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În acest număr al revistei Zâmbet de copil, ne dorim să împărtășim 

exemple de bune practici din educația multiculturală desfășurată în 

grădinițe, care sperăm să-și găsească utilitatea și eficiența atât în 

procesul instructiv–educativ, dar mai ales în activitățile 

extracurriculare. Lucrările au fost prezentate în cadrul simpozionului 

cu tema „Elemente de bună practică în educaţia interculturală”. 

Simpozionul a constituit un bun prilej pentru promovarea și 

diseminarea unor abordări diverse ale procesului educaţional, a unor 

metode, mijloace şi tehnici din educaţia interculturală.  Această 

revistă a oferit posibilitatea de a împărtăşi, de a valorifica, 

experienţele cadrelor didactice pentru a reuși să construiască 

personalități capabile să se integreze în mod activ în viața socială.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL 

 

Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă si din scoala. Ea 

presupune respect, toleranţă, acceptarea diversităţii şi o atitudine prietenoasă. Tot modul de învăţare 

este organizat din perspectivă interculturală, permiţând învăţarea prin colaborare, comunicare şi 

nicidecum de marginalizare a unor copii. 

Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a 

deveni cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei 

bogăţie este dimensiunea ei interculturală. Grădinița are misiunea de a permite fiecărui copil să 

crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să 

permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să -şi poată ocupa 

progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi. 

 Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 

acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege 

ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie.  

Abilităţile de comunicare şi socializare, promovarea şi păstrarea identităţii culturale sunt obiective 

ale educaţiei contemporane. Totodată cunoaşterea istoricului şi culturii etniilor care împart acelaşi 

teritoriu conduce nemijlocit la formarea spiritului tolerant şi la descurajarea celui discriminatoriu.  

Preşcolarii sunt diamantele care se prelucrează cel mai uşor dacă educatoarea nu are 

prejudecăţi, îi îndrumă, se lipeşte de sufletul lor, le inspiră încredere, respect, convingere, dragoste şi 

o preocupare permanentă de a pune în valoare tot ce are mai valoros un alt grup de copii.  

Grădiniţa are datoria de a pune bazele învăţării pluralităţii culturale, apreciind diversitatea 

culturală, egalând şansele educaţionale ale tuturor copiilor români şi a minorităţilor care convieţuiesc 

aici, alături de noi  pe acest pământ. Activităţile propuse dezvoltă interesul şi facilitează identificarea 

socială a copilului, trezind conştiinţa lui şi ajutându-l să se simtă parte integrantă a comunităţii 

sociale din care face parte. 

Câștigul enorm, pentru toți beneficiarii proiectului este faptul că noi, preșcolari, cadre didactice, 

părinți, vom fi protagoniști acestei experiențe de cunoaștere culturală și creație artistică. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Transmiterea bogăției folcloristice și a tezaurului de tradiții și obiceiuri specifice fiecărui 

popor care se perpetuă din generație în generație prin viu grai, prin cutume, dar și prin dansul 

tradițional popular. 

 Manifestarea, prin atitudini şi comportamente democratice, a tuturor copiilor, de la cea mai 

fragedă vârstă, prin acţiuni care permit stabilirea unor relaţii interculturale prin intermediul artei.  

 dezvoltarea competenţelor de comunicare între copiii din grădiniţe şi medii diferite, 

desfăşurarea unor activităţi comune în parteneriat, dobândirea unui comportament tolerant, 

civilizat, conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei. 

 desfăşurarea unor activităţi împreună, închegarea unor relaţii de prietenie şi promovarea 

Colț de țară minunat…..într-un spațiu intercultural 
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schimbului de experienţă interculturală, asigurând calitatea în actul educaţional.  

 educarea interesului pentru activităţile multiculturale, interetnice şi educative în spiritul 

respectului faţă de diversitate; 

 Stimularea creativității și a expresivității copiilor în lucrări care să evidențieze mesaje 

interculturale; 

 Valorificarea oportunităților de formare continuă a cadrelor didactice prin schimburi de 

experiență și exemple de bună practică. 

 Diseminarea proiectului în vederea conștientizării comunității locale în legătură cu importanța 

importanța educației interculturale la nivelul fiecăruia dintre județele participante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Colț de țară minunat!” este la a IV-a ediţie. În calitate de 

organizatori vă mulţumim pentru încrederea şi alegerea pe care aţi făcut-o, 

participând într-un număr aşa de mare la activităţile noastre. Aţi adus valoare 

proiectului nostru atât prin munca pe care aţi depus-o participând la simpozion cu 

lucrări ştiinţifice, cu caracter didactic sau aplicativ privind tema abordată, cât şi prin 

atragerea copiilor în concurs cu lucrări în care au promovat educația multiculturală.  

Vă felicităm pentru toată activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, pentru 

răbdarea şi puterea de convingere prin care aţi implicat copiii în realizarea unor 

lucrări valoroase. Credem în continuitatea acestui proiect şi sperăm ca la rândul 

dumneavoastră să popularizaţi proiectul şi să împărtăşiţi şi colegilor dumneavoastră 

experienţele dobândite, pentru ca următoarea ediţie să reunească un număr şi mai 

mare de participanţi.  

În speranţa unei colaborări viitoare la fel de avantajoase vă mulţumim şi vă 

dorim mult succes în tot ceea ce faceţi!  

Cu deosebită consideraţie, 

Prof. CERNENCU Marcela 
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MULTICULTURALITATE ŞI DIVERSITATE 

“ ALBINUŢELE ŞI DELICIILE INTERCULTURALE “  

Grupa Mică “Albinuţele” 

Prof. Papuc Loredana-Ioana 

Prof. Nechifor Aurelia 

Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea 

 

„Dacă unul dintre ai tăi şi un străin îţi cer o bucată de pâine, să tai bucata aşa, ca 

una din cele două bucăţi să fie mai mare, iar pe aceasta străinului s-o dai, căci al 

tău îţi este mai apropiat şi din partea lui dai ceea ce este mai mult.”  

Amintiri—Ioan Slavici 

     Atunci când vorbim despre multiculturalitate, vorbim 

despre unitate şi diversitate. Diversitatea este esenţa 

multiculturalităţii, ea ne prezintă diferenţele dintre culturi 

şi totodată frumuseţea de a le găsi în acelaşi loc.  

     Astăzi multiculturalitatea se bazează pe toleranţă, 

susţinere şi plăcerea de a te vedea înconjurat de un tumult 

de idei, concepte, credinţe şi personalităţi formate de 

medii culturale cu totul şi cu totul diferite.      Multiculturalitatea o întâlnim oriunde am privi sau la 

orice conversaţie am lua parte. De ce? Simplu, pentru că omul de astăzi este alcătuit dintr-un amestec 

de influenţe provenite din cultura şi modul de viaţă al celor care îl înconjoară şi, de cele mai multe 

ori, aceştia provin din etnii diferite şi au principii care sunt caracterizate prin diversitate. 

Dobrogea, tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră, este un conglomerat etnic, în care trăiesc 

laolaltă: români, aromâni, bulgari, turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, lipoveni, ucraineni, 

găgăuzi, germani, italieni, albanezi, sârbi, unguri etc. Este o minune etnică să vieţuiască aici în bună 

vecinătate 18 naţii ale pământului. În vechile cartiere ale oraşelor, componenţa este internaţională, iar 

străzile sunt alcătuite din case în care trăiesc, alături, toate seminţiile Dobrogei. Copiii au crescut 

jucându-se împreună, fără deosebire, indiferent de limba vorbită acasă.   

În cadrul activităţii “Delicii interculturale ” pe 

care am desfăşurat-o cu Albinuţele de la Grupa Mică 

am reuşit să aflăm mai multe informaţii referitoare la 

aceste etnii specifice tărȃmului dintre Dunăre şi 

Marea Neagră , Dobrogea .Activitatea desfăşurată a 

început cu prezentarea costumelor specifice unor 

etnii: lipovean, armean, tătar, ţigan.   

 

Astfel, Lipovenii sunt un mic grup etnic slav, de origine rusească, care numără aproximativ 40.000 

persoane. Membrii comunității lipovene locuiesc în special în județul Tulcea . Lipovenii vorbesc o 

rusă veche și și-au păstrat vii tradițiile religioase, portul specific, cântecele și dansurile rusești, cât și 

obiceiul de a bea ceai negru din samovoar. 
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Le-am prezentat copiilor din ce este format un costum lipovenesc, costumul femeiesc este reprezentat 

prin:-iubca: fustă, confecționată din mătăsuri, catifele și stofe subțiri de lână; 

-cofta, cutaveica, cufaica: bluze, făcute din materiale din culori vii; 

   -brâu: confecționat din lână, terminat cu ciucuri și de care este prinsă o punguliță;  

   -lestovca: mătăniile, realizate din piele, cu diferite 

decorațiuni . 

Activitatea a continuat cu prezentarea portului ţigănesc. În 

comunitățile tradiționale, femeia romă poartă fustă lungă, 

din mai multe straturi și bogat colorată, cercei mari, părul 

lung, împletit și uneori o floare în păr. Tradiția romă spune 

că picioarele unei femei nu trebuie să se vadă. De altfel, 

întreaga parte inferioară a corpului unei femei este 

considerată impură. Încălcarea acestui principiu este foarte 

gravă, deci fustele lungi trebuie purtate întotdeauna. Simbol al norocului, roșul este culoarea 

preferată în portul tradițional al femeilor rome. Femeile rome și-au conservat un stil propriu, doar 

cele căsătorite au obligația de a purta batic. În unele zone, femeile sunt binecunoscute pentru tradiția 

lor de a purta bani de aur, în păr sau cusuți pe haine. 

În cadrul acestei activităţi micile Albinuţe au vizionat, audiat şi cȃntece specifice diferitelor etnii 

prezentate .Toţi au fost foarte încȃntaţi şi s-au bucurat ascultȃnd melodiile prezentate , ba unii s-au 

ridicat şi au început să danseze .  

 

La finalul activităţii , a 

venit şi momentul mult 

aşteptat, degustarea 

bunătăţilor aduse de 

părinţii Albinuţelor . 

Mai întȃi ne-am aşezat 

în jurul mesei şi le-am 

prezentat copiilor ce bunătăţi se află pe masă, apoi le-am denumit: varenichi, baklavale , halva , rahat 

turcesc , bomboane turceşti etc. 

Apoi , Albinuţele s-au aşezat la măsuţe şi au primit 

farfuriuţe cu bunătăţile de pe masă .Toţi au gustat din 

toate deliciile prezente pe masă şi au fost foarte 

încȃntaţi . 

Albinuţele le multumesc părinţilor pentru implicare şi 

pentru că ne-au ajutat să realizăm o activitate atȃt de 

minunată ! 
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TREI ZILE DEDICATE ETNIILOR LA GRUPA MICĂ „BUBURUZELE” 
 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. COMAN MARINELA 

PROF. ÎNV. PREȘC. LEFTER CLAUDIA 

Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea 

  

Tărâmul dintre Dunăre și Marea Neagră este un conglomerat etnic, în care trăiesc laolaltă: 

români, aromâni, bulgari, turci, tătari, rromi, evrei, greci, armeni, ruși, lipoveni, ucraineni, găgăuzi, 

germani, italieni, albanezi, sârbi. Psihologul Filaret Sîntion numește Dobrogea o minune etnologică. 

„Cum trăiesc în America toate popoarele de pe glob, așa a reușit și  Dobrogea să asimileze aceste 

nații. Este o minune etnică să viețuiască aici în bună vecinătate 18 nații ale pământului”, spune 

specialistul. 

Populația din acest ,,colț de țară minunat” – 

Tulcea, trăiește de secole în deplină înțelegere. 

Toleranța este o calitate, nu un defect, astfel că, în 

orașul considerat poartă de intrare în Delta Dunării, 

conflictele interetnice au fost extrem de rare, iar 

supremația etnică nu a fost niciodată o miză. Copiii au 

crescut jucându-se împreună, fără deosebire, 

indiferent de limba vorbită acasă iarromânii au 

împrumutat expresii ale conlocuitorilor. 

Prin proiectul regional  ,,Colț de țară minunat, 

într-un spațiu intercultural” al Grădiniței cu p.p.nr.17 Tulcea se urmărește o transpunere a valorilor, 

cunoașterea și conștientizarea propriilor etnii, precum și încurajarea următoarelor generații pentru a 

continua să descopere elemente noi ale tradițiilor și să le promoveze prin colaborarea cu celelalte 

etnii. 

În perioada 2-9 aprilie 2019, în cadrul proiectului, în foaierul Grădiniței cu p.p. nr.17 s-a 

realizat o expoziție a costumelor și obiectelor tradiționale specifice etniilor din Tulcea.  

Preșcolarii grupei mici, ,,Buburuzele”, au fost familiarizați cu aceste obiecte și au înțeles importanța 

lor.Surprizele au continuat la grupa mică,fiecare zi fiind parcă o sărbătoare. După ce ne-am 

familiarizat cu o parte din costumele tradiționale ale etniilor din Tulcea, am dedicat și noi câte o zi 

etniilor din grupa noastră.  

ZIUA I 

Am început cu etnia turcă, pentru care mătușa 

a doi copii din grupă a trimis costumele  tradiționale 

turcești pentru băiat și fată, moștenite de la părinți, 

câteva obiecte precum steagul Turciei,lampa lui 

Aladin și  bineînțeles...baclavale.  

Am dansat pe muzică turcească alături de 

invitații noștri, copiii din grupa mijlocie Furnicuțele, 

am admirat împreună costumele turcești, apoi ne-am 

delectat papilele gustative cu baclavale. 
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Ziua următoare am dedicat-o etniei grecești. 

Împreună cu copiii din grupă am pregătit colțul 

tematic cu steagul Greciei, măsline și ulei de 

măsline în recipient.Au înțeles că acestea sunt 

specifice Greciei. Mama și bunica unei fetițe din 

grupă, care fac parte din această etnie, au pregătit 

cu mult drag  costumele tradiționale grecești de 

femeie și fată, iar copiii au putut astfel să le 

observe mai bine îndeaproape. Am respectat 

același program de dans, grecesc de data aceasta, 

și răsfăț culinar cu portocalopita, o prăjitură din 

bucătăria grecească. 

 

 

În cea de-a treia zi, copiii așteptau cu nerăbdare să vadă ce fel de costume li se mai prezintă. 

Am urmărit un videoclip din cadrul unui spectacol, cu copii și adulți îmbrăcați în costume 

tradiționale ale rușilor-lipoveni. Au înțeles că această zi este dedicată rușilor-lipoveni. Pentru că în 

grupa noastră nu am identificat niciun aparținător al acestei etnii, câțiva părinți au dorit să vină în 

sprijinul nostru, astfel că au pregătit costumele tradiționale pentru fată și băiat și, după o rețetă 

specială-piroski, specifică etniei. 

Au îmbrăcat costumele, am dansat „kazaciocul” 

și am citit bucuria pe chipurile lor.  

Au înțeles că toți suntem diferiți, dar egali. Chiar 

dacă avem culturi diferite, toți vorbim o limbă-limba 

română. 

Conviețuirea împreuna cu „alții” ne dă 

posibilitatea să ne cunoaștem, să luăm ce e mai bun de 

la fiecare și să ne ajutăm  reciproc. Nevoia de 

interculturalitate înseamnă lărgirea perspectivei  spre  

modelele culturale și valorile proprii altei culturi. 

Cunoașterea și acceptarea diversității culturale 

pregătesc indivizii și societățile pentru o mai atentă 

deschidere spre dimensiunea culturală a existenței lor, 

educă respectul de sine și al altora, creează condiții 

pentru dezvoltarea sociabilității, a prieteniei, a 

cooperării cu ceilalți. Obiectivul general al educației interculturale este acela de a facilita deprinderea 

acestor abilități de conviețuire în societatea plurală a zilelor noastre. 

Una dintre cele mai importante realizări în urma acestor acțiuni este prietenia stabilită între 

copii. Ei au trăit bucuria și satisfacția de a contribui la ceva ce este frumos și aparține tuturor, 

depășind barierele lingvistice sau de orice altă natură. 

 

 

 



9 
 

MULTICULTURALITATEA IN SPAȚIUL DOBROGEAN  

PROF. ÎNV. PREȘC. MARIANA  DENISOV 

PROF. ÎNV. PREȘC. CANAREICA  ADINA 

Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea 

 

   Educația interculturală este o valoare promovată în învățământul românesc și presupune 

respect, toleranță, acceptarea diversității și o atitudine prietenoasă. 

Activitățile din grădiniță, curriculare și extracurriculare, pot realiza sarcinile educației 

interculturale în cadrul temelor despre familie, meserii, obiceiuri, tradiții, prietenie etc. In activitățile 

de acest gen atât din curriculum cât și extracurriculare, trebuiesc consultați și cerut sprijinul sau 

susținerea/colaborarea familiei celor implicați, pentru a asigura climatul de colaborare, de 

oportunitate reciprocă, de schimb comun de idei și participare  în acțiune concret. 

Educația interculturală poate să îmbrace mai multe forme: etnică, religioasă, profesională, 

socială etc.  

      Pentru prevenirea și evitarea conflictele interetnice, pentru o mai bună conviețuire prin 

promovarea toleranței, a bunei înțelegeri și egalității de șanse între membrii aceleiași comunități, a 

devenit necesară implementarea educației interculturale în programul educațional ce trebuie început 

încă de la grădiniță. 

        Un alt aspect al interculturalității îl reprezintă diversitatea de profesii ale părinților. Uneori când 

copiii proveniți din medii profesionale diferite sunt colegi de grupă la grădiniță, se mai ivesc, din 

diferite motive, atitudini separatiste din partea părinților. De aceea noi, educatoarele, avem un rol 

important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii și între părinți. Trebuie 

să fim persoane deschise spre toți copiii, să fim tolerante indiferent din ce familie provin din punct de 

vedere etnic, religios, social etc. 

  

Activități desfășurate 

împreună cu mămicile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cele mai eficiente 

demersuri didactice, menite să-i integreze pe toți copii în activitatea școlara, sunt cele prin care le 

oferim cât mai multe ocazii să acționeze împreună, să trăiascăîmpreună. 

Pentru a-i ajuta pe copii să crească în spiritul dorinței de a respecta diferențele dintre ei am 

afișat în sala de grupă imagini, postere, cărți care reflectă diferențele culturale dintre copii, am citit 

copiilor lecturi, documentare simple care prezentau specificul altor culturi și grupuri etnice. 

În cadrul activității „Delicii culinare” un părinte a pregătit copiilor din grupă o mare și 

delicioasă pizza. 
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Am realizat activități de cunoaștere a costumului popular românesc. 

 

 
 

 

 

  Din activitățile desfășurate, copiii au înțeles că indiferent de culoarea pielii, de sex, de 

religie, noi toți putem să ne înțelegem, să ne respectăm și să conviețuim împreună. 

          Aceste activități ne-au dat posibilitatea să ne obișnuim unii cu alții, să luam ce e mai bun de la 

fiecare și să învățăm să ne apreciem reciproc, să valorificăm tezaurul lor cultural și astfel să devenim 

oameni mai deschiși în comunicarea cu sine și cu semenii noștri ca cetățeni români ai Europei și ai 

lumii. 

La întâlnirile comune: serbări, plimbări, excursii, mese rotunde, picnicuri, părinții sunt dornici 

să-și exprime și împărtășească propriile obiceiuri, să aducă modele de cântece, tradiții, feluri de 

bucate pe care să le prezinte celorlalți, să învețe unii de la alții și să se cunoască mai bine.  

Prezentarea trecutului, folclorului, normelor morale, din structura grupurilor diverse nu poate 

aduce decât recunoaștere și bucurie pentru cei care se dezvăluie cu ce le aparține și îmbogățirea 

spirituală a celor care primesc cunoștințe din partea semenilor. 
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Elemente de bună practică în educaţia interculturală 

Prof.înv.preșc Băiceanu Marinela 

Prof.înv. preșc.Maria Magdalena Buturugă 

Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea 

  

Dobrogea este o regiune locuită de români, rromi, turci, tătari, greci, lipoveni, ucrainieni, 

italieni, evrei ș.a și este binecunoscut faptul că nu au existat de-a lungul istoriei conflicte între etnii, 

de aceea se poate afirma că acest ținut este raiul multiculturalismului. Această bună conviețuire 

interetnică este bazată pe respectul reciproc, pe cunoașterea și acceptarea tradițiilor, a elementelor de 

cultură și civilizație specifice fiecărei colectivități umane.  

Diversitatea trebuie să-şi ocupe locul său adevărat în grădiniță. Ea trebuie recunoscută, 

acceptată, preţuită şi valorificată în direcţia dezvoltării personalităţii. În grădiniță se întâlnesc copii 

ce aparţin unor etnii diferite (români, , rromi, turci, tătari, lipoveni, greci, italieni etc.), de religii 

diferite, ce aparţin aceleiaşi culturi, dar şi copii care, ca efect al migraţiei forţei de muncă şi de 

capital, vin din cu totul alte culturi (în curând chineză, vietmaneză). 

În cadrul proiectului ”Colț de țară minunat-într-un spațiu intercultural” am încercat să îi 

familiarizăm pe copii cu o mică parte din cultura etniilor care sunt prezente în Dobrogea și mai ales a 

etniilor cărora le aparțin două fetițe din grupa noastră (comunitatea rușilor-lipoveni și comunitatea 

elenă). 

În timpul lui Petru I cel Mare (1682-1725) s-au luat masuri restrictive de europenizare. 

Staroverii nu au acceptat înnoirea și au luat calea pribegiei, stabilindu-se în toata lumea. S-au refugiat 

pentru mult timp în Basarabia, în padurile de tei, în limba rusă lipa înseamna tei și de aici se 

presupune ca ar veni originea termenului de lipoveni. La origine pescari din zona râurilor Don și 

Nipru, ei s-au stabilit cu preponderenta în Dobrogea și 

Bucovina, la gurile Dunării și Nistru unde au practicat aceasta 

meserie până în zilele noastre. Specificul acestei etnii este 

păstrarea limbii ruse vechi, a obiceiurilor și tradițiilor vechi. 

Un rol hotarâtor în păstrarea identității proprii l-a avut 

biserica. Slujbele se țin în limba slavonă, scrierea se face cu 

caractere slavone, se folosește calendarul Iulian decalat cu 13 

zile.Un rol important în viața lipovenilor îl are baia cu o 

semnificatie sacră, considerate leac universal împotriva 

tuturor bolilor (purificare trupească și morala).  

Pe actualul teritoriu al României este și o altă 

comunitate puternică, comunitatea porto-grecească.Una dintre 

vechile comunităţi de greci din Romania se află în satul 

Izvoarele, de lângă Tulcea, stabilită în urmă cu două sute de 

ani. Oamenii de aici şi-au păstrat frumuseţea obiceiurilor aduse din Grecia, dar au şi împrumutat din 

tradiţiile românilor şi ale vecinilor bulgari. Au nume româneşti, vorbesc greceşte, iar costumele 

populare seamănă mult cu cele din Bulgaria. De la bulgari ei au adoptat obiceiul numit „udatul 

mirelui” (băieţii abia căsătoriţi sunt băgaţi cu capul la uluc) sau „ziua babei” – zi în care femeile fac 

ce poftesc şi petrec până dimineaţa, fără bărbaţi. Au mai rămas puţine obiceiuri greceşti, printre care 
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„Dragomanul” când, de Sfântul Ion, flăcăii intră cu calul frumos împodobit chiar în casa fetei iubite, 

oferindu-i vorbe dulci şi colaci împletiţi ca semn al dragostei. Un alt obicei grecesc este cel de Florii, 

la „Lăzărel”, când fetele de până la 16 ani cântă şi primesc ouă, bani, făină, şi la final rostogolesc 

sita, pentru ca vara să fie bogată. De „Horhumbal” băieţii se întrec în a face focuri mari pe dealuri, 

iar la „Elefterio”, femeile torc şi stau la poveşti în jurul  unei gropi plină de jar. 

 

În cadrul acțiunii „Costume populare 

tradiționale”, am participat la amenajarea spațiului 

intercultural din grădiniță, prin amabilitatea d-nei 

Olimpia P., mămică a unei fetițe din grupă, care a 

adus costume tradiționale lipovenești (unul de 

sărbătoare și unul de mers la biserică) cu tot cu 

povestea lor. Aceste costume au fost purtate de 

mămică pe când era un copil de 10 ani și în perioada 

adolescenței dumneaei. Tot în cadrul acestei acțiuni, 

copii îmbrăcați cu costume tradiționale dobrogene, 

costume tradiționale turcești și grecești au facut o 

paradă prezentând celorlalți frumusețea acestora și, de asemenea, am admirat întreaga expoziție de 

costume organizată în grădinița noastră.  

 

Acțiunea „Delicii interculturale” a fost un motiv de 

mare bucurie pentru copii, acestia având ocazia să guste din 

deliciile culinare ale rușilor lipoveni, ale grecilor, dar și ale 

italienilor. D-na Olimpia P. le-a adus copiilor pirașki, un 

desert tradițional lipovenesc care se face în general în post. În 

timp ce copiii degustau deliciile aduse, doamna Olimpia P. le-

a explicat pe înțelesul lor cine sunt rușii-lipoveni care trăiesc 

în Dobrogea. 

 

De asemenea mama Mariei, fetița care face parte din comunitatea elenă, ne-a pregătit 

lucumne (cherdele) pe care copiii le-au savurat încântați mai ales de faptul că Maria, colega lor, le-a 

prezentat aceste bunătăți îmbrăcată în costum tradițional. 

Ce-a de-a treia activitate „Împreună - cântec, joc și voie bună!”s-a desfășurat la Teatrul 

„Jean Bart”, unde copiii  alături de părinți s-au bucurat de spectacolul „Lecție de folclor” prezentat 

de „Baladele Deltei”. La acest eveniment au mai  urcat pe scenă și ne-au prezentat dansuri specifice 

etniilor lor, formațiile: „Malâș” din Jurilovca , „Zorile” de la Sarichioi „Liliici di Baia” din Baia și 

Demetra din Izvoarele, precum și grupuri de copii de la grădinița noastră pentru a ne prezenta 

cântece și dansuri dobrogene 

  

Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect am transmis copiilor cunoştinţe despre propria 

cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii și am promovat relaţii de prietenie şi de bună 

înţelegere între români şi celelalte naţionalităţi.  
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Elemente de bună practică în educaţia interculturală 

Prof.înv.preșc. Dumitru Daniela 

Prof.înv. preșc. Maria Magdalena Buturugă 

Grădinița cu PP nr. 17 Tulcea 

 

 

 

 Interculturalitatea este înainte de orice 

respectul diferențelor. Cadrele didactice sunt 

garanții acestor rigori ale spiritului care 

veghează asupra diferențelor, pentru a învăța, a 

cunoaște si a înțelege ceea ce ne leagă, ceea ce 

ne face asemănători, ceea ce ne apropie.  

   Suntem diferiți, dar nu înseamnă că 

unul este mai bun decât celalalt, cu toții avem 

un potențial valoric egal. Toți avem o cultură 

asemănătoare, dar în același timp si culturi 

diferite. Acestea țin de religiile noastre, de 

grupul nostru etnic, de valorile politice, sociale și de familiile noastre. 

 În cadrul proiectului regional educațional „Colț de țară minunat - într-un spațiu 

intercultural”, am desfășurat la grupă mai multe activitățice au avut ca scop educația interculturală și 

care au vizat următoarele obiective: 

 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români 

şi alte etnii;  

 transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii;  

 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală;  

 formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea 

discriminării şi a intoleranţei;  

 promovarea unor relaţii de 

prietenie şi de bună înţelegere 

între români şi celelalte 

naţionalităţi.  

 învăţarea unor cuvinte în limba 

rusă și turcă. 

 La îndeplinirea acestor obiective 

au contribuit: educatoarele, preșcolarii 

grupei mijlocii „Albinuțele” și părinţii 

acestora. 
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 În cadrul grupei noastre se află 4 

copii care aparțin altor etnii: două fete care 

fac parte din etnia rușilor – lipoveni, o fată 

de etnie elenăși un băiat de etnie turco - 

tătară. 

 Prima activitate desfășurată a fost 

„Costume populare tradiționale” în cadrul 

căreia doamna Artamon însoțită de mama ei 

ne-a prezentat costumele tradiționale etniei 

lor. Fetițele dumneaei Iulia și Cristina 

Artamon au fost îmbrăcate în costumul 

popular ce se poartă doar duminica la slujba 

de la biserică.  

 Doamna Artamon ne-a descris fiecare piesă din costum reușind să ne introducă în atmosfera 

vremurilor de mult apuse. Preșcolarii grupei au îmbrățișat ideea de multiculturalitate, s-au costumat 

și ei în costume tradiționale românești și și-au îmbogățit cunoștințele despre obiectele și straiele 

populare specifice zonei Dobrogei vizitând cu mare interes expoziția realizată în grădinița noastră de 

către cadrele didactice. 

 Cea de-a doua activitate, „Delicii interculturale”, a reprezentat un eveniment gastronomic în 

cadrul căreia familiile copiilor au pregătit și prezentat preparatele culinare specifice etniilor din 

cadrul cărora aceștia fac parte. Familia Artamon ne-a pregătit un deliciu specific etniei rușilor - 

lipoveni și anume pirajeniki, iar familia Lazăr ne-a pregătit delicii culinare specifice etniei turco-

tătare: sarailiile, baclavalele și șuberek- ul au fost degustate de copiii grupei.Preșcolarii au degustat 

cu mare plăcere pizza, o specialitate italiană, deliciu pe care îl mănâncă și cu alte ocazii 

 Ce-a de-a treia activitate „Împreună- cântec, joc și voie bună!” s-a desfășurat la Teatrul 

„Jean Bart”, unde, împreună cu copiii și alături de câțiva părinți ai acestora am participat la 

spectacolul „Lecție de folclor” prezentat de „Baladele Deltei”. La acest eveniment au mai  urcat pe 

scenă și ne-au prezentat dansuri din diferite zone, formațiile: „Malâș” din Jurilovca, „Zorile” de la 

Sarichioi „Liliici di Baia” din Baia și Demetra din Izvoarele. 

  

 

 Considerăm că una dintre cele mai 

importante realizări în urma acestor 

acţiuni a fost prietenia stabilită între copii. 

Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a 

contribui la ceva ce este frumos şi aparţine 

tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi 

manifeste fantezia, spiritul creator, să 

colaboreze şi să coopereze depăşind 

barierele etnice sau de orice altă natură. 
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„Elemente de bună practică în educaţia interculturală”  

Prof. Iordache Simona 

Grădinița cu P.P. nr.17, Tulcea 

 

România este o țară care se află la confluența mai multor culturi, a mai multor religii, a mai 

multor etnii. Acest lucru face ca țara noastră să fie atât de variată, multicolorăși atractivă pentru cei 

care au crescut într-o zonă uniformă. Multiculturalitatea aduce multe elemente pozitive, dar, în 

același timp, implicăși anumite dificultăți. Un copil (la fel ca și un adult) trebuie să înțeleagă că cei 

din jurul său sunt altfel, dar totodată sunt persoane asemănătoare lui. Dacă acest lucru este înțeles 

încă din copilărie atunci problemele legate de conviețuirea și interacțiunea cu oameni diferiți, 

probleme care se pot ivi mai târziu, pot fi prevenite. 

Dobrogea, tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră, este un conglomerat etnic, în care trăiesc  

laolaltă: români, aromâni, bulgari, turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, lipoveni, ucraineni, 

găgăuzi, germani, italieni, albanezi, sârbi, unguri etc. 

Încurajând atitudinea interculturală se deschide calea spre dialog şi comunicare între grupurile 

culturale, cu consecințe benefice asupra întregii societăți. Cultivând valori precum respectul pentru 

celălalt, toleranță față de diversitate, 

complementaritatea dintre valori, grădinița/ 

şcoala este în măsură să fructifice bogăția 

potențială a multiculturalității fără a anula 

identitatea nici unei culturi. 

Într-o societate aflată într-o permanentă 

schimbare, valorile culturale reprezintă 

fundamentul indentității individuale. 

Desfăşurată de la cele mai mici vârste, 

educația interculturală îi vizează pe toți 

copiii, autohtoni propunându-şi să îi 

sensibilizeze la respectarea diversității, 

toleranță, solidaritate și prietenie.  

 

Copiii grupei mari„ Licuricii”, au fost încântați de 

vizita organizată la Muzeul de etnografie și artă 

populară, unde au putut observa costume și obiecte 

specific etniilor prezente în Dobrogea. 

În urma acestei vizite am organizat cu ajutorul 

părinţilor o activitate în care copiii s-au îmbracat în 

costume populare dobrogene,  lipovenești, turcești, 

au adus diverse obiecte de artă populară, cu 

ajutorul cărora s-a amenajat o expoziţie. 
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Fiind un oraș în care se îmbină tradiițile diferitelor etnii, am ales să invităm la activitatea noastră 

„Delicii interculturale” un reprezentant al rușilor lipoveni și reprezentantul etniei elene.  

Ambii invitați și-au prezentat într-un mod plăcut costumele populare și ne-au încântat cu delicatesele 

specific etniei: vareniki, respectiv sos tzatziki din iaurt cu castraveti siusturoi. La finalul activității 

copiii s-au îndulcit cu produse tradiționale turcești: baclavale și sarailii. 

Preșcolarii grupei mari „Licuricii” au participat sub denumirea „Mlădițe dobrogene”la Spectacolul 

intitulat „Împreună, cântec joc și voie bună” cu o horă populară dobrogeană. Copiii au fost mândri să 

poarte costumele populare scoase din lada de zestre a grupei, costume realizate manual de părinți 

împreună cu doamnele educatoare. 

Prin intermediul activităților desfășurate, participanții – preșcolari, părinți, cadre didactice, membrii 

ai comunității locale -  și-au format atitudini pozitive pentru respectarea diversității culturale, 

acceptarea diferențelor culturale și valorizarea individuală în contextul unei societăți multiculturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copiii au aflat despre cei cu care conviețuiesc zi de zi, cei care le sunt colegi, prieteni și care ar putea 

cândva să devină membri ai familiei lor. Preșcolarii au avut ocazia să-și dea seama căși ceilalți sunt 

la fel, deși existăși trăsături prin care diferă, trăsături care îi particularizeazăși îi fac să fie valoroși 

pentru un viitor cât mai bun împreună. Proiectul, pe lângă faptul că ajutăcopiii să-și cunoască mai 

bine apropiații, atinge într-o oarecare măsură și diversitatea religiilor și a modurilor de viață 

specifice. Nu este doar o simplă prezentare a diferitelor minorități, ci pune accent și pe discutarea 

unor provocări care pot fi întâlnite zi de zi, căutând soluții de rezolvare a acestora. Un copil care încă 

de la grădiniță va face cunoștință cu această diversitate și cu diferitele contexte, va înțelege mai ușor 

naturalețea diversității și valoarea care rezidă în ea. Educația are o influență cu atât mai mare cu cât 

începe mai de timpuriu. Un om învață cel mai ușor în copilărie, când încă nu i s-au format 

prejudecăți în legătură cu ceva. E bine ca elevii să-și formeze singuri ideile și opiniile pe baza 

realităților aflate și experimentate de ei înșiși.  
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”Elemente de bună practică în educația multiculturală”  

 

 
prof.Iordache Gherghina/prof.Chislitschi Corina 

Grupa mare Fluturașii 

Grădinița cu p.p. nr.17 Tulcea 

 

În jurul vârstei de 5 ani se conturează elemente importante, care îi permit copilului situarea în mediul 

cultural al grupului de apartenență, astfel că el poate asimila din mediul social prejudecăți și atitudini 

negative față de alte grupuri. Astfel, copilul învață prin interacțiunile cu cei din jurul său ce înseamnă 

să trăiască împreună, cât de asemănători și totuși diferiți sunt, ce comportamente sunt acceptate 

social și cultural și care sunt respinse, învață regulile sociale și asimilează modele culturale.  

 

    Interculturalitatea – este o component a realității 

zilnice din grădiniță, ea presupune respect, 

toleranță, acceptarea diversității și o atitudine 

prietenoasă. 

Actul educational este organizat din perspectiva 

interculturală permițând învățarea prin cooperare, 

comunicare și împărtășirea experienței și 

aspectelor diverse din activitățile etniilor cărora le 

aparțin. 

       În grădiniță, copiii nu au prejudecăți în 

relațiile cu colegii indiferent de zona culturală sau 

etnie. La acestă vârstă nu se poate vorbi despre o 

experiență de viață, care să ducă la diferențieri de 

rasă sau etnie. 

       La nivelul preșcolar noțiunile de multiculturalitate sau etnie sunt greu de perceput, de aceea 

activitățile desfășurate au avut ca obiectiv educația multiculturală. Aceste activități au fost deosebit 

de atractive, interesante, diverse, antrenând copiii și părinții în egală măsură. 

 

  În grădiniță, în cadrul proiectului ”Colț de 

țară minunat – într-un spațiu intercultural”,  

s-a organizat o expoziție cu costume 

tradiționale specifice mai multor etnii: 

grecești, turcești, lipovenești, macedonești, 

care au fost observate și de copiii grupei 

mari”Fluturașii”.  

 

La grupă, împreună cu părinții am organizat 

o expoziție cu costume populare tradiționale, 

obiecte de artizanat, delicii gastronomice, 

specifice etniilor sus menționate.  
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Copiii au participat cu mult interes, îmbrăcați în ținută de sărbătoare, cu costume naționale, au 

dansat”Hora mare” și au cântat „Frunzuliță magheran”, iar surpriza cea mare a constituit-o prezența, 

ca invitat, a unui fost membru al Ansamblului Folcloric ”Baladele Deltei” din Tulcea, care ne-a 

prezentat costumul său popular dobrogean și ne-a încântat interpretând melodii populare din toate 

zonele țării. 

Părinții ne-au fost alături cu preparate 

tradiționale specifice etniilor din Dobrogea. Copiii 

au savurat delicii gastronomice deosebit de 

gustoase: sarailie, baclavale, halva, rahat turcesc, 

plăcintă cu brânză, spanac și mărar, colac 

tradițional dobrogean. 

 

Lecția de folclor oferită de Ansamblul 

Folcloric ”Baladele Deltei”din Tulcea,  pe scena 

de la Teatrul Jean Bart, a fost un prilej de 

bucurie, dar și de cunoaștere a costumelor 

tradiționale, a dansurilor și cântecelor populare 

din toate regiunile țării. 

 

 

Bucuria nemărginită și interesul copiilor a 

creat o atmosferă deosebită, unde, cei mici alături 

de dascăli și părinți, s-au manifestat ca într-o zi 

de sărbătoare, într-un ”colț de țară minunat”. 

       

Copii, părinți, bunici, cadre didactice participă de fiecare dată, cu bucurie la astfel de evenimente 

pentru că ... Dobrogea e un spaţiu privilegiat, exemplar, cel mai relevant model de armonie etnică 

produs de istorie, şi este de datoria noastră să-l promovăm și să-l transmitem mai departe. 
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Tulcea, colțul de rai al „Voinicilor” 

 

prof. BARBU ELENA –IULIANA,  

Prof. PAPUC LOREDANA-IOANA 

 

Grădinița cu P.P. nr. 17, Tulcea 

Motto: „A fi divers înseamnă a fi altfel.  Diversitatea înseamnă, întâi de toate, capacitatea de a trăi 

în armonie cu ceilalți pentru că, în esență, suntem cu toții diferiți, atipici și prin aceasta lumea este 

de mii de ori mai frumoasă. Diversitateaînseamnă unicitate și multiplicitate, parte și întreg, 

echilibru și spirit de independență. Acceptarea diversității e înțelegere. Diversitatea suntem toți.”  

Mihaela Dumitrașcu- DIVERS 

„Diferiți, dar egali!” , activitatea desfășurată la Muzeulde Etnografie și Artă Populară Tulcea din 

luna februarie 2019 a  familiarizat ”Voinicii” cu specificul cultural etnic din zonă - despre 

conviețuirea a mai multor etnii,  au văzut colecțiile de artă, dar au aflat și aspecte despre tradițiile, 

limba și portul popular al românilor, turcilor, lipovenilor, grecilor, ucrainienilor, etc. La încheierea 

activității am jucat jocul ”Oul în lingura de lemn ” și am dansat o horă dobrogeană.  

 

 

„Costume populare tradiționale” --a fost o activitate 

în care părinții și educatoarele au contribuit la 

amenajarea spațiului intercultural pentru cunoașterea 

costumului popular și al costumelor tradiționale 

specifice diferitelor etnii( ruși lipoveni, aromâni, greci, 

turci, ș.a.)  Au răspuns invitației noastre doamna 

Varabev Liliana, cu fiul Dragoș și fiica Diana, care ne-

au prezentat cum se îmbracă femeile rușilor- lipoveni: 

cu o fustiță, din pânză albă, care se pune pe sub rochia 

inițială(iubca), o rochie care este până la 

glezne(subca), un cordon(pois), etc. De asemenea, 

bărbații se îmbracă cu: o cămașă, din pânză 

colorată(rubască), o pereche de pantaloni, cu o croială 

specifică(briuchi), un cordon(pois), etc. Diana ne-a 

cântat cântecul „Blinchiki kroroshie” (”Clătite 

crocante”). La final ne-a provocat și pe noi să îl 

cântăm.Am avut bucuria de a ne face o prezentare a 

etniei macedonene de către doamna Matei Adina, cu 

fiul Gabriel, a costumului popular aromân bărbătesc, 

dar și a câtorva obiceiuri și tradiții ale acestei culturi. 
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„Delicii interculinare”  a fost un eveniment 

gastronomic în care familiile ”Voinicilor” au adus 

diferite preparate culinare specifice turcilor, rușilor-

lipoveni, grecilor, ș.a. Reprezentantul etniei grecești, 

doamna Macar Anca, cu fiica sa Ana,  ne-a prezentat 

rețeta de plăcintă cu brânză, dar care are și un bănuț(cel 

ce îl găsește e norocos tot anul), ne-a cântat în grecește, 

ne- a prezentat, cu poze și un film,  ”Lăzărelul”, obicei 

din Sâmbăta lui Lazăr din comuna Izvoarele, jud. 

Tulcea, dar și costumul popular grecesc al fetei. 

 

 

 

„Împreună- cântec, joc și voie bună!” a reprezentat un spectacol – lecție realizat de Ansamblul  

Artistic profesionist ”Baladele Deltei” pentru grădinița noastră, împreună cu grădinițele implicate în 

proiect: Grădinița Școlii Gimnaziale Baia, Grădinița Panduru, Comunitatea Greacă din Izvoarele, 

Grădinița Jurilovca și Grădinița Sarichioi. 
 

Ne bucurăm că preșcolarii noștri au manifestat,  în acest proiect educațional,   interes pentru 

cunoaștere și descoperiri, au denumit etnii care trăiesc în județul Tulcea, au recunoscut costume, 

obiceiuri și tradiții specifice etniilor prezentate, au recunoscut câteva cuvinte, cântece, mâncăruri 

care aparțin culturilor ruților- lipoveni, turcilor, macedonenilor, românilor, au executat câteva 

mișcări, figuri de dans ale rușilor, grecilor, turcilor, românilor, au realizat interacțiuni pozitive cu 

semenii, au colaborat cu orice membru al comunității în care trăiesc, indiferent de cultura căreia îi 

aparține acesta, au acceptat diversitatea(mai multe culturi) în unitate(oameni cu drepturi egale) prin 

atitudini de prietenie și toleranță.  

 

 
Bibliografie:  Revista Învățământul Preșcolar nr. 3-4/2011, Editura Arlequin, București 
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PROIECT OPȚIONAL- „ROMÂNAȘII” 
 

 

Prof. Petrichei Liliana 

Grădiniţa cu P.N. nr.4 , Tulcea 

 

Durata: un an școlar 

Număr de ore pe săptămână: una. 

Arii curriculare implicate: DPM, DEC, DLC. 

 

ARGUMENT     

 

Folclorul este inima oricărei culturi. Acesta cuprinde o serie de obiceiuri, datini și tradiții care 

s-au păstrat datorită permanenței și continuității spirituale a românilor. Ca educatoare, consider că 

orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al culturii populare. Tradițiile populare au 

constituit subiecte îndrăgite și interesante pentru copii. Sentimentele lor au fost îndreptate spre arta 

populară, muzica și dansul popular în general și cel dobrogean în special, spre arta aplicată în 

costumele populare și amenajarea interiorului.  Voi încerca antrenarea copiilor și a părinților în 

achiziționarea de obiecte artizanale ( farfurii, ștergare, oale, fluiere, linguri de lemn, costume 

populare etc.) și chiar confecționarea unor costume populare dobrogene. Primii pași în cunoaștera 

obiceiurilor și a tradițiilor noastre populare se vor realiza cu ușurință prin intermediul folclorului 

copiilor, al cântecelor și dansurilor populare.  

Dansul, ca formă de exprimare și de comunicare artistică este un tip de activitate care 

dobândeşte o tot mai mare eficienţă în munca cu preşcolarii. Copiii iubesc mişcarea, muzica, iar 

elementul emoţional implicat în acest gen de activităţi oferă mişcării atractivitate şi motivaţie, 

mobilizează forţele copilului şi-i produce bucurie, mulţumire. 

Dansul contribuie la îmbunătăţirea motricităţii datorită marii varietăţi a mişcărilor, repetate în 

condiţii variate, influenţează asupra unor calităţi motrice, cu precădere asupra  îndemânării şi 

rezistenţei generale. 

Dansul reprezintă pentru preşcolar o formă excelentă de activitate, capabilă să favorizeze 

fortificarea organismului, organizarea în mod plăcut şi util a timpului liber. Prin frumuseţea 

costumelor şi a melodiei, prin supleţea şi expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o imprimă 

copiilor, contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei pentru valorile folclorice locale. 

Observând, în decursul anilor, scăderea interesului părinţilor şi al copiilor pentru dansul 

popular, pe de o parte, precum si interesul crescut pentru muzică, dans modern şi necesitatea 

consumului de energie, pe de altă parte, mi-am propus să desfăşor în grădiniţă opţionalul 

“Românașii”, prin care să stimulez interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru desfăşurarea unor 

activităţi prin care să îmbinăm elemente folclorice cu elemente moderne. 

 

OBIECTIVE CADRU: 

•Familiarizarea și cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor popular românești/ dobrogene;  

•Formarea sentimentului de mândrie, respect față de folclorul românesc/ dobrogean.  
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

•Să execute exerciții pentru stimularea tonicității musculaturii și segmentelor corpului, coordonându-

și mișcările, sincronizându-se cu muzica; 

•Să achiziționeze elemente de dans ritmic, tematic, popular; 

•Să execute diferite variante de mers și alergare pe ritm de muzică; 

•Să stăpânească pozițiile de bază și orientarea spațială în formația de dans; 

•Să-și exprime liber impresiile declanșate de muzică și dans; 

•Să adopte un comportament adecvat în activitățile de grup; 

•Să exprime, prin mişcare, starea sufletească creată de muzica audiată.  

CONŢINUTURI ŞI TEMATICĂ ORIENTATIVĂ: 

•Paşi de bază, mişcări în sincron şi de euritmie ”Dansează cu mine” – 8 activități;  

•Dansuri populare: „Hora”, „Alunelul”,”Geamparaua”, ”Drag mi-e jocul românesc” 

 – 12 activități;  

•Dansuri tematice : ’’Samba florilor’’, ’’Păpădie’’ – 10 activități;  

•Prezentarea unor spectacole în faţa grupei, grădiniţei, părinţilor, serbări- 5 activități; 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT: La sfârşitul anului, copiii vor fi capabili:  

•Să execute corect paşii dansurilor propuse spre a fi învăţate;  

•Să aibă o ţinută adecvată dansului ritmic, tematic și popular;  

•Să manifeste spirit de echipă şi să colaboreze pentru reuşita activităţii;  

•Să prezinte spectacole în grădiniţă şi în cadrul comunităţii locale; 

•Să vizioneze cu interes materialele audio-video privind dansurile prezentate de ei și alți colegi. 

MIJLOACE DE REALIZARE:  

•Audiţie - melodii din folclorul local, dans tematic, accesibile nivelului grupei;  

•Vizionare de CD de la serbările organizate în unitate de alte generaţii de copii;  

•Vizionare de spectacole ; 

•Activităţi aplicative în sala de grupă;  

•Prezentare de spectacole. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

•Spectacole prezentate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale în faţa părinţilor;  

•Spectacole prezentate în comunitate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

•Curriculum pentru învățământul preșcolar- 2008; 

•Badiu T., Educaţia-fizică a copiilor şi şcolarilor, Editura Garuda-Art, Chişinău, 1999;  

•Ferrario B., Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti, 2004;  

•Ianegic R. , Void and Plenitude. Fundamental Concepts in Modern Choreographic Performance , 

Editura Institutului Cultural Român; 

•Kulcsar St., Gimnastica aerobică, Editura Clusium, 2  
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CUM PUTEM SĂ-I FAMILIARIZĂM PE COPII CU LIMBA, CULTURA ŞI TRADIŢIILE  

MINORITĂŢILOR? 

 

Prof. Berechet Ecaterina 

Grădiniţa cu P.N. nr.12, Tulcea 

 

În învăţământul preşcolar, familiarizarea majorităţii cu limba, cultura, tradiţiile minorităţilor 

revine educatoarelor. În primul rând, educatoarele trebuie să fie persoane deschise spre toţi copiii, să 

fie tolerante, indiferent din ce familii provin copiii grupei din punct de vedere etnic, 

religios, rasial, social etc. 

Cum putem să-i familiarizăm pe copii cu limba, cultura şi tradiţiile minorităţilor? 

Le facem cunoscut copiilor că nu suntem toţi la fel, că avem fiecare o identitate. Exemplificăm prin 

faptul că unii vorbesc acasă altă limbă decât limba română. Astfel, îi putem ruga pe copiii respectivi 

să ne spună câteva cuvinte în limba lor maternă. După discuţii prealabile cu părinţii lor, prin care îi 

vom ruga să-I îndrume în mod specific pe copii, le vom cere acestora să ne expună, să ne povestească 

un obicei de sărbători care este diferit de ceea ce este specific la noi. 

La fel se poate proceda şi în ceea ce priveşte minoritatea religioasă. Pornind de la principiile generale 

ale educaţiei interculturale, ele se pot pot adapta la obiectivele educaţiei preşcolare, astfel încât se 

conturează câteva jaloane: 

• dezvoltarea capacităţii de comunicare cu semenii; 

• acceptarea celuilalt ca fiind altul; 

• stimularea curiozităţii copiilor pentru diferenţele dintre ei în plan cultural; 

• deschiderea spre acceptarea diferenţelor etnice( limba, obiceiuri, tradiţii); 

• formarea înţelegerii identităţii de sine, a apartenenţei la neam; 

• formarea conduitei morale, religioase, civice. 

MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR EDUCAŢIEI INTERCULTURALE 

Educaţia interculturală se poate realiza prin activităţi curriculare şi extracurriculare. În activităţile 

curriculare, dacă ne propunem teme despre familie, meserii, obiceiuri şi tradiţii, prietenie, avem 

posibilitatea să facem primii paşi în atingerea obiectivelor educaţiei interculturale şi multiculturale.  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ este o activitate plăcută copiilor şi un prilej bun să-şi povestescă 

întâmplări, să se cunoască, să se revadă cu bucurie, să se accepte unii pe alţii aşa cum sunt, să se 

respecte, să fie toleranţi cu cei care sunt altfel. 

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ne dau posibilitatea ca ,într-o atmosferă destinsă, uneori 

într-un cadru festiv, fiecare să se manifeste liber, cum simte el imboldul şi, astfel, oferă alte prilejuri 

de a se cunoaşte copiii între ei. 

SERBĂRILE sunt cel mai plăcut mod pentru copii de a arăta ce ştiu şi cine sunt. În pregătirea unei 

serbări va fi cu atât mai plăcut pentru copiii de diverse etnii să prezinte o poezie, un cântec, o 

numărătoare, un dans, un joc specific etniei, pe care le cunosc din familie. Nu numai  

copiii din grupă vor fi încântaţi să vadă şi altceva, ci şi părinţii copiilor minoritari. În felul acesta, 

majoritatea face primul pas, se deschide spre cei care sunt altfel, vorbesc altfel, iar minoritarii nu sunt 

insensibili la manifestările pozitive ale majoritarilor. 
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ACŢIUNILE DE SOCIALIZARE interetnică sunt, de asemenea, plăcute copiilor. Putem organiza 

vizite la centrele culturale ale minorităţilor, întâlniri cu reprezentanţi ai acţiunilor respective. În 

excursii sau la picnicuri ,atmosfera este mai destinsă. Îi vom încuraja pe copii şi pe părinţi să propună 

jocuri distractive pe care le învaţă cu toţii. 

Copilul învaţă facând! Să-i oferim toate oportunităţile de a învăţa , asigurându-i protecţie, siguranţă, 

încurajare şi mai presus de toate, iubire! 

Interculturalitatea aduce în societate un plus de valoare și de îmbogățire culturală. Așadar, datoria 

noastră, a cadrelor didactice, este aceea de a le oferi copiilor experiențe de învațare care să -i 

familiarizeze cu diferite culturi, pentru a deveni adulți toleranți, cu deschidere către interculturalitate 

și multilingvism, factori ce asigură egalitatea șanselor în educație. 

Prin realizarea acestor activităţi se urmăreşte dezvoltarea orizontului de cunoaştere şi experienţa 

personală a copiilor din grădiniţă. Ca educatori vom crea situaţii concrete de învăţare prin care copiii 

să-şi însuşească în mod direct deprinderi de comportare civilizată care odată cu trecerea timpului să 

se transforme în obişnuinţe şi să-şi formeze trăsături pozitive de voinţă şi caracter. 

În interiorul copiilor există o lume plină de surprize şi de miracole, şi mai tot timpul noi, adulţii, 

considerăm că, dacă aplicăm tehnici corespunzatoare, vom avea acces în această lume mirifică. 

Adevărul este că uneori inima şi dragostea merg împreună spre copilul cu probleme, căutând şi 

asteptând cu respect o invitaţie la miracol. 

Există pentru fiecare dintre noi o misiune bine definită şi conturată, iar timpul şi lumina inimii fac ca 

aceasta să fie descoperită şi asumată. Însoţită de pasiune şi conştiinciozitate, de libertate şi fantezie 

ea poate da rezultate uimitoare.Ca dascăli ne dorim ca încercarea noastră să dea roade şi să aibă 

succes, reprezentând un proces de optimizare, de suport şi de recuperare a potenţialului atât de divers 

al copiilor, indiferent de mediile din care provin, de situaţia lor socială sau materială.  

 

 

PREŞCOLARII ŞI ETNIILE DOBROGEI 

 

PROF.ÎNV. PREPRIMAR MORARU DANIELA,  

LICEUL TEORETIC ION CREANGĂ TULCEA 

 

,,Diversitatea este arta de a gândi independent împreună ”  

Malcom Forbes 

Conform Dicţionarului de Psihologie, fenomenul educaţional intercultural  este unul social de 

dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor,  prin 

comunicare şi exerciţiu, prin modelarea comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în 

relaţiile sociale. 

În România trăiesc, alături de comunitatea românească, diferite comunităţi etnice, cu tradiţii 

culturale, lingvistice şi religioase specifice. Regiunile cu cea mai mare diversitate etnică din România 

sunt Transilvania, Banatul, Bucovina şi Dobrogea. În zonele cu diversitate etnică mai redusă, precum 

Oltenia şi Moldova, se manifestă cea mai mică deschidere atât faţă de pluralismul etnic, cât şi faţă de 

cel politic.Grupurile etnice  semnificative din Dobrogea sunt: turcii, tătarii, ruşii lipoveni, grecii,  

aromânii, bulgarii, italienii.Studiind etniile Dobrogei, preşcolarii  descoperă noi traditii si religii,   
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află noi informaţii referitoare la ţările din care provin şi trecutul acestora.  

Procesul de învăţare pentru un copil începe din momentul în care se naşte; mediul în care 

trăieşte, experienţele pe care le are şi exemplele de comportament pe care i le oferim noi contribuie la 

înţelegerea propriei lor persoane şi a lumii. 

Educația interculturală poate fi implementată cu succes în orice grădiniţă din țara noastră. 

Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. Dacă  

putem educa de mici copiii că ei nu sunt mai presus decât nimeni și că fiecare persoană trebuie tratată 

cu șanse egale, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor accepta și se vor îmbogăți în urma 

diversitătii culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice,  este aceea de a le oferi copiilor experiențe 

de învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi. 

 Proiectul   ”COLȚ DE ȚARĂ MINUNAT—ÎNTR-UN SPAȚIU INTERCULTURAL’’ a 

oferit oportunitatea preşcolarilor din grupa combinată să îşi îmbogăţească orizontul cultural. Deşi în 

acestă grupă nu există copii care să facă parte dint-o etnie, au trăit bucuria participării la activităţi ce 

au vizat prezentarea costumelor populare tradiţionale ce aparţin grupurilor etnice, a obiceiurilor şi 

tradiţiilor, s-au îmbracat cu diverse costume, au gustat delicii interculturale, au vizionat materiale 

video relevante, au vizitat Muzeul de Etnografie şi Artă Populară. 

 Intrucât am întampinat dificultăţi în găsirea a cât mai multe costume populare, am apelat la 

imagini, la video pentru completarea informaţiilor şi întregirea activităţii cu aspecte relevante temei 

propuse.   Activităţile derulate au contribuit la îmbogăţirea strategiei în domeniul educativ, fiind 

apreciate de copii şi de părinţi, precum şi de comunităţile etnice care ne-au sprijinit cu costume şi 

informaţii. 

„EU ÎNVĂŢ DE LA TINE, TU ÎNVEŢI DE LA MINE, NOI TRĂIM ÎN ARMONIE’’ 
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Gradinița- primii pași spre interculturalitate 

Profesor învățământ preșcolar: Silvia Ana Paraschiv 

Școala Gimnazială “ Constantin Găvenea” 

Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să 

răspundem nevoilor fiecărui copil, să le recunoaştem 

aptitudinile, să le asigurăm medierea de care aceştia au 

nevoie şi să veghem ca fiecare să fie recunoscut în cadrul 

grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm la 

valorificarea aptitudinilor copiilor născuţi în medii 

defavorizate.Este evident că interculturalismul devine o 

experienţă umană normală şi mai ales inevitabilă.  

Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se 

deruleze de la sine, ci să constituie preocupări majore ale cadrelor didactice.Sentimentul apartenenţei 

la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii, altfel spus, în cei ,,şapte ani de 

acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.  

Iată de ce revine educatoarelor, în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi de 

educare şi formare multiculturală. Cadrele didactice bine intenţionate, convinse pe drept că toţi copiii 

sunt egali, iar majoritarii nu sunt mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind 

perspectiva majoritară ca normă aplicabilă tuturor şi fără negociere. 

           Grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de demarare a 

programelor proiectate şi planificate la nivel general pentru integrarea educaţională şi socială a 

tuturor copiilor. Dacă ne punem întrebările: ,,Este grădiniţa mediul de încadrare educaţională şi 

socială a tuturor copiilor? Au toţi copii şanse egale de participare în programele dedicate sprijinirii şi 

dezvoltării lor individuale? Asigură, singură, familia sprijinul şi educarea corectă a copiilor până la 

vârsta şcolară, sub aspect cultural, moral, religios?”  Pentru a creşte generaţii educate trebuie să ai 

grijă de fiecare individ. Copilul se descoperă pe sine cu adevărat, nu atât în microuniversul familiei, 

în desfăşurările sale solitare, cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii de copii. 

Năzuinţa şi bucuria lui reală de a se afla în mijlocul grupurilor de copii pot constitui simptom al 

faptului că unele din valorile de preţ în universul copilăriei le constituie şi comunicarea interumană , 

prietenia, cooperarea, însăşi prezenţa în mijlocul grupurilor de copii. 

           Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă, şi nu o 

temă sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării 

spaţiului care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor 

copii. Am căutat să deschidem spaţiul grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, 

excursii, serbări cu specific intercultural. 

            Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor au vizat următoarele 

obiective specifice:  

 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români 

şi alte etnii; 

 Transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii; 

 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 
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 formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea 

discriminării şi a intoleranţei; 

 promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte 

naţionalităţi. 

 învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în aromană, greacă, germană, rusă, 

respectiv română. 

 La îndeplinirea  acestor obiective au 

contribuit: copii, educatoare, părinţi, comunitatea. 

Acţiunile realizate în cadrul proiectului s-au 

desfăşurat în cadrul unor: vizite, spectacole ,plimbări, 

concursuri tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii 

cu lucrările copiilor, albume, CD-uri De exemplu 

activitatea de observare a costumelor populare, de 

învăţare a unor cântece, dansuri populare.  

Considerăm că una dintre cele mai importante 

realizări în urma acestor acţiuni a fost prietenia 

stabilită între copii. Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a contribui la ceva ce este frumos  şi aparţine 

tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi manifeste fantezia, spiritul creator, să colaboreze şi să 

coopereze depăşind barierele lingvistice sau de orice altă natură. 

 Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există 

un limbaj comun: muzica, dansul, pictura respectul, iubirea, toleranţa. 

 

Bibliografie 

1.Dasen, P.; Perregaux, C.; Rey, M. – „Educaţiainterculturală”, Ed. Polirom, Iaşi 1999  

2. Ciolan, L. – „Paşicătreşcoalainterculturală. Ghid de educaţieinterculturalăpentrucadreledidactice”, 

Ed. Corint, Bucureşti 2000 

 

UNIȚI PRIN TRADIȚII 

Prof. înv. preșc.Curleancă – Năstase Mariana 

Grădinița Școlii Gimnaziale,, Elena Doamna”Tulcea 

 

Interculturalitatea  aduce în societate un plus de cunoaștere. Diversitatea culturală nu mai este 

un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în mediul școlar.  

Educația interculturală poate fi implementată cu succes în orice unitate de învățământ din țara 

noastră. 

Trăsătura definitorie a unei regiuni, caracteristică țării noastre este faptul că alături de populația 

predominant românească se găsesc și alte minorități naționale care alcătuiesc grupuri etnice 

deosebite. Diferite prin limbă, obiceiuri, ocupații și port, aceste grupuri etnice amintesc despre 

trecutul istoric al regiunii dobrogene. Astfel, Dobrogea, prin specificul ei geografic reunește 18 etnii, 

cum ar fi : românii, aromânii, romii, turcii, grecii, rușii - lipoveni, rușii - ucraineni, tătari, sârbi, 

italieni, maghiari, bulgari, etc.   
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Respectul față de obiceiurile și tradițiile poporului nostru și al altor popoare și etnii conlocuitoare se 

cultivă încă de la grădiniță. La vârsta preșcolară trebuie să formăm comportamente sociale și moral – 

civice adecvate unei conviețuiri pașnice, să cultivăm prietenia și respectul reciproc între copii, 

precum și respectul pentru valorile culturale ale tuturor etniilor conviețuitoare. 

 În grădiniță,  la grupa pe care o coordonez ,abordez ideile educației interculturale prin următoarele 

componente: 

 organizez activitatea într-un mod democratic dând astfel copiilor posibilitatea să se exprime 

liber, să dialogheze ținând cont de părerile tuturor, lăsându-i să-și asume responsabilități; 

 le oferă tuturor copiilor șanse egale, prin participarea la activități extracurriculare, evitând 

marginalizarea sau izolarea copiilor, dar și a părinților acestora; 

  la grupa pe care o coordonez relațiile dintre copii s-au îmbunătățit datorită cooperării dintre 

aceștia, în unele cazuri legându-se prietenii și între familiile acestora; 

 ofer copiilor experiențe de învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi, deoarece fiecare 

dintre ei dorește să fie valorizat, să  iasă în evidență cu ce are  el mai valoros și interesant.  

Activitățile extracurriculare propuse și derulate în săptămâna ,,Școala altfel” din perspectiva  

educației interculturale, intitulate ,,SĂ ÎMPĂRTĂȘIM TRADIȚII” au oferit oportunitatea desfășurării 

unor activități interesante și din prisma încheierii de parteneriate cu diferite școlii din alte zone/ 

medii sociale( com. Izvoarele),  copiii  participând cu toată plăcerea la activități, creându-se o 

atmosferă de lucru prin cooperare, în care copiii, continuu au fost încurajați să-și exprime și să se 

exteriorizeze într-o manieră liberă, antrenându-și totodată familiile într-un mod eficient și plăcut. 

Dintre activitățile desfășurate   menționez: 

 ,, Meșteri făurari și artiști populari”; 

 ,, Din îndeletnicirile rușilor-lipoveni” ( prezentare power-point); 

 ,,Totul despre noi – etniile ucraineană și turcă-tătară se prezintă” ( expoziție vestimentară);  

 ,, Delicii culinare ale  etniilor ucrainene (vareniki / colțunași cu brânză) și turcă – tătară ( 

incir dolmași – smochine umplute cu nucă)” – activitate gastronomică; 

 ,, Împreună – cântec, joc și voie bună ,, - Prezentarea de cântece și dansuri tradiționale; 

 Dans tradițional ,, Lăzărelul ,, - prezentat de un grup de copii din comuna Izvoarele; 

 ,, Program artistic de cântece și dansuri dobrogene” prezentat de preșcolarii grădinițelor nr. 12 

și 18 Tulcea; 

 ,,  Din comorile satului dobrogean” - Expoziție de fotografii din timpul derulării activităților; 

 ,, Mic dicționar de cuvinte etimologice” – confecționare; 

 ,,Târgul interetnic” – obiecte meșteșugărești specifice diferitelor culturi ( tombolă). 

 

Educația interculturală este educația relațiilor interpersonale,care implică membrii unor culturi 

diferite… 

Învățarea interculturală presupune o învățare pe tot parcursul vieții, de la o vârstă fragedă. Dacă ne 

putem educa copiii de mici că ei nu sunt mai presus decât nimeni și că fiecare persoană trebuie tratată 

cu șanse egală, cu siguranță vor deveni adulți toleranți ce vor accepta și se vor îmbogăți după urma 

diversității culturale. Datoria noastră, a cadrelor didactice este aceea de a le oferi copiilor experiențe 

de învățare care să-i familiarizeze cu diferite culturi. 
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Şcoala este chemată să ofere prin intermediul educaţiei interculturale un model de convieţuire. 

Această componentă se referă la deprinderea de a trăi împreună cu ceilalţi, prin dezvoltarea 

cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale. 

Competenţa interculturală se formează prin intermediul activităţilor, realizate în mediul educaţional  

formal, nonformal şi informal. Valorile incluse în finalităţile educaţiei interculturale nu se pot realiza 

de la sine. Deschiderea faţă de celălalt, acceptarea acestuia, toleranţa nu sunt înnăscute, ci se 

construiesc în personalitate prin demersuri educaţionale sistematice. 

 

 

INTERCULTURALITATEA- O NOUĂ PROVOCARE ŞI PENTRU PREŞCOLARI  

 

                           Prof. înv. preşc. Loghin Ecaterina 

                             G.P.P.,,Prichindel”Suceava, gr.mică, 

 

       Dacă educaţia până în prezent era una naţională, în actualul context românesc, european şi 

mondial va fi necesar să fie avută în vedere educaţia interculturală. Ea vizează formarea conştiinţei şi 

a capacităţii individului de a comunica şi a se raporta la alte culturi, de toleranţă şi evitare a 

conflictelor interculturale(conflictele interetnice au drept sursă, între altele, şi recunoaşterea reciprocă 

din punct de vedere cultural).  

     Educaţia interculturală asigură şanse egale de viaţă şi educaţie tuturor copiilor, indiferent de rasă, 

religie, stare de sănătate, opţiune politică sau situaţie materială a părinţilor.Aceasta începe de la 

grădiniţă şi uneori continuă toată viaţa prin formare de atitudini şi competenţe interculturale şi 

promovează toleranţă, deschidere, depăşirea prejudecăţilor, acceptare şi înţelegere firească a 

raportului eu-celălalt. 

  Copilul nu se naşte cu predispoziţia de a-i detesta pe cei diferiţi, ci el preia din familie prejudecăţile 

faţă de anumite grupuri (« să nu te joci cu ţiganii »). De aceea educatorii trebuie să încurajeze 

cooperarea, lucrul în perechi, cunoaşterea şi discutarea diverselor tradiţii, obiceiuri, valori, etc. 

Deosebit de importantă am considerat că este găsirea unor modalităţi de schimbare a atitudinii 

părinţilor referitoare la unele aspecte ce le par deosebite sau le consideră neplăcute pentru copiii lor. 

Astfel am luat unele măsuri ca : 

      -    purtarea discuţiilor individuale ori de câte ori apar probleme ; 

-   antrenarea părinţilor în activităţile şi proiectele realizate la grupă ; 

-   desfăşurarea cursului pentru părinţi « Educaţi aşa » ; 

      - familiarizarea părinţilor cu : drepturile copiilor, responsabilităţile părinţilor, normele de 

comportare, prin intermediul lectoratelor cu părinţii, etc. 

Preşcolarii nu posedă informaţii suficiente referitoare la apartenenţa etnică şi socială, religie, 

naţionalitate, rasă, limbă, etc., dar ceea ce ştiu ei se concretizează în comportamentul lor prin  

a-l respinge pe copilul care este « altfel » decât ei (de obicei rrom). 

              Pentru a-i informa în acest sens am urmărit, în primul rând, ca prin diferite activităţi să-i 

familiarizez cu viaţa copiilor din alte ţări. Prin intermediul revistelor, planşelor, albumelor, al 

emisiunilor T.V. copiii au cunoscut diversitatea oamenilor(de culoare, aspect), în general. 

Povestindu-le şi relatându-le întâmplări, preocupări ale copiilor şi adulţilor din ţara noastră şi din 



30 
 

altte ţări, au putut trage concluzia că mai mult ne asemănăm unii cu  alţii decât ne deosebim. Deci în 

fiecare ţară copiii au aceleaşi preocupări : se joacă, dansează, cântă, desenează, chiar dacă după 

aspectul fizic, ei par diferiţi. Activităţile pe care ni le planificăm în preajma unor evenimente au rolul 

de a-i sensibiliza pe copii asupra îndemnurilor la prietenie, ajutor, toleranţă. 

              Integrarea României în U.E. face ca unul dintre obiectivele majore la preşcolari să fie « a 

învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi ». Evenimentele şi acţiunile ce au avut loc şi 

continuăm să le desfăşurăm cu copiii au menirea de a-i familiariza pe aceştia cu U.E. şi cu ceea ce 

înseamnă sau reprezintă această uniune. In acest sens am realizat un pliant cu imagini, intitulat « 

EUROPA UNITĂ ». Prin  intermediul acestuia, copiii au fost familiarizaţi cu denumirile ţărilor ce 

fac parte din U.E., ale oraşelor importante. Au cunoscut steagurile acestor ţări, au observat imgini 

reprezentative. 

                Programarea unei activităţi având ca temă interculturalitatea, la unitatea noastră, a făcut 

posibilă prezenţa unui grup de copii preşcolari de naţionalitate polonă.I-am invitat şi în grupa noastră 

, iar preşcolarii au putut observa frumoasele costume populare purtate de aceştia. Au audiat cântece 

în limba polonă şi au vizionat dansuri specifice acestora.  

       Învăţarea limbii engleze de la grădiniţă constituie încă un nou mod de deschidere spre diverse 

culturi. Scurtele dialoguri, formulele de politeţe şi salut, poeziile şi cântecele învăţate în altă limbă 

deschid copilului de la cea mai fragedă vârstă noi orizonturi.Aceasta este prima deschidere spre 

Celălalt.Vizionarea desenelor animate în altă limbă îi pune pe copii în situaţia de a percepe cuvinte 

corespunzătoare obiectelor,acţiunilor, imaginilor prezentate. 

       Prin diverse activităţi, folosindu-mă de reviste, planşe, albume, emisiuniTV, copiii au cunoscut 

diversitatea oamenilor din alte ţări. Povestindu-le şi relatându-le întâmplări, preocupări ale copiilor şi 

adulţilor din ţara noastră şi din alte ţări, au putut trage concluzia că mai mult ne asemănăm unii cu 

alţii decât ne deosebim.  

       Unul dintre copiii grupei frecventând grupa mare la o grădiniţă din Italia, a adus şi prezentat 

copiilor CD-uri cu imagini din preocupările copiilor de vârstă preşcolară,programele lor artistice 

desfăşurate cu diferite ocazii. Aceste aspecte au trezit un interes deosebit din partea copiilor care 

deseori îl puneau pe colegul lor să le prezinte înregistrările respective sau să le spună cum se 

pronunţă anumite cuvinte în limba italiană.                                                          

       Faptul că unii părinţi, cunoscuţi sau rude pleacă şi vin din alte ţări îi creează preşcolarului o 

imagine de ansamblu asupra diferitelor comunităţi.Copiii sunt conştientizaţi că există şi alte realităţi 

diferite de ale noastre.Există alte moduri de viaţă sau societăţi.Ei trebuie învăţaţi să practice o 

toleranţă activă, să înţeleagă faptul că nu există nici culturi superioare, nici culturi inferioare, doar 

culturi diferite. 

              În cadrul opţionalului « Prietenul meu – calculatorul » am « citit » cu copiii imagini de pe 

Internet ce reliefau aspecte din activitatea copiilor, din diferite grădiniţe ale Europei. Am observat 

care sunt preocupările acestora, activităţile pe care le desfăşoară, cum arată grădiniţele din alte ţări, 

etc. Astfel au putut ajunge la concluzia că toţi copiii Europei ca şi ai lumii întregi au aceleaşi vise : 

prietenie, pace, iubire, înţelegere, speranţă într-o viaţă mai bună, mai frumoasă. 

               În urma unor discuţii prealabile cu unii părinţii de naţionalitate ucraineană ai copiilor de la 

grupă,i-am invitat să ne prezinte şi să expună cu ajutorul CD-urilor obiceiuri de sărbători. Copiii au 
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rămas impresionaţi în mod plăcut şi şi-au format noi reprezentări în legătură cu obiceiurile şi 

tradiţiile altor etnii. 

       Interculturalitatea este o componentă a realităţii zilnice din grădiniţă. Învăţarea este organizată 

din perspectivă interculturală deoarece permite învăţarea prin colaborare, comunicare, fără a 

marginaliza unii copii.Noi, cadrele didactice, trebuie să fim persoane deschise spre toţi copiii,să fim 

tolerante indiferent din ce familii provin copiii grupei din punct de vedere etnic, religios, rasial, 

social, etc. 

       Educatoarea, înarmată cu răbdare şi dând dovadă de măiestrie pedagogică, trebuie să găsească 

modalităţi de realizare a unor activităţi instructi-educative şi acţiuni prin care să pregătească copilul 

a-l recunoaşte şi accepta pe Celălalt ca fiind diferit de noi. 
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Grădiniţa-primii paşi spre interculturalitate 

 

Prof. GROZA ELISABETA 

Gradinita cu Program Prelungit Nr 3  

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti 

 

MOTTO: „Nu trebuie să fim singuri, ci trebuie să fim împreună!” 

 

În lumea modernă, diversitatea în sens larg – indiferent dacă este de natură culturală sau lingvistică – 

poate fi pusă pe seama a doi factori esenţiali: intensificarea migraţiei şi noile tehnologii de informare 

şi comunicare. 

      Ce înseamnă interculturalitate?„Interculturalitate” este termenul ce denumeste contactul dintre 

culturi, existenţa unui dialog între acestea şi nu în ultimul rând interacţiunea şi influenţa pe care o 

primesc reciproc. 

Uniunea europeana fiind un ansamblu de ţări care încearcă să convieţuiască şi să se ajute reciproc pe 

toate planurile (social, economic, cultural etc) interculturalitatea este indispensabilă pentru ca aceasta 

decurge de la sine. Aceste ţări pentru a putea colabora trebuie să interactioneze, să comunice, să intre 

în contact unele cu celelalte. De aceea pentru ca există această uniune există şi interculturalitate în 

spatiul european care se poate recunoaşte pe mai multe planuri. Unul dintre aceste planuri ar fi cel 

cultural. Fiind mai multe ţări care colaborează toate au unele particularităţi culturale pentru că nu 

putem fi toţi la fel. Fiecare ţara are o identitate culturală şi asta este unul din lucrurile cele mai 

importante care o deosebeşte de celelalte. Chiar dacă ne influeţăm unii pe alţii nu înseamnă că 

trebuie să renunţăm la identitatea noastră, ceea ce ne reprezintă, ci să preluam acele aspecte pozitive 

care ne avantajează, cu acordul ţării respective. Dar vorbind de interculturalitate trebuie să vorbim şi 

de toleranţă. Trebuie să ne respectam unii pe alţii aşa cum suntem, mai ales atunci când 

interacţionăm. 

Acceptarea şi recunoaşterea diversităţii însemnă de fapt incluziune, care este bazată, la rândul ei pe 

ideologia democraţiei. Legea poate reglementa într-o anumită măsură problema incluziunii într-o 



32 
 

societate dar nu suficient. Cel mai important rol în acest caz este al educaţiei care dezvoltă conştiinţa 

individului pentru ca de mic să fie pregătit să accepte drepturile şi valoarea individului cu diferite 

nevoi, indiferent de ce natură sunt acestea. 

Interculturalismul este interacţiunea dintre culturi, schimbul şi comunicarea în care o persoană 

acceptă reciprocitatea culturii celuilalt. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană la 1 

ianuarie 2007, porţile Europei au fost larg deschise multor români care şi-au găsit un loc de muncă în 

afara graniţelor ţării. Din această perspectivă, micii şcolari trebuie educaţi să preţuiască valorile şi 

tradiţiile specifice fiecărei ţări. Dar, pentru realizarea acestui deziderat, trebuie învăţaţi să respecte şi 

să preţuiască valorile şi tradiţiile propriei ţări. Pentru integrarea cu succes într-o ţară europeană, 

fiecare român trebuie să-şi însuşească valorile ţării adoptive, dar, în acelaşi timp să promoveze şi 

valorile propriei ţări. 

      Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât şi a copiilor, părinţilor 

un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii, care să permită şi să 

susţină reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi 

etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor. 

Dobândirea acestei capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor tipuri de influenţe grupate 

în trei dimensiuni: 

- cognitivă - care cuprinde elemente simple, fundamentale din domeniul psihologiei sociale, 

antropologiei culturale, sociologiei etc. reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie de necesităţile 

proprii; 

- instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu de 

metode activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin descoperire pe care le 

utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă. 

Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie interculturală, ci doar mijloace care sunt 

capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o înţelegere interculturală. Nu trebuie să înlăturăm 

tot ceea ce a fost până acum, ci trebuie să acordăm prioritate şi să dezvoltăm acele dimensiuni 

capabile să promoveze drepturile omului şi trebuie, totodată, să lărgim perspectivele solidarităţii, 

făcându-le mai concrete şi mai puţin limitate. 

- expresivă (relaţional-comportamentală) - aceasta constând în efortul susţinut şi responsabil al 

nostru, al educatoarelor, de autoconstrucţie interioară şi în disponibilitatea transferării unor astfel de 

atitudini de deschidere către diversitate, către întregul spaţiu educaţional (preşcolari, părinţi, personal 

de sprijin etc). 

Cadrele didactice bine intenţionate, convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii  nu sunt 

mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva majoritară ca normă 

aplicabilă tuturor şi fără negociere. 

Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă, şi nu o temă 

sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării spaţiului 

care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor copii. Am 

căutat sădeschidem spaţiul grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, excursii, 

serbări cu specific intercultural. 

Copilul cu cerinţe speciale trebuie acceptat de colegi şi acest lucru trebuie pregatit de educatoare prin 

informarea acestora cu scopul de a se comporta normal cu el. 

Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în randurile lor un 

asemenea coleg. Sensibilizarea se face prin stimulari: 

- crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficiente (motorie, vizuala, 

auditiva), ceea ce determină copiii să inţeleagă situaţia celor care au dizabilităţi: vizitarea/ vizita unor 

persoane cu deficienţe ,exersarea/ dezvoltarea psiho – motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii. În aceste 

situaţii părinţii sunt cei mai reali parteneri deoarece ei deţin cele mai multe informaţii despre copiii 
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lor. Această relatie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinte educative speciale este necesară şi 

benefică, ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre 

contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar 

trebui evitaţi (fobii, neplaceri, stimuli negativi, atitudini, care determină inhibarea/izolarea copiilor).  

Cauzele ADHD nu sunt cunoscute, în sensul că nu există baze neurofiziologice şi neurochimice 

pentru această tulburare. Există teorii care sustin expunerea toxică prenatala, prematuritatea la 

naştere, aditivi alimentari, însă pentru ele nu există evidenţa ştiintifică care să indice că acesti factori 

duc la dezvoltarea ADHD. Noua, educatoarelor, ne revine sarcina de a cunoaşte aceste simptome,de 

a discuta cu părinţii şi a stabili măsurile care se pot lua atât la grădiniţă cât şi acasă.  

O grădinita poate fi incluziva şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor, dacă se 

doreste cu adevarat acest lucru. In acest sens, munca cu copiii continua pană cand nu se vor mai face 

diferentieri si segregari în cadrul grupului, iar părintii vor accepta toti “colegii” copilului lor.  
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EDUCAŢIA  INTERCULTURALĂ  ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

            Prof. PETRESCU GICA 

      GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 19 

DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINTI 

 

,,Educatorul care practică   o pedagogie  interculturală va profita efectiv de prezenţa copiilor de 

origini diferite pentru a (re)valoriza cultura  lor de origine şi de a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe 

ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipiile, 

prezentarea culturilor în mod static.”                                                                 (P. Dasen şi alţii ) 

 

         Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, acceptarea şi recunoaşterea diferenţelor dintre indivizi 

din culturi diferite care interacţioneaza unii cu alţii şi în ultima instanţă trăiesc în acelaşi spaţiu. În 

ceea ce priveşte Oradea e vorba în primul rând despre cultura română şi cea maghiară şi, la o altă 

dimensiune, de cea romă, germană sau evreiască. Înseamnă diversitate, iar o diversitate bine trăită are 

efecte benefice prin faptul că ne expune. Ne expune altor culturi, altor mentalităţi, ne oferă reculul 

necesar faţă de cultura si identitatea noastră. În al doilea rând înseamnă maturitatea de a nu acţiona în 

detrimentul celuilalt conform reflexelor identitare, sau mai precis spus, a acelor reflexe identitare 

care ar atenta la libertăţile celuilalt de o altă cultură şi identitate decât a noastră. 

         O definiţie atotcuprinzătoare asupra multiculturalităţii sau interculturalităţii ne oferă Micheline 

Ray: „Cine spune intercultural, spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului inter -: 

interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă.” Importanţa prefixelor din 

noţiunile de multiculturalism, comunicare interculturală şi raporturi transnaţionale este analizată de 

Christian Giordano, care observă că ,,prefixele multi-, inter- şi trans- posedă între ele evidente 

afinităţi, dar şi subtile diferenţe de conotaţie” . Prefixul multi- accentuează diferenţa, chiar separarea 
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dintre culturi, prefixul inter- presupune că întâlnirea dintre culturi este mai dinamică, indivizii au 

capacitatea de a defini, de a plasa şi negocia propria apartenenţă şi propria identitate culturală. 

Prefixul trans- indică capacitatea personală sau colectivă de a transcede graniţele culturale şi 

frontierele 

         Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic,cât şi a copiilor, părinţilor 

un ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii,care să permită şi să 

susţină reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi 

etnice fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor. 

      Dobândirea acestei capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor tipuri de influenţe 

grupate în trei dimensiuni: 

 cognitivă - care cuprinde elemente simple,fundamentale din domeniul psihologiei 

sociale,antropologiei culturale,sociologiei etc. reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie de 

necesităţile proprii; 

 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu de 

metode activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin descoperire pe care le 

utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă. 

Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie interculturală, ci doar mijloace care sunt 

capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o înţelegere interculturală. Nu trebuie să înlăturăm 

tot ceea ce a fost până acum,ci trebuie să acordăm prioritate şi să dezvoltăm acele dimensiuni 

capabile să promoveze drepturile omului şi trebuie,totodată,să lărgim perspectivele 

solidarităţii,făcându-le mai concrete şi mai puţin limitate. 

 expresivă (relaţional-comportamentală) - aceasta constând în efortul susţinut şi responsabil al 

nostru,al educatoarelor, de autoconstrucţie interioară şi în disponibilitatea transferării unor astfel de 

atitudini de deschidere către diversitate,către întregul spaţiu educaţional(preşcolari, părinţi, personal 

de sprijin etc). 

    Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să răspundem nevoilor fiecărui copil ,să le 

recunoaştem aptitudinile,să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să veghem ca fiecare să 

fie recunoscut în cadrul grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm la valorificarea 

aptitudinilor copiilor născuţi în medii defavorizate. 

Este evident că interculturalismul devine o experienţă umană normală şi mai ales inevitabilă.  

Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să constituie preocupări 

majore ale cadrelor didactice.  

            Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii, 

altfel spus, în cei ,,şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.  

Iată de ce revine educatoarelor ,în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi de 

educare şi formare multicul Cadrele didactice bine intenţionate,convinse pe drept că toţi copiii sunt 

egali, iar majoritarii nu sunt mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind 

perspectiva majoritară ca normă aplicabilă tuturor şi fără negociere. 

            Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă,şi nu o 

temă sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării 

spaţiului care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor 
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copii. Am căutat să deschidem spaţiul grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, 

excursii, serbări cu specific intercultural. 

Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor au vizat următoarele obiective 

specifice:  

 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români 

şi alte etnii; 

 transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii; 

 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

 formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea 

discriminării şi a intoleranţei; 

 promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte 

naţionalităţi. 

 învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba maghiară, romană, germană, rusă, 

respectiv română. 

    Considerăm că una dintre cele mai importante realizări în urma acestor acţiuni a fost prietenia 

stabilită între copii. Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a contribui la ceva ce este frumos  şi aparţine 

tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi manifeste fantezia, spiritul creator, să colaboreze şi să 

coopereze depăşind barierele lingvistice sau de orice altă natură. 

 Proiectul corespunde întocmai conceptului nostru privind educaţia tinerei generaţii, şi anume, 

formarea unei conştiinţe deschise care acceptă şi respectă diversitatea culturală şi socială.  

 Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există 

un limbaj comun: muzica, dansul, pictura respectul, iubirea, toleranţa. 
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Educaţia interculturală – o nouă provocare pentru învăţământul preșcolar 
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                     GRĂDINIȚA CU P.P.NR.3 

                                                                    DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

                                                                   

,,Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezenţa copiilor de 

origini diferite pentru a (re)valoriza cultura  lor de origine şi de a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe 

ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita 

stereotipiile, prezentarea culturilor în mod static.”   (P. Dasen şi alţii ) 

  

          Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei 

distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Ea trebuie să formeze deprinderea preţuirii 
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valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci există valori specifice care trebuie 

judecate. Încă din grădiniță este necesară ,,modelarea” orgoliului etnic al majorităţii şi întărirea 

încrederii în sine a minorităţii. 

         Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 

conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordării sale interdisciplinare 

este fundamentală; nu poate fi concepută doar pentru mediul preşcolar, ci şi în legătură cu 

extraşcolarul (familie, grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-media). Se remarcă şi o schimbare 

a rolului profesorului, care depăşeşte funcţia de a comunica modele şi programe, acesta trebuind să 

acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativă şi creativităţii, centrarea întregii acţiuni fiind pe 

copil. 

Grădinița are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi inima, 

deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii 

cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni 

activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 

acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege 

ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Suntem diferiţi, dar nu înseamnă că 

unul este mai bun decât celălalt, cu toţii avem un potenţial valoric egal. Toţi avem o cultură 

asemănătoare dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de religiile noastre, de grupul nostru 

etnic, de valorile politice, sociale, de familiile noastre. Unica posibilitate ca oamenii să devină 

solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi similitudini. 

Pentru mine ca dascăl este esenţial să creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre semeni, să 

favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, pentru a trăi sentimentul 

propriei identităţi. 

          Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, multiculturală, 

care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu seamănă cu 

nimeni şi nimic. Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite 

să determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. Parteneriatul 

educaţional este un astfel de concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare ce se 

stabilesc între unităţi de învăţământ, între acestea şi diferite segmente ale societăţii. Iniţierea şi 

derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de astăzi, necesitând 

multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în 

luarea deciziilor. 

Experienţa de zi cu zi mă determină să afirm că nouă, cadrelor didactice, ne revine un rol 

deosebit de important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii şi între 

părinţi, pentru a se evita unele neînţelegeri sau conflicte. Este imperios necesară toleranţa, indiferent 

din ce familie provin copiii clasei din punct de vedere etnic, religios, social,etc. În activitatea mea m-

am confruntat cu situaţii când au venit copii din medii total diferite: familii foarte sărace, familii de 

religii diferite, copii din medii profesional diferite, cu culturi diferite sau de etnii diferite, situaţie în 

care obiectivul meu principal a fost acela de a-i determina pe aceşti copii să nu simtă sau să simtă cât 

mai puţin felul provenienţei lor, ferindu-i de fenomenul frustrării care ar putea avea repercursiuni 

asupra personalităţii în formare a copilului mic. 
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În  concluzie pot spune că am învăţat să ne respectăm unii pe alţii, să comunicăm, să ne 

tolerăm, să cooperăm cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între noi care suntem 

diferiţi, dar totuşi egali. Şi pentru că toţi copiii au drepturi egale la educaţie, este necesară 

identificarea, valorificarea şi stimularea tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor existente la fiecare, 

indiferent de etnie, în scopul unei educaţii eficiente.   
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

   SĂCEANU ELIZA MARIA, GRUPA MARE, 

GRĂDINIȚA CU P.P.NR.3 

                                                                       DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI 

       

 „Părerile preconcepute pe care le avem ca cetățeni ai ţării noastre unite cu orgoliul național,ne 

fac să uităm că rațiunea poate fi găsită pe toate meleagurile si că dreapta judecată se află pretutindeni 

unde există oameni. Nu ne-ar place să fim tratați așa de cei pe care noi ii numim barbari; iar dacă 

există in noi ceva barbarie, barbaria aceea constă in spaima care ne cuprinde când vedem alte 

popoare judecând ca noi.”          („Despre judecăți”– La Bruyere)  

Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic,cât şi a copiilor, părinţilor un 

ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii,care să permită şi să susţină 

reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi etnice 

fără etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor.  

      Dobândirea acestei capacităţi se realizează prin suprapunerea mai multor tipuri de influenţe 

grupate în trei dimensiuni: 

 cognitivă - care cuprinde elemente simple,fundamentale din domeniul psihologiei 

sociale,antropologiei culturale,sociologiei etc. reînterpretate, adaptate şi armonizate în funcţie de 

necesităţile proprii; 

 instrumental – metodologică - pedagogia interculturală apelează la acelaşi ansamblu de 

metode activ-participative, la aceleaşi strategii de învăţare prin cooperare,prin descoperire pe care le 

utilizează orice formă de pregătire modernă şi eficientă. 

Nu există o metodologie anume pentru a asigura o educaţie interculturală, ci doar mijloace care sunt 

capabile de a dezvolta o dinamică interculturală şi o înţelegere interculturală. Nu trebuie să înlăturăm 

tot ceea ce a fost până acum,ci trebuie să acordăm prioritate şi să dezvoltăm acele dimensiuni 

capabile să promoveze drepturile omului şi trebuie,totodată,să lărgim perspectivele 

solidarităţii,făcându-le mai concrete şi mai puţin limitate. 
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 expresivă (relaţional-comportamentală) - aceasta constând în efortul susţinut şi responsabil al 

nostru,al educatoarelor, de autoconstrucţie interioară şi în disponibilitatea transferării unor astfel de 

atitudini de deschidere către diversitate,către întregul spaţiu educaţional(preşcolari, părinţi, personal 

de sprijin etc). 

    Formarea noastră pentru interculturalitate ne va ajuta: să răspundem nevoilor fiecărui copil ,să le 

recunoaştem aptitudinile,să le asigurăm medierea de care aceştia au nevoie şi să veghem ca fiecare să 

fie recunoscut în cadrul grupului; să descoperim, să apreciem şi să ajutăm la valorificarea 

aptitudinilor copiilor născuţi în medii defavorizate. 

Este evident că interculturalismul devine o experienţă umană normală şi mai ales inevitabilă.  

Formarea şi educarea copiilor să nu fie lăsate să se deruleze de la sine, ci să constituie preocupări 

majore ale cadrelor didactice.  

            Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii, 

altfel spus, în cei ,, şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.  

Iată de ce revine educatoarelor ,în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi de 

educare şi formare multiculturala. Cadrele didactice bine intenţionate,convinse pe drept că toţi copiii 

sunt egali, iar majoritarii nu sunt mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind 

perspectiva majoritară ca normă aplicabilă tuturor şi fără negociere. 

            Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă,şi nu o 

temă sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării 

spaţiului care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor 

copii. Am căutat să deschidem spaţiul grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, 

excursii, serbări cu specific intercultural. 

Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor au vizat următoarele obiective 

specifice:  

o promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români 

şi alte etnii; 

o transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii;  

o formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

o formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi combaterea 

discriminării şi a intoleranţei; 

o promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte 

naţionalităţi. 

o învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba maghiară, romană, germană, 

rusă, respectiv română. 

 La îndeplinirea  acestor obiective au contribuit: copii, educatoare, părinţi,comunitatea.  

Acţiunile realizate în cadrul proiectului s-au desfăşurat în cadrul unor : vizite, ,spectacole plimbări, 

concursuri tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, albume, casete video, 

activităţi specifice cu participarea ca invitaţi, a copiilor din grupa maghiară. De exemplu activitatea 

de observare a costumelor populare, de învăţare a unor cântece, dansuri populare. 

  În cadrul proiectului ,, Primăvara în Europa’’ cu tema ,, Prietenie fără frontiere’’ am 

desfăşurat diferite activităţi educative prin care am urmărit următoarele obiective:  
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o să-şi formeze reprezentări despre Globul Pământesc, harta Europei, să intuiască locul central 

ocupat de România în acest spaţiu; 

o să denumească câteva ţări despre care au auzit; 

o să cunoască câteva steaguri reprezentative ale unor ţări mai cunoscute; 

o stimularea copiilor în vederea definirii propriei identităţi ca parte integrantă a societăţii; 

o cunoaşterea şi respectarea valorilor culturii naţionale şi a altor etnii; 

o cultivarea capacităţii de comunicare, colaborare şi cooperare; 

o să manifeste prietenie, toleranţă, armonie faţă de alte popoare; 

Considerăm că una dintre cele mai importante realizări în urma acestor acţiuni a fost prietenia 

stabilită între copii. Ei au trăit bucuria şi satisfacţia de a contribui la ceva ce este frumos  şi aparţine 

tuturor, în continuare vor fi stimulaţi să-şi manifeste fantezia, spiritul creator, să colaboreze şi să 

coopereze depăşind barierele lingvistice sau de orice altă natură. 

 Proiectul corespunde întocmai conceptului nostru privind educaţia tinerei generaţii, şi anume, 

formarea unei conştiinţe deschise care acceptă şi respectă diversitatea culturală şi socială. 

 Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există 

un limbaj comun: muzica, dansul, pictura respectul, iubirea, toleranţa. 
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Prof. înv.primar Georgeta DUMITRU   

Liceul Teoretic ”Ion Barbu”, București 

 

Specific societăţii zilelor noastre, caracterizată printr-o dinamică accelerată a schimbărilor 

structurale, dar și a profunzimii acestor schimbări, a plasării omului în contextul acestor „izbucniri 

tehnologice”, se ridică în permanență noi sarcini educației, cărora aceasta trebuie să le facă față. 

Utilizarea tehnologiilor solicită un grad de pregătire ridicat, iar avantajele civilizaţiei nu necesită 

demonstraţii, o dată ce produsele revoluţiei tehnologice fac parte din mediul nostru ambiant. Şcoala 

este un spaţiu al diversităţii, reunind copii care provin din grupuri socioculturale diferite, etnii 

diferite, chiar religii diferite.  
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Numeroase statistici semnalează că diferențele existente intre elevi constituie uneori sursa 

unor atitudini intolerante, discriminatorii, a unor situaţii de marginalizare, excludere, de încălcare a 

drepturilor omului și ale copilului. Modelul societăţilor uniforme din punct de vedere cultural a 

suferit tot mai mult în ultimele decenii, ajungându-se treptat la concluzia că diversitatea culturală a 

fost şi este o stare de fapt caracteristică a societăţilor europene. Ideea unei omogenităţi culturale, 

propovăduită în era construcţiei naţiunilor europene moderne, lasă tot mai mult locul conştientizării 

coexistenţei unor grupuri culturale distincte în cadrul aceleiaşi entităţi statale, şi a necesităţii 

instituirii dialogului intercultural. 

Ca modalităţi practice de realizare a acestora, se disting mai multe posibilităţi de acţiune cum 

ar fi introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie,  crearea unor module 

educaţionale specifice, respectiv a unor capitole speciale, în cadrul disciplinelor tradiţionale, 

infuzarea disciplinelor clasice cu mesaje educaţionale înglobând conţinuturi informaţionale specifice 

„noilor educaţii” sau acordarea prioritară formării unor aptitudini pedagogice complexe, pe parcursul 

formării iniţiale şi continuie a cadrelor didactice. Multiculturalitatea înseamnă înţelegerea, acceptarea 

şi recunoaşterea diferenţelor dintre indivizi din culturi diferite care interacţionează unii cu alţii şi, în 

ultima instanţă, trăiesc în acelaşi spaţiu. Ca urmare a acestor interacţiuni este posibil să rezulte un 

sistem cultural nou, dintr-o nouă relaţie interactivă care reprezintă expresia comună a unei 

comunicări între indivizi aparţinând unor culturi diferite. 

Diversitatea culturală nu mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie fructificată în 

mediul şcolar. Pluralitatea culturală pune nu numai problema apărării diferenţelor, ci a dialogului 

cultural, care recunoaşte că fiecare trebuie să contribuie la îmbogăţirea experienţei umane şi că 

fiecare dintre ele este un efort de universalizare a unei experienţe particulare. Scopul educației 

interculturale nu este acela de a preda conținuturi despre alte culturi, ci vizează, mai ales, formarea 

unor atitudini pozitive și active față de alte culturi, văzută ca sursa de imbogățire și trăire a unor 

experiențe noi. 

Educaţia interculturală presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea 

şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în 

resurse pedagogice. 

Egalitatea diferenţelor trebuie să fie baza educaţiei interculturale. Pentru aceasta toți copiii 

dintr-o școală, indiferent din ce naționalitate fac parte trebuie antrenați în proiecte comune. În cadrul 

acestor proiecte aceștia iși exprimă în mod egal opiniile, interesele și modul de gândire, propriu 

culturii din care face parte, fără a impune și celorlalți aceeași abordare. Educaţia interculturală 

promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a raportului ,,eu-celălalt” 

şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a 

relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii superior-inferior. Fiecare școală 

poate fi un atelier de conviețuire democratică, unde copiii pot învăța să conviețuiască în mod 

constructiv, să accepte și să aprecieze diferențele ca “valori” și nu să fie refuzate sau evitate, elevii 

experimentând concret cetățenia globală. 

Paradigma actuală a educaţiei interculturale, subliniază faptul că diferenţa constituie o bogăţie 

şi se promovează dialogul intercultural între diferitele grupuri din societate. Educația interculturală 

este un proces dinamic de schimburi și de identificare a unui limbaj și spaţiu comun între grupuri, în 
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care să se desfăşoare comunicarea. În cadrul unei societăți democratice, se urmăresc obiective ale 

educației interculturale.  

Principalul obiectiv al educaţiei interculturale este acela de a facilita deprinderea acestor 

abilităţi de convieţuire în societatea pluriculturală a zilelor noastre. Acest fapt presupune dobândirea 

cunoaşterii în domeniul culturii, în general, şi a culturii proprii, în particular, inclusiv în ceea ce 

priveşte impactul acesteia asupra comportamentelor indivizilor şi grupurilor.  

Un alt obiectiv este conştientizarea cauzelor şi rădăcinilor propriilor determinări culturale, a 

stereotipurilor, a prejudecăţilor proprii, precum şi identificarea acestora la ceilalţi. 

Educația interculturala stimulează aplicarea principiilor pluraliste, a combaterii rasismului şi 

a discriminării. Educația disciplinează și ordonează interiorul ființei umane, cât și relațiile acesteia cu 

semenii. Disciplina în educație nu inseamnă supunere, obediență totală, necondiționată, ci trebuie să 

fie indusă printr-o serie de activități care să genereze comportamentul adecvat, disciplinat. Copilul 

trebuie educat să respecte și să aprecieze, propriile valori culturale, dar și ale altor națiuni, precum și 

că nimic nu justifică ideea superiorității unuia sau altuia dintre popoare.  

Cultura este deci un atribut esenţial al unei „naţiuni” sau al unui „popor”, termen care la 

rândul lui desemnează o comunitate intergeneraţională, mai mult sau mai puţin completă din punct 

de vedere instituţional, ocupând un anumit teritoriu în mod tradiţional (pe care îl consideră loc de 

baştină) şi fiind caracterizată de o limbă proprie şi o istorie comună. Interculturalitatea este, înainte 

de orice, respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii acestor rigori ale spiritului care 

veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne 

face asemănători, ceea ce ne apropie.  

Educaţia interculturală vizează dezvoltarea unei educaţii generale, mergând în întâmpinarea 

diferenţelor existente în interiorul aceleiaşi societăţi, mai degrabă decât o educaţie pentru persoanele 

culturalmente diferite. Educaţia interculturală nu este o problemă a unei societăți anume. Este o 

educaţie a tuturor, minoritari şi majoritari, la un parametru cultural, într-o reciprocitate a 

perspectivelor. Educaţia interculturală dezvoltă o pedagogie a relaţiei umane de un anumit tip: o 

educaţie care să permită elevilor să se situeze ei înşişi, în orice moment, în raport cu ceilalţi, să le dea 

mijloace de diversificare a referinţelor, să trăiască diversele modalităţi culturale ale mediului din care 

provin, în deplină legitimitate. 
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CADRUL DIDACTIC, MODERATOR SAU FORMATOR ÎN COMUNICAREA 

INTERCULTURALĂ? 

 

                                        Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ  ALINA-MIHAELA, 

Grădinița cu Program Prelungit nr.19,  

DrobetaTurnu Severin, Mehedinți 

 

Moto:   ”Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de prezenţa copiilor de 

origini diferite pentru a (re)valoriza cultura  lor de origine şi de a-i sensibiliza, în acelaşi timp, pe 

ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare identificare, va evita stereotipiile, 

prezentarea culturilor în mod static.” (P. Dasen şi alţii) 

 

Epoca modernă a debutat prin cunoaştere, prin descoperire, prin demonstraţie şi experiment ştiinţific , 

dar şi prin autocunoaşterea fiinţei umane,  prin reaşezarea valorilor şi în final prin acceptarea 

diferenţelor, biologice,  genetice,  sociale şi culturale între indivizi şi între naţiuni, rase,  sexe sau 

religii. Diversitatea acceptată,  respectul opţiunilor şi tradiţiilor diferite,  venite dintr-un trecut diferit 

este apanajul lumii în care trăim şi premisa unui viitor împreună. Viitorul umanităţii este indisolubil 

legat de interculturalitate, înţeleasă ca ansamblul caracteristicilor definitorii ale unui individ, grup 

etnic sau naţiune, este decis fundamental de capacitatea de adaptare,  acceptare,  toleranţă a 

diferenţelor culturale, este împins spre evoluţie şi progres tocmai prin diferenţe, nu prin asemănări 

sau uniformizare. 

Cadrul didactic este un moderator al comunicării interculturale, în situaţia în care în colectivul de 

copii cu care lucrează sunt diferenţe individuale şi de grup, există o diversitate culturală complexă 

legată de individ (vârstă, sex, stare materială, categorie socială) şi de grup (diversitate etnică, 

religioasă, legată de tradiţii sau de mediul social –rural/urban). În această situaţie impactul 

intercultural este evident şi nemijlocit, valorile culturale constituie zestrea cu care intră fiecare copil 

în colectivul respectiv, iar cadrul didactic este moderatorul acestui impact, acestui schimb de 

informaţii şi cultură inevitabil,  acestui transfer cultural nemijlocit,  care până la un punct se 

desfăşoară peste tot în societate. Diferenţa majoră este că în acest caz comunicarea are loc între copii,  

în procesul educativ, că acum se pun bazele individului de mai târziu şi în acest caz nimic nu trebuie 

lăsat la voia întâmplării. 

Experienţa didactică mi-a demonstrat că încă de la formarea colectivului de copii,  de la primirea 

fiecărui nou venit, odată cu participarea la primele activităţi,  indiferent de tematica şi domeniul 

abordat, acceptarea, ca prim pas în comunicarea interculturală, depinde în foarte mare măsură de 

medierea cadrului didactic, de tratamentul egal şi nediscriminatoriu,  de ascultarea cu atenţie şi  

seriozitate egală a fiecărui copil.  Prin această atitudine, prin această abordare, având în vedere 

calitatea de mentor,  de instructor, de coordonator,  prin puterea exemplului personal,  se realizează 

de la început integrarea firească în colectiv a fiecărui copil,  ca entitate,  cu tot bagajul cultural pe 

care îl posedă. Mai departe, prin natura lor, copiii, odată acceptaţi ca atare, se afirmă cultural pe 

măsură potenţialului, aptitudinilor şi talentului, iar comunicarea interculturală tinde spre un echilibru 

firesc, valorile şi demersurile formative ajung la fiecare în parte, fără a afecta identitatea specifică. 

Însăşi copii constată că sunt asemănători în a deveni mai buni, mai performanţi în aptitudinea şi 
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talentul lor,  că pot contribui fiecare la realizarea activităţilor şi că acest lucru contează şi este 

apreciat de colegi şi profesor, că patriotismul de exemplu,  nu ţine seama de etnie,  de vârstă,  de sex 

sau religie,  că respectul faţă de comunitate,  faţă de mediu, faţă de istoria patriei sau faţă de natură 

sunt valori ale tuturor, că binele sau răul au aceeași semnificație, iar munca și efortul sunt calea spre 

împlinirea dorinţelor şi idealurilor fiecăruia. Concret,  depinde de cadrul didactic ca în activităţile 

desfăşurate să răzbată identitatea,  diversitatea şi multiculturalismul. Copiii vin de la sine cu 

propuneri, mai ales în condiţiile non-formale, în care creativitatea şi abilitatea de comunicare au frâu 

liber şi neîngrădit, iar acceptarea acestora, toleranţa respectul faţă de diversitate, vine de asemenea 

tot din partea colectivității, neimpusă, ca urmare a unui proces permanent de mediere, în care 

abordarea trebuie să fie echivocă, încurajantă, dar prudentă, suport al liberului arbitru fără a impune,  

ordona sau ierarhiza proporţional. Cadrul didactic în acest caz utilizează un arsenal de expresii care 

doar asigură un cadru de comunicare, doar mediază, încurajează dialogul, asigură acordul şi suportul 

necesar desfăşurării personalităţii. Diversitatea interculturală este percepută prin curiozitatea 

specifică vârstei copiilor,  prejudecăţile se topesc repede,  modelele culturale sunt percepute ca 

aparţinând întregului colectiv, reuşitele sau eşecurile sunt comune,  iar  autoevaluarea din ce în ce 

mai obiectivă.  

Pe parcursul anilor am organizat activităţi din cele mai diverse, iar spectacolele organizate cu prilejul 

diverselor evenimente au căpătat un plus de originalitate, un plus de calitate, o complexitate artistică 

imposibil de atins altfel, începând de la utilizarea costumelor tradiţionale specifice etniei rrome, 

concomitent cu portul popular din zona olteniei, până la valenţele interpretative, melodice specifice 

şi a sensibilității artistice diferite prin utilizarea în egală măsură a zestrei culturale interetnice. 

În acelaşi timp, sunt situaţii în care comunicare interculturală trebuie formată, educată, prin 

activităţile organizate, sunt de această dată trasate intenţionat repere interculturale, cadrul didactic 

este elementul activ, formator al comunicării interculturale. 

 Pentru rolul de formator, cadrul didactic trebuie să fie foarte bine pregătit,  să cunoască foarte bine 

diverse culturi şi particularităţile lor,  să trezească prin situaţii pregătite şi derulate minuţios 

curiozitatea copiilor,  participarea şi comunicarea interculturală. Acest gen de comunicare are nevoie 

de un prilej, de un scop şi de un anumit calendar, iar eu am utilizat în acest sens diversele activităţi 

organizate în colaborare şi parteneriat cu cadre didactice,  copii şi instituţii din alte zone geografice şi 

etnice, inclusiv din afara spaţiului naţional dar şi din domenii educaţionale diverse, care implică un 

comportament de grup specific, o cultură ocupațională cu grad ridicat de diversitate (poliţie, 

pompieri, SMURD, ISU, mediul academic şi ştiinţific, unităţi sanitare şi de cercetare). În acest caz, 

copiii realizează comunicarea interculturală sub îndrumarea cadrului didactic, profesorul stabileşte 

conduita, activitatea, aportul de cunoştinţe şi impactul.  Rolul determinant în comunicare este al 

cadrului didactic, prin organizarea, desfăşurarea şi evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate,  iar 

activitatea acestuia mai ales în spectrul educativ nonformal este de cea mai mare importantă.  

Pe baza experienţei acumulate am constatat că de fapt orice prilej poate fi folosit ca factor educativ 

intercultural/multicultural,  cel puţin pentru atingerea ţintelor de acceptare şi toleranţă a diferenţelor, 

dar în învăţământul nonformal latura afectivă şi empatică, componentă puternică de educaţie pentru 

viaţă nu permite nici o eroare sau eşec. Succesul activităţilor cu caracter educativ,  de voluntariat, 

ecologice, sau/şi artistice  garantează concomitent şi reuşita  comunicării interculturale, dacă sunt 

create şi organizate astfel încât să cuprindă schimb intercultural de calitate. 
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În concluzie, una din cele mai puternice componente ale educației interculturale/multiculturale, ca 

tendinţa necesară şi obligatorie în învăţământul modern, respectiv activitatea extraşcolară organizată 

în instituţii de învăţământ specializate, garantează pregătirea pentru viaţă a tinerei generaţii, în 

spiritul valorilor europene moderne,  în măsura în care cadrul didactic are pregătirea şi înzestrarea 

necesară atât ca moderator cât şi ca formator al comunicării interculturale. 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ 
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1. Concept si problematică 

 Este un truism afirmația că societatea noastră actuală devine din ce in ce mai accentuat 

pluriculturală. Se știe, de asemenea, că educația este, in principal, o activitate de transmitere si 

difuzare a culturii. Grație acesteia, cultura se propagă de la o generație la alta, îmbogățindu-se si 

diversificându-se continuu. Spațiul existenței individuale, in acest sfârșit de secol, depășește limitele 

tradiționale ale ambianței originare, de formare si socializare inițiale. Întâlnirea si dialogul culturilor, 

in ciuda distanțelor care le separă in timp si spațiu, sunt inevitabile si, in multe cazuri, problematice 

si complexe. Se pot astfel constata numeroase efecte disfuncționale precum eșecul in adaptarea 

mutuala, ambiguități identitare sau de comportament, refuzul si perceptia slabă a alteritații.        

Problema coexistenței diferitelor culturi in sânul aceleiași societăți este, dupa părerea multora, o 

sfidare destul de deconcertantă a prezentului si viitorului. 

Cand un individ se situează între două culturi există riscul apariției unui dezechilibru transcultural, 

din cauză că apare o tensiune între valorile specifice celor două sisteme culturale; in acest tranzit 

cultural, individul riscă să se „rătăcească", deoarece valorile „vechi" nu sunt (încă) validate si 

confirmate in cultura nouă, de inserție. Criteriile axiologice sunt prost reperate sau nu sunt 

identificate. Se pare că e necesară o anumită perioadă de timp, de acomodare, pentru discernarea sau 

descoperirea valorilor analoge ale „noii" culturi (sau valorile „de substituție"), in vederea stabilirii 

unui referențial valoric restructurat, din perspectiva căruia să se poată descifra satisfăcător noul 

spațiu spiritual. 
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 Persoana care pătrunde într-un alt orizont cultural se va vedea confruntată cu un alt sistem de 

percepție a realului, cu un ansamblu de viziuni culturale specifice asupra timpului si spațiului, cu un 

mod diferit de relaționare cu altul. In situația creată, trebuie să se exploateze simbolurile comune, 

elementele culturale asemănătoare care fac o breșă si pot facilita „trecerea" dintr-o lume (cu valorile 

ei) in alta, mai bogată si mai permisivă la valori eterogene. Pentru ințelegerea mutuală, este necesară 

o negociere a sistemului de referințe comune între partenerii acestui schimb. Elementele comune se 

pot converti în suporturi pentru catalizarea procesului de integrare. În acest proces, „prima" identitate 

se va eroda (sau va intra) într-o „a doua", pe cale de a se naște, dar care va fi integrantă și mai largă. 

Este naivă tranșarea între valori „rele" si „bune" in materie de cultură. Trebuie păstrate si exploatate 

contextual valorile „vechi", identice sau nonidentice cu cele ale culturii „gazda". Doar astfel 

individul se va „acorda" cu o multitudine de stimuli culturali, poate diferiți, dar importanți,  

asigurându-se o receptare si o trăire a diversitații modalităților culturale din noul mediu. Este foarte 

plauzibilă necesitatea restabilirii conjuncturale a unei alte ordini de priorități axiologice. Dar este 

obligatorie acumularea și semnificarea tuturor valorilor neexperimentate înca, pentru îmbogățirea 

spirituală a insului, ce este nevoit să se îndrepte spre alte orizonturi culturale. 

Educația interculturală constituie o opțiune ideologică in societățile democratice și vizează pregătirea 

viitorilor cetățeni în așa fel încât ei să facă cea mai bună alegere și să se orienteze in contextele 

multiplicării sistemelor de valori. Adaptarea la mutația și diversitatea culturală e necesară atât pentru 

„minoritari", cât si pentru „majoritari", în interacțiunile prezente si viitoare. De altfel, demarcația 

clasică între majoritari și minoritari e tot mai dificil și periculos de realizat, in funcție de multiple 

perspective de referință, toți indivizii pot fi minoritari, racordându-se la subcoduri culturale oarecum 

diferite  

„Cine spune intercultural spune in mod necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului inter -: 

interacțiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă. Spune, de asemenea, dând 

deplinul sens termenului cultură: recunoașterea valorilor, a modurilor de viața, a reprezentărilor 

simbolice la care se raportează ființele umane, indivizii sau societățile, în interacțiunea lor cu altul și 

în înțelegerea lumii, recunoasterea importanței lor, identificarea interacțiunilor care intervin simultan 

între multiplele registre ale aceleiași culturi și între diferite culturi" (Micheline Rey, 1984, p. 13).  

Educația interculturală vizează o abordare pedagogică a diferențelor culturale, strategie prin care se 

iau in considerație specificitățile spirituale sau de alt gen (diferența de sex, diferența socială sau 

economică etc), evitându-se, pe cât posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi 

sau, si mai grav, tendințele de atomizare a culturilor. Abordarea interculturală, se arată intr-o lucrare 

editată de Consiliul Europei (Antonio Perotti, 1992), nu este o noua știință, nici o noua disciplină, ci 

o noua metodologie ce caută să integreze în interogația asupra spațiului educațional datele 

psihologiei, antropologiei, științelor socialului, politicii, culturii, istoriei. Discursul asupra 

interculturalului îsi extrage seva din perspectivele deschise de conexiunile disciplinare.   

Educația interculturală vizează dezvoltarea unei educații pentru toti in spiritul recunoasterii 

diferențelor" ce există în interiorul aceleiași societăți si mai puțin (sau deloc) o educație pentru 

culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism si o izolare a grupurilor. 
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Elemente de buna practica in educatia interculturală 
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Motto: Toate fiintele umane se nasc libere si egale in drepturi 

Articolul I Declaratia Universala  a Drepturilor Omului 

  Interculturalismul  implica intelegerea, aprecierea si valorizarea culturii proprii la care se 

adauga respectul bazat pe o informare autentica si pe construirea curiozitatii fata de cultura etnica a 

celuilalt. Interculturalitatea este un proces ce se produce la intersectia dintre culturi, ne fiind un 

scop in sine, dar care poate deveni o finalitate atunci cand sunt sesizate transformarile nefiresti sau 

comportamentele nefaste la acest nivel de intersectare a culturilor. Educatia inerculturala poate sa 

imbrace mai multe forme, sa ia mai multe directii: etnica, religioasa, profesionala, sociala, etc. 

Grupurile entice care convietuiesc pe acelasi teritoriu reprezinta o sursa de tensiuni si conflicte daca 

acestea nu sunt corect gestionate si luate in serios. La noi in tara convituiesc din decursul istoriei etnii 

care s-au integrat si sunt minoritare (polonezi, greci, bulgari, ucrainieni) sau cu majoritate numerica 

(germani si maghiari) dar si o comunitate raspandita pe tot teritoriul Romaniei cu o integrare precara 

(comunitatea rroma). 

        Gradinita este terenul unei invatari timpurii a regulilor sociale si punctul de demarare a 

programelor proiectate si planificate la nivel general pentru integrarea educationala si sociala a 

tuturor copiilor. Daca ne punem intrebarile ,,Este gradinita mediul de incadrare educationala si 

sociala a tuturor copiilor? Au toti copii sanse egale de participare in programele dedicate sprijinirii si 

dezvoltarii lor individuale? Asigura, singura, familia sprijinul si educarea corecta a copiilor pana la  

varsta scolara, sub aspect cultural, moral, religios?”  Pentru a creste generatii educate trebuie 

sa ai grija de fiecare individ. Nu este suficient sa-ti iubesti copiii pentru a-i putea creste si educa, ci 

trebuie sa-i inscrii in programe educationale coerente, sa ceri si sa obtii sprijinul adecvat. 

Parteneriatul cu familia ajuta la proiectarea actiunilor comune si la decizii comune, la cunoasterea 

nevoilor, aspiratiilor si dorintelor in comun acord. 

In localitatea noastra se sarbatoreste Ziua liceului unde impreuna cu prescolarii grupei mici 

am participat la Targul de prajituri si la spectacol de cantece si poezii traditionale.   Gradinita este 

terenul unei invatari timpurii a regulilor sociale si punctul de demarare a programelor proiectate si 

planificate la nivel general pentru integrarea educationala si sociala a tuturor copiilor. Daca ne 

punem intrebarile ,,Este gradinita mediul de incadrare educationala si sociala a tuturor copiilor? Au 

toti copii sanse egale de participare in programele dedicate sprijinirii si dezvoltarii lor individuale? 
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Asigura, singura, familia sprijinul si educarea corecta a copiilor pana la varsta scolara, sub aspect 

cultural, moral, religios?”  Pentru a creste generatii educate trebuie sa ai grija de fiecare individ. Nu 

este suficient sa-ti iubesti copiii pentru a-i putea creste si educa, ci trebuie sa-i inscrii in programe 

educationale coerente, sa ceri si sa obtii sprijinul adecvat. Parteneriatul cu familia ajuta la proiectarea 

actiunilor comune si la decizii commune, la cunoasterea nevoilor, aspiratiilor si dorintelor in comun 

acord. 

         Copilul se descopera pe sine cu adevarat, nu atat in 

microuniversul familiei, in desfasurarile sale solitare, cat in 

universul real al copilariei, in cadrul colectivitatii de copii. 

Nazuinta si bucuria lui reala de a se afla in mijlocul grupurilor 

de copii pot constitui simptom al faptului ca unele din valorile 

de pret in universul copilariei le constituie si comunicarea 

interumana, prietenia, cooperarea, insasi prezenta in mijlocul 

grupurilor de copii.  

         Programul educativ al gradinitei trebuie sa fie flexibil si 

deschis catre raspunsuri adecvate individualizate si 

personalizate. Curriculumul prescolar trebuie sa raspunda 

nevoilor de educatie si de formare a tuturor copiilor. 

         Se stie ca in colectivul unei clase/grupe de copii exista o 

serie de diferente: de statut socio-economic, culturale, de varsta, 

de  religie, de etnie, uneori o parte din acestea sau toate la un loc. Nu exista grup in scoli/gradinite 

unde sa coexiste un singur tip de indivizi din categoriile enuntate. 

         Caracteristicile acestora ar putea fi: copii proveniti din mediul socio-economic modest, cu 

tendinta de a se subaprecia, cei din clasa opusa se vor supraaprecia; codurile morale si religioase sunt 

mai stricte la anumite grupuri; ritualurile si ceremoniile religioase pot influenta comportamentul in 

scoala; diferentele culturale pot genera ostilitate; elevii proveniti din grupuri entice pot utiliza limba 

materna in clasa. Este necesara cunoasterea, in aceste situatii, a familiei in ce priveste alcatuirea 

acesteia, ierarhia autoritatii ,drepturi  si responsabilitati ale membrilor acesteia, importanta fiecarui 

membru pentru familie, gradul de solidaritate si coeziune al familiei. Se considera foarte importante 

aceste date de cunoastere a familiei, intrucat se stie ca familia constituie cadrul initial de socializare 

primara a individului, cunoasterea structurilor si valorilor  acesteia da posibilitatea educatorului de a 

anticipa si interpreta in mod adecvat comportamentul si atitudinea elevului/copilului. 

                     Factorii implicati direct in realizarea educatiei interculturale sunt: familia si gradinita. 

Tipurile de relatii interculturale pot fi:gradinita-familie, educatoare- parinti, educatoare-copii, copii-

copii, familie-comunitate. Atitudinea fundamentala a tuturor e si calitatea fundamentala a acestora, 

trebuie sa fie toleranta in toate manifestarile si relatiile umane ce se stabilesc in acest tip de relatii. 

Autorii Constantin Cucos si Teodor Cosma, tratand obiectivele educatiei interculturale considera ca 

acestea pot fi : 

         Deschiderea spre altul, spre strain, spre necunoscut; 

         Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este strain; 

Am organizat actiuni de voluntariat in parteneriat cu familia si comunitatea locala.Anul 

acesta am participat la Cursul de formare ,,EDUCATIE INTERCULTURALA PRIN 

MAMAGEMENT SI LEADERSHIP SCOLAR”oferit de ASOCIATIA pentru cultura si 

educatie DALI Constanta. 
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