
Întâlnirile transnaționale ne ajută 
să depășim barierele culturale



Suntem membri ai sistemului de învățământ de mai mulți
ani și am înțeles cât de greu este ca unii tineri să se simtă
integrați în școlile noastre. Pentru a limita acest fenomen care
aduce reală suferință unora dintre aceștia, am decis să realizăm
un proiect în parteneriat cu Uniunea Europeană pentru a oferi
instrumente care să ajute majoritatea elevilor să evolueze
armonios la școală. Asociația noastră este numită "Include-mă" și
oferă un kit de predare care conține:

- jocuri de colaborare care consolidează diferitele personalități și
fac participanții să înțeleagă puterea grupului;

- un videoclip care se referă la diferențele culturale;
- această broșură al cărei principal obiectiv este de a arăta că

deschiderea față de oamenii străini și de culturi este o
modalitate de dezvoltare personală.
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BUNĂTATEA

Bunătatea este ceea ce am 
găsit

La oamenii pe care i-am întâlnit
Niciodată să nu încetați să visați
Îndrăzniți să avansați, de 
aparențe să uitați!
Vecinii sunt ca familia ta

Îmbrățișați ideea de fraternitate

Susțineți și trăiți în acceptare

Să fie toleranță între popoare!
Elevii- despre proiect
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BARIERA
LINGVISTICĂ

…Dar ce m-au 
întrebat ???
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Comunicarea non verbală:  gesturi comune în 
Europa

Super! Hmm!! Nu știu 
ce să spun…

Te sun eu!

Te iubesc! Victorie! Ai întârziat!!!

Mă gândesc...
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Merg să 
fumez.

E criță! Miroase 
neplăcut!!!

La revedere. Cât de 
amuzant!!

1. Haide!
2. Am reușit!

Oh, 
Doamne!!!

Stop!
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Șiii! Căldură mare!

E nebun…
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Care este 
problema?



Gesturi cu semnificații diferite în țările noastre

Mmm, delicios!

Cerând să fie ascultat
Dar ce vrei de la 
mine?

Ești terminat!Ești foarte 
obraznic! 8



Foarte gustos! Sunt ghiftuit!
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« Limba este doar un mijloc,
printre multe altele, de a
comunica pe loc, dorinţa sau
nevoia de a vorbi repede înlătură
barierele. »

Ola, 15 ani (Polonia)
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Conştiinţa 
Europeană

Oh, nu pot 
mânca asta!
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Şederea mea în străinătate



«Trecând peste temerile noastre, 
am descoperit şi am învăţat lucruri 
pe care acum ne dorim să le 
împărtăşim cu ceilalţi. »

Angelica, 17 ani (România)
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Francezii se 
plâng mereu?

Prejudecăţi

Italienii sunt 
macho?

Românii sunt
ţigani?

Polonezii sunt 
timizi?
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Dragul nostru,
Ce faci?  Polonezii sunt 

drăguţi cu tine? Am auzit 
că sunt foarte timizi. Ce 
mănânci? Mănânci cartofi 
în fiecare zi ?  Ai băut 
votcă? Sperăm că eşti bine. 
Pupici,

Mami şi tati

Dragă familie,
Polonia este chiar o ţară
drăguţă . Sunt tratat  foarte 
bine. Polonezii mănâncă
mulţi cartofi, dar gătesc  şi 
alte feluri sănătoase şi 
delicioase.. Ei vând votcă în 
magazine, dar nu beau toată
ziua. Timiditatea lor este o 

prejudecată. Sunt oameni 

deschişi şi sociabili.
Cu dragoste,
Pierre

Draga noastră!

Ȋţi trimit această scrisoare 
pentru că sunt îngrijorată. 
Cum este în Sicilia? Mergi 

la şcoală cu scuterul? Băieţii 
se poartă frumos cu tine?
Cu dragoste,

Mama şi tata 

Bună, 
Nu vă faceţi griji pentru 
mine, totul este perfect 
aici.Este soare, acum 
suntem la mare, iar 
oamenii sunt foarte 

drăguţi .Merg la  şcoală cu 
scuterul dar amândouă
purtăm cască, iar Ariiana 
conduce prudent. Mâncăm 
mult, dar totul este 

delicios. Voi încerca să ţin 
minte nişe reţete pentru  a 
găti când mă întorc.
Multă dragoste de la fiica 

voastră- mulţumesc 
pentru excursie,
Maria
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« Înainte de a pleca peste hotare, am avut multe 

prejudecăți cu privire la străini, odată ajunsă în 

străinătate, am înțeles că lucrurile sunt mult mai 

mult decât credeam … »
Sarah, 16 ani (Franța)



Europa : un 
tărâm 

primitor
Și care este 

opinia ta despre 
migranți?
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Ishmael își spune povestea

Numele meu este Ishmael și sunt din Ghana. Am părăsit țara natală la 15 ani, aproape 16, din motive religioase. Sunt creștin și oamenii de altă religie încercau să

mă convingă să renunț la credința mea. Cătau răzbunare, au vrut chiar să mă ucidă... M-am ascuns în casă, apoi am fugit la prietenul meu. M-au căutat peste tot.

După câteva zile, am decis să plec din țară și să fac tot posibilul să ajung în Italia. M-a ajutat unchiul meu dându-mi niște bani și am fugit în Nigeria..., apoi în

Burkina Faso, am traversat deșertul timp de 2 săptămâni, m-am luptat cu foamea, setea , căldura..., mulți oameni au murit.., în cele din urmă am ajuns în Libia.

Am plătit aproximativ 1000 de euro pentru a lua vaporul; a trebuit să aștept câteva zile..., am pierdut prima cursă pentru că erau prea mulți călători și am rămas

pe mal. Apoi am aflat că vaporul s-a scufundat și toți au murit.

În cele din urmă, a venit ziua plecării mele și am urcat pe un vas insalubru, mirosind a pește alterat, o sută de oameni înghesuindu-se ca sardelele... După o oră,

am început să luăm apă la bord și motorul să aibă probleme. Doi mecanici au reușit să repare defecțiunea, iar noi ceilalți scoteam apa cu diverse obiecte. Din

fericire, a pornit ambarcațiunea, dar, după câteva ore de mers, am avut din nou probleme cu apa care invada vasul. Încă puțin și se scufunda! Deodată, am văzut

un vas mare cu steag italian care se apropia de noi... Am rezistat până la sosirea lui și toată lumea a fost salvată, deși a fost foarte dificil!

Am ajuns în portul Lampedusa și când am atins pământul italian, m-am rînchinat și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că m-a salvat!

Am rămas trei zile în Lampedusa cu mulți oameni într-un centru de primire, mare aglomerație, multe neînțelegeri, apoi am fost trimis la alt centru în Montevago,

un loc liniștit, foarte curat unde am început să cunosc oameni, să-mi fac prieteni. Cei din staff erau foarte amabili, aveau grijă de noi.

Peste câteva zile, am început un curs pentru străini, m-am angajat, îmi doream un job; mi-am propus să învăț limba italiană. Am mers zilnic la un curs, am început

să mă simt mai liniștit, mai încrezător. Am început să joc fotbal într-o echipă locală. La 18 ani, vorbeam chiar bine italiana, am absolvit ciclul inferior al liceului, am

vrut să fiu independent, așa că am început să lucrez, inițial la țară, apoi într-un supermarket și, mai târziu, într-un magazin de mobilă.

După trei ani, cei de la centrul de primire m-au chemat înapoi, dar de data aceasta ca să lucrez chiar în centru ca translator sau mediator lingvistic și cultural,

având sarcina de a-i încuraja pe ceilalți migranți... Am început să socializez, să învăț a cânta la instrumente muzicale. În țara mea eram pasionat de muzică,

urmam cursuri. Apoi am mers în Sciaca, lângă Societatea Arcobaleno, m-am angajat..., în cele din urmă mi-am îndeplinit visul: mi-am deschis o școală de muzică.

Am avut și un rol într-un film, „Ninna Nanna”, acum mă simt bine, m-am integrat în societatea italiană, am un loc de muncă. Când am posibilitatea, îmi ajut

prietenii italieni și africani.
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Un centru de refugiaţi  din Grupa

Ȋn Polonia nu sunt multe centre pentru refugiaţi. Unul dintre ele este situat în Grupa, un mic sat din regiunea

Kuyavian-Pomerania din Polonia. Acesta este destul de departe de orașele mari şi aproape de Grudziądz, un oraș

aflat pe râul Vistula.

Primii refugiați au venit aici în iulie 2008. La început, oamenii au fost împotriva deciziei autorităților, în principal din

cauza fricii și incertitudinii cu privire la modul în care s-ar schimba viața lor și pericolele pe care le-ar aduce.

Locuitorii satului au fost o perioadă sceptici și rezervați. Au trecut nouă ani de când au venit primii refugiați. În

prezent, nu există manifestări de dispreț sau de respingere.

La început, 300 de femei și copii ceceni au venit să locuiască în centrul de refugiați. Apoi au sosit şi bărbaţii. În

prezent, în centru trăiesc în principal ucraineni, georgieni și ceceni. Copiii imigranților merg la școală și se

integrează cu elevii polonezi. Autoritățile locale și școala primară organizează întâlniri, expoziții și picnicuri pentru a

alătura popoarele. Imigranţii din Georgia și Ucraina doresc să fie prieteni cu locuitorii oraşului. Pe de altă parte,

cecenii, care sunt adesea izolați de societate, stau mai mult în casă.

Oamenii din centru nu creează probleme, locul are doar conflicte interne. Comportamentul refugiaților nu a

necesitat niciodată intervenția poliției, iar polițiştii au fost mulțumiți de atitudinea lor.

Ce a făcut relațiile atât de bune?

Pe de o parte, dorința de a accepta obiceiurile, regulile societății poloneze și evitarea conflictelor. Pe de altă parte,

indulgența cetățenilor polonezi. Combinând toți acești factori , ei au făcut oraşul un loc plăcut și posibil pentru a

convieţui.
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Viaţa domnului BEMINTANGU-

tatăl unuia dintre elevii noştri 

Mă numesc BEMINTANGU Patrick şi am venit în Franţa din Congo în 2004, când aveam 35 de ani.

În Congo, mai precis în Kinshasa, eram medic generalist într-un spital militar. Din cauza că ţara mea era în război cu

Rwanda din 1997, am fost acuzat pe nedrept de faptul că am pus în pericol securitatea de stat. Am fost arestat,

torturat apoi internat în spital din cauza unei hemoragii. Aici eram sub supraveghere militară, dar am reuşit să

evadez cu ajutorul unor asistente. După ce am evadat din spital, am trecut râul Congo cu o canoe. Am stat prin

împrejurimi o săptămână, apoi am luat avionul spre Franţa, lăsând în urmă soţia şi cei şase copii. Una dintre fiicele

mele a murit în timp ce eu eram în exil.

Când am ajuns în Franţa, a trebuit să demonstrez statutul de refugiat. Acest lucru a durat 4 ani, timp în care nu am

avut niciun ajutor financiar. Prin urmare, a trebuit să îmi iau slujbe mărunte în domeniul construcţiilor ca angajat

necalificat. Am fost mai întâi ucenicul unui zidar (lucrător în gips carton), apoi am reuşit să stăpânesc eu însumi

această meserie.

În 2008, mi s-a acordat statutul de refugiat politic. Astfel am renunţat la muncă în construcţii şi am început să

lucrez ca infirmier (“DDAS” mi-a acordat acest statut având în vedere studiile mele medicale făcute în afara Uniunii

Europene). În 2010, soţia şi copiii mei au venit în Franţa. Apoi am studiat pentru a deveni asistent şi am absolvit în

iulie 2017. Am semnat un contract permanent pentru o slujbă la o clinică în august 2017. În timp ce lucram ca

asistent, am pus pe picioare şi o firmă de construcţii, deoarece aveam experienţă în acest domeniu.

Aceasta este povestea vieţii mele.
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Mă numesc Maamoun Mohammad, sunt refugiat din

Siria și sunt student la Universitatea "Dunărea de Jos" din

Galați, România. Sunt înscris la Relații internaționale și studii

europene. Am fost foarte fericit când am promovat examenul

pentru a fi admis la Facultate, însă viața este dificilă în România.

De asemenea, am primit o bursă.

La început nu am fost bine primit în această țară. Campusul

universitar nu a oferit condiții foarte bune. Dar am început

cursurile de limba română, apoi am întâlnit oameni foarte

amabili. Profesorul meu de cultură românească și civică m-a

ajutat foarte mult. Dar am avut și experiențe neplăcute, oameni

care m-au etichetat și m-au considerat terorist. Acest lucru m-a

dezamăgit profund.

Îmi place mult România, am prieteni români, o parte dintre ei

sunt elevi la Liceul "Emil Racoviță" și sunt foarte buni cu mine.

Acum locuiesc într-un apartament închiriat, am un loc de muncă,

am o nouă viață normală aici. Sunt interesat de istoria

României, îmi place foarte mult.

Cred că mulți români nu sunt gata să ne accepte, dar îi apreciez

pe cei care mi-au oferit ajutor.
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« Ajungând în Europa, am putut să-mi văd visul cu 
ochii...şi acum  împărtăşesc bucuria şi celorlalţi. »

Ishmael, 27 ani (Italia)



23

LEPRP L’Oustal, Montastruc La Conseillère (France)

Liceo Scientifica Statale E. Fermi, Sciacca (Italy)

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego

Liceul Teoretic « Emil Racoviţa », Galaţi, (Roumanie)

Acesta este modul în care am 
conceput aceasta broşură

www.include--me.weebly.com

http://www.include--me.weebly.com/

