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Activitatea 4:  Studiu de caz 

Tipul de activite: Activitate comportamentală-studiu de caz  

Obiective de învățare:  

Studii de caz – exemple, sunt utile pentru înțelegerea provocărilor din viața reală. Prin această 
activitate, participanții vor înțelege că pentru fiecare caz/client, trebuie să-și caute antecedentele 
înainte de a ajunge la concluzii false, să fie conștienți de diferențele lor culturale sau de alta natură și 
să încerce să vadă lucrurile din perspectiva clienților lor. 

Aspecte specifice: Activitatea poate fi făcută individual, dar funcționează mai bine în grupuri. 

Durata: 1 oră 

Materiale necesare: Scenarii & Listă de întrebări (pdf de printat) 
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Note utile pentru formator: 

In cazul activității individuale: Informați cursanții că vor primi 2 scenarii și o listă de întrebări. Ei pot 
alege oricare dintre scenariile care le place sau cu care este mai probabil să se întâlnească în practica 
lor. Obiectivul activității este de a citi scenariile și a încerca să răspundă la întrebările date. După ce 
au terminat activitatea se întorc într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor. 

Activitate de grup: Împărțiți cursanții în grupuri mici (2-4 persoane) și oferiți-le scenariile date și 
întrebările. Invitați-i să încerce să găsească împreună răspunsurile la întrebări, să-și împărtășească 
ideile și experiențele legate de cazuri similare. După ce au terminat cu întrebările, ei se reunesc într-
un grup pentru discuții. 

 

Instrucțiuni: 

Vă rugăm să studiați oricare dintre studiile de caz date și încercați să-l analizați, apoi răspundeți la 
întrebările date. Va fi mai eficient dacă veți face această activitate cu un partener. 

 

Scenariul 1: Haldi din Siria, solicitantul de azil 

Haldi trebuie să-și găsească un loc de muncă în țara gazdă pentru a convinge autoritățile locale să-i 
acorde azil. El a încercat în mod repetat să-și găsească un loc de muncă dar până acum nu a reușit, 
motiv pentru care devine din ce în ce mai disperat. In timpul sesiunii de consiliere cu Despina, el își 
exprimă furia, dezamăgirea și lipsa de încredere față de angajatori care nu vor să angajeze imigranți 
în afacerile lor. El simte că toată lumea din țară este ostilă și are prejudecăți împotriva lui ca imigrant. 

1. Cunoașteți caracteristicile sociale și culturale ale sirienilor? 
2. Ce părere aveți despre persoanele care solicită azil în țara dvs? 
3. Ce teorii și tehnici veți folosi pentru a câștiga încrederea lui Haldi? 
4. Puteți recunoaște barierele cu care se confruntă un solicitant de azil pentru a-și găsi un loc de 

muncă? 
5. Cunoașteți cadrul legal pentru solicitanții de azil? 
6. Cum vă descurcați cu dezamăgirea lui Haldi? 
7. Aveți relații cu companii sau întreprinderi care ar putea angaja un imigrant? 

Scenariul 2: Tina, o elevă cu deficiențe motorii 
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Tina este o elevă de 16 ani care suferă de artrită și se deplasează folosind un scaun cu rotile. Ea vine 
la consilier împreună cu mama ei, pentru a o ajuta în alegerea carierei. Tina are o mulțime de idei 
privind cariera ei viitoare, dar ea crede că nu va putea realiza niciuna dintre ele din cauza dizabilității 
sale și îi este teamă că va fi mereu sub protecția părinților ei.   

1. Care sunt caracteristicile (sociale, emoționale, etc) ale unei persoane cu dizabilități motorii? 
2. Cunoașteți cadrul legal pentru educația și angajarea persoanelor cu dizabilități din țara dvs? 
3. Cunoașteți vreo agenție de educație sau angajare pentru persoane cu dizabilități motorii din 

țara dvs? 
4. Cunoașteți vreun program (național sau european) de promovare a ocupării forței de muncă 

pentru persoanele cu dizabilități? 
5. Ce teorii ale dezvoltării profesionale ați putea aplica în cazul Tinei? 

Întrebări pentru reflecție: 

● Ce ați învățat din această activitate? 
● A fost ușor să găsiți răspunsurile la întrebările date? 
● Ce surse pot fi utile în obținerea răspunsurilor de care aveți nevoie? 

 


