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Instrucțiuni: 

Vă rugăm să vă oferiți timp pentru a evalua următoarele afirmații pe o scală de la 1 la 4, unde 1=deloc 
confortabil iar 4=total confortabil. Până la sfârșitul exercițiului veți deveni conștienți de propriile 
prejudecăți și modul în care oamenii ar putea să reacționeze în situații similare. În cazurile în care vă 
simțiți inconfortabil sau incomod (1 sau 2), sunteți încurajați în mare măsură să lucrați în plus cu voi înșivă 
și să vă educați.

1      2      3      4 

Tânărul care stă lângă tine în avion este arab.

Cei doi vecini care locuiesc alături sunt homosexuali/lesbiene.

Un prieten te invită să mergi într-un bar pentru homosexuali.

Îți vizitezi bunicul la un adăpost social comunitar.

Un om al străzii se apropie de tine și îți cere bani.

Medicul tău dentist este HIV pozitiv.

Femeia care stă lângă tine în avion câtărește 110 kg.

Unul din membrii grupului tău de prezentare are probleme de pronunție.

Familia ta cumpără o casă într-un cartier în care locuiesc predominant imigranți.

Prietenul tău devine musulman.

Vecinul tău a fost la pușcărie.

Descoperi că tânărul drăguț/tânăra drăguță de care te simți atras/ă este de fapt o 
femeie/un bărbat.



Colegul care ți-a fost desemnat este un creștin fundamentalist.

Prietenul tău devine budist.

Vecinul tău solicitant de azil primește o bursă de școlarizare completă pentru minoritari.

Un fost dependent de droguri vine la cafeneaua ta pentru a-ți cere un loc de muncă.

Vecinul tău este transgender.

Colegul ce ți-a fost desemnat are probleme cu alcoolul.

Supervizorul tău de proiect este în scaunul cu rotile.

Vecinul tău musulman își face rugăciunile de vineri. 

Leaderul proiectului de grup este o femeie de 62 de ani.

Ești rugat să pregătești o prezentare despre diversitate, pentru comunitatea ta.

Ajungi la o întâlnire importantă a companiei și descoperi că directorul executiv este o 
femeie.
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