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Activitatea 6 – În pantofii lor… 

Tipul/metoda de activitate:  Metoda Experiențial – Cognitivă (preluarea perspectivei) 

Obiectivul de învățare: Prin această activitate cursanții vor învăța să vadă situațiile din alte 
perspective, pentru a înțelege modul în care se pot simți diverși oameni, să arate preocupare pentru 
necazurile lor, să se identifice cu experiențele lor și în consecință să-și crească abilitatea de abordare 
a diversității.   

Aspecte specifice: Activitatea se poate face individual, dar funcționează mai bine în grupuri. Cursanții 
notează provocările cu care se confruntă acele grupuri, individual sau în grupuri mici, apoi revin într-
un grup pentru a reflecta asupra experienței lor din cadrul activității. 

Durata: 1 oră 

Material necesar: “Lista cu grupurile țintă” 
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Informații utile pentru formator: Activitatea propusă este o activitate de luare de perspectivă, bazată 
pe constatarea faptului că simplul act de a “scrie câteva propoziții imaginând provocările distincte cu 
care s-ar putea confrunta o minoritate marginalizată”, a avut ca efect îmbunătățirea atitudinilor și 
comportamentelor față de grupul marginalizat (Lindsey et al., 2015).  Luarea de perspectivă îi 
provoacă pe indivizi să se pună în locul unui individ dintr-un grup marginalizat.   

În cazul activității individuale: Informați cursanții că vor primi o listă care menționează diferite 
grupuri țintă (disponibile pe platforma STRENGTh) (questionnaire and pdf to print). Invitați-i să 
scrie un paragraf sau câteva propoziții din perspectiva grupului prezentat, detaliind provocările cu 
care se confruntă acest grup atunci când caută un loc de muncă, luând în considerare factorii sociali, 
economici și culturali care ar putea afecta comportamentele și oportunitățile grupului țintă. După ce 
au terminat sarcina atribuită, ei revin într-un grup pentru a reflecta asupra experienței lor. 

Activitate de grup: Împărțiți cursanții în grupuri mici (2-3 persoane) și oferiți-le lista cu diferitele 
grupuri țintă.  Cereți-le să prezinte într-un paragraf (câteva propoziții) menționând provocările cu 
care se confruntă acest grup atunci când caută un loc de muncă din perspectiva grupului țintă 
prezentat. Invitați-i să lucreze împreună și să-și împărtășească ideile și experiențele avute cu 
grupurile țintă. După ce au terminat cu întrebările ei revin într-un grup pentru discuții. 

 

Instrucțiuni: Uitați-vă la fiecare dintre grupurile țintă de mai jos și scrieți un paragraf sau câteva 
propoziții din perspectiva grupului țintă prezentat, detaliind provocările cu care se confruntă acest 
grup atunci când caută un loc de muncă, luând în considerare factorii sociali, economici și culturali 
care ar putea afecta comportamentele și oportunitățile grupului țintă. 

 

Persoane cu dizabilități: 

Rroma: 

Persoane vârstnice: 

Femei: 

Musulmani: 

LGBTQ: 

Solicitanți de azil: 

 

Întrebări pentru reflecție:  
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● Împărtășește cu ceilalți membri ai grupului, provocările cu care se confruntă fiecare din aceste 
grupuri țintă. 

● Ți-a fost ușor să-ți imaginezi dificultățile, obstacolele cu care s-ar putea confrunta acele 
grupuri? Ți-ai imaginat toate provocările posibile? 

● Care a fost experiența ta generală în cadrul acestei activități? Ce ai învățat? 

 

 


