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Roma in EU
Transferul proiectului SOCO-VET “Dezvoltarea de
competente sociale in educatia vocationala si in
formare”
o Perceptia, gesturile si expresiile faciale
o Rezolvarea problemelor
o Luarea deciziilor
o Toleranta
o Motivatie

Roma in EU
Obiectivul general:
o Dezvoltarea de competente sociale si civile in randul mediatorilor,
consilierilor si formatorilor care lucreaza in scoli, in domeniul social
si/sau in domeniul integrarii pe piata muncii a persoanelor rome.
Obiective specifice:
o Furnizarea grupului tinta de cunostinte necesare, aptitudini si
competente cu scopul de a promova o abordare interculturala,
respectul diferentelor dintre oameni si integrarea educationala,
sociala si pe piata muncii a persoanelor de etnie roma
o Contribuirea si intensificarea integrarii sociala, educationala si pe
piata de munca a persoanelor de etnie roma
o Constientizarea societatii majoritare despre importanta respectarii
diferentelor culturale si sociale

Roma in EU
Nevoi adresate
o Crearea de materiale pentru mediatori
o Imbunatatirea materialelor deja existente
o Comunicarea in retea intre mediatorii din
Europa

Roma in EU
Rezultate
o Suportul de curs “Competente civile si sociale
utilizate in munca cu comunitatile de romi” va fi
disponibil on-line in curand
o Forum pentru mediatori
o Manual pentru mediatori
o Site-ul proiectului
o Newslettere
o Seminare

Module SOCO-VET
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Perceptie, gesturi si expresii faciale
Rezolvarea de conflicte
Luare deciziilor
Toleranta
Motivatie
Incredere, calm si serenitate in fata stresului
Comunicare si interactiune de succes
Cooperare si munca in echipa
Cunoasterea de sine si a celorlalti

Percepţia
În acest modul este abordata in mod deosebit
comunicarea non-verbală. Conţinutul este de a
recunoaşte gesturile si mimica, ca indicatori de
probleme, preocupari, dificultati, refuzuri,
contradicţii şi reacţia adecvată la aceşti indicatori.
Recunoaşterea propriului comportament (cum ii
afectează pe ceilalti - de auto-percepţie), precum şi
percepţia altor persoane (colegi, cursanti,
participanţii la procesul de educatie), şi
consecinţele corespunzătoare sunt centrul acestui
modul.

Munca în echipă / managementul
conflictelor

Interacţiunea profesională (lucrul în echipă) cu
alte persoane (colegi, cursanti, participanţii la
procesul de educatie), şi depăşirea problemelor
aparute (conflicte, interese, opuse, a face
compromisuri, capacitatea de a se afirma,...)
sunt principii de bază ale acestui modul.
Capacitatea de a rezolva sarcini împreună şi
capacitatea de a depăşirii cu succes a
conflictelor, prin urmare, sunt competenţele
sociale, care urmează să se dezvolte.

Luarea deciziilor
Opus lucrului numai pe baza de instrucţiuni şi
realizarea de sarcini, în acest modul capacitatea
de a lua decizii şi de a prelua responsabilitatea
pentru acest lucru este luată în considerare.
Iniţiativele cuiva si asumarea lor faţă de
aşteptarea ca deciziile sa fie luate de alţii sunt
principalul obiectiv de dezvoltare a acestei
competenţe sociale.

Toleranţă (permisivitate)
În acest modul toleranţa, simpatia şi de
acceptarea altora, a opiniilor diferite, atitudini
sau moduri de viaţă ar trebui să fie dezvoltate ca
şi competenţe sociale. Principalul punct asupra
caruia se concentrează conţinutul acestui modul
este de toleranţa fata de diferentele culturale,
religioase, sexuale şi interacţiunea cu persoanele
cu handicap.

Motivaţia
Baza acestui modul este dezvoltarea capacităţii
de a recunoaşte motive pentru a acţiona, de a
descoperi interesul pentru sarcini şi, astfel, de a
dezvolta o pregătire pentru performanţă. Automotivare şi motivarea altora (colegii, stagiari,
participanţii la procesul de educatie), ar trebui
să fie considerate comune şi diferenţele, la
metoda comuna de predare (obiectiv de
orientare şi de motivaţie).

Concluzii, sugestii, comentarii
Va multumim!


