradul de
conștientizare cu privire
la parcursul profesional
preferat;
• vor dobândi competențelecheie pentru a satisface
nevoile specifice ale
angajatorului sau dintr-o
anumită industrie;
• vor dispune de competențele
analitice și digitale necesare
pentru căutarea unui loc de
muncă și autoreprezentare;
• vor fi informate cu privire
la drepturile și obligațiile
în materie de încadrare în
muncă;
• vor fi capabile să gestioneze
situații dificile cu răbdare și
pozitivitate, menținându-și
autocontrolul și rămânând
profesioniste.

Session 1: Development of Soft skills

Sesiunea 1

Dezvoltarea competențelor non-tehnice

Obiectiv

Această sesiune va ajuta participantele să învețe
despre competențele non-tehnice și importanța
lor în căutarea unui loc de muncă, precum și să-și
sporească conștiința de sine, să-și consolideze
abilitățile de comunicare, lucru în echipă
și negociere.
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Activitate de spargere a gheții
PANOU UMAN
Obiective:

Discuție finală:

participantelor spațiu pentru

itatorul ar putea întreba

Această activitate va oferi

La sfârșitul activității, facil-

a se cunoaște reciproc.

participantele ce lucruri inte-

resante au aflat unele despre
celelalte.

Materiale:

Flipchart și pixuri

Referințe:

SUCCESS – Guide for the

Handbook and Handbook,
Descriere:

SUCCESS project, disponibil

un flipchart pe care va trebui

org/en/resources/suc-

Fiecare participantă primește

la adresa: https://cesie.

să scrie câteva cuvinte, simbo-

cess-handbook/

luri și desene care o reprezintă.
Aceste flipchart-uri vor fi apoi
„purtate”, iar participantele

se vor plimba prin încăpere

explicând celorlalte partici-

pante semnificația a ceea ce
au scris/desenat.

Activitatea poate fi adaptată
pentru a fi implementată
online, unde fiecare par-

ticipantă trebuie să explice

semnificațiile desenelor, sim-

bolurilor și/sau cuvintelor sale
tuturor celorlalte participante.
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Introducere în formare
Introducere în formarea multidisciplinară privind angajabilitatea:
parte a Programului HEAL Recuperare și Integrare conceput pentru a
declanșa un proces atotcuprinzător
de integrare a femeilor resortisante

Obiectiv general:
Formarea vizează sporirea
autonomiei femeilor și a
competențelor legate de
angajabilitate și de spiritul
antreprenorial, sprijinind integrarea
acestora pe piața forței de muncă
și în societățile-gazdă.

Cum vom învăța?
Formare participativă, multidirecțională și organică

ale unor terțe țări, victime ale traficului de persoane, și este alcătuit
din 1) set de instrumente pentru
sesiunile de sprijin psihologic și 2)
materiale de formare multidisciplinară pentru angajabilitate.
Care sunt canalele noastre de
învățare?

1. Creierul: învățarea cognitivă
2. Inima: învățare emoțională

3. Trecutul nostru: învățarea din
experiențe

Durata:
8 sesiuni de aproximativ
4 ore fiecare
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Stabilirea regulilor

Obiective:

Această activitate va ajuta

participantele să stabilească

principii general acceptate de
interacțiune reciprocă în timpul formării.

Discuție finală :

Afișați pagina undeva unde

să fie vizibilă pentru tot gru-

pul. Ulterior le puteți scrie mai
clar dacă doriți. Menținerea
regulilor de bază la zi este

importantă pentru a reaminti
grupului principiile pe care

Materiale:

Flipchart, hârtie și markere

Descriere:
Explicați

grupului

importanța

stabilirii regulilor de bază și

menționați că regulile de bază
funcționează mai bine atunci
când sunt simple, de bază și

puține la număr. Cereți partici-

pantelor să se gândească la un
grup de persoane care lucrează

împreună. Apoi înlesniți o scurtă
discuție.

Solicitați

potențiale

reguli de bază și scrieți trei până

la zece sugestii pe un flipchart.
Asigurați-vă că toate participantele înțeleg fiecare regulă și

nu au probleme cu niciuna din-

tre ele. Puneți întrebări, ridicați
preocupări sau dacă cineva are
nevoie de clarificări cu privire la
termeni.
22

s-au angajat să le respecte.

Teorie
COMPETENȚE NON-TEHNICE
Competențele non-tehnice sunt
caracteristici personale importante în orice context profesional,
personal și social. Competențele
non-tehnice ne ajută să ne folosim cât mai bine de toate celelalte
abilități. Nu sunt tehnice și sunt
universal aplicabile.
Care sunt competențele
non-tehnice?
• Conștientizarea de sine:
Conștientizarea propriei
valori, a abilităților și a ideilor
dincolo de opinia altora.
• Comunicare: Abilitățile de
comunicare sunt importante
în aproape fiecare loc de
muncă. Probabil va trebui să
comunicați cu persoanele de
la locul de muncă și să vorbiți
clar și politicos cu persoanele
față în față, prin telefon și în
scris. De asemenea, va trebui
să fiți un bun ascultător.
Angajatorii doresc angajați
care nu numai că își pot
comunica propriile idei, dar
care îi și ascultă empatic pe
alții.

• Lucrul în echipă: Dorința de a
lucra și de a colabora cu alții,
pentru a putea construi relații
pozitive menite să rezolve
sarcina atribuită.
• Leadership: Este capacitatea
înnăscută de a conduce, a-i
motiva și a-i ghida pe alții
către scopuri și obiective
ambițioase, de a crea
consens și încredere.
• Gândire critică: Trebuie să
puteți înțelege problemele,
să gândiți critic și să găsiți
soluții. Abilitățile legate
de gândirea critică includ
creativitatea, flexibilitatea și
curiozitatea.
• Responsabilitate: este o
competență non-tehnică
rar discutată, dar foarte
apreciată. Persoanele
care nu își asumă
responsabilitatea pentru
munca lor vor fi mai puțin
productive și, în general, vor
avea mai puțin succes.
• Hotărâre: se caracterizează
23

prin capacitatea de a lua
decizii rapide și eficiente.
• Gestionarea timpului:
Persoanele care își
gestionează bine timpul pot
prioritiza eficient sarcinile și
își pot organiza agendele,
adoptând o atitudine care le
permite să preia noi sarcini și
termene limită.

Persoanele
cu
competențe
non-tehnice puternice sunt foarte
căutate pentru multe tipuri diferite
de locuri de muncă. Competențele
non-tehnice sunt atributele interpersonale de care aveți nevoie
pentru a reuși la locul de muncă.

• Flexibilitate: este o
competență non-tehnică
importantă, deoarece
demonstrează capacitatea
și dorința de a îmbrățișa noi
sarcini și noi provocări în
mod calm și fără a face prea
mare tam-tam.
• Autonomie: capacitatea
de a îndeplini sarcinile
atribuite fără a fi nevoie de
o supraveghere constantă,
prin recurgerea la resursele
proprii.
• Rezistența la stres:
capacitatea de a reacționa
pozitiv la presiunea de lucru,
menținând în același timp
controlul, concentrându-vă
pe priorități și fără a transfera
tensiuni către ceilalți.
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Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil
la adresa: https://www.arisenetwork.eu/

Activitate
MANIFEST PERSONAL
Obiectiv: Această activitate
va ajuta participantele să își
identifice valorile și convingerile, ideile și prioritățile specifice
pe care le reprezintă și vor
obține o idee clară și o reprezentare scrisă a locului în care
se află în acest moment și a
locului în care ar dori să fie și,
cel mai important, de ce.

Materiale: Pixuri și hârtie

Discuție finală: Un Manifest Personal poate fi un
instrument puternic și poate
evoca conștiința de sine și un
îndemn la acțiune.

Referințe:
SUCCESS – Guide for the
Handbook and Handbook,
SUCCESS project, disponibil
la adresa: https://cesie.
org/en/resources/successhandbook/

Descriere: Cereți participantelor
să își noteze propriul manifest
personal. La început, îndrumați-le
să-și pună următoarele întrebări:
• Care sunt cele mai

puternice convingeri pe
care le aveți?

• Ce vă pasionează și ce vă
inspiră?

• Ce relații considerați că
sunt importante?

• Cum doriți să vă definiți?

(De exemplu, sunt puternică
și curajoasă).

• Care este motto-ul care vă
ghidează în viață?
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Activitate
INVENTARUL PUNCTELOR FORTE

Obiectiv: Această activitate
va ajuta participantele să își
descopere punctele forte, să
învețe la ce sunt bune și cum
își pot folosi punctele forte
și abilitățile în viața de zi cu
zi și în căutarea unui loc de
muncă.

Materiale: O copie a Clasificării punctelor forte VIA
(Anexa 3)

Descriere: Inventarul punctelor
forte VIA (VIA-IS) este un chestionar de autoevaluare potrivit
pentru adulții cu vârsta de 18 ani
sau mai mult, care evaluează
în mod cuprinzător punctele
forte cu 24 de caractere. Distribuiți o copie a Clasificării
punctelor forte VIA participantelor, cerându-le să identifice
5 puncte forte, care sunt cele
mai potrivite pentru ele. Cereți
participantelor să reflecteze
asupra modului în care pot
utiliza punctele forte identificate în planificarea carierei sau
găsirea unui loc de muncă.
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Discuție finală: După ce toate
participantele
finalizează
inventarul, facilitatorul explică
faptul că punctele forte le arată
la ce sunt bune și că le pot
folosi pentru a-și îmbunătăți
viața personală și profesională
etc. În plus, punctele forte ale
caracterului pot ajuta la identificarea locurilor de muncă care
ar putea fi potrivite pentru ele.

Referințe:
Referințe: SUCCESS – Guide
for the Handbook and
Handbook, SUCCESS project,
disponibil la adresa: https://
cesie.org/en/resources/
success-handbook/

Teorie
CONȘTIENTIZARE DE SINE
Conștientizarea de sine ne permite
să ne înțelegem pe noi înșine și pe
ceilalți, deoarece avem o percepție
clară a punctelor noastre forte, a
zonelor care necesită îmbunătățiri,
convingerilor, valorilor, gândurilor, emoțiilor și motivațiilor noastre.
Astfel, dacă le conștientizăm, ne
putem interpreta și regla gândurile
și emoțiile. Prin urmare, ne putem
înțelege mai bine comportamentele și de ce alegem sau decidem să
facem ceva.
De ce contează conștientizarea
de sine:
• Ne permite să ne înțelegem
pe noi înșine și pe ceilalți, să
citim, să interpretăm și să
ne reglăm propriile emoții și
gânduri.
• Ajută la identificarea
punctelor noastre forte,
a zonelor care necesită
îmbunătățiri, a valorilor și
scopului nostru,

• Stimulează o sănătate
psihologică mai bună
Conștientizarea de sine ajută la
căutarea unui loc de muncă. Pe
măsură ce devenim mai conștienți, cunoaștem abilitățile pe
care le deținem și ne aflăm într-o
poziție mai bună pentru a ști ce loc
de muncă ne poate satisface nevoile de dezvoltare profesională.
Mai mult, în timpul unui interviu,
conștientizarea de sine ne ajută
să ne prezentăm punctele forte
și zonele de îmbunătățire, astfel încât ceilalți să poată avea o
imagine clară a ceea ce putem
oferi unei organizații.
Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil la
adresa: https://www.arisenetwork.eu/

• Ne încurajează să acționăm
și să ne atingem obiectivele,
creând astfel o perspectivă
pozitivă pentru viitor
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Attività
SPATE ÎN SPATE
Obiectiv:
Această activitate va ajuta
participantele să își identifice
propriile abilități de comunicare pentru a-și evalua și
îmbunătăți comunicarea.

Materiale:
Set de desene/imagini, pixuri
colorate, hârtie

Descriere:
Participantele sunt împărțite în
perechi și stau „spate în spate”.
Uneia i se dă un desen pe care
va trebui să-l descrie partenerei
ei, care va trebui să încerce să-l
reproducă (sau să-l deseneze)
fără a pune întrebări. Dacă
exercițiul este apreciat, va avea
loc o a doua rundă, cu rolurile
inversate, dar de această dată
permițând celei care desenează
să adreseze întrebări. Alternativ,
în loc să stea spate în spate, o
participantă poate fi legată la
ochi, iar cealaltă participantă ar
putea sta la distanță și descrie
partenerei desenul.
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Discuție finală:
Facilitatorul întreabă participantele dacă a fost ușor/dificil
să transmită mesajul expeditorului, dacă a fost ușor/dificil
să primească mesajul și să afle
detaliile, dacă a fost ușor/dificil să transpună mesajul în
desen. Facilitatorul explică de
ce comunicarea în ansamblu,
atât verbală, cât și non-verbală, contează în mediul
personal și la locul de muncă.

Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil la
adresa: https://www.arisenetwork.eu/

Teorie
COMPETENȚE DE COMUNICARE
Capacitatea de a comunica eficient reprezintă una dintre cele mai
importante deprinderi de viață care
trebuie învățate. Comunicarea este
definită ca fiind transferul de informații pentru a produce o mai bună
înțelegere. Se poate realiza vocal (prin
schimburi verbale), prin mass-media
scrisă (cărți, site-uri web și reviste),
vizual (folosind grafice, diagrame și
hărți) sau non-verbal (limbajul corpului, gesturi, inflexiunile și tonul vocii).
Toate aceste mijloace de comunicare
reprezintă aptitudini esențiale, vitale
pentru o carieră de succes.
Să nu uităm și că modul în care
comunicăm depinde parțial de
mediul nostru cultural și social. De
fapt, comunicarea poate avea loc și
într-un mod NON-VERBAL, adică prin:
• Distanță (aproape / departe)
• Orientarea corpului
• Postură
• Contact fizic
• Expresie facială
• Privire
• Tonul, aspectul, contextul etc.
De
asemenea,
trebuie
să
încercăm să schimbăm modul
în care comunicăm în funcție de
persoana căreia ne adresăm.
Comunicarea nu are loc numai atunci

când dorim să transmitem informații;
este, de fapt, un exercițiu reciproc,
care poate avea loc numai atunci
când există o altă persoană care este
în măsură să primească informațiile.
Pe scurt, este nevoie de o persoană
care să vă ASCULTE.
Comunicarea adevărată are loc
atunci când oamenii ascultă pentru a
înțelege. În realitate, acest proces este
unul complicat, de fapt este necesar
să facem un efort pentru a înțelege
ideile pe care interlocutorul dorește să
le exprime, atitudinile și punctul său de
vedere.
Cum?
• Oprindu-ne din vorbit;
• Făcând vorbitorul să se simtă
în largul său;
• Manifestând interes;
• Eliminând posibilele surse de
distragere a atenției;
• Dând dovadă de răbdare;
• Fiind politicoși.
References:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and methods,
ARISE - Appetite for Enterprise
project, disponibil la adresa:
https://www.arise-network.eu/
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Activitate
DESENAREA UNEI CASE
Obiectiv:
Această activitate va ajuta
participantele să fie creative împreună și să devină
pricepute să se plieze și să
se adapteze la indicațiile,
accentul sau influența altor
persoane.

Materiale:
Pixuri și hârtie

Descriere:
Aceasta este o activitate în care
echipele desenează imaginea
unei case - două linii simultan fără a vorbi una cu alta. Fiecare
participantă va trage două linii
simultan și va da hârtia și pixul/
markerul persoanei următoare.
Următoarea
persoană
va
trage din nou două linii și va da
materialele următoarei participante. Această procedură va fi
repetată până când casa este
gata. Materialul poate trece din
mână în mână de mai multe ori
până când toată lumea este de
acord că desenul este terminat. Participantele nu pot vorbi
între ele în timp ce planifică sau
desenează.
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Discuție finală:
Facilitatorul poate adresa participantelor următoarele întrebări:
În ce măsură ați avut rol de lider
sau le-ați urmat pe celelalte participante? De ce? Cât de mult
v-ați lăsat dusă de val sau cât
de multă rezistență ați opus?
Ce vi s-a părut cel mai frustrant
la această procedură? Cum ați
rezolvat frustrarea? Ce vă doriți
să fi făcut sau să nu fi făcut partenera (partenerele) dvs.? Ați
planificat ceva înainte de a trasa
prima linie? Dacă da, ce ați planificat? Dacă nu, cum ați reușit să
finalizați sarcina? Ce implicație
are acest lucru pentru noi în
mediul de lucru?

Referințe:
Referințe: SUCCESS – Guide
for the Handbook and
Handbook, SUCCESS project,
disponibil la adresa: https://
cesie.org/en/resources/
success-handbook/

Teorie
MUNCA ÎN ECHIPĂ ȘI
LEADERSHIP
Munca în echipă este procesul
de lucru în colaborare cu un grup
de persoane pentru a atinge un
obiectiv comun.
O echipă poate fi definită ca
un grup de persoane pe care le
unește urmărirea unei misiuni sau
a unui scop comun, sacrificând-și
adesea interesele personale de
dragul realizării echipei. Munca în
echipă înseamnă că persoanele
vor încerca să coopereze, folosindu-și abilitățile individuale și
oferind feedback constructiv, în
ciuda oricărui conflict personal
între ele. Reprezintă adesea o
parte esențială a oricărui mediu
de lucru, deoarece este necesar ca toți colegii să lucreze bine
împreună, dându-și toată silința în
orice situație.
Cele mai bune echipe sunt cele
alcătuite din persoane pasionate
în căutare de oportunități, care
rezolvă problemele cu reziliență
și optimiștii incorigibili. Astfel de
echipe dezvoltă o dinamică ridicată în rândul lor și un palmares
puternic,
îmbunătățindu-și
în
același timp propria dezvoltare

profesională. Pentru a atinge
aceste obiective lăudabile este
nevoie de un leadership eficient.
Leadership-ul este actul de influențare a oamenilor pentru a se
asigura că îndeplinesc obiectivele
grupului cu entuziasm.
Liderii eficienți au 3 abilități
complementare:
• TEHNICE: referitoare la
cunoștințele tehnice ale
postului.
• UMANE: capacitatea de
a lucra eficient pentru a
„construi” echipa.
• CONCEPTUALE: capacitatea de
a planifica și prezice planuri
strategice pe termen lung.
Precum și:
• Deschidere: a fi deschis către
idei, sugestii noi etc.
• Motivația personală: să nu
fiți leneși, să nu delegați
sarcini pe care le puteți
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face, demonstrându-vă
întotdeauna implicarea și
să conduceți prin puterea
exemplului!
• Responsabilitate: a fi
considerat demn de încredere
de către alte persoane,
atât din punct de vedere
profesional, cât și uman.
Conflictele pot apărea în orice
grup, deoarece persoane diferite au puncte de vedere diferite.
Oamenii pot vedea diferite nevoi și
priorități, în funcție de orientarea
lor specifică postului. Apariția
conflictelor este normală; de fapt,
acestea nu ar trebui evitate, ci,
dimpotrivă, ar trebui să profităm
pentru a rezolva problemele
existente în mod constructiv.
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Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil la
adresa: https://www.arisenetwork.eu/

Activitate
CE IAU CU MINE PE O INSULĂ PUSTIE
Obiectiv: Această activitate
ajută participantele să își
sporească abilitățile de lucru
în echipă și de negociere,
conducând la o mai bună
înțelegere reciprocă, evitând
conflictele.

Materiale: Listă tipărită de
obiecte

Descriere:
Înainte de sesiune trebuie să
pregătiți o listă de obiecte
corespunzătoare grupului dvs.
țintă. Într-o primă rundă, participantele vor trebui să aleagă
individual, foarte repede, 5
obiecte din listă pe care le-ar
lua cu ele pe o insulă pustie: 3
obiecte trebuie să fie „utile”, iar
2 „inutile”. Într-o a doua rundă,
participantele sunt organizate în
grupuri: fiecare grup trebuie să
găsească un acord comun cu
privire la care 5 obiecte (3 utile, 2
inutile) să aducă pe insulă. Într-o
rundă finală, fiecare grup va
alege 2 negociatori. Împreună cu
negociatorii altor grupuri, aceștia vor trebui să convină asupra
celor 5 obiecte pe care întreaga
clasă le poate aduce pe insula
pustie.

Discuție finală:
După punerea în aplicare a
activității, facilitatorul poate
cere
participantelor
să-și
împărtășească
sentimentele
și gândurile despre exercițiu
cu restul grupurilor și să-și
împărtășească opinia cu toate
celelalte despre ceea ce le-a
schimbat părerea și dacă
selecția finală de negociere a
articolelor a fost suficientă pentru a supraviețui pe insulă.
Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil la
adresa: https://www.arisenetwork.eu/

33

Teorie
NEGOCIERE
Scopul negocierii este de a rezolva
situațiile în care ceea ce doriți dvs.
intră în conflict cu ceea ce dorește
altcineva. Motivul negocierii este de
a obține un rezultat mai bun decât
fără negociere.
Scopul unei negocieri „win-win” [situație avantajoasă pentru fiecare
participant] este de a găsi o soluție
acceptabilă pentru ambele părți,
astfel încât ambele părți să simtă
că au câștigat ceva ca urmare a
negocierilor încheiate.
Negociatorii buni nu se nasc... ci
devin așa! Experiența este importantă, dar trebuie, de asemenea, să
ne străduim să fim încrezători.
REȚINEȚI: A avea o intuiție bună nu
înlocuiește o bună pregătire înainte
de negociere!
Ce competențe non-tehnice
sunt importante?
• Abilități de comunicare
(convingere)
• Cunoașterea de sine (care
sunt punctele mele forte și
punctele mele slabe?)
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• Percepția celorlalți: intersubiectivitate
• Autocontrol
Cum se negociază?
1) Pregătire:
• Care este mai exact obiectul
negocierii?
• Stabiliți-vă în mod clar
obiectivele
• Aflați dacă există beneficii
comune între dvs. și
omologul dvs.
• Stabiliți-vă limitele: Cât de
mult sunteți dispusă să
renunțați și să cedați pentru
a ajunge la un acord?
• Încercați să înțelegeți ce
scop urmărește interlocutorul
dvs.
2) Crearea de contacte: Dacă este
posibil, găsiți aliați, oameni care
vă împărtășesc obiectivele.
3) Schimbul de informații: veți da

dovadă de deschidere, iar ceilalți
vor avea mai multă încredere
în dvs. Adresarea de întrebări
deschise (care este cel mai bun
mod de a...? Cum se poate rezolva
această problemă?) în locul întrebărilor închise (care necesită
răspunsuri „Da”/„Nu”) asigură o
mai mare deschidere față de perspective și soluții.

să le înțelegem.
Referințe:
The ARISE toolkit: a handbook
providing guidance and
methods, ARISE - Appetite for
Enterprise project, disponibil la
adresa: https://www.arisenetwork.eu/

4) Faceți concesii: Veți dovedi că
sunteți o persoană rezonabilă.
5) Încheierea negocierilor: rezumați situația, clarificați bine ce
acorduri au fost încheiate și
încercați să aveți dovezi scrise
ale angajamentelor asumate de
ambele părți.
Greșeli de evitat:
• Concesii făcute prea repede:
atunci când „cedați” prea
devreme și/sau prea ușor.
• Exagerarea cu încrederea în
sine.
• Crearea presiunii - este
mai bine să amânăm
întâlnirea decât să forțăm un
compromis care este dificil
de realizat.
• Respingerea propunerilor
celorlalte părți fără a încerca
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Attività
GALATEO PROFESSIONALE
Obiectiv:
Această activitate va ajuta
la identificarea elementelor etichetei de lucru și să
observați că acestea sunt
diferite din punct de vedere
cultural. Aceste diferențe nu
sunt judecăți de valoare, dar
este esențial să cunoaștem
și să utilizăm normele sociale
care guvernează contextul
specific al unei activități.
Materiale:

O cutie, 10 bucățele de hârtie fiecare cu o situație scrisă pe ele:
• Vei întârzia la muncă.

• Ți s-a îmbolnăvit copilul
peste noapte.

• Cineva important vizitează
biroul.

• Vrei să faci jogging către
locul tău de muncă
dimineața.

• Trebuie să pleci de la

muncă mai devreme, există
socializare după muncă și
ți-e foarte foame etc..

Descriere:

5 participante voluntare vor fi
rugate să aleagă din cutie o
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bucată de hârtie. Din situația

atribuită, fiecare dintre ele va
crea apoi o scenă, își va alege

co-actorii și o va prezenta în

fața grupului. Scopul este de a
găsi cel mai bun curs de acțiune

pentru minimizarea conflictelor
și neînțelegerilor și construirea
încrederii și a unui sentiment de

credibilitate. În cazul în care par-

ticipantele nu se simt confortabil
să joace într-o scenă, pot folosi

situațiile doar ca subiecte și să se

gândească împreună la cele mai
bune cursuri de acțiune.
Discuție finală:

Observați modul în care politețea

obișnuită, bunătatea, relația cu
timpul și punctualitatea diferă
de la o cultură la alta. Nu sunt
mai bune sau mai rele, dar este

important să rețineți că regulile

pot fi diferite atunci când interacționați într-un mediu diferit. Prin

urmare, nu presupuneți niciodată,

mai bine întrebați și încercați să
învățați.

Referințe:

PATRIR. Materiale nepublicate.

Teorie
ETICHETĂ DE LUCRU
Eticheta de lucru este esențială
pentru menținerea unui mediu de
lucru plăcut și eficient. Locurile de
muncă pot fi foarte diferite, dar
unele reguli de bază se aplică
universal într-un anumit cadru
cultural. Acestea cuprind, de obicei, reguli implicite de conduită
socială cu privire la un loc de
muncă, de la salut, postură corporală, comunicare verbală, stil de
îmbrăcăminte, relația cu colegii la
modalități de exprimare a opiniilor
și gestionarea conflictelor. Mai jos
sunt prezentate zece dintre cerințe
de etichetă de lucru aplicabile la
scară largă:

• A vă prezenta pe dvs. și pe
ceilalți (folosind numele și
prenumele)
• A rămâne profesionist la
ocaziile sociale legate de
muncă
• A fi atent la limbajul folosit
• A consuma alimente și băuturi
în mod corect
Aceste reguli de politețe și profesionalism sunt necesare deoarece
fac parte dintr-o bună comunicare și promovează un mediu de
lucru sigur și confortabil.

• Essere puntuali
• A se îmbrăca corespunzător
pentru muncă
• A vorbi cu amabilitate celorlalți
• A evita bârfele și trasul cu
urechea
• A manifesta interes față de
ceilalți (mențineți contactul
vizual, ascultați, nu întrerupeți)
• A acorda atenție limbajului
corpului

Referințe:
The 10 Basics of Business
Etiquette, disponibil la adresa:
https://smallbusiness.chron.
com/10-basics-businessetiquette-2925.html
și 15 Work Etiquette Rules
That Will Make You Look More
Professional, disponibil la adresa:
https://www.lifehack.org/
articles/work/15-work-etiquetterules-that-will-make-you-lookmore-professional.html
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Învățarea limbilor străine: competențe non-tehnice
CUVINTE-CHEIE
Competențe non-tehnice
Conștientizare de sine
Comunicare
Ascultare
Munca în echipă
Leadership
Negociere
Gândire critică
Gestionarea timpului
Autonomie
Etichetă de lucru
Cod vestimentar
Bârfă
Trasul cu urechea
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Session 2: Development of Technical skills

Sesiunea 2

Dezvoltarea competențelor tehnice

Obiectiv
Această sesiune va ajuta participantele să-și
extindă competențele numerice, analitice și
să învețe despre diferite competențe digitale
și importanța acestora în căutarea unui loc de
muncă și la locul de muncă.
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Activitate de spargere a gheții
COMPETENȚELE MELE NON-TEHNICE
SPECIALE
Obiectiv:

Această

activi-

Discuție finală:

tate va ajuta participantele

Acest

lucru

ar

trebui

să

petențelor

non-tehnice

experiență

împărtășească

experiențele

punctele forte personale și

sau să își îmbunătățească

mod structurat și convingător.

să reflecteze asupra com-

servească și ca exercițiu/

pe care le posedă și să

sigur

care le-au ajutat să își atingă

pentru a le comunica într-un

abilitățile.

Participantele sunt încurajate

într-un

pentru

a

mediu

identifica

să își prezinte experiențele
folosind

metoda

modalitate

Materiale:

STAR:

structurată

o

de

a răspunde la o întrebare

Hârtie și pixuri

bazată

pe

comportament

prin discutarea situației, sarcinii, acțiunii și rezultatului

Descriere:

Fiecare participantă primește

specifice ale situației.

un pix și hârtie și este rugată
să-și

amintească

sesiunea

anterioară „Dezvoltarea com-

petențelor non-tehnice” și să
scrie trei competențe non-teh-

nice cu care se pot identifica
cel mai bine și pe care se simt

încrezătoare să le aplice. Participantelor li se solicită să

împărtășească aceste competențe și o experiență acolo unde
le-au aplicat.1
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Fonte:
PATRIR. Materiale inedito.

Teorie
COMPETENȚE TEHNICE
Competențele tehnice de bază (cum
ar fi competențele matematice de
bază, analitice sau capacitatea
de a lucra cu instrumente digitale)
sunt fundamentale pe piața muncii,
deoarece aproape fiecare loc de
muncă depinde de un anumit tip de
instrumente, programe și procese.
Aceste competențe „solicitate” sunt
necesare pentru performanța la
locul de muncă și sunt, de obicei,
asumate de angajatori.
Competențele tehnice pot fi
învățate, practicate și îmbunătățite.
Pentru a oferi o calificare de
bază, sesiunea de formare se va
concentra pe:
• Competențe numerice și
analitice: Competențele
numerice de bază se referă
la abilitatea de a utiliza,
interpreta și comunica
informații matematice pentru
a rezolva probleme din
lumea reală. Acestea includ
capacitatea de a înțelege
matematica de bază, cum
ar fi adunarea, scăderea,
împărțirea și înmulțirea.
Competențele analitice se referă la

abilitatea de a colecta și analiza informații, de a rezolva probleme și de a lua
decizii. Majoritatea tipurilor de muncă
necesită competențe analitice. Angajații care dețin aceste competențe
pot ajuta la rezolvarea problemelor
companiei și la îmbunătățirea productivității și a succesului lor general.
Folosiți aceste competențe pentru a
rezolva probleme care poate nu au
soluții evidente sau care au mai multe
variabile.
• Competențe digitale: Aceste
competențe sunt definite ca
o serie de abilități de utilizare
a dispozitivelor digitale, a
aplicațiilor de comunicare și
a rețelelor pentru accesarea
și gestionarea informațiilor.
Acestea permit oamenilor
să creeze și să partajeze
conținut digital, să comunice
și să colaboreze și să rezolve
probleme pentru dezvoltarea
personală eficientă și creativă
în viață, învățare, muncă și
activități sociale în general.
Referințe:
Indeed Care Guide: Technical
Skills - Definitions and Examples,
disponibil la adresa https://
www.indeed.com/careeradvice/resumes-cover-letters/
technical-skills
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Activitate
COMPETENȚE NUMERICE ȘI ANALITICE
Obiectiv:

Această activitate este împărțită în două părți. Partea A. Competențele
numerice vor ajuta participantele să învețe/să își îmbunătățească

matematica de bază (adunare, scădere, împărțire și înmulțire) și Par-

tea B. Competențe analitice vor oferi aspecte teoretică, o introducere
și o imagine de ansamblu a gândirii analitice prin utilizarea unei abordări interactive.

Partea A: Competențe numerice:
și înmulțire) pentru a se asigura

Materiale:

Material didactic (Anexa 4)*,
pixuri, hârtie, telefon privat/calculator (dacă este posibil)
*Materialul

didactic

explică

pașii aritmetici de bază, inclusiv mai multe exemple pentru
fiecare pas, diferite niveluri de

dificultate, precum și soluțiile

lor. Pentru participantele de
nivel superior, se recomandă
elaborarea altor exemple..

că toată lumea din grup poate

înțelege explicația. În cazul în
care

participantele

necesită

o aritmetică de nivel superior,
formatorul poate decide să
predea procente, fracții sau
alte informații matematice pe

care le consideră utile pentru
grup. Prin utilizarea materialu-

lui didactic, facilitatorul explică
participantelor

etapele

arit-

metice de bază ale adunării,
scăderii, împărțirii și înmulțirii. În

Descriere:
Toate

participantele

pri-

instrucțiuni pas cu pas pentru

didactic.

fiecare operație. Participantele

ipantele despre cunoștințele

20 de minute pentru a exersa

itățile matematice de bază

îmbunătăți

mesc
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materialul didactic pot fi găsite

materialul

Facilitatorul întreabă partic-

au

la

dispoziție

aproximativ

pe care le dețin despre abil-

ceea ce li s-a predat și își pot

(adunare, scădere, împărțire

Exemple pentru fiecare oper-

competențele.

ație matematică de la un
nivel începător la unul mai

avansat sunt pregătite în

materialul didactic. Facilita-

torul va fi disponibil pentru
orice întrebări în timpul practicii. După acest timp, soluțiile
sunt comparate și pot urma
clarificările participantelor.

Discuție finală:
Facilitatorul

întreabă

partici-

pantele dacă au avut dificultăți

sau un sentiment de împlinire
în timpul sesiunii. Participantele
reflectă asupra a ceea ce a fost

dificil/ușor pentru ele și dacă

mai există întrebări, dacă au
nevoie de mai mult material.

Partea B.: Competențe analitice:
Materiale:

Material didactic (Anexa 4)*,
PowerPoint**, pixuri, hârtie, flipchart, carioci
*Materialul

didactic

include

contribuții teoretice și o imagine
de ansamblu asupra competențelor analitice.
**PowerPoint

trebuie

să

fie

pregătit de facilitator pentru a
include punctele materialului
didactic pentru a-l face vizibil
pe parcursul sesiunii..
Descriere:

Următoarea

exercițiu,

facilitatorul

începe cu o scurtă explicație
teoretică a cinci tipuri de gândire

analitică, pe care participantele
le pot găsi în detaliu în materialul

didactic.

subliniază

că

Facilitatorul

competențele

analitice contează în mediul

personal și la locul de muncă
și că aceste competențe pot fi
erite moduri, dacă este necesar

parte

„compe-

sarcină de Sudoku. Participan-

tele sunt încurajate să rezolve
o sarcină Sudoku cu ajutorul
independent.

După

învățate și îmbunătățite în dif-

tențe analitice” începe cu o

facilitatorului,

numerică la partea analitică.

colegelor
Soluția

sau

poate

fi găsită în materialul didactic. Această sarcină servește

drept tranziție de la partea

și se dorește acest lucru. În
plus, toate participantele vor

fi încurajate de facilitator să
aleagă și să noteze 3 (sau mai

multe) competențe analitice cu

care se identifică și să le prezinte
grupului. Acest proces ar trebui

să le consolideze abilitățile și să
le sporească încrederea în sine.

Următoarea parte se va con43

centra pe întrebarea „Cum
se rezolvă o problemă complexă?”

Participantele

sunt

introduse în subiect folosind

o metodă în 4 pași. Partici-

parea interactivă constă în a
oferi participantelor timp să

lucreze la propriile probleme
complexe și să le discute,

dacă este necesar. În cele din
urmă, facilitatorul încurajează

Discuție finală:

Facilitatorul întreabă partici-

pantele dacă a fost ușor/dificil
să aleagă competențe speci-

fice pentru ele, dacă se simt
încrezătoare/descurajate prin
utilizarea metodei în 4 pași

de rezolvare a problemelor și
dacă mai au nevoie de informații suplimentare.

participantele că prin acest
proces cel mai probabil vor

găsi o soluție la numeroase
probleme (complexe) și, ast-

fel, se vor ajuta pe ele însele
și compania pentru care ar
putea lucra. finală: Facilita-

torul întreabă participantele
dacă a fost ușor/dificil să
aleagă

competențe

speci-

fice pentru ele, dacă se simt

încrezătoare/descurajate prin

utilizarea metodei în 4 pași
de rezolvare a problemelor și
dacă mai au nevoie de informații suplimentare.

Referință:

Ce sunt competențele analitice? Definition & Examples of Analyti-

cal Skills, disponibil la adresa: https://www.thebalancecareers.com/
analytical-skills-list-2063729 și Lane Robert (2020): Logic & Analytical

thinking: Solve complex problems, become smarter and detect fallacies
by Improving your rational thinking, your reasoning skills and your brain
power.
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Activitate
COMPETENȚE DIGITALE
Obiectiv:
Această

activitate

se

va

concentra pe informații de

bază despre Microsoft Office
(Word, Outlook), instrumente

cinilor și instrumentelor și asigură link-uri pe internet unde

competențele și cunoștințele
pot fi îmbunătățite..

pentru cercetare și tutoriale

Descriere:

dicționare

fiecare participantă trebuie să

online

(Google,

YouTube),

online,

instru-

mente de traducere (Dict.
cc, Google Translate, Deeply
Translator)

și

siguranță

pe rețelele sociale.

După

această sesiune, participantele vor cunoaște elementele

de bază ale utilizării Micro-

soft Word, vor putea crea și
utiliza o adresă de e-mail

personală, vor ști despre cău-

tarea online, traducere și alte
instrumente de tutorial și vor
putea afla „cum să rămână în

siguranță cu profilurile lor pe
rețelele sociale”.

Pentru această parte a sesiunii,
aibă acces la un computer/laptop

și trebuie să consulte materialele

didactice (Anexa 4). Facilitatorul va realiza o scurtă prezentare

generală a sesiunii de formare
digitală,

expunând

în

același

timp principalele subiecte, scriind
următoarele pe un flipchart:
• Microsoft Office

• Căutare și tutoriale online

• Dicționar online și instrumente
de traducere

• Cum să rămâneți în siguranță
pe rețelele sociale

Facilitatorul va afișa sarcinile de
bază încet și clar, asigurându-se
că fiecare participantă poate

Materiale:

urma instrucțiunile pe laptopul

flipchart, pixuri, hârtie, com-

> Referitor la Microsoft Word,

posibil, telefon inteligent privat

formale și de conținut și modul

Explicația succintă a sar

imprimare a unui document.

Material didactic (Anexa 4),

propriu.

puter/laptop,

este

facilitatorul va explica cerințele

*Materialul didactic include:

de pornire, deschidere, salvare și

dacă
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> Referitor la Microsoft Outlook,
participantele vor crea un cont

Discuție finală:

scrie, să trimită și să verifice e-mai-

tele dacă au întrebări referitoare

> Referitor la instrumentele de cău-

încrezătoare cu ceea ce au fost

vor primi o explicație despre modul

multe informații, dacă există

de e-mail și vor fi învățate cum să

Facilitatorul întreabă participan-

lurile primite.

la aceste subiecte, dacă se simt

tare și tutorial online, participantele

învățate, dacă au nevoie de mai

în care pot efectua căutări con-

întrebări.

structive pe Google și despre modul
în care pot utiliza YouTube pentru

a-și îmbunătăți competențele teh-

Referințe:

> Referitor la dicționarul online și la

ing, disponibil la adresa https://

nice.

instrumentele de traducere, facilitatorul va oferi informații de bază

despre diferite instrumente care
pot fi găsite pe internet.

> Referitor la „Cum să rămâneți în

siguranță pe rețelele sociale”, par-

ticipantelor li se face o prezentare
generală

a

sistemelor

Microsoft Office Help and Trainsupport.microsoft.com/en-us/

office și Information Technology Service - 10 Tips to Stay
Safe on Social Media, disponibil

la adresa https://carleton.ca/
its/2016/social-media-safety/

rețelelor

sociale și a modului în care pot utiliza rețelele sociale în siguranță..
.

Învățarea limbilor străine: competențe tehnice
CUVINTE-CHEIE
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Adunare

Ori

Scădere

Împărțit la

Înmulțire

Să rezolvăm problema

Împărțire

Căutăm pe internet

Plus

Aplicație Word

Minus

Deschide/Salvează/Tipărește fișierul

Session 3: Career development

Sesiunea 3

Dezvoltarea carierei

Obiectiv
Această sesiune va însoți participantele pe măsură
ce își definesc obiectivul profesional și le va ajuta să
identifice acțiunile, provocările și resursele de care
au nevoie pentru a realiza acest lucru, îmbunătățindu-și în același timp opțiunile de angajare prin
activități specifice, cum ar fi crearea unui CV sau
pregătirea pentru interviuri de angajare.
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Activitate de spargere a gheții
TREI PROFESII
Obiectiv: Această activitate
va

prezenta

participantelor

unele dintre profesiile care vor
fi lucrate în timpul sesiunii.

Discuție finală:

Facilitatorul poate explica vari-

etatea profesiilor existente și
nevoia de diverși profesioniști.

Materiale:
Niciunul

Descriere:

Facilitatorul solicită participan-

telor să se gândească la trei
profesii. Fără a spune ce au ales,

fiecare participantă descrie una
dintre cele trei opțiuni selectate,
iar restul grupului încearcă să o
ghicească.
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Referință :

Fundació Surt. Materiale nepublicate

Teorie
IDENTIFICAREA TRASEULUI
PROFESIONAL PE CARE NI-L DORIM
Orientarea persoanelor în dezvoltarea

competențe este fundamentală pen-

manentă, transversală, care începe cu

să corespundă nevoilor, intereselor și

lor profesională este o sarcină perprimii pași ai procesului de orientare

și adăpostire. Continuă chiar și după
ce participanta și-a găsit un loc de

muncă sau un post vacant. Acest lucru
este valabil în special în cazul supraviețuitoarelor traficului de persoane,
resortisante din terțe țări.

Atunci când vorbim despre „identi-

ficarea unui parcurs profesional”, ne
referim la un proces de reflecție care

combină o serie de întrebări la care
participantele vor trebui să răspundă:

• Ce vreau?
• Ce vrea piața muncii de la
mine?
• Ce știu eu?
• De ce anume am nevoie?
• Unde pot face compromisuri?

Acest lucru facilitează stabilirea unui

obiectiv profesional și definirea etape-

lor necesare pentru atingerea acestuia.

O atenție deosebită ar trebui acordată

timpului și resurselor necesare. Numim
acest proces de identificare a obiectivelor și pașilor un proiect profesionist.

Identificarea și dezvoltarea acestor

tru a stabili obiective profesionale care
competențelor

participantelor.

Drept

urmare, activitățile descrise în această
sesiune se bazează pe un prim pas

important: identificarea și dezvoltarea

competențelor (a se vedea sesiunile 1
și 2). Acest lucru este esențial înainte
ca participantele să treacă la sarcini

mai complexe în căutarea unui loc de

muncă, cum ar fi pregătirea unui CV sau

pregătirea pentru interviuri de angajare.
Toate

activitățile

propuse

pentru

această sesiune trebuie adaptate pen-

tru a se potrivi nevoilor participantelor și
circumstanțelor și obiectivelor acestora.

Nevoile lor pot varia în funcție de o serie
de factori, cum ar fi procesul individ-

ual de recuperare, timpul petrecut în
adăposturi, vârstă, resurse și circumstanțe personale sau rețele sociale.
Referințe:

Libes (2020) – “A World I Can

Trust”, un raport privind nevoile
resortisanților ale unor terțe

țări, supraviețuitori ai traficului

de persoane, care fac trecerea
de la viața dusă în adăpost

la independență, disponibil la
adresa: www.libes.org
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Activitate
ECHILIBRU ÎNTRE COMPETENȚE
Obiectiv:

Această activitate va ajuta par-

ticipantele să își stabilească un
obiectiv profesional prin identificarea intereselor lor profesionale.

Aceasta este o activitate introduc-

tivă care permite participantelor
să-și identifice interesele profesionale și să le lege de un anumit
loc de muncă.

În acest fel, pot

începe să își definească obiective
profesionale pe baza intereselor lor.

din nou lista intereselor profesionale;
de data aceasta, includeți exemple

de locuri de muncă. Cereți participantelor să selecteze cele 3 locuri de
muncă care le sar cel mai tare în ochi
din fiecare dintre rândurile cu interesul

profesional pe care le-au selectat. În
cele din urmă, cereți participantelor
să aranjeze aceste 3 locuri de muncă

în ordinea preferinței (de la primul
până la ultimul). Să reflecteze cu voce
tare asupra cerințelor fiecăruia și asu-

pra resurselor necesare pentru a le
Materiale: Pix, materiale tipărite
privind interesele profesionale (a
se vedea Anexa 5)

Descriere: Oferiți fiecărei participantă

un material tipărit cu interesele pro-

fesionale, fără a include exemplele
de slujbe.

Cereți-le să selecteze

individual cele 3 rânduri cu care se
identifică cel mai bine. Odată ce

au făcut acest lucru, cereți participantelor să selecteze verbele sau

adjectivele din fiecare domeniu

profesional care reflectă cel mai
bine interesele lor. Odată finalizată

această primă parte a activității, fie-

care participantă va fi identificat trei

rânduri de interes profesional. Odată
ce au făcut acest lucru, înmânați
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accesa.

Discuție finală:

În timpul sesiunii, ajutați la ghi-

darea reflecțiilor participantelor.
Asigurați îndrumare cu privire la

cerințele care le-ar putea facilita
sau îngreuna accesul la un loc de

muncă. Rețineți: în funcție de circumstanțele lor, unele participante

pot exprima obiective profesionale
care nu implică angajarea imedi-

ată. Acest lucru ar putea include
lucruri precum orientarea sau

formarea. În acest caz, adaptați
îndrumările furnizate pentru a le
satisface dorințele și nevoile.
Referință :

Fundació Surt. Materiale nepublicate

Activitate
PROIECT PROFESIONAL
Obiectiv:
Această activitate va ajuta
participantele să își definească
un obiectiv profesional și să își
planifice modul de realizare a
acestuia (crearea unui proiect
profesional).
Materiale:
Pix și hârtie

Descriere:

Având în vedere rezultatele sesiu-

nii anterioare, reflectați împreună
cu participantele:

• CE MUNCĂ AȚI VREA SĂ
FACEȚI?
• CE ALTERNATIVE (alte
obiective posibile) AȚI
LUAT ÎN CONSIDERARE?

După ce ați primit un răspuns la
aceste întrebări, ajutați partici-

pantele, ghidându-le pentru a-și
stabili obiectivele profesionale (cu

excepția cazului în care au făcut
deja acest lucru în activitatea
anterioară). În continuare, analizați

mai îndeaproape competențele
pe care le caută piața muncii în

fiecare exemplu ales. În acest sens,
ar putea ajuta să aruncăm o privire la site-urile web naționale care

oferă un profil de competențe pentru diferite profesii. După analizarea

acestor profiluri de competențe,
ajutați participantele să își identi-

fice competențele și să le coreleze

cu locurile de muncă alese. Câteva
întrebări care ar putea fi utile sunt:

• ÎN RELAȚIE CU LOCUL DE
MUNCĂ PE CARE L-AȚI ALES,
CE COMPETENȚE (puncte
forte) CREDEȚI CĂ AVEȚI? DE
CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A
VĂ PERFECȚIONA (puncte
slabe)?
• CE AVEȚI DE OFERIT?
• EXISTĂ LIMITĂRI PE CARE NU
LE PUTEȚI SAU NU SUNTEȚI
DISPUSĂ SĂ LE SCHIMBAȚI?

În cele din urmă, ajutați participan-

tele să își stabilească obiective pe
termen scurt, mediu și lung pentru

a-și atinge obiectivele profesionale.
Stabilirea unei perioade de monitorizare și evaluare poate ajuta, de
asemenea, pentru a vedea modul

în care aceste obiective se derulează. Toate informațiile din această
activitate pot fi introduse într-un

tabel (a se vedea Anexa 6). Par-

ticipantele trebuie să înțeleagă că
găsirea unui loc de muncă este un
proces îndelungat care necesită
analiză și adaptare constantă.
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Discuție finală:
În timpul sesiunii, recomandăm
facilitatorului să introducă
orice elemente pe care le
consideră necesare pentru a
face fezabil profilul profesional
ales. Acest lucru va contribui
la evitarea frustrării și la
adaptarea fiecărei opțiuni la
nevoile pe termen scurt și lung
ale participantelor. Acestea
pot fi sau nu diferite de pașii
și obiectivele pe termen lung.
Acest proces poate dura mai
mult decât se preconiza. În
unele cazuri, este posibil să
doriți să lucrați la el individual.
Vă sugerăm să adaptați
atât formatul, cât și durata
activității pentru a satisface
nevoile participantelor.
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Referințe:
Barcelona Activa. Motor de
căutare pentru profilurile
locurilor de muncă, disponibil
la adresahttps://treball.
barcelonactiva.cat/porta22/
en/mercat/cercador_
ocupacions/index.jsp și
“Balance of Skills”, materiale
de formare nepublicate de la
Fundació Surt.

Teorie
IDENTIFICAREA TRASEULUI PROFESIONAL
PE CARE NI-L DORIM
Un curriculum vitae ( CV) este un
instrument important în căutarea unui
loc de muncă. Permite candidaților să

se prezinte și să-și afișeze abilitățile și
cunoștințele într-un format vizual sim-

plu. Deoarece angajatorii primesc, de
obicei, un număr mare de CV-uri, par-

ticipantele au nevoie de instrumentele
necesare pentru a se promova și pentru a atrage atenția angajatorilor.

În general, CV-urile sunt alcătuite din
următoarele părți de bază:

• Informații cu caracter personal:
numele complet, data și locul
nașterii, adresa, numărul de

telefon și cartea de identitate/
alte documente de identitate

și permis de ședere. În CV-urile
nepersonalizate, sunt excluse
orice informații cu caracter

personal care ar putea duce la

discriminare bazată pe gen, rasă
sau vârstă (nume, data nașterii,
fotografie...) .

• Pregătire formală și non-

formală: include informații cu
privire la locul și momentul în
care a avut loc educația sau

formarea (durată, titluri, cursuri,

seminarii ...).
• Experiență: data începerii și
data încheierii activităților
profesionale. Specificați

profesia, funcția, angajatorul și
responsabilitățile dvs.

• Alte informații de interes, cum

ar fi hobby-uri, puncte forte sau
abilități care pot fi considerate
valori adăugate (orice abilități

generale care ar putea fi utile la
locul de muncă). Poate include
lucruri precum permisul de
conducere.

Există mai multe tipuri diferite de CV.
Am enumerat câteva mai jos:

• CV cronologic: organizează

informațiile de la cele mai vechi
la cele mai recente. Aceasta

este o modalitate clară și simplă
de a prezenta istoricul unui
candidat.

• CV în ordine cronologică
inversă.: opusul CV-ului

menționat mai sus. Aici, locurile
de muncă mai recente sunt
pe primul loc, iar cele mai
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vechi sunt pe ultimul loc. Acest
lucru poate fi util atunci când

candidați pentru un post similar
cu ultimul dvs. loc de muncă.
• CV funcțional: organizează
activitățile sau funcțiile în

secțiuni separate pe teme.

Acest lucru facilitează citirea
informațiilor persoanei, dar

necesită mai multă experiență în
pregătirea CV-urilor.

• CV bazat pe competențe:
vă permite să subliniați

competențele dobândite de-a
lungul carierei profesionale.
• Deși celelalte tipuri de

CV-uri includ, de asemenea,
competențe, în Europa unul

dintre cele mai frecvent utilizate
modele este Europass.

Câteva sfaturi pentru un CV bun sunt:
• Fiți scurt și la obiect. Încercați să
vă încadrați toate informațiile în
1-3 pagini. Lăsați deoparte orice

informație irelevantă. Dacă aveți
o diplomă universitară, nu este
necesar să menționați că ați
terminat liceul.

• Evitați exprimarea la persoana
întâia singular (eu, mie).
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• Adaptați-vă CV-ul pentru a se

potrivi funcției sau companiei la
care candidați.

• Organizați informațiile folosind
un format vizual clar, astfel

încât să fie simplu și ușor de
citit. Acordați atenție unor

aspecte precum marginile,

titlurile și spațierea, precum și

dimensiunii fontului și formelor
de accentuare (aldin, subliniat
etc.).

• Evitați informațiile private sau

informațiile referitoare la posibile
eșecuri sau concedieri.

Referință :
Fundació Surt. Materiale
nepublicate

Activitate
ELABORAREA UNUI CV BAZAT PE
COMPETENȚE – MODELUL EUROPASS
Obiectiv:
Această activitate va ajuta
participantele să introducă în
Curriculum Vitae toate informațiile
colectate anterior cu privire la
competențele lor.
Materiale:
Proiector, calculatoare, pix și hârtie
Descriere:
Începeți sesiunea descriind
formatul CV-ului Europass și
secțiunile-cheie pe care ar trebui
să le includă: informații cu caracter
personal, experiență (remunerată și
neremunerată), educație și formare,
competențe, fluență lingvistică
și certificări. În continuare, oferiți
participantelor informații pentru un
profil profesional imaginar și puneți-le
să lucreze împreună pentru a pregăti
un CV. După finalizare, încurajați
reflecția asupra elementelor care ar fi
putut fi îmbunătățite sau prezentate
în mod diferit. În cele din urmă, cereți
fiecărei participante să își facă
propriul CV. Vă sugerăm să faceți
acest exercițiu pe un computer și să
salvați rezultatele după încheierea
sesiunii. În acest fel, participantele pot
finaliza sarcina mai târziu. În cazul
în care participantele nu au acces
la instrumente digitale, facilitatorul

poate imprima un șablon CV și îl
poate furniza participantelor pentru a
fi completat offline. Cu toate acestea,
în acest caz, o altă sesiune va trebui
să se concentreze asupra modului
de prezentare a acestor informații
într-un format digital.
Discuție finală:
Participantele nu trebuie să își
finalizeze CV-urile în timpul sesiunii.
Cu toate acestea, vă sugerăm să
oferiți îndrumări și o revizuire finală
înainte ca participantele să își utilizeze
CV-ul pentru a candida pentru un
loc de muncă. Pregătirea unui CV
bazat pe competențe poate afecta
stima de sine a participantelor dacă
nu au primit mai întâi îndrumarea
adecvată în procesul de identificare,
transfer și dezvoltare a competențelor.
Pot fi frustrate dacă simt că nu au
competențele sau abilitățile necesare
pentru a-și găsi un loc de muncă.
Referințe:
Uniunea Europeană - Creați un CV în
format Europass, disponibil la adresa
https://europa.eu/europass/en/
create-europass-cv și Forward - A
competence-based approach to
improve the social Inclusion of migrant
women - Toolbox for professionals,
disponibil la adresa: http://
forwardproject.eu/products/ p. 133.
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Teorie
COMUNICARE PROFESIONALĂ (ONLINE ȘI
OFFLINE) ȘI INTERVIURI
Odată ce un posibil angajator își

funcției disponibile. Pregătirea

candidate,

elementelor cheie ale CV-ului

exprimă interesul față de profilul unei
sunt

necesare

abilități

de comunicare pentru a prezenta și

expune un CV în cadrul unui interviu
de angajare.

Interviurile de angajare fac parte din

procesul de selecție în care posibilii
angajatori analizează în detaliu profi-

lurile candidatelor pentru a determina
dacă acestea corespund funcției disponibile.

De obicei, interviurile constau din trei
faze:

le pot ajuta pe participante să
se simtă mai încrezătoare și

să le ajute să aibă un interviu
satisfăcător.

• Încheiere. Aceasta este o

oportunitate-cheie de a solicita

informații care ar putea interesa
candidata. Candidatele trebuie
să pregătească în prealabil o
listă de întrebări cu privire la

funcție (program, tip de zi de
lucru, salariu etc.).

• Introducere. Momentul în care

Interviurile de angajare pot avea loc

această fază, participantele

tea includ o serie de formate: întrebări

cele două părți se prezintă. În
ar trebui să dea dovadă de

determinare și de încredere în
sine. De asemenea, ar trebui
să asculte cu atenție și să

manifeste interes față de ceea

ce potențialul angajator are de
spus.

• Desfășurare. Potențialul
angajator analizează

competențele și abilitățile

candidatei pentru a vedea
dacă acestea corespund
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unei prezentări și memorarea

atât individual, cât și în grupuri. Aces-

deschise, întrebări închise, simulări
practice etc.

Câteva sfaturi pentru interviuri de
angajare:

• În prealabil, faceți căutări cu

privire la potențialul angajator și
la locul unde are loc interviul.

• Memorați-vă CV-ul și aduceți

documentele necesare cu dvs. în
cazul în care angajatorul dorește

să vă formalizeze contractul
imediat (codul numeric

personal, fotocopia actului dvs.
de identitate, numărul contului
bancar...).

• Îmbrăcați-vă corespunzător;

• Rețineți data și ora interviului și

pregătiți-vă pentru eventualele
probleme logistice care pot fi
implicate (durata deplasării,
transport, responsabilități
familiale, altele...).

luați în considerare eventualul
cod vestimentar pe care

potențialul angajator îl poate

avea (ori de câte ori este posibil
și atât timp cât candidata este

Referință :
Fundació Surt. Materiale
nepublicate

dispusă).
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Activitate
INTERVIURI
Obiectiv:
Această activitate va
ajuta participantele să se
pregătească pentru interviuri
individuale față în față.

Materiale:

Proiector, calculatoare, pix și
hârtie (opțional)

Descriere:
Începeți activitatea explicând
ce este un interviu de
angajare, diferitele tipuri și
oferind consiliere generală
care ar putea fi de interes
pentru o candidată. Întrebați
participantele dacă ele
cred că există alte elemente
importante de luat în
considerare. În continuare,
oferiți exemple de posibile
întrebări la care solicitantele ar
putea fi nevoite să răspundă;
sugerați răspunsuri adecvate.
Având în vedere toate aceste
informații, cereți participantelor
să aleagă o parteneră și să
pregătească un interviu de
angajare pentru o funcție
fictivă. Acordați participantelor
10-15 minute pentru a lua
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în considerare lucruri precum
transportul, potențialul angajator
sau codul vestimentar.
Apoi, joc de rol pentru un
interviu de angajare simulat. O
participantă din fiecare pereche va
interpreta intervievatorul; cealaltă
va interpreta intervievatul și va
răspunde la întrebările care îi sunt
adresate. Între timp, restul grupului
ar trebui să observe interviul și să
ofere sugestii de îmbunătățire.
Toate participantele ar trebui
să aibă șansa de a interpreta
persoana intervievată. Pentru a
încuraja dezbaterea, este posibil
să doriți să înregistrați sesiunea
și să o urmăriți din nou cu grupul
în ansamblu (atâta timp cât
participantele sunt dispuse să
facă acest lucru și să își exprime
consimțământul).
Dezbatere: Furnizați o listă de
întrebări cu diferite niveluri
de dificultate și răspunsuri
posibile. De asemenea, oferiți
exemple de întrebări dificile
care nu ar trebui adresate,
dar cu care participantele
ar putea fi nevoite să se
confrunte. Solicitantele ar
trebui să fie în măsură să
detecteze aceste întrebări și să

le facă față; de fapt, ar putea
dori chiar să reflecteze dacă
astfel de întrebări ar trebui
să le facă să-și reconsidere
cererea de angajare. De
exemplu: Aveți copii? De
obicei se îmbolnăvesc?
Sunteți căsătorită? V-ați luat
vreodată concediu medical?
Aveți de gând să rămâneți
însărcinată? Răspuns posibil:
Îmi pare rău, nu cred că
această întrebare are ceva
de-a face cu oferta pentru
locul de muncă și nu mă simt
confortabil să răspund la ea.
Formatorii trebuie să
informeze participantele că
aceste situații se întâmplă.
Comunicați-le drepturile
pe care le au și cum să
răspundă politicos și ferm.

Referințe:
Uniunea Europeană Combaterea discriminării la locul
de muncă, disponibil la adresa:
https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1437&langId=en
Uniunea Europeană - 5 tips for
acing your interview, disponibil
la adresa: https://ec.europa.eu/
eures/public/news-articles/-/
asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/
content/5-tips-for-acing-yourinterview
The Muse Editor - Your Ultimate
Guide to Answering the Most
Common Interview Questions,
disponibil la adresa: https://www.
themuse.com/advice/interviewquestions-and-answers

Învățarea limbilor străine: dezvoltarea carierei
CUVINTE-CHEIE
Interes profesional
Obiectiv profesional
Proiect profesional
Profilul competențelor
Curriculum Vitae
CV nepersonalizat
Instruire formală
Instruire non-formală
Interviu
Experiență
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Session 4: General knowledge

Sesiunea 4

Cunoștințe generale

Obiectiv
Această sesiune va ajuta participantele să afle
despre drepturile și obligațiile de pe piața forței de
muncă, va oferi participantelor spațiu pentru a-și
împărtăși experiențele și le va spori cunoștințele
despre sistemele legislative, cum ar fi sistemul
de pensii, impozite, birocrație, în Europa și la nivel
național.
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Activitate de spargere a gheții
CARTONAȘE DE MEMORIE
Obiectiv:
Această activitate va
ajuta participantele să-și
împărtășească povestea
autobiografică și să creeze
o atmosferă de intimitate și
cunoaștere reciprocă.
Materiale:
Un set de cartonașe cu
cuvinte pe ele

Descriere:
Facilitatorul trebuie să
pregătească un pachet de
cartonașe, fiecare dintre
acestea incluzând un cuvânt

blând (de exemplu, pozitivitate,
dragoste, căldură, râs, zâmbet
etc.) Apoi participantele
trebuie să aleagă un cartonaș
și să povestească grupului un
episod din viața lor care are
legătură cu cuvântul. Alternativ,
în perechi, o participantă alege
cartonașul, iar cealaltă pune
întrebări pornind de la cuvântul
de pe cartonaș.
Referință:
Un joc este dezvoltat de
Giocherenda, o întreprindere
socială cu sediul la Palermo.
Mai multe la adresa: https://
giocherenda.it/
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Teorie
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PE PIAȚA
FORȚEI DE MUNCĂ
„Începând cu anul 1919, Organizația
Internațională a Muncii a stabilit
și dezvoltat un sistem de standarde internaționale de muncă
care vizează promovarea oportunităților pentru femei și bărbați
pentru a obține condiții de muncă
decente și productive cu libertate,
echitate, securitate și demnitate.
În economia globalizată de astăzi,
standardele internaționale de
muncă reprezintă o componentă
esențială a cadrului internațional
pentru a asigura că creșterea
economiei globale oferă beneficii
pentru toți.” (ILO, 2019)
Pentru a facilita procesul de
găsire a unui loc de muncă sau
de demarare a propriei afaceri,
este important să aveți cunoștințe
generale legate de drepturile și
obligațiile unui lucrător - în special
femei - pornind de la standardele
promovate de organizațiile internaționale, cum ar fi:
• Organizația Internațională a
Muncii
• Agențiile Organizației
Națiunilor Unite și Agenda de
dezvoltare durabilă 2030
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• Uniunea Europeană
Uniunea Europeană și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri
Sociale și Incluziune explică:
„Fiecare lucrător din UE are anumite drepturi minime referitoare la:
• sănătatea și securitatea la
locul de muncă: drepturi
și obligații generale, locuri
de muncă, echipamente
de lucru, riscuri specifice și
lucrători vulnerabili;
• egalitatea de șanse între
femei și bărbați: egalitate
de tratament la locul de
muncă, sarcină, concediu de
maternitate, concediu pentru
creșterea copilului;
• protecția împotriva
discriminării bazate pe
sex, rasă, religie, vârstă,
dizabilitate și orientare
sexuală;
• dreptul muncii: muncă cu
fracțiune de normă, contracte
pe durată determinată,
program de lucru, angajarea
tinerilor, informarea și
consultarea angajaților.”
• Statele membre ale UE

trebuie să se asigure că
legislațiile lor naționale
protejează aceste drepturi
prevăzute de legislația UE în
domeniul ocupării forței de
muncă (directive).

Referințe:

Providing Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons // UNODC
Publication https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ICAT/
ICAT_Policy_Paper_3._Providing_Effective_Remedies_for_Victims_of_
Trafficking_in_Persons_2016.pdf

An introduction to the standards-related work of the International Labour
Organization - ILO, disponibil la adresa: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/
wcms_672549.pdf

Sintezele UE ale actelor normative și legislative, disponibile la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_
policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17&locale=en
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Activitate
CARTA COMUNĂ A DREPTURILOR ȘI
OBLIGAȚIILOR LUCRĂTORULUI
Obiectiv:

Această activitate va ajuta
participantele să înțeleagă ce
drepturi și obligații ar trebui

să aibă fiecare persoană și
respectul de pe piața muncii.
Vor primi puncte de referință
clare cu privire la normele

internaționale existente pentru

lucrătorii

din

întreaga

lume și unde pot găsi informații

detaliate

cu

privire

la drepturile și obligațiile în

contexte naționale specifice,
luând în considerare nevoile
participantelor la locul de
muncă.

Materiale:

Pixuri, markere și hârtie
Descriere:

Cereți participantelor să noteze
într-un afiș comun care sunt
drepturile
lucrător.

și

La

obligațiile

început,

unui

îndru-

mați-le să-și pună următoarele
întrebări:
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1. Ce credeți că este un drept
pe piața forței de muncă?
(generați întrebări: Aveți voie
să beneficiați de prestații de
asigurări sociale? Trebuie să
aveți un mediu de lucru sigur?
etc.)
2. Ce este o obligație pentru
un lucrător pe piața forței de
muncă? (Trebuie să ajungeți
la timp la locul de muncă?
Trebuie să respectați mediul
și instrumentele de lucru?
etc.)
3. Care sunt drepturile specifice
ale femeilor, esențial de
respectat la locul de muncă?
(Aveți voie să vă luați
concediu de maternitate?
Aveți dreptul la o plată
egală pentru același post ca
bărbații? etc.)
Prima fază a activității prevede
crearea unui set de semne cu
drepturi și obligații - unele reale,
altele nu.
În a doua fază a activității,
participantele vor trebui să
elaboreze o cartă a drepturilor și
responsabilităților.

Discuție finală:

Un exercițiu care urmărește

să evidențieze faptul că nu
tot ceea ce credem că este
un drept sau o obligație chiar

este așa și viceversa, și că

există subiecte și documente
de

referință.

Facilitatorul

explică faptul că o cartă

Referințe:

ABC of women workers’ rights
and gender equality by ILO,

disponibil la adresa: https://

www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---gender/documents/publication/
wcms_087314.pdf

comună le poate ajuta să se

concentreze asupra a ceea

ce este bine sau rău să se
aștepte într-un context de

muncă și asupra modului în
care să înceapă să reflecteze
asupra

propriei

experiențe

pentru a face schimb de

exemple utile pentru cău-

tarea unui loc de muncă în

viitor. Elaborarea unei carte
comune a drepturilor și obli-

gațiilor lucrătorilor poate fi
o metodă eficientă și poate
îmbunătăți

conștientizarea

propriei situații pe pieței forței

de muncă și un instrument
comun de responsabilitate.
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Teorie
SISTEM LEGISLATIV
Piața muncii în Uniunea Europeană
Pornind de la punctele împărtășite
în raportul comisiei FEMM [Comisia
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen] al Parlamentului
European (2017), este fundamental să se aprofundeze legislația și
politicile existente privind egalitatea de gen pe piața forței de
muncă din fiecare stat membru
al UE, concentrându-se asupra
evoluțiilor și realizărilor recente din
ultimele decenii. În special, există
câteva aspecte fundamentale de
verificat:
• egalitatea de gen în ceea
ce privește încadrarea în
muncă;
• concilierea vieții de familie cu
viața profesională,
• prezența femeilor în funcții de
decizie,
• măsuri recente de
combatere a violenței
împotriva femeilor și
• sănătatea și drepturile de
reproducere.
Înainte
de
a
vedea
toate
aceste aspecte, este necesar
să împărtășim câteva noțiuni
generale despre piața forței de
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muncă din Uniunea Europeană
și despre modul în care aceasta
funcționează.
Legislația muncii vă definește
drepturile și obligațiile ca lucrători
și angajatori. Legislația muncii din
UE acoperă 2 domenii principale:
• condițiile de muncă programul de lucru, munca
cu fracțiune de normă și
pe durată determinată,
detașarea lucrătorilor;
• informarea și consultarea
lucrătorilor cu privire la
concedierile colective,
transferurile de întreprinderi
etc.
În ultimele decenii, politicile UE au
urmărit:
• obținerea unui nivel ridicat de
ocupare a forței de muncă și
a unei protecții sociale solide;
• îmbunătățirea condițiilor de
viață și de muncă;
• protejarea coeziunii sociale.
UE urmărește să promoveze
progresul
social
și
să
îmbunătățească condițiile de
viață și de muncă ale popoarelor
Europei (a se vedea preambulul
Tratatului privind funcționarea UE).
În ceea ce privește dreptul muncii,
UE completează inițiativele politice

adoptate de fiecare țară din UE prin
stabilirea unor standarde minime.
În conformitate cu tratatul, în
special articolul 153, adoptă legi
(directive) care stabilesc cerințe
minime pentru:
• condițiile de muncă și de
încadrare în muncă;
• informarea și consultarea
lucrătorilor.

Statele membre ale UE sunt libere
să ofere niveluri mai ridicate de
protecție, dacă doresc acest lucru.
În timp ce Directiva europeană
privind timpul de lucru acordă
lucrătorilor dreptul la un concediu
anual plătit de 20 de zile, de
exemplu, multe țări au optat
pentru un drept mai generos în
beneficiul lucrătorilor.

Autoritățile naționale și
dreptul muncii
UE adoptă directive pe care
statele sale membre le încorporează în legislația națională și le pun
în aplicare. Aceasta înseamnă că
autoritățile naționale - de exemplu inspectoratele de muncă și
instanțele judecătorești - sunt cele
care pun în aplicare normele.
Quali sono i risultati?

u peste 240 de milioane de
lucrători în Uniunea Europeană,
dreptul UE al muncii aduce beneficii directe unui număr mare de
cetățeni și are un impact pozitiv
asupra unuia dintre cele mai
importante și tangibile domenii
ale vieții lor de zi cu zi. Dreptul
muncii din UE aduce, de asemenea, beneficii angajatorilor și
societății în ansamblu prin:
• asigurarea unui cadru clar de
drepturi și obligații la locul de
muncă;
• protecția sănătății forței de
muncă;
• promovarea creșterii
economice durabile.
În plus, dreptul muncii din UE
merge mână în mână cu piața
unică. Libera circulație a bunurilor,
serviciilor, capitalului și lucrătorilor
trebuie să fie însoțită de norme în
materie de drept al muncii, pentru
a asigura că țările și întreprinderile concurează în mod echitabil în
ceea ce privește puterea produselor lor - nu prin scăderea
nivelului standardelor în materie
de drept al muncii.
În
ultimele
decenii,
statele
membre ale UE s-au caracterizat
prin schimbări semnificative în
ceea ce privește componența
profesională a pieței forței de
muncă. Majoritatea țărilor au
înregistrat o polarizare progresivă
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a forței de muncă, locurile de
muncă cu calificare medie au
stagnat, în timp ce locurile de
muncă cu calificare înaltă și
scăzută cresc într-un ritm mai
rapid. Acest lucru corespunde, de
asemenea, unei creșteri mai mari
atât a categoriilor profesionale cu
salarii ridicate, cât și a celor cu
salarii mici. Mai mult de jumătate
dintre imigranții recenți, atât
bărbați, cât și femei, au intrat
în profesii cu creștere rapidă,
iar ponderea lor de angajare în
profesiile în declin este similară
cu cea a noilor intrați. Cu toate
acestea, atunci când analizează
mai în detaliu profesiile, migranții
recenți sunt subreprezentați în
șapte din cele treisprezece profesii
cu înaltă calificare și tind să fie
suprareprezentați
într-o
serie

de ocupații cu calificare redusă,
indicând faptul că ar trebui
depuse eforturi pentru a consolida
în continuare integrarea lor pe
piața forței de muncă, în special
pentru migranții din afara UE. În
ceea ce privește angajabilitatea
femeilor, majoritatea ocupațiilor
în care femeile migrante sunt
suprareprezentate
sunt,
de
asemenea, în creștere
la nivel
european. Acest lucru este valabil
la diferite niveluri de calificare:
pentru medici în rândul ocupațiilor
cu
înaltă
calificare,
pentru
bucătari și chelneri în rândul
ocupațiilor cu calificare medie și
pentru lucrătorii din transporturi
și depozitare, precum și pentru
ajutorii la prepararea produselor
alimentare, în rândul ocupațiilor
cu calificare redusă.

Referințe:
Gender Equality Plans in the private and public sectors in the European
Union (Parlamentul European, Comisia FEMM, 2017), disponibil la adresa:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583139/
IPOL_STU(2017)583139_EN.pdf
Raportul „Labour Market and Wage Developments in Europe” (Comisia
Europeană, 2019), disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9485
Compendiul cu date despre migrație „Migrant women and European
labour markets” Migration Data Brief (OCDE, 2017), disponibil la adresa:
https://www.oecd.org/els/mig/migration-data-brief-1.pdf
Condiții de lucru - Directiva privind timpul de lucru a CE, disponibilă la
adresa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
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Activitate
HARTA JUNGLEI FORȚEI DE MUNCĂ
Obiectiv:
Această

activitate

va

ajuta

participantele să facă față gestionării birocratice complexe a

căutării locurilor de muncă aso-

ciate fiecărui context național
și

reglementărilor

europene.

Pornind de la informațiile oficiale,

acestea vor cartografia modalitățile de navigare în „jungla”

pieței forței de muncă la nivel
național.

• tipuri de contracte și
permise de ședere,

• sistem de pensii și
impozite,

• birocrația cu care se

confruntă înainte și după
angajare;

• dreptul la concediu de
odihnă și medical,

Materiale:

markere, reviste, foarfece, lipici,

• servicii sindicale,

simplificate ale documentelor

• documentele specifice

pixuri, hârtii, postere, versiuni

oficiale (de exemplu: Constituția
României; Codul Muncii; Legea
202/2002

privind

egalitatea

de șanse și de tratament între

femei și bărbați; Ordonanța de
Urgență nr. 194/2002 privind

regimul străinilor în România;

necesare lucrătorilor
migranți,

• oportunități pentru
lucrătorii incluși în

categoriile vulnerabile.

străini

Cereți participantelor organizate

documente și articole relevante)

documentele tipărite disponibile

Descriere:

ună cu o participanta pereche.

Angajarea

cetățenilor

Ministerul Muncii precum și alte

Înainte de sesiune, trebuie să
faceți o selecție de documente
oficiale care pot fi relevante pen-

în perechi să aleagă unul dintre

pe masă și să îl analizeze împre-

Apoi cereți-le să creeze în

perechi o hartă prin tehn-

tru participante și să creați versiuni
simplificate. Documentele pot fi:
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ici creative, folosind imagini,

Discuție finală:

a compune un poster descriptiv

poate fi un instrument util pentru a

desene și cuvinte unice pentru
despre chestiunea prezentată

în documentul oficial pentru a o

împărtăși celorlalte participante

(de exemplu, ce fel de contracte

există în țară, specificațiile fiecărui
contract etc.). Ultima parte a

activității va fi partajarea tuturor

Hărților Junglei Muncii, explicând
elaborarea lucrărilor și modul

în care acestea au ajutat (sau
nu) la înțelegerea mai bună a

complexității sistemului din țara

respectivă. Facilitatorul ar trebui

să aibă la îndemână și versiunile
oficiale ale documentelor disponibile pentru inspecție.

Elaborarea Hărții Junglei Muncii

identifica unele provocări specifice
și pentru a le vizualiza printr-un

exercițiu practic. Aceasta poate

forma rezistența personală la stres
și autonomia în confruntarea cu

obstacole și informațiile complexe

care trebuie învățate pe piața forței

de muncă. Facilitatorul explică faptul
că Harta Junglei Muncii le poate

permite participantelor să își regân-

dească situația personală, devenind

mai conștiente de ceea ce au nevoie
pentru a găsi un nou loc de muncă,
de ceea ce este bine sau rău să

pretindă într-un context de muncă
și de modul în care să înceapă să

reflecteze asupra propriei experiențe
pentru a face schimb de exemple

Învățarea limbilor străine:
Cunoștințe generale

utile pentru căutarea unui loc de
muncă în viitor.

CUVINTE-CHEIE
servicii sociale
formare profesională
calificare
transparență
acces la informație
auto-îngrijire/self-care
discriminarea la angajare în funexploatare
sindicat
maternitate
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contracte standard

Referințe:

Condiții de lucru - Directiva

privind timpul de lucru a CE,

disponibilă la adresa: https://
ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

Unit 2: Entrepreneurship
training

Unitatea 2

Formare
antreprenorială

71

Această a doua unitate este
dedicată
unei
formări
antreprenoriale mai specifice și
modalității de a veni în sprijinul
femeilor resortisante ale unor țări
terțe, cu cunoștințe și competențe
în
domeniul
antreprenoriatului, pentru a putea genera o idee
de afaceri, a planifica și a realiza
afaceri de mici dimensiuni.
Această a doua unitate
împărțită în 4 sesiuni:

este

1.

• Educație și cultură antreprenorială
2. • Începerea unei afaceri
3. • Educație financiară
4. • Povești de succes și plan
de acțiune

După încheierea acestei unități,
participantele:
• vor deține cunoștințe
despre diferite tipuri de
antreprenoriat și întreprinderi
sociale;
• vor fi conștiente de
competențele necesare
pentru a deveni un
antreprenor de succes;
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• vor fi conștiente de
competențele antreprenoriale
pe care le dețin;
• vor deține cunoștințe despre
cum să elaboreze un plan
de afaceri și să efectueze
analiza SWOT de afaceri;
• vor fi conștiente de diferitele
oportunități de finanțare
necesare pentru lansarea
unei afaceri;
• vor învăța cum să gestioneze
finanțele întreprinderii;
• se vor familiariza cu poveștile
altor femei care au avut
succes în antreprenoriat;
• vor învăța cum să elaboreze
un plan de acțiune și cum să
îl dezvolte.

Session 1: Entrepreneurial Education and Culture

Sesiunea 1

Educație și cultură antreprenorială

Obiectiv
În această sesiune, participantelor li se vor prezenta
conceptele de bază ale antreprenoriatului,
competențelor antreprenoriale și întreprinderilor
sociale. Acestea își vor imagina propriile
antreprenoriate și modalități de a le pune
în aplicare. Această sesiune își propune să
pregătească participantele cu cunoștințe de bază
despre aceste noțiuni și să le cultive competențele
organizaționale și inovatoare.
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Activitate de spargere a gheții
TREI CUVINTE
Obiectiv:

Discuție finală:

ajungă să se cunoască recip-

facilitatorul le poate prezenta

Participantele trebuie să

roc/să învețe mai multe una
despre cealaltă, să fie inspirate și să se dedice sesiunii.

Descriere:

Cereți participantelor să aloce

două minute pentru a se gândi
la trei cuvinte care descriu

locurile lor de muncă de vis, cât
mai descriptiv posibil. Fiecare
participantă își va menționa

numele și cele trei cuvinte care
descriu locul de muncă ideal,
iar celelalte vor încerca să

ghicească care este locul de

muncă. În cazul în care participantele ezită să înceapă, se

sugerează ca facilitatorul să fie
el care începe primul.
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După ce gheața a fost spartă,
următoarele părți ale sesiunii,

cu însuflețire (de exemplu, „Să
vedem cum putem face ca

visul dvs. să devină realitate”).
Referințe:
Adaptat dupăTsironis, C.,Albani, C.,
Sitziouki, M.,Tsirona, E. (ND). KEPAD
și KMOP. Ατενί-ζω: Εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης για την
παράνομη διακίνηση & εμπορία
ανθρώπων.

Teorie
ANTREPRENORIAT
Ce este antreprenoriatul?
Antreprenoriatul se referă la dezvoltarea, lansarea și gestionarea
unei afaceri, în scopul obținerii
de profit. Este un proces. „Urmărirea unei oportunități dincolo de
resursele tangibile” (Prof. Harvard
Stevenson).
Antreprenorii creează nevoi și își
imaginează un viitor diferit.
Antreprenoriatul este, de obicei,
asociat cu întreprinderile nou-înființate și cu afacerile mici. Cu toate
acestea, există și alte forme de
antreprenoriat:
• Antreprenoriatul afacerilor
mici: de obicei, ales
de persoane care se
concentrează pe sprijinirea
familiilor lor și au un stil de
viață modest (profit la scară
mică). Acestea sunt, de
obicei, afaceri mici, locale.
Persoanele care lucrează în
afacerile mici pot fi angajați
locali sau membri ai familiei.
Antreprenoriatul afacerilor
mici se poate transforma

către antreprenoriatul
afacerilor mari dacă
afacerea se dezvoltă rapid
sau dacă este achiziționată
de o companie mare.
• Antreprenoriatul marilor
companii: astfel de companii
sunt, de obicei, pentru
profesioniști avansați și au
o echipă mare; pot studia
obiceiurile, preferințele
consumatorilor etc.; creează
noi servicii și produse.
• Antreprenoriatul scalabil al
întreprinderilor nou-înființate:
o organizație/companie care
este construită pe baza unei
idei unice și are ceva nou
de oferit. Uneori, se acordă
finanțare întreprinderilor nouînființate. Se preconizează
că acestea vor avea profituri
mari și o expansiune rapidă.
De ex., Facebook, Instagram
• Antreprenoriatul social:
antreprenoriatul care se
concentrează asupra
aspectelor sociale și asupra
furnizării de soluții. Nu aspiră
75

să obțină profit, ci să lucreze
pentru societate și să creeze
valoare socială.
• Antreprenoriatul inovator:
se concentrează pe idei
noi și inovare care pot fi
transformate în afaceri,
vizând adesea să schimbe
în mai bine modul în care
oamenii trăiesc.
• Antreprenoriatul pasional:
antreprenorii pasionali
muncesc din greu și de multe
ori încearcă să crească o
afacere mică într-una mai
mare.
• Antreprenoriatul imitator:
se referă la utilizarea
ideilor existente, găsirea de
modalități de a le îmbunătăți,
extinderea produsului sau
serviciului preexistent.
• Antreprenoriatul
cercetătorilor: antreprenorii
cercetătorii depun mult efort
pentru a cerceta produsul și/
sau serviciul pe care doresc
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să îl ofere publicului țintă,
înțelegând toate aspectele
diferite ale produsului și
afacerii lor; de obicei se
bazează pe fapte, mai
degrabă decât pe intuiție.
• Antreprenoriatul
cumpărătorului: antreprenorii
cumpărători investesc, de
obicei, pentru a cumpăra
întreprinderi despre care
presupun că au succes; ei
fac schimbări structurale sau
de management atunci când
consideră că este necesar,
pentru a-și extinde profiturile.
Referințe:
Indeed Career Guide. (2020).
The 9 Different Types of
Entrepreneurship, disponibil
la adresa: https://www.
indeed.com/career-advice/
career-development/typesof-entrepreneurship

Attività
SVILUPPARE LA MIA IDEA DI IMPRESA
Obiectiv:
Această activitate ajută
participantele să își imagineze
ideea de afaceri și modul în
care ar dori să o dezvolte.
Exercițiul va avea rolul de
parte introductivă pentru
următoarele sesiuni de teorie
și activități.

Materiale:
Pixuri și hârtie
Descriere:
Cereți participantelor să se
gândească la propria idee de
afaceri și la modul în care ar
dori să o dezvolte. Dacă nu se
pot gândi la o idee nouă, se pot
gândi la o afacere care le place
și să descrie modul în care ar
dezvolta-o. Participantele vor
trebui să noteze conceptele/
aspectele de bază ale ideii lor,
răspunzând la următoarele
întrebări:
a. Pe ce sector/tip de produs
sau serviciu aș dori să mă
concentrez? (de exemplu,
alimentar, vestimentar etc.)
b. Ce pot oferi
consumatorilor?

c. Dețin competențele
pentru a mă descurca
singură? Am nevoie de un
partener/o parteneră cu
abilități specifice?
d. Unde îmi voi stabili
afacerea?
e. Care sunt celelalte
magazine din
împrejurimi? Sunt prea
multe afaceri ca cea pe
care aș dori să o încep?
Participantele își notează
ideile și apoi își prezintă pe
scurt ideile grupului.

Discuție finală:
După ce participantele
și-au prezentat propria
idee antreprenorială,
facilitatorul le felicită și
începe o discuție pe baza
următoarelor întrebări:
• Cât de ușor/greu v-a
fost să vă gândiți la o
idee de afaceri?
• V-ați simțit
încrezătoare că ați
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putea să o puneți în
aplicare în viața reală?
• Ați găsit asemănări în
ideile de afaceri ale
altor participante?
• Vă simțiți încrezătoare
că ar putea fi pusă
în aplicare? Dacă nu,
care credeți că sunt
constrângerile? Este
ceva ce ați face diferit?
După finalizarea discuției,
facilitatorul
concluzionează că oricine poate
fi antreprenor. Chiar dacă
este un proces care ar
putea părea obositor, trebuie să fim perseverenți
dacă credem că produsul
sau serviciul nostru are
ceva de oferit.
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Referință :

Adaptat din Compass Manual
for Human Rights Education
with Young People, Consiliul

Europei, disponibil la adresa:

https://www.coe.int/en/web/
compass

Teorie
COMPETENȚE ANTREPRENORIALE
Antreprenorii creează nevoi și își
imaginează un viitor diferit. Profită
de oportunități și își asumă riscuri.
Care sunt caracteristicile unui
antreprenor?
Imprenditrici Antreprenorii
trebuie să dețină atât
competențe non-tehnice, cât și
competențe tehnico-economice,
adică competențe non-tehnice
legate de modul în care o
persoană lucrează și abilități
dobândite și îmbunătățite prin
practică, repetiție și educație.
Inovatori

Persistență

Implicare

Lideri
Vizionar

Luarea de inițiative

Alte exemple de competențe
antreprenoriale sunt:
1. Competențe organizaționale: modalități de organizare
a funcționării întreprinderii
dvs.; se pot crea liste de
activități și se poate „diviza”/
simplifica orice efort în pași
mici pentru a-și atinge obiectivul și se pot utiliza tehnologii
sau alte mijloace pentru a

organiza fișiere comerciale,
documente importante, evidențe comerciale și dosare
ale clienților.
2. Gândire creativă, critică și
strategică: capacitatea de
a privi lucrurile din perspective diferite poate ajuta la
planificarea strategică și la
îmbunătățirea
strategiilor
de afaceri, după cum este
necesar, vă puteți dezvolta
afacerea, puteți învinge concurența și vă puteți atinge
obiectivele.
3. Conștientizarea
oportunităților: înțelegerea noilor
oportunități de a vă extinde
afacerea, de a vă conecta la
rețea cu alți profesioniști și
publicul țintă, de a vă adapta
produsele/serviciile la nevoile
publicului țintă sau de a crea
noi produse/servicii, modalități de a obține mai mult
profit.
4. Abilități analitice și de
rezolvare a problemelor:
analiza unei situații și riscurile
potențiale care ar putea
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apărea pe parcurs, împreună
cu modalități de rezolvare a
acestora; abilitățile analitice
și de rezolvare a problemelor
sunt importante pentru antreprenori pentru a lua decizii
dificile și pentru a dezvolta
planuri și strategii în vederea
rezolvării unei situații dificile.
5. Competențe tehnice: capacitatea de a utiliza software,
instrumente și alte abordări
digitale adecvate și utile pentru a-și organiza afacerea,
de a comunica cu colegii și
clienții, de a-și organiza dosarele, de a urmări vânzările și
veniturile și de a măsura performanța afacerii.
6. Abilități de gestionare a
afacerii:
abilități
privind
modalitățile de a vă gestiona
în mod eficient afacerea, în
ceea ce privește produsele/
serviciile, personalul, politicile, serviciul clienți; abilitatea
de a face mai multe sarcini
în același timp, alocarea
responsabilităților și luarea
deciziilor cu privire la profitabilitatea afacerii dvs.
7. Munca în echipă și abilități
de conducere: antreprenorii
trebuie să-și asume roluri de
conducere atunci când este
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necesar și, de asemenea, să
facă parte din echipa lor; își
pot ghida membrii echipei,
participând, de asemenea, la
orice efort și muncă depusă,
motivându-și echipa.
8. Comunicare și ascultare:
ascultarea atentă și activă a
ideilor, opiniilor și problemelor oamenilor, comunicarea
eficientă cu colegii și clienții
pentru a le înțelege nevoile
și pentru a crea un mediu
de lucru prietenos, precizând
în mod clar mesajele pe
care doriți să le comunicați
colegilor și clienților, inclusiv prin activitățile de marcă
și promovare pentru a avea
o influență pozitivă asupra
publicului țintă.
9. Abilități de servicii clienți:
modalități de abordare și de
discuție cu clienții dvs., făcându-i să se simtă bineveniți și
asigurându-vă că nevoile lor
sunt acoperite de marca dvs.
și de produsul (produsele)/
serviciul (serviciile) dvs.
10. Competențe
financiare:
înțelegerea situației financiare a companiei dvs. și
capacitatea de a prognoza
nevoile viitoare; urmărirea
proceselor financiare ale

afacerii dvs., inclusiv vânzarea, veniturile și creșterea
afacerii.
11. Abilități de gestionare a timpului: stabilirea termenelor
pentru o anumită realizare/
obiectiv și toate activitățile
mai mici care ar putea fi
necesare pentru dvs. și
echipa dvs.; abilitățile de gestionare a timpului se referă,
de asemenea, la competențele de a respecta aceste
termene și de a vă organiza
timpul cu înțelepciune, stabilind prioritățile și estimând
timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini.
12. Abilități de branding, marketing și creare de rețele:
strategii de marketing privind
modalitățile de promovare
a unui produs sau unui serviciu și de a-l face atrăgător
pentru publicul țintă, crearea
de rețele cu alți profesioniști/
antreprenori care vă ajută să
vă dezvoltați rețeaua cu alți
profesioniști și publicul țintă.

Referințe:
Abu-Saifan, Samer, 2012.
Social Entrepreneurship:
Definition and Boundaries,
în: Technology Innovation
Management Review, disponibil la adresa: https://
timreview.ca/sites/default/
files/article_PDF/Saifan_TIMReview_February2012_2.pdf
Indeed Career Guide (2020).
Entrepreneurial skills: Definitions and examples, disponibil
la adresa https://www.indeed.
com/career-advice/
career-development/entrepreneurial-skills
Prodanov, H. (2018). Social
Enterpreneurship And
Digital Technologies, disponibil la adresa: https://
www.unwe.bg/uploads/
Alternatives/9_Prodanov_
EAlternativi_en_1_2018.pdf
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Teorie
ÎNTREPRINDERI SOCIALE
Ce este o întreprindere socială?
Organizațiile care abordează o
necesitate de bază nesatisfăcută sau
care soluționează o problemă socială
sau de mediu printr-o abordare orientată către piață. (Social Enterprise
Alliance, ND)

Modele de întreprinderi
sociale

Oportunitate de
muncă

Produse sau servicii
transformative

Donații

angajarea persoanelor
care se confruntă cu
bariere semnificative în
calea ocupării forței de
muncă

crearea unui impact
social și de mediu
prin produse și servicii
inovatoare

contribuirea cu o
parte din profituri la
organizațiile nonprofit care răspund
nevoilor de bază

Orientări privind elaborarea
unui plan de afaceri pentru
întreprinderile sociale:
Elaborarea unui plan de afaceri: în
acest context, partenerii/antreprenorii
se pregătesc pentru fondarea și
înființarea întreprinderii lor și prognozează cursul întreprinderii lor, pentru
a elimina riscurile potențiale. Un plan
de afaceri pentru întreprinderile
sociale ar trebui să includă:
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a. o descriere organizațională:
denumirea și istoricul
întreprinderii, obiectivele,
ideea productivă, previziunile
financiare,
b. scopurile și obiectivele
întreprinderii: valorile și
obiectivele întreprinderii,
c. informații despre membrii
săi și despre produs/

serviciu: nevoile de personal
și responsabilități și detalii
despre produs/serviciu, cum
ar fi prețul, zonele în care
acesta va fi vândut,

Referințe:

A map of social enterprises and their
eco-systems in Europe. Country
report: Romania (2014) Carmen

Juravle & Simona Constantinescu

Hellenic Law N. 4430/2016 on Social

d. conceptul de afaceri:
prezentarea structurii
afacerii, colaboratorii externi,
modelul întreprinderii
(inclusiv metodele de
obținere a profitului), liniile
directoare pentru procedurile
întreprinderii,

and Solidarity Economy and founding

e. descrierea pieței: ar trebui
explorată în detaliu pentru
a înțelege publicul țintă și
modul în care întreprinderea
le va acoperi nevoile,

and Civil non-profit organisations,

f. avantaj competitiv: produse
și servicii competitive, riscuri
și oportunități pe o piață
competitivă, schimbări în
industrie,
g. impactul social: beneficii
pentru societate,
h. riscuri: evoluțiile negative
potențiale ale eforturilor și
modalitățile de abordare,
i. date financiare: previziuni
privind veniturile și cheltuielile
timp de cel puțin trei ani.

of organisations, available at: https://
www.taxheaven.gr/law/4430/2016

International Co-operatice Alliance,
N.D. Cooperative identity, values

& principles, available at: https://
www.ica.coop/en/cooperatives/
cooperative-identity

Law firm TaxLaw, Iason Skouzos &

partners (2014). Charity Foundations
available at: https://www.taxlaw.gr/

kladoi-dikaiou/forologiko-dikaio/

kinofeli-idrymata-ke-astikes-mikerdoskopikes-eteries/

Manual of opportunities for Social
Enterprises in Greece and for

young social entrepreneurs. Project
Growing Social, available at: http://

growingsocial.eu/sites/default/files/
deliverables/5_GS_2.1.2_Guide.pdf
Ministry of Labour, Social Security

and Social Solidarity & British Council
(N.D.). Greece Social and Solidarity
Report, available at: https://www.

britishcouncil.org/sites/default/files/
greece_social_and_solidarity_

economy_report_english_british_
council_0.pdf

Social Enterprise Business Plan

(N.D.). Propel non-profits, available
at: https://www.propelnonprofits.

org/resources/social-enterprisebusiness-plan/
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Activitate
DE LA IDEI LA ACȚIUNE
Obiectiv: Această activitate
ajută participantele să intre în
mentalitatea unui antreprenor
și vor încerca să își pregătească
planul pentru a fonda o afacere.
Acestea își vor cultiva abilitățile
organizaționale, spiritul de
colaborare (față în față), gândirea strategică, inovatoare și de
marketing, abilitățile de gestionare a timpului, abilitățile analitice
și de rezolvare a problemelor,
abilitățile de branding și networking. networking.
Materiale:
Pixuri și hârtie

Descriere:
Facilitatorul explică participantelor că vor încerca acum să pună
în practică ideea pe care au
avut-o în exercițiul anterior (Dezvoltarea ideii mele de afaceri).
Față în față:
Participantele vor fi împărțite în
două grupuri și vor discuta ideile
prezentate anterior, pentru a
conveni asupra celor mai potrivite pentru a fi puse în aplicare.
Participantele vor trebui să țină
seama de competențele lor, de
cerințele pieței, de publicul țintă,
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de caracteristicile inovatoare
și de ceilalți factori care au fost
discutați anterior. Vor discuta
apoi ideea selectată și, în calitate
de consiliu de administrație/
membri ai întreprinderii sociale,
vor încerca să pregătească un
plan cu privire la modul în care
vor proceda, pe baza cadrului
planului de afaceri prevăzut în
partea teoretică (de mai sus). La
selectarea celei mai potrivite idei,
participantele vor trebui să discute potențialele probleme care
ar putea apărea și modalitățile
de rezolvare a acestora, strategiile de creare a afacerii și a
produsului/serviciului lor, modalitățile de promovare a acestuia
publicului țintă. După elaborarea
planului lor, cele două grupuri își
vor prezenta planul de înființare
a unei întreprinderi și vor discuta
despre problemele cu care s-au
confruntat.
Online:
Participantele vor trebui să elaboreze un plan cu privire la modul
de creare a propriei afaceri/întreprinderi sociale, pe baza ideii pe
care au prezentat-o în exercițiul
anterior (Dezvoltarea ideii mele
de afaceri). Participantele vor

trebui să țină seama de competențele lor, de cerințele pieței, de
publicul țintă, de caracteristicile
inovatoare și de ceilalți factori
care au fost discutați anterior.
Fiecare participantă va trebui
să se gândească la potențialele
probleme care ar putea apărea
și modalitățile de rezolvare a
acestora, strategiile de creare a
afacerii și a produsului/serviciului lor, modalitățile de promovare
a acestuia publicului țintă. După
elaborarea planurilor lor, participantele își vor prezenta pe scurt
ideile și problemele cu care s-au
confruntat.

mentați? (față în față)

2. A fost greu să găsiți părțile
inovatoare ale ideii pe care
ați selectat-o?

3. Cum ați estimat nevoile publicului țintă și cerințele pieței?

4. Ați avut neînțelegeri? Dacă da,
cum le-ați rezolvat? (față în
față)

5. Ce

aptitudini

ați

identifi-

cat ca fiind esențiale pentru
planificarea și înființarea întreprinderii sociale?

6. Vă simțiți mai pregătită să
începeți propria afacere?

7. Credeți că planul dvs. ar putea

Valutazione:
După prezentarea ideilor și
planurilor lor, facilitatorul va
începe o discuție pe baza
următoarelor întrebări (și
suplimentare):

fi pus în aplicare în viața reală?

1. A fost greu să găsiți un numitor comun cu privire la ideea

pe care ați decis să o imple-

Referințe:
Adaptat din Compass Manual
for Human Rights Education
with Young People, Consiliul
Europei, disponibil la adresa:
https://www.coe.int/en/web/
compass

Învățarea limbilor străine: Educația și cultura antreprenorială
PAROLE CHIAVE
Antreprenoriat

Întreprindere cooperativă socială

Întreprinderi sociale

Inovație

Cooperative

Riscuri

Riscuri

Aptitudini organizaționale

Cerințe de piață

Competențe manageriale

Publicul țintă

Afacere

Organizație civilă non-profit
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Session 2: Starting a business

Sessione 2

Începerea unei afaceri

Obiectiv
ceastă sesiune va ajuta participantele să învețe câțiva
piloni importanți pentru începerea unei afaceri: de la
evaluarea ideii prin analiza SWOT, la schema de bază a
unui plan de afaceri pentru a prevedea oportunitățile și
posibilele dificultăți de evitat.
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Activitate de spargere a gheții
TURNUL DIN SPAGHETE
Obiectiv:
Această activitate față în față
ajută participantele să se
cunoască reciproc mai bine și să
își sprijine cooperarea pentru un
obiectiv comun. Jocul este conceput ca o modalitate de a arăta
importanța planificării pentru un
scop comun și este o modalitate
pentru team building

Discuție finală:
Facilitatorul va împărtăși participantelor ceea ce a văzut
în partea pregătitoare (dacă
grupurile au fost bine organizate,
dacă au lucrat bine împreună)
și apoi toate participantele sunt
încurajate să spună cum s-au
simțit, dacă a existat ceva de
îmbunătățit, de schimbat sau
ceva care a mers bine în cadrul
grupului lor de lucru.

Materiale :
O pungă de spaghete, două benzi

Descriere:
Participantele formează 2 sau 3
echipe și cu materialele furnizate
trebuie să construiască un turn
de sine stătător. Echipa va avea
10 spaghete și o bandă: pot folosi
doar cele 10 spaghete și toată
banda de care au nevoie; de
asemenea, pot rupe fiecare spaghetă în bucăți mai mici. Înainte
de a începe, au 3 minute pentru a
discuta strategia și apoi 5 minute
pentru a construi turnul. Cel mai
înalt turn câștigă.

Referințe:
Wujec Tom. (2010). Build a tower,
build a team, disponibil la: https://
www.ted.com/talks/tom_wujec_
build_a_tower_build_a_team/
transcript?language=en

87

Activitate
ANALIZA SWOT PERSONALĂ
Obiectiv:
Această activitate ajută participantele să își creeze propria
analiză SWOT personală, să
câștige încredere în sine cu
instrumentul și să învețe să aibă
o gândire critică în ceea ce
privește abilitățile personale și
posibilele idei de afaceri viitoare.
Vor învăța să dezvolte abilități
de autoreglare și conștientizarea propriei situații, examinând
punctele forte și punctele slabe,
oportunitățile externe și situațiile
care ar fi mai bine să fie evitate
într-un domeniu de carieră ales,
pozițiile de lucru, ideile de afaceri
sau în alegerile personale.
Materiale:
model matrice SWOT, câte unul
pentru fiecare participantă (Anexa
7), pixuri

Descriere:
O analiză SWOT în această etapă
poate fi efectuată pe tema dezvoltării carierei și a realizărilor
personale dorite. Participantele
pot începe să încerce să își identifice punctele forte (competențe
dobândite, încredere în sine cu
privire la aspecte specifice, talente).
Al doilea pas este identificarea
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punctelor slabe. Participantele ar
trebui să identifice competențele
care trebuie îmbunătățite, să
completeze lacunele educaționale
și să dezvolte trăsături personale.
Pentru sectorul oportunităților, ar
trebui să se gândească la factorii externi care pot fi avantajoși
pentru dezvoltarea personală și
care aptitudini personale pot fi
utile ca o oportunitate. În cele din
urmă, participantele trebuie să
examineze amenințările la adresa
planurilor lor, în activitatea și în
domeniul personal. Această parte
explică în principal factorii externi
care le-ar putea afecta șansele de
a-și atinge obiectivele dorite.

Discuție finală:
Facilitatorul poate cere
participantelor să-și arate
munca dacă doresc să-și
împărtășească intuițiile despre
ele însele.

Referințe:
SUCCESS – Guide for the Handbook
and Handbook, SUCCESS project,
disponibil la adresa: https://cesie.
org/en/resources/success-handbook/

Teorie
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metodă care
ajută la identificarea și operarea
a patru puncte principale ale unei
potențiale afaceri, dar și a fiecărei
situații care trebuie evaluată.
Este o tehnică de planificare strategică care își propune să ajute
la identificarea punctelor forte, a
punctelor slabe, a oportunităților și
a amenințărilor a ceea ce este în
curs de examinare: o analiză SWOT
este o tehnică de evaluare a acestor patru aspecte ale unui ideal de
afaceri, dar și de analiză a unei situații personale.
Aceasta poate fi explicată prin utilizarea matricei SWOT: este o grilă
formată din patru pătrate și în fiecare dintre aceste pătrate se află
unul dintre cei patru piloni. Scopul
său este de a umple matricea și de
a consolida conștientizarea cu privire la principalele aspecte ale unei
anumite situații, fie că este vorba
de o evaluare personală sau de o
analiză de afaceri.
Cele patru părți care alcătuiesc
SWOT reprezintă:

• Puncte forte: caracteristicile
afacerii sau ale proiectului care
îi conferă un avantaj față de
celelalte.
• Puncte slabe: caracteristicile
întreprinderii care dezavantajează întreprinderea sau
proiectul față de celelalte.
• Oportunități: elemente din
mediu pe care afacerea sau
proiectul le-ar putea exploata
în avantajul său.
• Amenințări: elemente
din
mediu care ar putea cauza
probleme afacerii sau proiectului.
Scopul său este de a preciza obiectivele unei întreprinderi sau ale
unui proiect și de a identifica factorii interni (puncte forte și puncte
slabe) și factorii externi (oportunități și amenințări) favorabili
și defavorabili atingerii acestor
obiective. De obicei, în încercarea
de a umple matricea, este util să
se ia în considerare întrebările
ascunse din spatele fiecărui pilon
pentru a genera informații semni89

ficative.
De exemplu, o analiză Swot privind
o evaluare personală ar avea
următoarele întrebări ascunse:
Punct forte - Care este punctul meu forte? La ce sunt bună?
Care este cea mai bună calitate
a mea? Punct slab – Care este
punctul meu slab? Ce ar trebui să
îmbunătățesc? Îmi lipsește o abilitate specifică? Oportunități – Există
oportunități în domeniul meu de
interes? Este mediul din jurul meu
o sursă de oportunități? Amenințări – Există aspecte ale situației
de care ar trebui să fiu conștientă?
Există amenințări în mediul apropiat? Există vreun lucru de care ar
trebui să mă ocup?
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Referințe :
Martin M. (2019). How to do
a personal Swot analysis,
disponibil la adresa: https://www.
businessnewsdaily.com/5543personal-swot-analysis.html;
Schooley S. (2019). Swot Analysis:
What is and when to use it,
disponibil la adresa https://www.
businessnewsdaily.com/4245swot-analysis.html

Activitate
PROIECTAREA UNEI IDEI DE AFACERI
Obiectiv:

Această activitate va ajuta
participantele să pună în

practică ceea ce s-a învățat

despre modelul de afaceri și să

împărtășească idei și îndoieli cu
celelalte participante.
Materiale:

Model de afaceri pe șablon de

pânză, câte unul pentru fiecare

pereche de participante (Anexa
8), pixuri.

Discuție finală:

După ce toate participantele
au finalizat pânza,

facilitatorul solicită cuplurilor
să-și împărtășească cu
restul grupului ideile de
afaceri și vor evalua și

discuta toate aceste idei

împreună. Acest lucru va

arăta fiecărei participante ce
anume poate fi considerat o

idee de succes și ce ar putea
fi, în schimb, un punct slab

sau o amenințare la adresa
Descriere:

proiectului.

Ideea este de a crea perechi de

lucru care ar trebui să inventeze
propria idee de afaceri în

funcție de ceea ce s-a învățat
și în conformitate cu pânza și

secțiunile sale care urmează să
fie umplute. Acestea trebuie să

Referințe :

Adaptat din Business Model

Foundry, disponibil la adresa:

www.businessmodelgeneration.
com/canvas

identifice în principal

• Valoarea și scopul afacerii.

• Care este produsul afacerii.
• Țintele, cine sunt posibilii

clienți.

După aceea, participantele pot
încerca să umple șablonul de
pânză.
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Teorie
PLAN DE AFACERI
Un plan de afaceri este un document scris formal care conține
obiectivele de afaceri și strategiile
de obținere a acestora, calendarul și motivele care stau la baza
măsurilor care trebuie luate.
Un plan de afaceri conține:
• O descriere succintă a activității și structura operațională.
• Valoarea și scopul afacerii.
• Care este produsul afacerii.
• Țintele: cine sunt posibilii clienți.
• Situația financiară și fondurile.
• SWOT.
• Calendarul.
În acest sens, unul dintre instrumentele utilizate, de obicei, este
pânza modelului de afaceri, un
șablon vizual care ajută la identificarea mai ușoară a tuturor
punctelor principale ale unei idei
de afaceri, cu elemente care
descriu propunerea de valoare,
infrastructura, clienții și finanțele.
Este alcătuită din nouă blocuri de
construcție, care sunt următoarele:
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• Partener-cheie:
companiile
externe sau furnizorii care vor
ajuta la desfășurarea activităților-cheie.
• Activități-cheie: activitățile/
sarcinile care trebuie finalizate
pentru a îndeplini scopul afacerii.
• Resurse-cheie:
principalele
contribuții care trebuie efectuate cu activitățile-cheie pentru
a crea propunerea de valoare.
• Propunere de valoare: nucleul
pânzei modelului de afaceri
și produsul sau serviciul unic
în jurul căruia este construită
ideea de afaceri.
• Segmente de clienți: grupuri
de persoane sau companii
care sunt ținta unui produs sau
serviciu.
• Relația cu clienții: o relație
care trebuie stabilită cu fiecare segment de clienți, tipul
de interacțiune care trebuie
stabilită cu clientul.

• Canale: modul în care compania comunică cu clientul
și modul în care compania
intenționează să atingă ținta.
• Structura costurilor: toate
costurile asociate activității.
• Flux de venituri: surse din care
o companie generează bani
prin vânzarea produsului sau
serviciului său clienților.

Referințe: A
thuraliya, A. (2019). The Easy
Guide to the Business Model
Canvas, disponibil la adresa:
https://creately.com/blog/
diagrams/business-modelcanvas-explained/; Ryce T.
(2020). 9 Building Blocks of
the Business Model Canvas
(Actualizat), disponibil la adresa
https://animasmarketing.
com/9-building-blocksbusiness-model-canvas/
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Activitate
ANALIZA SWOT A IDEII DE AFACERI
Obiectiv:

participantele să reflecteze

participantele să identifice

spatele tuturor celor patru părți

Această activitate va ajuta
pilonii SWOT în ideea de afaceri
deja discutată și să îi discute

asupra întrebărilor corecte din
ale analizei SWOT.

cu partenera.
Materiale:

model matrice SWOT, câte unul
pentru fiecare pereche (Anexa
7), pixuri

Discuție finală:

participantele vor reflecta

asupra modului în care și-au
îmbunătățit cunoștințele cu

privire la analiza SWOT și vor

lua în considerare capacitatea
Descriere:

fiecare pereche își va evalua

propria idee de afaceri după
ce a prezentat-o grupului.

lor de a evalua o idee de

afaceri. Moderatorul are rolul

de a expune îmbunătățirile și
de a solicita feedback.

Pe fiecare idee se va face

o analiză SWOT în perechi.
Pentru a finaliza sarcina,

participantele vor identifica

factorii interni și externi care pot
promova sau submina ideea
lor de afaceri, de asemenea,
cu ajutorul feedback-ului

primit de la grup în timpul

prezentării. Perechile trebuie
să identifice punctele forte,

punctele slabe, oportunitățile și
amenințările ideii lor de afaceri
și să le discute împreună. Rolul
facilitatorului este de a ajuta
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Referințe:

Bristow Scott C. (2019). Your

Free Business Idea Evaluation
SWOT Analysis Template,

disponibil la adresa https://
www.entrepreneur.com/

article/334260; Berry T. (2019)
Swot Analysis Examples,

disponibil la adresa https://
articles.bplans.com/swotanalysis-examples/

Învățarea limbilor străine: începerea unei afaceri
CUVINTE-CHEIE
Plan de afaceri
Puncte forte
Puncte slabe
Amenințare
Oportunitate
Conștientizare de sine
Valoare de bază
Client
Produs
Venituri
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Session 3: Financial education

Sesiunea 3

Educație financiară

Obiectiv
Această sesiune va ajuta participantele să afle
cum să gestioneze finanțele și cum să obțină
finanțare pentru posibile firme nou înființate.
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Activitate de spargere a gheții
NECESITĂ VERSUS DOREȘTE
Obiective:
Ajutarea participantelor să
înțeleagă diferența dintre nevoi
și dorințe.

Descriere:
Cereți participantelor să
enumere și să discute diferența
dintre nevoi și dorințe - acest
lucru ajută la identificarea
diferenței dintre ceea ce este
cu adevărat esențial și ceea
ce poate fi considerat un
lux. Această schimbare de
perspectivă este un bun punct
de plecare pentru a discuta
scopului unui buget. Întrebați
participantele cum poate sta
înțelegerea diferenței dintre
nevoi și dorințe la baza deciziilor
lor financiare. Cu alte cuvinte,
întrebați de ce această diferență
poate fi importantă atunci când
vă gândiți la deciziile financiare.

Valutazione:
Discuție finală: Explicați
participantelor că cheltuielile pot
fi analizate în funcție de 2 tipuri
diferite: nevoi și dorințe. Nevoile
sunt esențiale (locuință, cheltuieli
educaționale, mâncare etc.),

în timp ce dorințele sunt luxuri
(ceva ce ar fi frumos să ai, dar se
poate trăi și fără). Unele cheltuieli
pot fi nevoi și dorințe în același
timp. De exemplu, a cumpăra
o haină poate fi o nevoie. Cu
toate acestea, a cheltui o sumă
substanțială de bani pentru o
haină scumpă este o dorință.
După reflecțiile asupra nevoilor și
dorințelor, cereți participantelor:
1. Să se gândească la trei
nevoi pe care le au în fiecare
zi. Să noteze fiecare nevoie.
2. Să se gândească la trei
dorințe pe care le au în
fiecare zi. Să scrie fiecare
dorință. De ce este fiecare o
dorință și nu o nevoie?
Discuție finală:
Facilitatorul explică
participantelor că diferențierea
dintre nevoi și dorințe poate
sta la baza deciziilor financiare
zilnice și a regulilor după care să
își ghideze existența.

Referință :
CESIE. Materiale nepublicate.
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Activitate
PREȚURI DIN MAGAZINUL ALIMENTAR
Obiectiv:
Această activitate are scopul
de a ajuta participantele să
preia controlul finanțelor lor.
Materiale:
Pixuri, hârtie, telefon inteligent
sau PC

Descriere:
Facilitatorul oferă
participantelor o listă de articole
pe care oamenii le cumpără în
mod regulat de la alimentară
(de exemplu, pâine, lapte, ouă,
carne, diferite tipuri de legume)
și participantele notează pentru
fiecare articol suma de bani
pe care o cheltuiesc de obicei
pentru aceste articole. Apoi,
cu ajutorul unei căutări online
(pe telefoanele lor inteligente),
acestea compară prețurile la
diferite magazine online (pot
face acest lucru în grupuri
dacă este disponibil doar un
număr limitat de dispozitive).
Comparând prețurile,
participantele pot calcula
dacă pot economisi bani
făcând cumpărături la diferite
magazine alimentare.
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Discuție finală:
Această activitate este
concepută pentru a
sensibiliza cu privire la
importanța comparării
prețurilor din diferite surse
pentru a economisi bani
pentru a investi.

Referință:
Wing financial education,
disponibil la adresa https://
www.wingsfinancial.com/
getmedia/4d2afae9-636340d2-acb9-b36ce7807e03/file

Teorie
ALFABETIZARE FINANCIARĂ
Cunoștințele financiare reprezintă capacitatea de a înțelege
și de a utiliza cu înțelepciune
diverse competențe financiare.
Includerea opțiunilor personale
în gestiunea financiară, investiții,
economii și planificarea bugetară.
Într-adevăr, educația financiară
este din ce în ce mai importantă
nu numai pentru investitori, ci și
pentru oamenii de rând.
Alfabetizarea financiară reprezintă o apreciere a beneficiilor pe
termen lung ale educației economice actuale. Într-adevăr, a
investi cu înțelepciune, a înțelege
diferența dintre nevoi/dorințe, a
crea un buget de venituri și cheltuieli reprezintă alegeri care ajută
o persoană să înțeleagă cum să
aloce venituri pentru a-și îndeplini
obligațiile financiare și pentru a
lucra cu scopul de a atinge obiectivele viitoare.
Competențele de bază privind
alfabetizarea
financiară
sunt
organizate în:
• Conștientizare, cunoștințe și
înțelegere
• Competențe și comportament

• Atitudini
Aceste trei dimensiuni se pot
referi la dezvoltarea financiară a
unei anumite întreprinderi:
• Conștientizare, cunoștințe
și înțelegere (de exemplu, a
ști câți bani vor fi necesari
pentru a începe afacerea și a
deveni operațională; a ști cât
din capitalul inițial pentru a
începe afacerea va trebui să
fie găsit din surse externe; a
înțelege implicațiile obținerii
de finanțare din diferite surse,
inclusiv familie și prieteni)
• Competențe și comportament (de exemplu, evaluarea
costului real al înființării unei
întreprinderi și elaborarea de
planuri concrete pentru a acoperi aceste costuri; luarea de
decizii în cunoștință de cauză
cu privire la finanțarea întreprinderii; luarea în considerare
a implicațiilor și beneficiilor
diferitelor opțiuni)
• Atitudini (de exemplu,
încrederea de a face
cumpărături pentru diferite
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produse financiare și furnizori
pentru finanțarea afacerii)
dar și la obligațiile financiare zilnice:
• Conștientizare, cunoștințe și
înțelegere (de exemplu, a ști
cum să vă gestionați venitul
pentru a putea plăti facturile și
a economisi pentru pensie)
• Competențe și comportament
(de exemplu, a ști cum să
economisiți și să investiți, inclusiv a crea un fond de urgență
și a pune deoparte bani pentru
obiective pe termen scurt și
lung, a ști cum să cheltuiți cu
înțelepciune prin planificarea
bugetului și compararea
cumpărăturilor)
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• Atitudini (de exemplu, prioritizați lucrurile care vă fac viața
mai bună și cele în care ar
trebui să investiți).

Referințe:
Jason F. (2020), Financial
literacy, disponibil la adresa
https://www.investopedia.com/
terms/f/financial-literacy.asp

Activitate
CUM SĂ OBȚINEȚI UN CREDIT
Obiectiv:
Această activitate ajută
participantele să își sporească
aptitudinile financiare legate
de solicitarea unui credit.

Materiale:
Pixuri și hârtie

Descriere:
Unul dintre modurile de a
împrumuta bani este de a obține
un credit. Un credit poate fi util
pentru a plăti articole importante
care sunt necesare în prezent,
dar pentru care economiile
sunt insuficiente. Costul acestor
lucruri, de obicei, este mare, iar
rambursarea creditelor pentru a
vi le permite în prezent se poate
întinde pe parcursul a mai multor
ani de zile. De obicei, oamenii
încearcă să obțină un credit în
următoarele scopuri: să cumpere
o casă, să meargă la facultate, să
înceapă o afacere, să cumpere o
mașină.
Pentru activitate, participantele
trebuie să fie organizate în
grupuri de câte 3-4. În fiecare
grup, un membru acționează

ca bancă, în timp ce ceilalți
membri ai grupului acționează
ca solicitanți de credit.
Solicitanții de credit reprezintă
diferite profiluri financiare (de
exemplu, un antreprenor rural,
un antreprenor care lucrează
în sectorul turismului, un artist
care dorește să lanseze o
întreprindere nou-înființată
etc. Pot prelua rolurile din
ideile lor de afaceri dezvoltate
în sesiunea anterioară).
Odată ce rolurile au fost
atribuite, facilitatorul trebuie
să ceară participantelor care
acționează în calitate de
angajați ai băncii să efectueze
interviuri pentru solicitanții
de credit pentru a determina
cui ar acorda un credit și cui
nu ar acord un credit. Unele
componente esențiale ar
trebui luate în considerare
atunci când angajații
bancherilor intervievează
solicitanții de credit:
1) Are solicitantul un venit
verificabil? Solicitanții
trebuie să fie pregătiți să
demonstreze modalități de
verificare a veniturilor.
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2) Ce alte dovezi ar putea fi
utile pentru a demonstra
capacitatea debitorului
de a rambursa? Întrebați
angajații băncii dacă
venitul este suficient
pentru a demonstra
capacitatea debitorului de
a rambursa, și enumerați
ce alți factori joacă un rol
(garanții care le pot plăti
sau datoriile, de exemplu).
3) Pentru ce este creditul
și cui îi datorează
solicitantul? Bancherii ar
trebui să pună întrebări
pentru a înțelege motivul
creditului. Împreună
identifică motivele bune și
rele pentru un credit

Discuție finală:
Activitatea își propune să
îmbunătățească capacitatea
participantei de a găsi și
de a solicita oportunități
de finanțare, luând în
considerare toate condițiile
prealabile necesare pentru a
obține un credit.
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Referințe:
iGrade author (2020), 4
engaging activities to
elevate your students
financial aptitude, disponibil
la adresa: https://www.
igradfinancialwellness.com/
blog/engaging-activities-foryour-personal-finance-class

Teorie
FINANȚARE OPORTUNITĂȚI (EUROPA)
Finanțarea este actul de furnizare
de resurse, de obicei sub formă
de bani, pentru a finanța o afacere, un program sau un proiect.
Antreprenorii cu o idee de afaceri
ar putea avea nevoie de resurse
financiare externe pentru a-și pune
în aplicare proiectul. Finanțarea
face parte din procedură, deoarece
lansarea unei companii necesită o
sumă de bani pe care persoanele
fizice nu o au. În această secțiune
vor fi luate în considerare diferite
surse de finanțare la nivel european și național pentru a intra în
lumea afacerilor.
COSME
COSME este programul UE pentru
competitivitatea
întreprinderilor
și a întreprinderilor mici și mijlocii,
derulat în perioada 2014-2020, cu
un buget planificat de 2,3 miliarde
EURO. Scopul său este de a promova spiritul antreprenorial și de
a îmbunătăți mediul de afaceri
pentru IMM-uri, facilitând accesul
întreprinderilor mici și mijlocii (IMMuri) la finanțare în toate etapele
ciclului lor de viață – crearea,
extinderea sau transferul de întreprinderi. Datorită sprijinului UE,

întreprinderile au acces mai ușor la
garanții, împrumuturi și capital propriu. Instrumentele financiare ale
UE (https://ec.europa.eu/growth/
access-to-finance/cosme-financial-instruments_en)
sunt
canalizate
prin
intermediul
instituțiilor financiare locale din
țările UE.
PROGRAMUL PENTRU OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ ȘI INOVARE
SOCIALĂ (EASI)
EASI este un instrument financiar
european
care
vizează
promovarea unui nivel ridicat de
ocupare durabilă și de calitate
a forței de muncă, garantarea
unei protecții sociale adecvate și
demne, combaterea marginalizării și a sărăciei și îmbunătățirea
condițiilor de muncă.
Axa Microfinanțare și Antreprenoriat social (MF/AS) sprijină acțiuni
incluse în două secțiuni tematice:
• microcredite și microîmprumuturi
pentru
grupurile
vulnerabileșimicroîntreprinderi
• antreprenoriat social.
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Prin intermediul EASI, Comisia
oferă soluții de microcreditare
pentru întreprinderile nouînființate, microîntreprinderi
și grupurile vulnerabile care
întâmpină obstacole în calea
accesului la piața convențională
a creditelor.

BANCA EUROPEANĂ DE
INVESTIȚII (BEI)
BEI este ramura creditoare a Uniunii Europene. Oferă împrumuturi,
garanții, investiții de capital și servicii de consiliere. Instrumentul cel
mai potrivit va depinde de obiectivele proiectului și de diverși alți
factori.
Împrumuturi
BEI acordă împrumuturi clienților
de toate dimensiunile pentru
a sprijini creșterea durabilă și
crearea de locuri de muncă.
• Împrumuturi acordate sectorului public
• Împrumuturi cadru pentru sectorul public
• Împrumuturi acordate sectorului privat
• Împrumuturi intermediare
pentru IMM-uri, întreprinderi
cu capitalizare medie și alte
priorități
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Capitaluri proprii
Stimulează și catalizează capitalul privat prin investiții în capitaluri
proprii și fonduri.
- Creanțe de risc
- Investiții în IMM-uri și fonduri cu
capitalizare medie
- Investiții în infrastructură și fonduri de mediu
Garanții
Oferă garanții care acoperă
riscurile proiectelor mari și mici.
Oferă, de asemenea, portofolii de
credite pentru a face proiectele
mai atractive pentru alți investitori.
- Îmbunătățirea calității creditului pentru finanțarea proiectelor
- Garanții în sprijinul IMM-urilor, al
întreprinderilor cu capitalizare
medie și al altor obiective
Serviciu de consiliere
BEI pune la dispoziția clienților
expertiză tehnică și financiară
pentru a dezvolta și implementa
proiecte și programe de investiții
și pentru a îmbunătăți cadrul
instituțional și de reglementare.
- Dezvoltare strategică
- Evoluția pieței
- Dezvoltarea proiectelor
BEI sprijină proiecte care promovează prioritățile și obiectivele
Uniunii Europene:
- Climă
- Mediu

-

Inovație și competențe
Infrastructură
Întreprinderi mici și mijlocii
Coeziune
Dezvoltare

Acest site web de mai jos vă va
ajuta să solicitați împrumuturi și
capital de risc sprijinit de Uniunea
Europeană.

Referințe:
Referințe: Acces la finanțare
UE, disponibil la adresa https://
europa.eu/youreurope/
business/finance-funding/
getting-funding/accessfinance/search/en
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Teorie
OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
În România la nivel național sursele
de finanțare pentru idei de afaceri
includ: investițiile sau creditele bancare, microfinanțarea, fondurile
nerambursabile pentru afaceri și
crowdfunding. A fi informat despre
sursele principale de finanțare este
un pas esențial pentru a lua cele
mai bune decizii pentru afacerea
dumneavoastră.
Investițiile sau creditele bancare
Acesta este modul tradițional de a
finanța o afacere. Prin prezentarea
unui plan de afaceri bine pus la
punct și a unor garanții (proprietăți imobiliare, economii etc.) este
posibil ca băncile să vă acorde un
credit pentru demararea afacerii
dumneavoastră. Cu toate astea,
fără aceste garanții este dificil să
se aprobe creditul de către bănci.
De asemena, este important de
reținut că ”împrumutul” trebuie
înapoiat cu dobândă, ceea ce
înseamnă costuri suplimentare la
returnarea banilor.
Microfinanțarea
Dacă creditul de la bancă nu
este soluția potrivită pentru nevoile dumneavoastră ați putea
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lua în considerare să apelați la
microfinanțare. Această formă
de împrumut a devenit foarte
populară în ultima vreme. Unii o
consideră un instrument financiar potrivit pentru combaterea
sărăciei. La nivel mondial aproximativ 2/3 din numărul celor care
au beneficiat de microfinanțare
sunt femei. Documentația cerută și
procesul de obținere este mult mai
simplu decât pentru creditele bancare, dar și sumele de finanțare
sunt mult mai mici, fiind potrivite
afacerilor mici (tarabe în piață,
reparații auto, diferite ateliere etc.)
Trebuie menționat că acest tip de
finanțare se acordă de regulă pe
un termen mai scurt, iar dobânzile
sunt mai mari.
Fonduri nerambursabile pentru
afaceri
În ultima vreme acest tip de
finanțare a devenit foarte populară.
Acestea, cum arată și numele, sunt
niște fonduri provenite din surse
externe, care nu trebuie returnate
în timp. Fondurile nerambursabile
pot proveni din mai multe surse:
• Uniunea Europeană
• Instituții guvernamentale și

non-guvernamentale
• Asociații profesionale
• Organizații non-profit
Obținerea finanțării din fonduri nerambursabile este un proces mai
lung (6 luni -1 an), iar implementarea proiectului în sine durează
în medie între 1 și 3 ani. Aplicația
cere o documentație stufoasă și
minuțioasă, iar în funcție de tipul de
fond implică și cofinanțare care se
situează între 10 și 50% din valoarea
investiției.
Unul dintre cele mai de succes
programe naționale de acordare
a finanțărilor nerambursabile este
programul START-UP Nation al
guvernului României, care acordă
un sprijin de cca. 40.000 de Euro
IMM-urilor recent înființate.
Crowdfunding
În ultimii ani Crowdfunding a
oferit intreprinzătorilor o alternativă la împrumuturile/creditele
tradiționale. Crowdfunding este
o modalitate prin care membrii de familie, prietenii și chiar
necunoscuții pot contribui cu
sume mici pentru a finanța afacerea dumneavoastră. Proiectele
de crowdfunding sunt diseminate
pe internet și tot acolo se strâng și
contribuțiile.
În schimb investitorii pot obține diferite beneficii care depind de tipul
de crowdfunding practicat. Cele
mai populare dintre acestea sunt:

1. Crowdfunding bazat pe donație:
prin intermediul unei platforme
online oricine poate face o donație
pentru a sprijini intreprinzătorul în
atingerea unui anumit scop. Cei
care contribuie nu obțin nimic în
urma donațiilor. O aplicație de
acest tip este GoFoundMe.
2. Crowdfunding bazat pe recompense: prin intermediul unei
platforme investitorii vor primi niște
beneficii mai mici (nu neapărat
monetare) comparativ cu ce
au investit. Cele mai cunoscute
platforme pentru acest tip de
crowdfunding sunt Kickstarter și
Indiegogo.
3. Crowdfunding cu capitalizare:
există platforme unde investitorii
obțin un anumit procentaj al venitului care se va obține sau devin
acționari ai companiei nou înființate. Un astfel de exemplu este
Crowdcube.
4. Crowdfunding de tip împrumut sau împrumut comunitar: se
bazează pe colectarea de fonduri
necesare demarării unei afaceri. Oricine poate poate contribui
la finanțarea viitoarei companii.
Când se atinge nivelul stabilit de
finanțare și proiectul este demarat,
banii obținuți din crowdfunding se
returnează. Exemple în acest sens
sunt Zopa sau Ratesetter.
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Crowdfundingul reprezintă un acces mai ușor la diferite oportunități
de finanțare. Cu toate acestea nu
există garanția că obiectivele setate în campanie vor fi atinse. Nivelul scăzut al alfabetizării digitale
și lipsa informațiilor despre plățile
efectuate online pot fi obstacole
serioase în realizarea proiectului.
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Referințe:
Laurențiu Mihai: Surse de
finanțare pentru o afacere: cele
5 surse de finanțare https://
laurentiumihai.ro/surse-definantare-afacere/
Lorenzo Govoni (Idea
imprenditoriale: sei fonti
di finanziamento per la
tua startup), available at:
https://lorenzogovoni.com/
idea-imprenditoriale-comefinanziarla/
Giuseppe Rossetti (2020),
Finanziamenti a fondo perduto,
available at: https://www.
casasuper.it/finanziamentia-fondo-perduto-7948101.
html#Cosa_sono_i_
finanziamenti_ed_i_prestiti_a_
fondo_perduto
http://corpul-de-finante.
blogspot.com/2010/08/ce-estemicrofinantare.html

Învățarea limbilor străine: Educație financiară
CUVINTE-CHEIE
evoluții sociale și politice
provocări legate de forța de muncă
competențe financiare
alfabetizare financiară
bunăstare financiară individuală
gestiunea afacerilor comerciale
îndatorare
câștig
cheltuieli
planificarea bugetului
declarație fiscală
agenții de recrutare
serviciu poștal
cont bancar
transfer de bani
împrumuturi
agenție de ocupare a forței de muncheltuieli lunare
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Session 4: Success stories and action plan

Sesiunea 4

Povești de succes și plan de acțiune

Obiectiv
Această sesiune va încuraja participantele să-și
urmeze aspirațiile de angajare sau antreprenoriale pentru viitor, prezentând o serie de povești
de succes și motivându-le să-și dezvolte și să-și
urmeze propriul plan de acțiune personală.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale

Numele sau porecla
fondatorului

(fondatorilor)
Tara

AFRITA
Ideea antreprenorială a fost creată
de 9 femei de naționalități diferite
(Chile, Coasta de Fildeș, Kenya,
Nigeria și Senegal).
Italia

Descriere
deea antreprenorială AFRITA s-a născut ca urmare a proiectului Arise – Appetite for Enterprise finanțat de AMIF. Din experiența
femeilor ARISE, o întreprindere socială, AFRITA, se va naște cu scopul
principal de a uni culturile italiană și africană și de a promova cultura africană și relația dintre continentul african și Italia. AFRITA va fi
împărțită în 3 unități operative: unitatea ALIMENTARĂ va oferi produse alimentare africane și va organiza catering oferind un meniu
extins cu preparate din bucătăria africană, unitatea TURISTICĂ va
oferi servicii de asistență pentru turiștii care doresc să viziteze Africa
sau africanii care vin să viziteze Italia, iar unitatea de EDUCAȚIE va
promova cultura africană prin seminarii/laboratoare/alte activități
culturale adresate școlilor, tinerilor și, în general, cetățenilor.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale

Numele sau porecla

Ciwara Ristorazione – Cultura Musica
Africana - Palermo

fondatorului

Awa

Tara

Italia

(fondatorilor)

Descriere
Awa este bucătarul restaurantului Ciwara, care este realizarea
unui proiect de către artistul Doudou Diouf, care a venit în 2009 din
Senegal, mai întâi în Catania și apoi în Palermo. Echipa restaurantului este alcătuită din 8/10 persoane italiene și africane. Bucătarul
este senegalez, la fel ca majoritatea felurilor de mâncare, deși
meniul, care este variat și plin de imaginație, include specialități
ivoriene și guineene. Restaurantul este situat în complexul districtul
Vucciria, pentru a combina diferite aspecte ale culturii africane: de
la gătit la muzică, de la dans la divertisment, fără a uita de puterea
de a povesti cu cuvinte noi povestea valorii ospitalității și integrării.
Ciwara este singurul restaurant din cartier deschis duminica, zi dedicată expozițiilor. În celelalte seri, alte grupuri din toată Italia, africanii
și italienii cântă adesea, degustând mâncărurile delicioase pe care
Awa le pregătește întotdeauna cu pasiune, cu ajutorul altor tineri
colaboratori migranți.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale

Experiența creării reușite a unui „proiect de carieră”

Numele sau porecla
fondatorului

(fondatorilor)
Paese

I.

Catalogna, Spagna

Descriere
I. este o tânără din Camerun care a venit în Spania în 2017, cu motivația clară de a face studii de asistența medicală. Deoarece nu și-a
putut valida diploma obținută în țara gazdă, în următorii patru ani
am lucrat împreună pentru a stabili obiective pe termen scurt, mediu
și lung pentru a planifica mai bine modul în care ar putea deveni
asistentă medicală în Catalonia.
Și-a îmbunătățit mai întâi competențele lingvistice și informatice
pentru a avea acces la educația formală, apoi a absolvit învățământul secundar formal într-o școală pentru adulți și, în cele din urmă, a
accesat formarea profesională formală pentru a obține un certificat
oficial de asistentă medicală.
A depășit cu succes obstacolele cu care se confruntă nu numai
victimele traficului de persoane, ci și femeile migrante pentru a avea
acces la educație formală, care le limitează în mod serios oportunitățile de a avea locuri de muncă calificate, cu condiții de muncă
decente. Sprijinul specializat pe termen lung care acoperă nevoile
materiale de bază ale acestora (locuință, hrană etc.), precum și consilierea juridică, psihologică și profesională au fost esențiale pentru
atingerea acestui obiectiv.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale

Numele sau porecla

fondatorului

(fondatorilor)
Tara

Lecții învățate

A.D.
Grecia

Descriere :
A.D. a fost o victimă a traficului de persoane, care a ajuns în Grecia.
În timpul șederii sale în țară, a frecventat Centrul de zi al unui furnizor
de servicii de asistență, participând în același timp la lecții pentru a
dobândi competențe tehnico-economice de cusut. După absolvirea
cursurilor, a obținut un certificat, care atestă competențele sale nou
dobândite.
După un timp, A.D. s-a mutat în Germania, unde a stat într-o tabără.
În timpul petrecut acolo, în timpul crizei de Covid-19, femeile care
stăteau în tabără au fost întrebate dacă știu să coasă. După ce și-a
arătat certificatul, A.D., printre alte femei, a fost angajată să coasă
măști în timpul carantinei. A.D. s-a simțit foarte bine cu realizarea ei,
deoarece a constatat că seminariile de cusut la care participase în
Grecia i-au fost de ajutor într-o altă țară.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale

Numele sau porecla
fondatorului

(fondatorilor)
Țara

Calea spre succes

S.A.
Grecia

Descriere:
După sosirea sa în Grecia, S.A., victimă a traficului de persoane, a
fost susținută de o organizație care lucrează în mod specific cu
acest grup țintă. După ce a parcurs mai multe etape de recuperare,
S.A. a primit o bursă la o facultate privată și a absolvit în vara anului
2020.
Și-a dorit să vorbească public despre experiența ei, pentru a inspira,
sprijini și încuraja alte femei să-și urmeze visele și să-și continue
educația.
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Numele unei povești/
idei antreprenoriale
Citat
Numele sau porecla
fondatorului

(fondatorilor)
Tara

Get It Write
Visează în stil mare pentru că ceea ce
visezi, aceea vei face. Deoarece a te
complace este singurul obicei prost care
trebuie distrus.
Smriti Chatterji
Romania

Descriere [maximum 150 de cuvinte]
Încă de la o vârstă fragedă, Smriti Chatterji a fost
întotdeauna foarte pasionat de scris. Cu peste 20 de
ani de experiență în domeniul formării și comunicării,
și-a folosit trecutul și entuziasmul pentru limba engleză
pentru a-și croi cale care să se potrivească cu pasiunile
sale.
Trăind în România ca cetățean non-UE a însemnat că nu
putea desfășura o activitate profesională remunerată în
Cluj. Atunci când statutul vizei sale i-a permis în sfârșit
să fie angajată în România, găsirea unui loc de muncă
s-a dovedit a fi mai dificilă decât se aștepta pe o piață
în care tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă
doreau să își pună amprenta în domeniu. Smriti a decis
atunci să-și folosească experiența în domeniu și să-și
transforme pasiunea pentru scris într-o companie care
i-ar putea angaja la un moment dat unii dintre acești
tineri dornici. În anul 2017, a înființat Get it Write Ltd, o
societate de servicii de conținut, cu sediul în Cluj-Napoca, România.
Unul dintre principalele obiective ale Get it Write este de
a încuraja și sprijini întreprinderile mici și mijlocii să-și
transmită mesajul către lume. Prin Get It Write, Smriti
colaborează cu organizații și persoane fizice pentru a
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le ajuta să își eficientizeze și să aibă un impact mai mare
asupra comunicării scrise, fie că este vorba despre site-uri
web, bloguri, publicații academice, traininguri sau lucrări
tehnice. În plus, Smriti folosește, de asemenea, dragostea
ei pentru cuvântul scris pentru a lucra cu autori și editori
pentru a crea și edita cărți. Inclusiv formulare, structurare,
corectură, editare și multe altele.
În drumul ei spre crearea identității în domeniul ales, Smriti
a avut curajul să-și urmeze pasiunea, având răbdarea de
a vedea lucrurile până la capăt (indiferent de rezultat) și
determinarea de a continua, prin încercarea învățării mai
aprofundate în domeniul ei de muncă.
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Informații de context
PLAN DE ACȚIUNE
Ce este un plan de acțiune?
Un plan de acțiune pentru dezvoltare personală sau profesională
este un plan clar definit cu privire
la ceea ce oamenii trebuie să dezvolte, metodele prin care se pot
dezvolta cel mai bine, resursele/
sprijinul de care au nevoie pentru
a se dezvolta și intervalul de timp
în care intenționează să se dezvolte și care poate fi monitorizat.
Planul de acțiune cuprinde cinci
elemente principale:
1. Obiectivul de dezvoltare
Acestea sunt afirmații clare
și precise ale competențelor sau cunoștințelor care
urmează să fie dezvoltate.
2. Activitățile
Acestea sunt activitățile pe
care persoana le poate face
în cadrul și în afara unui cadru
de lucru, care să îi permită
să lucreze pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare.
3. Resurse
Lucrurile/persoanele de care
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vor avea nevoie și pe care le
pot obține în mod realist le vor
ajuta să își atingă obiectivele.
4. Evaluare
Dovezile pe care le vor avea
pentru a demonstra că își
ating obiectivele.
5. Durata
Punctul de plecare de la care
vor începe această dezvoltare
și, de asemenea, datele până
la care intenționează să
atingă obiectivul.
Importanța creării unui plan
de acțiune:

• Prin elaborarea unui plan de
acțiune, participantele se
dedică dezvoltării persoanei.
• Cercetările au arătat într-o
mare proporție că notarea
obiectivelor/planurilor
de
acțiune crește, de fapt, probabilitatea de succes.
• Obiectivele de dezvoltare și
calea către aceste obiec-

tive sunt clar definite și, prin
urmare, mai ușor de urmat.
Stabilirea obiectivului de dezvoltare
Mai jos sunt enumerate câteva
sfaturi pentru a vă asigura că o
persoană își stabilește obiective
de dezvoltare clare și utile.
Următorul acronim este util pentru
a reaminti persoanelor lucrurile
pe care ar trebui să le ia în considerare atunci când stabilesc un
obiectiv de dezvoltare:
S – Specific
Este obiectivul clar și specific cu
privire la ceea ce își propun participantele să realizeze? Încurajați
participantele să fie pozitive cu
privire la ceea ce doresc să realizeze, mai degrabă decât să
reflecteze la ceea ce nu doresc
să se întâmple. De exemplu, „Sămi expun ideile în ședințe într-o
manieră asertivă”, mai degrabă
decât „Să nu mă simt atât de
jenată de ideile mele încât să nu
le prezint”.
M – Măsurabil
Este obiectivul formulat astfel
încât să știți ce veți căuta pentru
a analiza progresul în acest sens?
A – Acceptat
Ați discutat obiectivul cu partici-

pantele și le-ați obținut implicarea
și participarea pentru acest lucru?
Așa ar trebui să stea lucrurile
grație utilizării modelului GROW. Un
obiectiv impus va fi mult mai puțin
motivant pentru participante.
R – Realist
Scopul pe care îl vizează este prea
mare sau prea mic? Un obiectiv
care este prea mare este probabil
să fie atât de lung și conține atât
de multe probleme și obstacole
încât entuziasmul și angajamentul pot dispărea. Un obiectiv
uriaș poate fi mai bine defalcat
în obiective secundare, care vor
contribui toate la atingerea obiectivului mai mare. Un obiectiv care
este prea mic poate fi atât de
ușor de atins încât oferă puțină
satisfacție sau realizare. Un sentiment de satisfacție este esențial
pentru a menține entuziasmul și
angajamentul față de dezvoltarea
viitoare continuă.
T – Temporizat
Vă este clar când va fi atins obiectivul? Fără un interval de timp, va fi
greu să se mențină impulsul pentru activitatea de dezvoltare.
Referințe:
EAGLES training manual,
disponibil la adresa: https://
cesie.org/media/eaglesmanuale-educatori.pdf
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Activitate
ELABORAREA PLANULUI DE ACȚIUNE
Obiectiv:

Această activitate va ajuta

Descriere:

planul de acțiune personal

un model de plan de acțiune

participantele să își creeze

Oferiți fiecărei participante

sau/și profesional

individual și ghidați-le să

alcătuiască părțile acestuia.

Materiale:

Model de plan de acțiune

(Anexa 9), câte unul pentru
fiecare participantă, pixuri

Referințe:

Development action plans:

Coaching for staff, disponibil la
adresa: https://www.psu.edu/

Descriere:

Oferiți fiecărei participante

un model de plan de acțiune

individual și ghidați-le să alcătuiască părțile acestuia.
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Annexes

Anexe 1 – Model pentru verificarea
preliminară a competențelor
Evaluarea (verificarea competențelor) participantelor ar trebui să fie
efectuată înainte și după sesiunile de formare multidisciplinară pentru
angajabilitate. Întrebările de mai jos ar trebui să fie adresate în cadrul unui
interviu informal și pot fi reformulate după necesități. Întrebările cu mai
multe posibilități de răspunsuri ar trebui citite cu voce tare de către formator. Facilitatorii ar trebui să identifice fiecare persoană cu un cod individual
și să înregistreze rezultatele chestionarului și observațiile făcute utilizând
același cod. Nu este necesar să se folosească numele real al participantelor. Codul ar trebui să fie format dintr-un acronim al țării partenere urmat
de o cifră, de exemplu IT1, IT2, etc.
ÎNAINTEA SESIUNILOR:
Aceste întrebări pot fi adăugate la interviul de screening inițial (cel de
dinaintea sesiunilor de consiliere psihologică, dacă sesiunile de formare pentru angajabilitate sunt oferite în cadrul programului HEAL.
Pentru mai multe informații vă rugăm consultați www.healproject.eu).
Dacă facilitatorul deține deja informațiile nu este nevoie să întrebe
din nou. Ca regulă generală este recomandat să se repete întrebările
adresate participantelor în vederea evitării victimizării secundare.
Participant (codul de indentificare)

AȘTEPTĂRI PRELIMINARE SAU PUNCTUL DE PORNIRE:
Ați mai participat la formări
similare? Dacă da, explicați

1.

specificând subiectele pe care

Scurt comentariu din partea
participantei:

le-ați atins deja (competente

de tip soft, competente tehnice,
dezvoltarea carierei, formare în
antreprenoriat, etc.)
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COMPETENȚE PREEXISTENTE/CURENTE:
Scurt comentariu din partea participantei:

Vorbiți limba țării

2.

gazdă? Cât de bine vă
descurcați în această
limbă?

În opinia

Scurt comentariu din partea participantei:

dumneavoastră

3.

cum ați evalua
competențele

dumneavoastră de a

comunica cu ceilalți?
În opinia

dumneavoastră cât de

Scurt comentariu din partea participantei:

bine vă descurcați să

4.

folosiți calculatoarele

și internetul (pachetul
Microsoft Office,

platformele social

media, e-mail si altele)?

METODOLOGIA ȘI FORMATUL SESIUNILOR:
Scurt comentariu din partea participantei:

5.

Ați mai lucrat sau

participat vreodată

la activități în grup?

Credeți că

6.

experiența de grup

vă poate fi de folos?
Dacă da, din ce
cauză?
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Scurt comentariu din partea participantei:

Credeți că vă veți

Scurt comentariu din partea participantei:

simți bine în cadrul

7.

grupului/ vă veți

putea deschide în
acest cadru?
Care sunt

Scurt comentariu din partea participantei:

așteptările

dumneavoastră de

8.

la această formare
și ce aspecte
ași dori să fie
adresate?
În opinia

dumneavoastră

9.

Scurt comentariu din partea participantei:

vă este de folos

să vă îmbunatățiți
competențele de
angajabilitate?

Credeți că v-ar

Scurt comentariu din partea participantei:

fi de folos să

10.

cunoașteți opțiunile
dumneavoastră de
antreprenoriat?
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ÎN TIMPUL SESIUNILOR:
În timpul sesiunilor, formatorii ar trebui să fie atenți dacă percepția
participanților în ceea ce privește competențele (în comunicare, digitale sau linguistice) declarate în interviul preliminar se suprapun cu
cele demonstrate în prima sesiune de formare și în activitățile specifice în vederea dezvoltării acestora.
Acest tip de observație se poate efectua urmând tabelul de mai jos
pentru evaluarea fiecărei competențe (comunicare, digital sau linguistic):
TIPUL DE COMPETENȚĂ EVALUAT: DIGITAL, DE COMUNICARE
SAU LINGUISTIC
Nivelul

Participant

preliminar

evaluat de
formator
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Nivelul

ulterior

În cazul

stagnării care

mentele care

tele care au

interviului

care sunt ele-

formator r

au contribuit

evaluat de

În cazul

îmbunătățirii

sunt elemencontribuit

DUPĂ SESIUNI:
Participant (codul de identificare)
NIVELUL DE PARTICIPARE

Slab

Suficient

Bun

Excelent

În opinia dumneavoastră ați

1.

2.

participat complet la toate
sesiunile?

Ați putut să vă exprimați și să

vorbiți liber în timpul sesiunilor?
Care este opinia dumneavoastră

3.

4.

despre etmosfera din grup? A fost
mai degrabă caldă sau rece?

Ați reușit să creați legături/să vă
împrieteniți cu alți participanți?

În ce măsură a răspuns conținutul

5.

sesiunilor nevoilor și intereselor
dumneavoastră?

În ce măsură v-a permis

6.

numărul sesiunilor și numărul de

participanți să participați activ și
să vă atingeți obictivele?

7.

8.

Există vreun subiect la care ați fi
vrut să lucrați mai mult sau mai

Scurt comentariu din partea
participantei:

puțin?

În ce măsură v-ați îmbunătățit

competențele de comunicare?
În ce măsură simțiți că ați

9

dobândit cunoștințe în limba local
și a vocabularului specific legat
de muncă?
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NIVELUL DE PARTICIPARE

În caz de progres vă rog explicați care
sunt aspectele care v-au ajutat.

Slab

Suficient

Bun

Excelent

Scurt comentariu din partea
participantei:

În lipsa progresului vă rog explicați
cauzele sau aspectele care v-au
împiedicat

În ce măsură simțiți că v-ați

perfecționat competențele de tip
soft (auto conștientizare, lucru în

echipă, leadership, gândire critică,
responsabilitate, luarea de decizii,

10.

managementul timpului, etc.)?

În caz de progres vă rog explicați care
sunt aspectele care v-au ajutat.

În lipsa progresului vă rog explicați

Scurt comentariu din partea
participantei:

cauzele sau aspectele care v-au
împiedicat.

În ce măsură credeți că v-ați

perfecționat competențele digitale?

11.

În caz de progres vă rog explicați care
sunt aspectele care v-au ajutat.

În lipsa progresului vă rog explicați

Scurt comentariu din partea
participantei:

cauzele sau aspectele care v-au
împiedicat.

Ce alte competente v-ați mai

12.
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îmbunătățit?

Scurt comentariu din partea
participantei:

ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI UTILITATEA
Slab

Suficient

Bun

Excelent

În ce măsură simțiți că această

formare v-a ajutat să vă definiți

1.

obiectivele profesionale și să

identificați acțiunile, provocările și
resursele de care trebuie să țineți
seama pentru a le îndeplini?

În ce măsură a reușit această

formare să vă ofere cunoștințele

2.

și competențele antreprenoriale
pentru dezvoltarea unei idei de

afacerei și al unui business plan

pentru o înființare unei mici afaceri?
În e măsură a fost utilă participarea
dumneavoastră la această
formare?

Scurt comentariu din partea

3.

participantei:

Din ce cauză? În ce fel?

Scurt comentariu din partea
participantei:

Ce credeți că s-a schimbat în

4.

5.

dumneavoastră în urma acestui
training?

Credeți că această formare ar fi
utilă și altor femei?

La nivel general a reușit formarea

6.
7.

să răspundă așteptărilor

dumneavoastră de la început?
Ați dori să participați la alte formări
similare?

DA

NU

DA

NU

DA

NU
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Anexa 2 – Clasificarea VIA a
punctelor forte de caracter
Aprecierea frumuseții și
excelenței: uimire și mirare în
fața frumuseții, admirație pentru
îndemânare, excelență, elevație
pentru frumusețea morală.
Recunoștință: Recunoștință
pentru bine, exprimarea
mulțumirii, sentimentul de
binecuvântare.
Speranță: Optimism, gândire
pozitivă în viitor, a se aștepta la ce
este mai bun și a lucra pentru a-l
obține.
Umor: Spirit ludic, a aduce
zâmbete celorlalți, cu inima
ușoară – a vedea partea mai
frumoasă.
Spiritualitate: Legătura cu sacrul,
scopul, semnificația, credința,
religiozitatea.
Curaj: Vitejia, a nu se da înapoi în
fața amenințării sau provocării,
confruntarea temerilor, a apăra
ceea ce este corect.
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Perseverență: Persistență,
industrie, a termina ce ai început,
depășirea obstacolelor.

Onestitate: Autenticitate,
sinceritate față de sine, sinceritate
fără pretenții, integritate.
Creativitate : Original, adaptiv,
ingenios, a vedea și a face
lucrurile în moduri diferite.
Curiozitate : Interes, căutare de
noutăți, explorare, deschidere
spre experiență.
Hotărâre : Gândire critică, a
gândi pe toate părțile, a nu trage
concluzii pripite.
Iertare: Milă, acceptarea
neajunsurilor altora, acordarea
unei a doua șanse oamenilor,
renunțarea la durere în fața
nedreptățiți.
Umilință: Modestia, a lăsa
realizările să vorbească de la sine.
Prudență: Atenție la alegeri,
precauție, a nu-ți asuma riscuri
nejustificate.
Autoreglare: Autocontrol,
disciplinat, gestionarea
impulsurilor, emoțiilor și viciilor.

Dragostea de învățare:
Stăpânirea de noi abilități
și subiecte, completarea
sistematică a cunoștințelor.
Perspectivă: Înțelepciune, sfaturi
înțelepte, imagine de ansamblu.
Iubire: A iubi și a fi iubit, prețuind
relațiile strânse cu ceilalți, căldura
autentică.
Bunătate: Generozitate, grijă
și atenție afectuoasă, îngrijire,
compasiune, altruism, a face
ceva pentru alții.
Inteligența socială: Inteligența
emoțională, a fi conștient de
motivele/sentimentele sinelui/
celorlalți, a ști ce îi motivează pe
ceilalți.

Munca în echipă : Cetățenie,
responsabilitate socială, loialitate,
contribuția la un efort de grup.
Corectitudine: Aderarea la
principiile justiției, a nu permite
luarea de decizii părtinitoare din
cauza sentimentelor, șanse egale
pentru toți.
Leadership: Organizarea
activităților de grup pentru a
rezolva lucrurile, influențându-i
pozitiv pe alții.
Însuflețire : Vitalitate, entuziasm
pentru viață, vigoare, energie, a
nu face lucrurile cu jumătăți de
măsură.
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Anexa 3 – Activitatea de învățare
a limbilor străine

Obiectiv:
pentru fiecare sesiune a atelierului este util să alegeți până la 10
cuvinte care au o importanță deosebită sau sunt mai dificil de utilizat
sau de știut pentru participante. Scopul este de a face participantele mai conștiente și mai capabile să se ocupe de câmpul muncii.
Este important să evaluați cunoștințele lingvistice și, în consecință,
să alegeți cel mai bun instrument: unul este jocul de MEMORIE, cel
mai ușor; al doilea este TABU, mai dificil. Un instrument individual
suplimentar care să ajute la memorarea noii terminologii ar putea fi
utilizarea unei agende simple, în care fiecare participantă și-ar putea
nota noile cuvinte învățate, semnificația lor și traducerea în limba lor,
dacă este cazul (participantele vor întocmi agende individuale HEAL).

Materiale:
pentru Memorie, 10 cuvinte scrise de două ori pe cartonașe (în total
20 de cartonașe); pentru TABU, 10 cartonașe cu cuvintele alese și
alte cuvinte ușor de reținut scrise mai jos.

Descriere:
înainte de fiecare joc, facilitatorul va explica semnificația cuvintelor
(max. 10) și va explica unde să fie folosite în context.

130

MEMORIE: pentru a memora cuvintele, participantele pot juca
jocuri de memorie. Fiecare cuvânt este scris de două ori, pe
două cartonașe. Cele 10 cuvinte sunt apoi puse toate împreună
pe masă (acestea vor reprezenta un total de 20 de cartonașe),
iar provocarea este de a întoarce cartonașele și a-și aminti
pozițiile cuvintelor pentru a găsi cele 10 perechi.

TABU: Este un joc perfect pentru cei care sunt mai competenți
în limba pe care trebuie să o învețe. Obiectivul jocului este ca
un jucător să-și pună partenerii să ghicească cuvântul de pe
cartonașul jucătorului fără a folosi cuvântul în sine sau cinci
cuvinte suplimentare scrise pe cartonaș.

Discuție finală: P

articipantele vor folosi jocul ca resursă, ca instrument de memorare
și vizualizare a cuvintelor și este de așteptat să devină mai
competente în acest aspect particular.
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Anexa 4 - Material didactic pentru
Unitatea 1 Sesiunea 2 „Dezvoltarea
competențelor tehnice”
Competențele tehnice de bază (cum ar fi capacitatea de a lucra cu
instrumente digitale, precum și competențele matematice și analitice de
bază) sunt esențiale pe piața muncii, deoarece aproape fiecare loc de
muncă se bazează pe un anumit tip de instrumente, programe și procese. Aceste competențe „solicitate” sunt necesare pentru performanța
la locul de muncă și sunt, de obicei, asumate de angajatori. Competențele tehnice pot fi învățate, practicate și îmbunătățite.

1. COMPETENȚE NUMERICE

Competențele numerice de bază se referă la abilitatea de a utiliza, interpreta și comunica informații matematice pentru a rezolva probleme din
lumea reală. Acestea includ capacitatea de a înțelege matematica de
bază, cum ar fi adunarea, scăderea, împărțirea și înmulțirea.
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=TMubSggUOVE
a) Adunarea
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1)

33 1
+ 584

2)

246
+ 693

3)

242
+ 604

4)

258
+ 61 1

5)

334
+ 575

6)

394
+ 407

7)

375
+ 500

8)

253
+ 72 1

9)

420
+ 493

10)

31 7
+ 574

11)

1 97
+ 554

12)

275
+ 696

13)

234
25 1
+ 267

14)

230
222
+ 399

15)

266
245
+ 39 1

16)

246
235
+ 350

966
- 422

3)

549
- 2 19

4)

997
- 294

57 1
181

7)

687
- 257

8)

647
- 240

b) Scăderea
1)

57 1
- 22 1

2)

5)

639
- 220

6)

9)

872
- 320

10)

708
- 264

11)

982
- 40 1

12)

99 1
- 36 1

13)

958
470
- 1 38

14)

926
32 1
90

15)

895
413
- 1 10

16)

925
382
- 1 25

-

c) Împărțirea
1)

4 : 2=

2) 18 : 6 =

3) 56 : 7 =

4) 32 : 8 =

5) 16 : 2 =

6) 24 : 8 =

7) 30 : 5 =

8) 42 : 6 =
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d) Înmulțirea
1)

2
x 2

2)

2
x 5

3)

5)

5
x 7

6)

6
x 4

7)

9)

13)
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97
8

10)

97
x 85

14)

x

x

63
4

73
x 45

8
x 8

4)

2 1
3

8)

11)

22
x 22

12)

15)

52
x 25

16)

x

7
x 5

x

70
7

34
x 22

x

1 57
7

2. SUDOKU

5

7

9
3

9 2 6
3
1

2
8

8
9
3
1

9

7 4

4 2
5

4 3 5

5 6
2

1

7 4 5

5 8 7

5
7 8
1

9 4

6 7
2

3
4

8 2
9

1

3. COMPETENȚE ANALITICE/GÂNDIRE ANALITICĂ
Gândirea analitică înseamnă simplificarea complexității
În gândirea analitică, identificați problema, o definiți, apoi aflați informațiile-cheie din datele pe care le-ați adunat. După aceea, dezvoltați și
creați o soluție eficientă pentru problemele identificate, având în vedere
cauza principală a problemei. Există tipuri specifice de competențe
analitice, inclusiv comunicarea, creativitatea, gândirea critică, analiza
datelor și cercetarea.
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3.1. Cinci tipuri de competențe analitice

Cele mai bune competențe analitice care trebuie evidențiate într-un CV
depind de funcția pe care o solicitați. Iată cinci competențe de luat în
considerare.
1) Comunicarea
Analiza nu avansează dacă nu puteți partaja și implementa constatările dvs. Trebuie să fiți un comunicator eficient pentru a discuta
modelele pe care le vedeți și concluziile și recomandările dvs.
• Sensibilitate la probleme
• Ascultare activă
• Raportare
• Sondaj
• Munca în echipă
• Comunicare orală
• Comunicare scrisă
• Realizarea prezentărilor
• Etc.
2) Creativitate
Analiza informațiilor necesită adesea un ochi creativ pentru a identifica tendințele în datele pe care alții nu le pot găsi. Creativitatea este,
de asemenea, importantă atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor. Soluția evidentă nu este întotdeauna cea mai bună opțiune.
Angajații cu competențe analitice solide vor gândi neconvențional
pentru a veni cu soluții eficiente la probleme mari..
• Planificarea bugetului
• Brainstorming
• Colaborare
• Optimizare
• Modelare predictivă
• Restructurare
• Planificare strategică
• Integrare
• Etc.
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3) Gândire critică
Gândirea critică se referă la evaluarea informațiilor și apoi luarea unei decizii
pe baza constatărilor dvs. Gândirea critică este ceea ce ajută un angajat să
ia decizii care ajută la rezolvarea problemelor pentru o companie.
• Analiza cauzei
• Relații cauzale
• Clasificare
• Analiza comparativă
• Corelare
• Luarea de decizii
• Evaluarea
• Interpretarea datelor
• Prioritizare
• Etc.
4) Analiza datelor
IAnaliza datelor
Indiferent de domeniul carierei dvs., a fi bun la analiză înseamnă a putea
examina un volum mare de date și a identifica tendințele din aceste date.
Trebuie să mergeți dincolo de citirea și înțelegerea informațiilor pentru a
le da sens, evidențiind modele pentru factorii de decizie importanți.
• punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor
• costului
• finanțelor
• procesului
• etc.
5) Cercetar
Trebuie să aflați mai multe despre o problemă înainte de a o putea
rezolva, astfel încât o competență analitică esențială reprezintă capacitatea de a colecta date și de a cerceta un subiect. Acest lucru poate
implica analizarea foilor de calcul, căutarea online, colectarea de date și
analizarea informațiilor concurenților.
• Investigare
• Parametri
• Colectarea datelor
• Prioritizare
• Verificarea acurateței
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Evidențiați și oferiți exemple de competențe în CV-ul dvs., scrisoarea de
intenție și interviuri.
Există numeroase situații în care puteți utiliza gândirea analitică pentru a vă
îmbunătăți viața sau compania. Probabil că deja folosiți mai multe abilități
de gândire analitică în viața de zi cu zi decât vă dați seama. De exemplu, invitați câțiva oameni la cină și trebuie să vă dați seama de câtă mâncare aveți
nevoie pentru a fi suficientă pentru toată lumea și nu de zece ori cantitatea
de mâncare de care aveți nevoie. Majoritatea tipurilor de muncă necesită
competențe analitice și gândire analitică. Angajații care dețin aceste competențe pot ajuta la rezolvarea problemelor companiei și la îmbunătățirea
productivității și a succesului general. Folosiți aceste competențe pentru a
rezolva probleme care poate nu au soluții evidente sau care au mai multe
variabile.

3.2. Rezolvarea problemelor complexe prin utilizarea competențelor analitice

Există probleme simple și complexe, iar tehnica de analiză a datelor este
diferită în fiecare caz. De exemplu: Ce veți face atunci când pantofii dvs.
nu au șireturile legate? Bineînțeles că vă veți apleca și le veți lega. O
problemă simplă și o soluție simplă. Dar ce se întâmplă dacă problema
nu este atât de simplă?
Metoda în patru pași
Puteți utiliza întotdeauna o metodă simplă în patru pași, care vă poate
ajuta la rezolvarea unei probleme complexe.
Să parcurgem cei patru pași:
1) Care este problema? Identificați și definiți problema

De exemplu:
Trebuie să plătiți chiria, dar vă lipsesc 50 de euro.
2) Soluții Brainstorm Notați minim 3 soluții
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Urmând exemplul:
a. Prima soluție este de a cere proprietarului o amânare.
b. Următoarea este de a cere șefului un avans în numerar de 50 de
euro, poate în schimbul unei ture suplimentare.
c. Încercați să-l determinați pe proprietar să reducă chiria.
d. Următoarea ar fi să nu spuneți nimic și să așteptați până când aveți
chiria.
e. Ultima ar fi să întrebați proprietarul dacă puteți plăti cu 50 de euro
mai puțin în schimbul unor lucrări în jurul clădirii.
3) Evaluarea soluțiilor. Evaluați-vă soluțiile

I

Urmând exemplul:
a. Prima soluție este de a cere proprietarului o amânare. Acest lucru
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ar fi ușor de făcut, dar vă va costa foarte mult să continuați să
faceți asta și este foarte probabil să funcționeze. Așadar, să spunem că nu sunteți sigură cu privire la această soluție.
b. Următoarea este de a cere șefului un avans în numerar de 50 de
euro, poate în schimbul unei ture suplimentare. Asta este destul de
ușor de făcut și există o șansă ca șeful dvs. să spună da și să vă
dea o tură suplimentară, astfel încât să puteți câștiga acei bani în
plus.
c. Următoarea ar fi să-i spuneți proprietarului că vă mutați și poate
să-i spuneți că nu vă puteți permite chiria și că este prea scumpă
pentru dvs. și că pur și simplu nu mai puteți rămâne aici. Acest
lucru ar fi destul de dificil de realizat și ar exista unele probleme
asociate.
d. Următoarea ar fi să nu spuneți nimic și să așteptați până când
aveți chiria. Este destul de ușor să nu spuneți nimic. Este destul de
probabil că acest lucru va da naștere anumitor complicații și că
proprietarul dvs. nu va fi de acord. Ar putea duce chiar la evacuare
dacă așteptați și nu spuneți nimic.
e. Ultima ar fi să întrebați proprietarul dacă puteți plăti cu 50 de euro
mai puțin în schimbul unor lucrări în jurul clădirii. Acest lucru ar fi,
de asemenea, destul de ușor pentru dvs., și nu este prea problematic, iar proprietarul ar putea spune de fapt „da”.
4) Alegerea unei soluții. Alegeți soluția preferată

Urmând exemplul:
Puteți merge cu ultima și să întrebați proprietarului dacă ați putea
plăti cu 50 de euro mai puțin în schimbul unor lucrări. Dacă proprietarul spune „nu”, reveniți la soluțiile dvs., evaluați-le încă o dată
și alegeți o nouă soluție. De data aceasta puteți merge cu tura
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suplimentară și să cereți șefului un avans în numerar în schimbul
unei ture suplimentare și există o șansă mare ca acesta să spună
„da”.
Când aveți o problemă complexă de rezolvat, acordați-vă timp pentru
a parcurge acești patru pași de gândire analitică. Puteți pătrunde și
mai adânc în rezolvarea problemelor utilizând „șapte pași ai metodei de
rezolvare a problemelor”:
1) Definiți problema
2) Colectați datele
3) Analizați cauza
4) Găsiți o soluție
5) Evaluați efectele (dacă nu a funcționat) -> reveniți la punctul 1. / 2. /
3. sau 4.
6) (dacă a funcționat) ->
7 Standardizați-vă soluția cât mai mult posibil
8) Evaluați-vă procesul
Cu acest proces (4 pași și 7 pași), veți avea mai multe șanse să veniți cu
o soluție care rezolvă problema și ajută compania și pe dvs.
Referință:
Ce sunt competențele analitice? Definiții și exemple de competențe
analitice, disponibil la adresa https://www.thebalancecareers.com/
analytical-skills-list-2063729
Lane Robert (2020): Logic & Analytical thinking: Solve complex
problems, become smarter and detect fallacies by Improving your
rational thinking, your reasoning skills and your brain power.
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4. COMPETENȚE DIGITALE

Aceste competențe sunt definite ca o serie de abilități de utilizare a
dispozitivelor digitale, a aplicațiilor de comunicare și a rețelelor pentru
accesarea și gestionarea informațiilor. Acestea permit oamenilor să
creeze și să partajeze conținut digital, să comunice și să colaboreze și
să rezolve probleme pentru dezvoltarea personală eficientă și creativă în
viață, învățare, muncă și activități sociale în general.
*Vă recomandăm să predați această sesiune într-o locație în care fiecare
participantă are acces la calculator. Cu toate acestea, acest material a
fost dezvoltat astfel încât să sprijine predarea chiar și fără acces la calculatoare pentru toată lumea, caz în care ar fi benefic să se utilizeze un
calculator și un proiector pentru ca toată lumea să poată vedea.
Microsoft Office
Microsoft Office sau simplu Office este o gamă de software client, software
pentru servere și servicii dezvoltate de Microsoft. Componentele sunt,
de exemplu, Word, Excel, Outlook, PowerPoint etc. Următorul capitol se
concentrează pe elementele de bază ale Microsoft Word și Outlook.
Word
a. Pornirea unui document
Deseori este mai ușor să creați un document nou utilizând un șablon în loc să
începeți cu o pagină goală. Șabloanele Word sunt gata de utilizare cu teme
și stiluri prestabilite. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați conținutul. De
fiecare dată când porniți Word, puteți alege un șablon din galerie, faceți click
pe o categorie pentru a vizualiza mai multe șabloane sau căutați mai multe
șabloane online. Pentru o analiză mai atentă a unui șablon, faceți click pe
acesta pentru a deschide o previzualizare mare. Dacă preferați să nu utilizați
un șablon, faceți click pe Blank document.
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b. Deschiderea unui document
De fiecare dată când porniți Word, veți vedea în coloana din stânga
o listă cu cele mai recente documente utilizate. Dacă documentul pe
care îl căutați nu există, faceți click pe Open Other Documents.

Dacă sunteți deja în Word, faceți clic pe File > Open și apoi navigați la
locația fișierului. Când deschideți un document care a fost creat în versiunile
anterioare ale Word, vedeți Modul Compatibilitate în bara de titlu a ferestrei
documentului. Puteți lucra în compatibilitate sau puteți actualiza documentul
pentru a utiliza Word 2016.
c. Salvarea unui document
Pentru a salva un document pentru prima dată, procedați după cum
urmează:
> În fila File, faceți click pe Save As.
> Navigați la locația în care doriți să salvați documentul.
Notă: Pentru a salva documentul în calculator, alegeți un folder din
This PC sau faceți click pe Browse. Pentru a salva documentul online,
alegeți o locație online din Save As sau faceți click pe Add a Place.
Când fișierele dvs. sunt online, puteți partaja, oferi feedback și lucra
împreună la ele în timp real.
> Faceți click pe Save.
> Clicca su Salva.
Notă: Word salvează automat fișierele în formatul de fișier .docx. Pentru
a salva documentul într-un alt format decât .docx, faceți click pe Save
as type, apoi selectați formatul de fișier dorit.
Pentru a salva documentul pe măsură ce continuați să lucrați la el, faceți
click pe Save în bara de acces rapid.
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e.Imprimarea documentului
Toate la un loc, puteți vedea cum va arăta documentul dvs. atunci
când este imprimat, puteți seta opțiunile de imprimare și imprima
fișierul.

> fila File, faceți click pe Print.
Procedați după cum urmează:
> Din Print, în caseta Copies introduceți numărul de copii dorit.
> Din Printer, asigurați-vă că este selectată imprimanta dorită.
> În Setări, sunt selectate setările de imprimare implicite pentru
imprimantă. Dacă doriți să modificați o setare, faceți click pe
setarea pe care doriți să o modificați și apoi selectați o setare nouă.
Când sunteți mulțumit de setări, faceți click pe Print.

Tutorial:
https://www.youtube.com/
watch?v=TxLuuNprjXg

Referință:
https://support.microsoft.com/
de-de/word

Outlook
a. Crearea/Adăugarea unei adrese de e-mail în Microsoft Outlook
Crearea unei adrese de e-mail noi
> alegeți „Get a new email address”
> alegeți „Next”
> și apoi urmați instrucțiunile.
Adăugarea unei adrese de e-mail
> Accesați „account.microsoft.com”
> Selectați „Sign in”
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> Alegeți „Create one”
b. Trimiterea/Primirea unui e-mail
> Alegeți New Email pentru a începe un mesaj nou.
> Introduceți un nume sau o adresă de e-mail în câmpul To, Cc sau Bcc.
> În Subject, introduceți subiectul mesajului e-mail.
> Plasați cursorul în corpul mesajului e-mail și apoi începeți să tastați.

> După tastarea mesajului, alegeți Send.

Tutorial:
https://www.youtube.com/
watch?v=F4VcQYSqktI

Referință:
https://support.microsoft.com/
de-de/outlook

Instrumente de căutare și tutoriale online
Căutare pe Google
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Accesați: www.google.com
Căutați: „Basics Microsoft Office” > Word / Excel / Outlook / etc.
Tutoriale pe YouTube
Accesați: www.youtube.com
Căutați “Istruzioni di base per Microsoft office” > Word / Excel / Outlook / ecc.
Dicționar online și instrumente de traducere
Dizionar:
Accesați: https://www.dict.cc/
Alegeți limba
Instrumente de traducere:
Google Translate: https://translate.google.com/
Deepl Translator: https://www.deepl.com/translator (fără limba
română)
Cum să rămâneți în siguranță pe rețelele sociale:
• Utilizați o parolă puternică. Cu cât este mai lungă, cu atât mai
sigură va fi.
• Utilizați o parolă diferită pentru fiecare dintre conturile dvs. pe
platforme sociale.
• Configurați-vă răspunsurile de securitate. Această opțiune
este disponibilă pentru majoritatea site-urilor web de platforme
sociale.
• Dacă aveți aplicații de rețelele de socializare pe telefon,
protejați-vă dispozitivul cu parolă.
• Fiți selectivă cu cererile de prietenie. Dacă nu cunoașteți
persoana respectivă, nu acceptați cererea acesteia. Ar putea fi
un cont fals.
• Faceți click cu atenție pe linkuri. Conturile platformelor sociale
sunt piratate în mod regulat. Aveți grijă la limbajul sau conținutul
care nu seamănă cu ceva ce prietenul dvs. ar posta.
• Aveți grijă ce partajați. Nu dezvăluiți informații personale
sensibile, adică adresa de domiciliu, informații financiare, număr
de telefon. Cu cât postați mai mult, cu atât este mai ușor să vă
fie furată identitatea.
• Familiarizați-vă cu politicile de confidențialitate ale canalelor
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de socializare pe care le utilizați și personalizați-vă setările de
confidențialitate pentru a controla cine ce vede.
• Protejați-vă calculatorul prin instalarea software-ului antivirus
pentru protecție. De asemenea, asigurați-vă că browser-ul,
sistemul de operare și software-ul sunt actualizate.
• Nu uitați să vă deconectați când ați terminat.
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SOLUȚIE
a) Soluții:
1)

33 1
+ 584
915

2)

246
+ 693
939

3)

242
+ 604
846

4)

258
+ 61 1
896

5)

334
+ 575
909

6)

394
+ 407
80 1

7)

375
+ 500
875

8)

253
+ 72 1
974

9)

420
+ 493
913

10)

31 7
+ 574
89 1

11)

1 97
+ 554
75 1

12)

275
+ 696
97 1

13)

234
25 1
+ 267
752

14)

230
222
+ 399
85 1

15)

266
245
+ 39 1
902

16)

246
235
+ 350
83 1

966
- 422
544

3)

549
- 2 19
330

4)

997
- 294
703

57 1
181
390

7)

687
- 257
430

8)

647
- 240
407

708
- 264
444

11)

982
- 40 1
58 1

12)

99 1
- 36 1
630

b) Scădere:
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1)

57 1
- 22 1
350

2)

5)

639
- 220
419

6)

9)

872
- 320
552

10)

-

13)

958
470
- 1 38
350

14)

926
32 1
90
515

15)

895
413
- 1 10
372

16)

925
382
- 1 25
418

c) Împărțire:
2) 18 : 6 = 3

3) 56 : 7 = 8

4) 32 : 8 = 4

5) 16 : 2 = 8

6) 24 : 8 = 3

7) 30 : 5 = 6

8) 42 : 6 = 7

1)

4 : 2= 2

d) Înmulțire:
1)

2
x 2
4

5)

2)

5
x 7
35

2
x 5
10

3)

6)

6
x 4
24

8
x 8
64

4)

7)

x

7
x 5
35

2 1
3
63
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8)

70
x 7
490

9)

97
x 8
776

10)

63
x 4
252

11)

22
x 22
484

12)

34
x 22
748

13)

97
x 85
8245

14)

73
x 45
3285

15)

52
x 25
1 300

16)

1 57
x
7
1 099

SOLUȚIE SUDOKU

1

9 2 6 8 7 4 3 5

5 7 8

1

3 4 2 6 9

4 3 6 9 2 5
8
7

1

1

9 7 4 3 5 2 6

2 4 5 6 9 8

6 5 3
2 8

7 8

1

2

1

1

3

8 9 4 7

3 9 6 7 5 4

9 6 7 4 5
3 4 5 8 7

1

3 8 2

2 6 9

1
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Anexa 5 - Lista tipurilor de
interese profesionale cu exemple
de locuri de muncă
1. Îngrijește, vindecă, educă, crește, cultivă.
Exemple de locuri de muncă: asistent geriatric, profesionist în îngrijirea la
domiciliu, asistent la clasă, profesor, fermier, asistent medical, cosmetician, lucrător casnic, grădinar...
2. Manevrează, construiește, asamblează și dezasamblează, repară.
Manipulator de alimente, muncitor în fabrică, reparator de instrumente,
reparator de aparate, mecanic, croitoreasă, tâmplar, cizmar, zidar, specialist în calculatoare, electrician, tehnician de sunet...
3. Calculează, măsoară, lucrează cu numere.
Croitoreasă, vânzător, arhitect, contabil, funcționar, vânzător, publicist, farmacist, economist, om de afaceri, broker...
4. Ghidează, îndrumă, guvernează, menține ordinea.
Ghid turistic, om de afaceri, politician, dirijor de orchestră, avocat, agent de
circulație...
5. Creează, investighează, descoperă, inventează.
Chimist, inginer industrial, arhitect, ilustrator, artist, sculptor, scriitor,
cercetător, biolog...
6. Locuri de muncă care necesită un nivel ridicat de precizie și acuratețe.
Chimist, profesionist în domeniul sănătății, asistent de laborator, bijutier,
ceasornicar, biolog, farmacist, restaurator, constructor, designer...
7. Protejează, cazează, servește, tratează.
Biolog, asistent social, profesionist în domeniul sănătății, psiholog, educator, agent de pază, ofițer de poliție, asistent geriatric, fizioterapeut, medic
veterinar, profesionist în îngrijirea la domiciliu, agent de protecție a medi152

ului, angajat la muzeu...
8. Ajută, servește, consiliază.
Bibliotecar, asistent medical, doctor, asistent social, psiholog, profesor,
chelner, portar, consilier de carieră, psihiatru, avocat...
9. Scrie, redactează, traduce, copiază.
Scriitor, lingvist, secretar, traducător, interpret, funcționar, editor, scenarist,
jurnalist, istoric, referente de date, mediator socio-cultural...
10. Comercializează, vinde, schimbă.
Vânzător, telemarketer, publicist, farmacist, economist, om de afaceri, broker...
11. Ghidează, însoțește, canalizează.
Psiholog, educator, bibliotecar, documentarist, profesor, asistent social,
agent de relații publice, jurnalist, profesionist în îngrijirea la domiciliu, asistent medical, educator rutier, mediator socio-cultural...
12. Lucrează cu oamenii, discută, primește.
Coafeză, operator de telefonie, psiholog, publicist, jurnalist, crainic, agent
de vânzări, agent de relații publice, secretar, asistent de convenție, profesor, reporter, profesionist în turism, chelner, recepționer, concierge...
13. Lucrează în aer liber, călătorește, aleargă.
Antrenor, atlet, grădinar, profesionist în turism, măturător de stradă, biolog,
inginer forestier, inginer agricol, fermier, pilot, zidar, șofer de taxi, șofer, ghid
turistic, pescar, florar...
14. Convinge, vorbește, ține discursuri.
Politician, avocat, economist, psiholog, vânzător, publicist, formator, jurnalist...
15. Este ascultat, încurajează, îi face pe alții să plângă sau să râdă.
Artist, actor (teatru, cinema...), comediant, politician, muzician, crainic, antrenor...
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16. Lucrează în liniște și în particular.
Meteorolog, bijutier, ceramist, chimist, analist, fizician, scriitor, ilustrator,
pictor, specialist în calculatoare, matematician, statistician, funcționar,
arhivar...
17. Desenează, pictează, decorează, sculptează.
Arhitect, decorator, pictor, ceramist, grafician, designer, specialist în arte
plastice, restaurator, ilustrator...
18. Face zgomot: cântă, citește partituri, cântă la instrumente.
Muzicolog, cântăreț, pianist, chitarist, muzician...
19. Este văzut, se arată, se exprimă.
Actor (teatru, cinema...), model, politician, narator, învățător, profesor,
purtător de cuvânt, dansator...
20. Privește, inspectează, supraveghează.
Detectiv particular, ofițer de poliție, agent silvic, paznic la muzeu, angajat la
muzeu, concierge, contabil, inspector...
21. Arhivează, curăță, organizează, clasifică, discută.
Bibliotecar, decorator, secretar, specialist în calculatoare, statistician,
arhivar, operator de telefonie, funcționar, menajeră, lucrător casnic...
22. Alimente: cultivare, analiză, compoziție, sănătate.
Dietetician, inginer agroalimentar, biochimist, specialist în tehnologia alimentară, asistent medical, fermier...
23. ALTELE?
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Anexa 6 - Planificarea unui
proiect profesional - Tabel
OBIECTIV
GENERAL:

OBIECTIVE
SPECIFICAȚI
OBIECTIVE PE
TERMEN SCURT,
MEDIU ȘI LUNG

PAȘI
PAȘI ȘI ACȚIUNI
DE ÎNTREPRINS
PENTRU
ATINGEREA
OBIECTIVELOR
(INFORMAȚIVĂ, FINALIZAȚI
INSTRUIREA,
STAGIILE ETC.)

DURATA
DURATA
DISPONIBILĂ
ȘI DURATA
NECESARĂ

RESURSE
PERSONAL
(timp,
competențe
etc.) și EXTERN
(resurse sociale
și de sprijin,
contacte etc.)

EVALUARE
(Când și cum
se certifică
îndeplinirea
obiectivului)

DURATA

RESOURSE

EVALUARE
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Anexa 7 - Model de analiză
SWOT
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PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Anexa 8 - Pânză de model de
afaceri
Pânză de model de
afaceri
Parteneri-cheie

Activități-cheie

Resurse-cheie

Structura costurilor

Concepută
pentru::

Propuneri de
valoare

Concepută
de:

Relații cu
clienții

Data:

Versiune:

Segmente de
clienți

Canale

Fluxuri de venituri

Concepută d: Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). Compilarea cuvintelor de:
Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). Licență: CC BY-SA 3.0
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Anexa 9 - Model pentru planul
de acțiune
Acum scrieți-vă propriul plan de
acțiune
OBIECTIVUL MEU ESTE:
PENTRU A REALIZA ACEST LUCRU
TREBUIE să:
Enumerați pașii pe care trebuie să
îi faceți. Fiți detaliat și specific (nu
„Voi contacta niște angajatori”,
ci „Voi găsi adresele de e-mail a
5 angajatori locali care au departamente de marketing și îi voi
contacta”.

Data la care
mă aștept
să finalizez
acest pas

Recompensa mea pentru
finalizarea acestui pas
va fi

Cui voi spune despre planul meu:
Îmi voi începe planul de acțiune
la (data):
Pasul 1
Pasul 2
Pasul 3
Pasul 4
Pasul 5
Cu ce probleme mă voi confrunta? Ce voi face pentru a depăși aceste probleme?
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Construirea de recompense pentru finalizarea pașilor din
planul dvs.
• PASUL 1: Niște ciocolată bună
• PASUL 2: Mai multă ciocolată!
• PASUL 3: Timp la sala de sport pentru a arde caloriile de la
ciocolată!
• PASUL 4: O carte a autorului preferat
• FINALIZARE: Masă la restaurant cu prietenii pentru a sărbători!

Este o idee bună să vă gândiți la o mică recompensă pe care să v-o
oferiți pentru finalizarea fiecărui pas de mai sus pentru a vă menține
motivați. Cu cât pasul este mai mare, cu atât recompensa ar putea fi
mai mare.
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https://healproject.eu/
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