“Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED,
Nr. 2016-1-LT01-KA204-023223

Partner: Ștefan cel Mare University
Responsible person: Otilia CLIPA

În luna octombrie va fi realizat un material bilingv (limba română/limba engleză) cu
informații diverse necesare pentru adaptarea oricărui vizitator sau imigrant ajuns pe teritoriul
României sau al Sucevei. Activitatea va fi realizată de membrii echipei de management şi
implementare din cadrul Proiectului ERASMUS+, IMPROVING THE INITIAL EDUCATION
OF ADULT IMMIGRANTS (2IMINED), Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204023223.
Structura materialului va fi urmatoarea:

Principalele elemente ale modelului de bază de integrare
1. Informații de bază (link-uri, adrese)
- Centre deinformare pentru imigranți, ONG-uri, organizații guvernamentale,
- Mediatori culturali, colegi/persoane special desemnate de organizații, școli,
- Alte proiecte
2. Istorie
- Origini
- Evenimente importante din istoriamodernă
- Independența
- Aderarea la Uniunea Europeană
- Sărbători importante

3. Locuri de muncă
- Agenții de ocupare a forței de muncă (+link-uri)
- În căutarea unui loc de muncă
- Cum să-ți deschizi o afacere (proceduri)
- CV, scrisoarea de intenție (cum să-ți prezinți abilitățile)
- Profesiuni pentru imigranți (5 profesiuni fără calificare, 5 profesiuni cu calificare)
4. Abilitatea de a învăța limba oficială
- Cursuri gratuite de învățare a limbii (organizații + link-uri)
- Cuvinte și expresii de bază
5. Sistemul de sănătate
- Spitale (adrese + link-uri)
- Sistemul de asigurare social
- Ce faci într-un spital? Ruta pacientului într-un spital
- Spitalele pentru copii
6. Sistemul de învățământ
- Recunoașterea diplomelor
- Cursuri de recalificare
- Cum să te înscrii în sistemul de învățământ
- Înscrierea copiilor la școală
- Universități, școli, grădinițe (adrese + link-uri)
7. Cultura
-

Religie,
Tradiții,
Bucătăria românescă,
Timp liber (link-uri de evenimente)
Trăsături de character,
Comunicarea între sexe,
Comunicarea intercultural,
Îmbrăcăminte (conform anotimpului, evenimentelor)

8. Sistemul de securitate
- Numere de telefon în caz de urgență,
- Drepturi și obligații,
- Comportament legal și nelegal; pedepse (ce se întâmplă când sunt încălcate
regulile + link-uri privind măsurile ce trebuie luate),
- Comportamentul față de copii
Suceava, 5 octombrie 2017

